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Gerd
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‐ forr Hege Bogfjeellmo
‐ forr Frank Mortten Nerby
‐ forr Ivar Oddness

Fra administrasjonen møtte:
Kom
mmunalsjef Gaute
G
Øvrebootten, Gran kommune
k
Regiionkontakt Ove
O Søberg, O
Oppland fylkkeskommune
e
Prossjektmedarbe
eider Vibekee Buraas Dyrn
nes
Regionkoordinattor Edvin Straaume
Ellers mø
øtte:

Rolf Lea, Civitas AS.

Presse:

Hadeland
Oppland Arbeide
erblad

Møteled
delse:

Møttet ble ledet av regionråddets leder, orrdfører Hilde
e Brørby Fiveelsdal.

‐ til sak 44/11

Møteinn
nkalling og saakliste:
I tilleegg til utsend
dte saksdokuumenter ble forslag til utttalelse: «Sam
mmenkoblin
ng av
Gjøvvikbanene ogg Dovrebaneen med dobb
beltspor til Lillehammer» utdelt i møttet.
Denne ble vedta
att behandlett som egen sak.
s
Møtteinnkalling og
o sakliste m
med framlagt tilleggssak ble
b enstemm
mig godkjent.

SSaksliste
e
444/11 Orie
enteringssaker 25.11.20111
445/11 Refe
eratsaker 25.11.2011
446/11 Regiionalt Handlingsplan forr Hadeland 2012
2
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47/11 Inndeling av fylkesvegnettet i funksjonsklasser.
Uttalelse fra Regionrådet for Hadeland.
48/11 Hadeland Ringerike Reiseliv.
Evaluering av fellestjenester – finansiering 2012
49/11 Lokal transport på Hadeland.
Reduksjon av klimagassutslipp fra bilbruk på Hadeland.
Revidert prosjektbeskrivelse – Bruk av Partnerskapsmidler for 2012
50/11 Regional plan for klima og energi i Oppland – høringsuttalelse til planprogram
51/11 Landbrukets fagråd – Hadeland.
Oppnevning av kommunal representant til styret.
52/11 Møteplan for 2012.

Møtet ble gjennomført etter utsendt møteplan:
10.00 Orienterings om virksomheten ved Øvre Vang Gård
v/Kaja Knoph Østlie.
Kandidat til Frivillighetsprisen 2011 fra Oppland.
Regionrådets leder gratulerte Norsk Folkehjelp Hadeland som Opplands kandidat til
frivillighetsprisen og overrakte diplom, nål og blomster.
Elin Skovly og Even Kleppen representerte Norsk Folkehjelp Hadeland. De takket
for kandidaturet og orienterte om arbeidet Norsk Folkehjelp gjør på Hadeland.
Orienteringer
11.30 Lunsj.
12.00 Behandling av saker
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44/11 Orienteringssaker 25.11.2011
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
25.11.2011

Saknr
44/11

Innstilling:
Sakene tas til orientering
Møtebehandling
Nytt fra fylkesmannen.
Fylkesmannen bekreftet at hun ønsker å fortsette med å møte i Regionrådet for Hadeland.
Ellers orienterte hun bl.a. om følgende saker:
‐ Regionmøtet 9. des.
‐ Regional planstrategi og kommunal planstrategi, behovet for samordning.
‐ Samhandlingsreformen.
Behov for interkommunalt samarbeid om folkehelse?
‐ Naturmangfoldsloven.
Krevende regelverk – Regjeringen er raus med midler til opplæring.
‐ Agronomutdanning for voksne. En suksesshistorie – 41 studenter.
‐ Fylkesmannen i Oppland har begynt å blogge – prøver å nå unge innbyggere.
‐ Ordinære skjønnsmidler til kommunene.
Tildeling til kommunene på Hadeland ble gjennomgått.
‐ Fylkesmannens fagdager.
Disse finner en på fylkesmannens nettsider.
Det ble spesielt gjort oppmerksomt på:
‐ Møte med ordførere og varaordførere 14. des.
‐ Fornyingskonferanse 2011, på Lillehammer 10. jan.
‐ Ung i Oppland.
Fylkesmannen orientert om arbeidet embetet har iverksatt for å gi tilbud til ungdom som
ikke er i jobb eller utdanning.
Samspill med vårt prosjekt «Bedriftskontakt» ble diskutert.
Nytt fra fylkeskommunen.
‐ Fylkestingsrepresentant Gerd Myklebust Wang orienterte om planstrategiverksted 25. og
26.januar.
‐ Regionkontakt Ove Søberg informerer om utarbeidelse av nytt handlingsprogram for
fylkesvegnettet. Det blir møte med kommunene på Hadeland 9.januar.
Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen
Regionkoordinator orienterte om at forslag til «Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen»
var oversendt kommunene til uttalelse med høringsfrist 31. jan.
Kommunene er bedt om å samordne sine uttalelser gjennom regionrådene.
Siden denne strategien ikke vil få store konsekvenser for Hadeland er en etter drøfting med rådmenn
og ordførere kommet fram til at saken kan legges direkte fram for regionrådet. Saken vil komme opp
på neste møte – 27. jan.
«Våre fortrinn» ‐ Arbeidsseminar på Hotell Hadeland 23.nov
Regionkoordinator orienterte kort om oppfølgingen etter seminaret.
Tilbakemelding fra arbeidsgruppene vil bli sendt NIBR v/Vidar Vanberg i begynnelsen av des.
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Oppsummering fra NIBR vil foreligge før jul.
Oppsummeringen vil bli lagt til grunn for det videre arbeidet med «Våre fortrinn» i Regional plan for
Hadeland.
Styringsgruppa for planarbeidet (regionrådet) vil bli informert på neste møte.
Areal‐ og transportanalyse for Hadeland.
Samfunnsøkonom Rolf Lea fra Civitas AS orienterte om arbeidet som gjøres og de konklusjoner og
anbefalinger som analysen vil inneholde.
Fullstendig rapport vil etter planen foreligge i god tid før jul.
Vedtak
Sakene tas til orientering med de presiseringer som framkommer av protokollen.
[Lagre]

45/11 Referatsaker 25.11.2011
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
25.11.2011

Saknr
45/11

Innstilling:
Sakene tas til orientering
Møtebehandling
Vedtak
Sakene tas til orientering
[Lagre]

46/11 Regional Handlingsplan for Hadeland 2012
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
25.11.2011

Saknr
46/11

Innstilling:
Vedlagt forslag til «Regional handlingsplan for Hadeland 2012» vedtas som retningsgivende for bruk
av midler fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune
Møtebehandling
Representanten Rune Meier gjorde oppmerksom på at han satt i styret for Friluftsteateret
Bronsebukkene som er foreslått tildelt midler fra partnerskapsavtalen den regionale handlingsplanen
gir føringer til. Han bad om å få habiliteten sin vurdert.
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Rune Meier ble vurdert å være habil.
Vedtak
Vedlagt forslag til «Regional handlingsplan for Hadeland 2012» vedtas som retningsgivende for bruk
av midler fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune
[Lagre]

47/11 Inndeling av fylkesvegnettet i funksjonsklasser.
Uttalelse fra Regionrådet for Hadeland.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
25.11.2011

Saknr
47/11

Innstilling:
Saken legges fram for drøfting i regionrådet.
Synspunkter regionrådet ønsker innarbeidet i høringsuttalelsen må komme fram under denne
drøftingen.
Det nedsettes et administrativt utvalgt, med en representant fra hver kommune oppnevnt av
rådmannen, til å utarbeide forslag til uttalelse i saken. Regionkoordinator er sekretær for arbeidet.
Forslag til høringsuttalelse vil bli lagt fram for godkjenning på første ordførermøte i januar 2012 og
som referatsak på første møte i regionrådet neste år.
Møtebehandling
Følgende synspunkter framkom under behandling av saken. Disse vil bli vektlagt når høringsuttalelse
skal utarbeides:
‐ Gran kommune lager egen sak. Konklusjonene i denne bør inngå i uttalelsen.
‐ Synspunkter fra transportnæring og landbruk bør innhentes.
‐ Fv. 241 må klassifiseres i funksjonsklasse B.
‐ Kommunale veger som er omkjøringsveger for riksveger må omtales spesielt.
Vedtak
Det nedsettes et administrativt utvalgt, med en representant fra hver kommune oppnevnt av
rådmannen, til å utarbeide forslag til uttalelse i saken. Regionkoordinator er sekretær for arbeidet.
Synspunkter som framkom under behandlingen av saken søkes innarbeidet i uttalelsen
Forslag til høringsuttalelse vil bli lagt fram for godkjenning på første ordførermøte i januar 2012 og
som referatsak på første møte i regionrådet neste år.
[Lagre]
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48/11 Hadeland Ringerike Reiseliv
Evaluering av fellestjenester ‐ finansiering 2012
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
25.11.2011

Saknr
48/11

Innstilling:
Regionrådet tar framlagt evalueringsrapport til etterretning og slutter seg til konklusjonen som
framkommer i denne.
Til finansiering av reiselivssamarbeidet i 2012 avsettes 375 000 kr i Regional handlingsplan for
Hadeland.
Møtebehandling
Vedtak
Regionrådet tar framlagt evalueringsrapport til etterretning og slutter seg til konklusjonen som
framkommer i denne.
Til finansiering av reiselivssamarbeidet i 2012 avsettes 375 000 kr i Regional handlingsplan for
Hadeland.
[Lagre]

49/11 Lokal transport på Hadeland
Reduksjon av klimagassutslipp fra privatbilbruken på Hadeland
Revidert prosjektbeskrivelse ‐ Bruk av partnerskapsmidler for 2011
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
25.11.2011

Saknr
49/11

Innstilling:
Vedlagt prosjektplan for perioden 01.11.11 ‐ 31.07.12 godkjennes.
I tråd med forutsetningene innarbeidet i Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og de
samarbeidende kommuner på Hadeland bevilges 200 000 kr til prosjektet «Lokal transport på
Hadeland ‐ Reduksjon av klimagassutslipp fra privatbilbruk.»

Møtebehandling
Vedtak
Vedlagt prosjektplan for perioden 01.11.11 ‐ 31.07.12 godkjennes.
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I tråd med forutsetningene innarbeidet i Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og de
samarbeidende kommuner på Hadeland bevilges 200 000 kr til prosjektet «Lokal transport på
Hadeland ‐ Reduksjon av klimagassutslipp fra privatbilbruk.»

[Lagre]

50/11 Regional plan for klima og energi for Oppland ‐ høringsuttalelse til
planprogram
Behandlet av
Regionrådet
Regionrådet

Møtedato

Saknr

25.11.2011

50/11

Innstilling:
Vedlagt forslag til høringsuttalelse vedtas.
Møtebehandling
Vedtak
Vedlagt forslag til høringsuttalelse vedtas.

[Lagre]

51/11 Landbrukets fagråd ‐ Hadeland.
Oppnevning av kommunal representant til styret.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
25.11.2011

Saknr
51/11

Innstilling:
For inneværende valgperiode velges :……………………………………………………………………………………………
som kommunens representant til Landbrukets fagråd Hadeland.
Som vararepresentant velges:…………………………………………………………………………………………………………
Møtebehandling
Som kommune representant til Landbrukets fagråd Hadeland ble foreslått Bjørn Hvaleby, Gran.
Som vararepresentant ble foreslått Anne Ballangrud, Jevnaker.
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Vedtak
For inneværende valgperiode velges Bjørn Hvaleby som kommunens representant til Landbrukets
fagråd Hadeland.
Som vararepresentant velges Anne Ballangrud
[Lagre]

52/11 Møteplan for 2012
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
25.11.2011

Saknr
52/11

Innstilling:
Forslag til vedtak legges fram i møtet.
Møtebehandling
Følgende forslag til møteplan ble lagt fram i møtet:
Møter i regionrådet 2012:
Felles formannskapsmøte:
IS-møter:

27. jan., 16. mars, 4. mai, 22. juni. 21. sept. 26. okt. og 7. des.
1. juni.
20. april og 19. okt.

Vedtak
Framlagt forslag til møteplan vedtas.
Møter i regionrådet 2012:
Felles formannskapsmøte:
IS-møter:

27. jan., 16. mars, 4. mai, 22. juni. 21. sept. 26. okt. og 7. des.
1. juni.
20. april og 19. okt.

[Lagre]

53/11 Sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen med dobbeltspor til
Lillehammer ‐ Uttalelse.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
25.11.2011

Innstilling:
Forslag til uttalelse ble lagt fram som ekstrasak i møtet.
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Saknr
53/11

Vedtak
Møtebehandling
Behandling:
Regionkoordinator redegjorde for saken og la fram forslag til uttalelse utarbeidet i samarbeid med
administrasjonen i Regionrådet for Gjøvikregionen.
Saken blei diskutert.

Vedtak:
Følgende uttalelse ble enstemmig vedtatt:
SAMMENKOBLING AV GJØVIKBANEN OG DOVREVANEN MED DOBBELTSPOR TIL LILLEHAMMER
Mye av framtiden når det gjelder utvikling av Gjøvikregionen og Hadeland er avhengig av at vi lykkes
med å få forbedret Gjøvikbanen.
Utspillet fra Kjersti Stenseng i Oppland AP og tilbudet fra Eidsivas adm. direktør om å stille til rådighet
kr 3 millioner for å støtte arbeidet med dobbeltspor fra Lillehammer til Oslo, kan fort føre til at våre
to regioner blir parkert på et sidespor. Vår holdning til å møte disse utspillene er derfor dette:
Vi støtter et hvert initiativ som innebærer at sammenkobling mellom Gjøvikbanen og Dovrebanen
blir realisert med Moelv som sammenkoblingspunkt. Vi kan derfor støtte initiativene nevnt over,
under den klare forutsetning at sammenkobling av banene blir en del av løsningen, gjennomført i
«felles pakke». Sammenkobling av Gjøvik‐ og Dovrebanen må sees i sammenheng med en helhetlig
utvikling av person‐ og godstransport i Sør‐Norge og ut fra et beredskapsmessig perspektiv
(Redudant jernbanenett). Vårt innspill til punkter vi kan stå sammen om er derfor dette:
1) Opplandssamfunnet er enige om å prioritere sammenkobling av Gjøvikbanen med en
Dovrebanen som har dobbeltspor fra Lillehammer til Oslo
2) Gjøvikbanen må bli en del av Jernbaneverkets Inter‐City område.
3) I arbeidet med høyhastighetsbane er Opplandssamfunnet enige om å stå sammen om å få
lagt en eventuelt ny høyhastighetstrase gjennom Gudbrandsdalen og med videre trase til
Oslo‐ via Moelv og Gjøvik.
Regionrådet for Gjøvikregionen og Regionrådet for Hadeland ser positivt på at næringslivet ‐ her
representert ved Eidsiva ‐ argumenterer for – og bidrar økonomisk til å markedsføre behovet for
sterkere satsing på jernbaneutbygging i Innlandet. Vi oppfordrer flere næringsaktører til å følge
Eidsivas eksempel. Mulighetene for å lykkes økes vesentlig dersom næringsliv, fylkeskommune og
kommuner står sammen på en tydelig og synlig måte.

[Lagre]
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