MØTEPROTOKOLL
Regionrådet
Dato:
Sted:

09.05.2014 kl. 9:00-14.30
Jevnaker samfunnshus

Forfall:

Anne Marte Skari – Gran kommune

Møtte ikke:

Hege Bogfjellmo- Lunner kommune
Anders Larmerud – Lunner kommune
Ivar Odnes – Oppland Fylkeskommune¨

Møtende vararepresentanter:
Fra administrasjonen møtte:
Rådmann May Britt Nordli, Jevnaker kommune
Rådmann Arne Skogsbakken, Gran kommune (fra kl...)
Rådgiver Ole Dælen, Lunner kommune
Regionkoordinator Sigmund Hagen
Prosjektmedarbeider Vibeke Buraas Dyrnes
Regionkontakt Ove Søberg, Oppland fylkeskommune
Regionkontakt Terezia ..., Oppland fylkeskommune
Ellers møtte:

Fylkesmann Kristin Hille Valla
Klimapådriver Kristin Molstad
Prosjektleder Edvin Straume – til sak 8/14
Fredrik Bärnholt, Lunner Almenning – til sak 12/14
Randi Eek Thorsen, prosjektleder Glasslåven – til sak 12/14
Olav Stensli, Hadeland Energi – til sak 12/14
Ingvild Kilen Rørholt, Miljøorganisasjonen Zero – til sak 12/14
Kjetil Bjørklund, Dokkadelta nasjonale våtmarksområde – til sak 12/14

Møteledelse:

Møtet ble ledet av regionrådets leder, ordfører Hilde Brørby Fivelsdal

Presse:
Møteinnkalling og saksliste:
Møteinnkalling og saksliste ble enstemmig godkjent
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SAKSLISTE
8/14

Regional plan for Hadeland
Forslag til høringsdokument

9/14

Innlandsfiske Randsfjorden, søknad om midler 2014

10/14

Lokal transport på Hadeland. Reduksjon av klimagassutslipp fra privatbilbruk. Bruk av partnerskapsmidler 2014.

11/14

Klimapådriver Hadeland 2012-2015. Tildeling av partnerskapsmidler 2014

12/14

Orienteringssaker 9.mai 2014
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8/14 Regional plan for Hadeland
Forslag til høringsdokument
Arkivsak: 11/00383
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
09.05.2014

Saknr
8/14

Innstilling:
Vedlagt forslag til Regional plan for Hadeland 2014 – 2021 oversendes Oppland fylkeskommune som
planmyndighet.
Dersom det utarbeides felles retningslinjer for arealbruk må disse legges fram og behandles av
ordfører-/rådmannsmøte i juni.
Det samme gjelder for andre vesentlige justeringer av planforslaget.
Under disse forutsetninger anbefales forslag til Regional plan for Hadeland sendt på høring.
Regionrådets behandling 09.05.2014:

Det var diskusjon og kommentarer til deler av planutkastet. Prosjektleder Edvin Straume vil
innarbeide kommentarene man ble enige om i planen. Planen vil deretter legges frem på ordfører/rådmannsmøtet i juni.

Regionrådets vedtak 09.05.2014:
Vedlagt forslag til Regional plan for Hadeland 2014 – 2021 oversendes Oppland fylkeskommune som
planmyndighet.
Vesentlige justeringer av planforslaget som man ble enige om på møtet legges fram og behandles av
ordfører-/rådmannsmøte i juni.
Under disse forutsetninger anbefales forslag til Regional plan for Hadeland sendt på høring.
[Lagre]
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9/14 Innlandsfiske Randsfjorden, søknad om midler 2014
Arkivsak: 13/01085
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
09.05.2014

Saknr
9/14

Innstilling:
Regionrådet for Hadeland bevilger 100 000 kr til tynningsfiske etter sik i Randsfjorden i 2014.
Midlene tas fra partnerskapsavtale inngått med Oppland fylkeskommune – avsatte midler i Regional
handlingsplan for Hadeland 2014.
Dersom det forventes bidrag fra Regionrådet for Hadeland i 2015, må regionrådet kontaktes om
dette før 1. okt. inneværende år.
Regionrådets behandling 09.05.2014:

Orientering av Ole Edvard Sand, prosjektleder og talsmann for grunneierforeningen
Regionkoordinator utdypet hvorfor regionadministrasjonen har innstilt positivt til denne saken.

Regionrådets vedtak 09.05.2014:
Regionrådet for Hadeland bevilger 100 000 kr til tynningsfiske etter sik i Randsfjorden i 2014.
Midlene tas fra partnerskapsavtale inngått med Oppland fylkeskommune – avsatte midler i Regional
handlingsplan for Hadeland 2014.
Dersom det forventes bidrag fra Regionrådet for Hadeland i 2015, må regionrådet kontaktes om
dette før 1. okt. inneværende år.
[Lagre]
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10/14 Lokal transport på Hadeland. Reduksjon av klimagassutslipp fra
privatbilbruk. - Bruk av partnerskapsmidler 2014.
Arkivsak: 11/02456
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
09.05.2014

Saknr
10/14

Innstilling:
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.»
Regionrådets behandling 09.05.2014:

Regionrådets vedtak 09.05.2014:

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]

5

11/14 Klimapådriver Hadeland 2012-2015. Tildeling av partnerskapsmidler
2014
Arkivsak: 12/01452
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
09.05.2014

Saknr
11/14

Innstilling:
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2014 bevilges 200 000 kr til prosjektet
Klimapådriver Hadeland i 2014.

Regionrådets behandling 09.05.2014:

Kristin orienterte. Positiv respons fra alle
Regionrådets vedtak 09.05.2014:
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2014 bevilges 200 000 kr til prosjektet
Klimapådriver Hadeland i 2014.

[Lagre]
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12/14 Orienteringssaker 9.mai 2014
Arkivsak: 14/00281
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
09.05.2014

Saknr
12/14

Innstilling:
Sakene tas til orientering og følges opp slik man blir enige om under orienteringen
Regionrådets behandling 09.05.2014:

Fylkesmannen:
Grunnlovsfeiringen: Valgtinget på Hunn – ordførerne ta med tilbake til kommunestyret. Eneste fylket
som har gjenskapt valgtinget.
Maihaugen konferansen: flyktninger, asylsøkere, bosetting. Introduksjonsloven fyller 10 år. Lunner
kommune ble trukket frem som vellykket kommune i forhold til å få arbeid og utdanning.
Tenketanken: Jobber mye og bra. Arbeidet må forankres. Kommunereformen har egen nettside, gå
inn på fylkesmannen i Oppland, og «om oss på høyre side»
Nasjonale innovasjonsskolen kommer i gang på Lillehammer med et helt kull kjøpt av fylkesmannen.
Lunner og Gran har søkt om å være med, og vil få være med i år.
Fornyingskonferansen 30.oktober.
Aktiv sinn i en aktiv kropp: FM fått 15 mill fra Sparebankstiftelsen til det prosjektet. FM håper alle
ungdomsskoleelever i Oppland kan få være med. 3-årig prosjekt. De skolene som ikke er med i år må
søke i år om å få være med neste år. Ungdoms-OL er med i styringsgruppa. Jevnaker har ikke søkt for
noen skoler. Brandbu u-skole får 200 000,- Harestua skole får 131 000,-.
Landbruk: To vanskelige saker i Oppland hvor bønder har misbrukt tilskuddsordninger.
Gudbrandsdalen og Vestre-Toten.
Beredsskapstatus: FM hevet til gul sone. Føre-var prinsippet. Anmoder kommunene å se på om det
er nødvendig også her.
Brannstudiereformen – FM gitt uttalelse
Tilsyn på helsestasjonen – funksjonen er ikke bra nok
Hilde Brørby Fivelsdal: Regionrådets arbeidsform:
Vært dialog i ordfører-rådmannsmøte med regionadministrasjonen. Hvordan vitalisere det arbeidet
vi driver med. Møteform vært evaluert. Forbedre det som er, ikke behov for en revolusjon
Regionrådet – gjort noen grep: Møtene er tematisert. Saker behandles først, orienteringssaker til
slutt.
Fylkeskommunen:
Regional konferanse, påmelding 15.mai
Fylkestinget har behandlet regional plan for samfunnssikkerhet, planen godkjent med få tillegg.
Randsfjordferga, kommer snart elektronisk billettering.
Kulturelle spaserstokk, mulig å søkemidler, søknadsfrist 1.juni. Ove møter i dag siste gang i dag.
Terezia Hole overtar fra neste møte som internkoordinator fra OFK.
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Fagseminar/ orienteringer med følgende innledere:
 Et levedyktig og miljøvennlig sentrum på Harestua
-Lunner Almennings rolle som samfunnsutvikler på Harestua v/ Fredrik Bärnholt
 Glasslåven som pilot/ demonstrasjonsbygg og mulig FoU prosjekt innen området bærekraftig
ressursutnyttelse v/ Randi Eek Thorsen
 Lokale Energiutfordringer
-muligheter og utfordringer fra Hadeland Energis ståsted v/Olav Stensli
 Erfaringer fra sol-og ved prosjektet på Hadeland, samt orientering om andre prosjekter fra
Energiråd Innlandet v/ Gaute Gangås
 Kan Hadeland bli en nasjonal «Klimaspydspiss»? v/ Ingvild Kilen Rørholt
–miljøorganisasjonen Zero
 Forprosjekt temapark for Randsfjorden v/ Kjetil Bjørklund
– styreleder i Dokkadelta nasjonale våtmarksområde

Regionrådets vedtak 09.05.2014:
Sakene tas til orientering og følges opp slik man blir enige om under orienteringen
[Lagre]
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