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Forfall:

Anders Larmerud, Lunner kommune

Møtte ikke:

Hege Bogfjellmo, Lunner kommune

Møtende vararepresentanter:
Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Arne Skogsbakken, Gran kommune
Rådmann Tore M. Andresen, Lunner kommune
Regionkontakt Ove Søberg, Oppland f.kommune
Prosjektmedarbeider Vibeke Buraas Dyrnes
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Ellers møtte:

Fylkesmann Kristin Hille Valla
Klimapådriver Kristin Molstad
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Møteledelse:

Møtet ble ledet av regionrådets leder, ordfører Knut Lehre.

Presse:

Hadeland
Oppland Arbeiderblad

Møteinnkalling og sakliste:
Møteinnkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.
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29/13 Orientering- og drøftingssaker 1. november 2013
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
01.11.2013

Saknr
29/13

Innstilling:
Sakene tas til orientering og følges opp slik en blir enige om under orienteringen.

Behandling:
Fra klimapådriver:
Klimapådriver Kristin Molstad orienterte om:
- Energisparekontrakter (EPC)
Er i forhandlingsfase – planlegger sak lagt fram for kommunestyrene før sommerferien.
- SUSTAICO (Sustainable Energy for Rural Communities)
Treårig prosjekt – (EU-program)
Energigården er norsk partner m/Hadeland som nedslagsfelt.
Hensikten er å utvikle bygg med lavt energibehov og fornybare varmekilder.
- Energirådgivning.
Kommunene har inngått avtale som medfører at boligeiere vil få web-basert
energirådgivning.
- Kombinasjon sol og ved (KOSIBO)
Toårig case-studie støttet av Husbanken. I ferd med å rekruttere boligeiere.
- Klimaspydspiss Hadeland
15 spydspisskommuner skal være på plass før 1015.
Samarbeide med miljøorganisasjonen Zero, støttet av KRD.
- Fornybart drivstoff
- El-bil inngår i kommunenes nye rammeavtale for tjenestebiler.
- Ishavskraft bygger ny hurtigladestasjon i Gran sentrum.
- Biogass
- Pågående prosesser
Bl.a. arbeid med Miljøfyrtårn og invitasjoner til deltakelse i flere utviklingsprosjekter.
Nytt fra fylkesmannen:
Fylkesmann Kristin Hille Valla orienterte bl.a. om:
- Klimaspleis Oppland
Søknad sendt fem dep. fra Fylkesmannen, fylkeskommunen og Statens vegvesen.
Søknaden følger som vedlegg til referatet.
Modellen som utvikles på Hadeland kan sees i sammenheng med denne søknaden.
Fylkesmannen bidrar gjerne som døråpner for arbeidet klimapådriver gjennomfører.
- Ny regjering.
Ny regjering medfører justerte politiske prioriteringer.
Endring i departementsstrukturen.
Valgfrihet og frivillighet er løftet fram.
- Reguleringsplan Bislingen.
Fylkesmannen hadde ikke innsigelse, men gav flere gode råd.
- Barnevern
Dette vil også være i fokus fra påtroppende regjering.
Kommunene må ha stor oppmerksomhet rettet mot barnevernet og passe på at lov
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etterleves. Dramatisk når dette ikke skjer.
Når barnevernet spør – skal helsepersonell svare.
Barnehage
Trenger flere menn.
Fornyingsprisen for 2013 gikk til Lillehammer for prosjekt med ungdomsskolegutter i
barnehager.
GLØD – nasjonalt prosjekt for å sikre kompetanse og rekruttering.
Politianalysen.
Politiets rolle i samfunnet er for dårlig belyst.
Responstid må vektlegges sterkere.
Staten organiserer seg på for mange forskjellige måter. (SVV, Mattilsynet, Politi)
Fylkesmannen anbefalte fylkesmodellen.
Flomrapport er sendt fem departement.
Kommunebildene.
Disse ble utarbeidet og oversendt tidligere i år.
Ble kvaliteten god nok?
Medarbeider med spesielt ansvar for fornying.
Eli Blakstad er tilsatt i nyopprettet stilling med spesielt ansvar for modernisering/ fornying og
innovasjon.
Innovasjon
Innovasjonsstudie starter opp på HIL i 2014.
Viktig å ha fokus på innovasjon i offentlig sektor.
Regjeringens strategi for innovasjon i kommunesektoren «Nye vegar til framtidas velferd», er
et viktig dokument.
Drøfting:
Tilbakemeldingen var at kommunebildene oppleves som gode og blir benyttet i
budsjettprosessen.
Bosetting av flyktninger ble diskutert

Nytt fra fylkeskommune:
Fra Oppland fylkeskommune ble det orientert om:
- Spenning knyttet til framlegging av revidert statsbudsjett.
- Skal på høring i Stortingets transportkomite, sammen med Østlandssamarbeidet.
Kommer bl.a. til å gi innspill om:
- Midler til fylkesveier.
- Rassikring
- Jernbane. Behov for tiltak på Gjøvikbanen nå, før ny avtale skal på plass i 2016/2018.
- Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017.
Er nå vedtatt og kan lastes ned fra fylkeskommunen hjemmeside.
- Flomskadene på fylkesvegene.
Disse er estimert til ca. 135 mill. Får 51 mill. i ekstra overføringer.
- Randsfjordferga.
Inspeksjoner og godkjenning.
- Inndeling av fylkesveier i funksjonsklasser.
- Er i ferd med å avslutte vurderingen av gang/sykkel-veier og gatelys.
- Vurderer om en skal gå videre med ny vurdering av kriterier for inndeling i fv. og kom.v.
- Skoleskyss:
Berammet møte 20. nov. hvor bl.a. skyssopplegget for elever fra Jevnaker til Hadeland vgs.
skal drøftes.
Hadelandskonferansen 15. nov. og Hadelandsmessa 16. og 17. nov.
Prosjektmedarbeider Vibeke Buraas Dyrnes orienterte om arrangementet og oppfordret flest mulig
til å delta.
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Tilsetting av ny regionkoordinator.
Rådmann Arne Skogsbakken orienterte om prosessen.
Sigmund Hagen er tilsatt i stillingen og vil tiltre ca. 1. februar.
Regional Handlingsplan for Hadeland 2014.
Regionkoordinator presenterte utkast til handlingsplan for 2014. Dette var en bearbeidet utgave av
det som ble lagt fram på møtet 13. sept.
Det ble gitt innspill til forslaget. Disse blir tatt med i det videre arbeidet med planen.
Den regionale handlingsplanen vil være førende for bruk av partnerskapsmidler i 2014 og vil bli vetatt
på neste møte 13. des.

Vedtak
Sakene tas til orientering og følges opp slik en blir enige om under orienteringen.
[Lagre]

30/13 Referatsaker 1. november 2013
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
01.11.2013

Saknr
30/13

Innstilling:
Sakene tas til orientering
Behandling:
Det ble gjort oppmerksom på at det var lagt ved feil referat fra styremøtet i Osloregionen.
Regionkoordinator beklaget dette og lovet å send representantene riktig referat så raskt som mulig.
Vedtak
Sakene tas til orientering
[Lagre]
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31/13 Regionalt handlingsprogram for Oppland 2014.
Innspill fra Regionrådet for Hadeland.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
01.11.2013

Saknr
31/13

Innstilling:
Regionrådet slutter seg til forslaget som er oversendt.

Vedtak
Regionrådet slutter seg til forslaget som er oversendt.
[Lagre]

32/13 Reiseliv: Hadeland - Ringerike - Gjøvikregionen.
Fusjonsprosess.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
01.11.2013

Saknr
32/13

Innstilling:
Regionrådet for Hadeland støtter arbeidet som er satt i gang for å etablert ny reiselivsdestinasjon
gjennom fusjon av Hadeland-Ringerike reiseliv og Gjøvikregionen Turistkontor.
På bakgrunn av arbeid som er igangsatt med å utarbeide nasjonal reiselivsstruktur anbefales det å
inngå 3-årig avtale med kommunene.
Vurderinger som framkommer i dette saksframlegget må tas hensyn til ved utarbeidelse av forslag til
avtale med kommunen.
Regionrådet anbefaler følgende finserigsmodell lagt til grunn for kommunene på Hadeland:
Bidrag:
Fra Gran kommune
Fra Jevnaker kommune
Fra Lunner kommune
Partnerskapsmidler

2014
100 000
100 000
100 000
478 480

2015
150 000
130 000
130 000
368 840

2016
200 000
160 000
160 000
258 840

Ved utarbeidelse av Regional handlingsplan for Hadeland 2014 vil regionrådet avsette 478 480 kr, fra
partnerskapsavtale inngått med Oppland fylkeskommune, til finansiering av reiselivssamarbeidet i
2014.

6

Behandling:
Gjennom drøftinger ble det enighet om følgende justering av den framlagte innstillingen:
 Tredje avsnitt får følgende tillegg:
«Dette gjelder spesielt vurderingene om framtidig organisasjonsform og beskrivelse med konkrete
punkter som forteller hva kommunene får som motytelse for midlene som brukes.»


Oppstilling som viser bruk av partnerskapsmidler for 2015 og 1016 tas ut av vedtaket.

 Følgende tillegg innarbeides:
«Forholdet mellom bruk av partnerskapsmidler og kommunale midler for 2015 og 2016 må avklares
på et senere tidspunkt.»
Vedtak
Regionrådet for Hadeland støtter arbeidet som er satt i gang for å etablere ny reiselivsdestinasjon
gjennom fusjon av Hadeland-Ringerike reiseliv og Gjøvikregionen Turistkontor.
På bakgrunn av arbeid som er igangsatt med å utarbeide nasjonal reiselivsstruktur anbefales det å
inngå 3-årig avtale med kommunene.
Vurderinger som framkommer i dette saksframlegget må tas hensyn til ved utarbeidelse av forslag til
avtale med kommunen. Dette gjelder spesielt vurderingene om framtidig organisasjonsform og
beskrivelse med konkrete punkter som forteller hva kommunene får som motytelse for midlene som
brukes
Følgende finansieringsmodell legges til grunn for kommunene på Hadeland i 2014:
Fra Gran kommune
100 000
Fra Jevnaker kommune
100 000
Fra Lunner kommune
100 000
Partnerskapsmidler
478 480
Ved utarbeidelse av Regional handlingsplan for Hadeland 2014 vil regionrådet avsette 478 480 kr, fra
partnerskapsavtale inngått med Oppland fylkeskommune, til finansiering av reiselivssamarbeidet i
2014.
Forholdet mellom bruk av partnerskapsmidler og kommunale midler for 2015 og 2016 må avklares
på et senere tidspunkt.

[Lagre]
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33/13 Nasjonal transportplan 2014 - 2023.
Høringsuttalelse til Handlingsprogram 2014-2017 (2023) fra Statens vegvesen.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
01.11.2013

Saknr
33/13

Innstilling:
Utarbeidet forslag vedtas.
Dette oversendes Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen, Vegdirektoratet og Region Øst.
Behandling:
Forslag til høringsuttalelse ble utdelt i møtet og gjennomgått av regionkoordinator.
Ordfører Hilde Brørby Fivelsdal foreslo følgende justering av forslaget:
 «Om nødvendig må midler omprioriteres» tas ut av avsnittet – Midler til drift og vedlikehold.
 Følgende punkt innarbeides i avsnittet om E 16.
o Utbygging Bjørgum – Skaret startes opp i første planperiode.
o Planlegging Skaret – Hønefoss gjennomføres slik at videre utbygging av fire-felts vei
kan fortsette kontinuerlig fram til Hønefoss.
Gjennom drøfting ble det enighet om å understreke behovet for å holde framdriftsplanen for
vedtatte vegprosjekter på Hadeland. Formulering om dette innarbeides i innledningen under
overskriften – Utbyggingsprosjekter med stor betydning for Hadeland.

Vedtak
Forslag til høringsuttalelse vedtas med de tillegg og justeringer som ble foreslått i møtet.
Uttalelsen oversendes Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen Vegdirektoratet og Region Øst.
[Lagre]
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34/13 Nasjonal transportplan 2014-2023
Høringsuttalelse til Handlingsprogram 2014-2023 fra Jernbaneverket
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
01.11.2013

Saknr
34/13

Innstilling:
Utarbeidet forslag vedtas.
Dette oversendes Oppland fylkeskommune og Jernbaneverket.
Behandling:
Forslag til høringsuttalelse ble utdelt i møtet og gjennomgått av regionkoordinator.
Ordfører Hilde Brørby Fivelsdal foreslo siste setning erstattet med:
«Videre planlegging av Ringeriksbanen gjennomføres slik at utbygging kan starte opp i 2018/2019.»
Vedtak
Forslag til høringsuttalelse, med framsatt forslag til justering, vedtas.
Uttalelsen oversendes Oppland fylkeskommune og Jernbaneverket.
[Lagre]

35/13 Videreføring av tidligfaseplanlegging i Sykehuset Innlandet oppnevning av referansegruppe
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
01.11.2013

Saknr
35/13

Innstilling:
Regionrådet velger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
som Hadelands representant i referansegruppe for videreføring av Sykehuset Innlandet HF sin
overordnede strategiprosess.
Behandling:
Ordfører Harald Tyrdal foreslo ordfører i Gran, Knut Lehre som regionens representant i
referansegruppa.
Vedtak
Regionrådet velger Knut Lehre, ordfører i Gran, som Hadelands representant i referansegruppe for
videreføring av Sykehuset Innlandet HF sin overordnede strategiprosess.
[Lagre]
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36/13 Flybussen Gardermoen - Ringerike.
Uttalelse til søknad om fornyet ruteløyve fra Askeladden Reiser og transport.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
01.11.2013

Saknr
36/13

Innstilling:
Regionrådet for Hadeland slutter seg til de vurderinger som framkommer i siste avsnitt i
oversendelsesbrev fra Buskerud fylkeskommune.
En ber om at foreløpig ordning iverksettes, slik at nåværende rutetilbud kan videføres til annet
opplegg er utredet og beslutning om framtidig drift er tatt.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt som innstillingen – uten behov for merknader i protokollen under pkt.
Behandlinger.

[Lagre]
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