REGION VESTVIKEN
MØTEINNKALLING NR. 04/15
Organ:
Region Vestviken
Møtested: Gamle herredshuset i Lier
Møtedato: 07.12.2015
Tid: 13:00
SAKSLISTE
Møtesakstype/nr. Saksnr.
Tittel
Orientering om E-134/Haukeliveien
 Kort om E134 Haukelivegen AS.
 Øst-vestutredningen og den nye E134.
 Nasjonal transportplan.
 Kryssing av Oslofjorden.
http://www.vegvesen.no/_attachment/1005439/binary/1055062?fast_title=Kvali
tetssikring+%28KS1%29+av+KVU+for+kryssing+av+Oslofjorden.pdf
PS

16/15

15/2508
Godkjenning av møteprotokoll nr. 03/15

PS

17/15

15/8876
Region Vestviken - Konstituering av nytt styre

PS

18/15

15/8646
Budsjett 2016 og regnskap 2014 Region Vestviken

PS

19/15

15/4873
Næringssamarbeid i Region Vestviken - Referat fra
møte 131015

PS

20/15

15/4842
Partnerskapsavtale mellom Buskerud fylkeskommune
og Region Vestviken

PS

21/15

15/4874
Samordnet areal- og transportplan for Osloregionen

PS

22/15

15/2509
Skjønnsmidler Region Vestviken 2016

Eventuelt
- Status kommunereformen i hver enkelt kommune.
- Saker fra Osloregionen og Vestregionen.
- Strategisk plan Region Vestviken.
- Møtekalender 2016.
- Nytt fra fylket og fra kommunene.
Jan Erik Lindøe (s)
administrasjonen

Lene Forssell Solsrud (s)
sekretariat

REGION VESTVIKEN
MØTEINNKALLING NR. 04/15
Organ:
Region Vestviken
Møtested: Gamle herredshuset i Lier
Møtedato: 07.12.2015
Tid: 13:00
Vararepresentantene vil få nærmere beskjed hvis de skal møte.

SAKSLISTE
Møtesakstype/nr. Saksnr.
Tittel
PS

23/15

Jan Erik Lindøe (s)
administrasjonen

15/1597
Valg av representant til Markarådet fra Region
Vestviken
Lene Forssell Solsrud (s)
politisk sekretariat

SAKSFREMLEGG
Saksnummer:
Saksbehandler:

Organ
Region Vestviken

Godkjenning av møteprotokoll nr. 03/15
Saken avgjøres av:
Region Vestviken.

Rådmennenes forslag til vedtak:

Vedlagte møteprotokoll nr. 03/15 godkjennes.

Vedlegg:

1. Møteprotokoll nr. 03/15.

15/2508
Lene Forssell Solsrud

Møtedato
07.12.2015

REGION VESTVIKEN
MØTEPROTOKOLL NR. 03/15
Protokoll publiseres med forbehold om godkjenning i neste møte i
Region Vestviken
Organ:
Møtedato:
Innkalte:
Funksjon

Region Vestviken
01.06.2015

Leder (Lier)
Medlem Lier
Medlem Lier
Rådmann Lier
Medlem Hurum
Medlem Hurum
Nestleder (Hurum)
Rådmann Hurum
og Røyken
Medlem Røyken
Medlem Røyken
Medlem Røyken
Medlem fylket
Medlem fylket
Medlem fylket
Administrasjon

Navn

Forfall

Ordfører Helene Justad (H)
Varaordfører Nina Johnsen (V)
Tonje Evju (Ap)
FO
Hans-Petter Christensen
Ordfører Monica Vee Bratlie (H)
Varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen (V)
Kent Lippert Olsen (Uavhengig)
Georg N. Smedhus

Vararepresentant

Ordfører Rune Kjølstad (H)
Børre Pettersen (Ap)
Varaordfører Tom Erik Hauger (Frp)
Sigurd Fjøse (administrasjon)
Anne Sandum (Ap)
Terje Kopperud (H)
FO
Jan Erik Lindøe (protokollfører)

Møtesaksnr.

Saksnr.
Tittel

PS 13/15

15/2508
Godkjenning av møteprotokoll nr. 02/15

PS 14/15

15/2514
Region Vestviken studietur 2015

PS 15/15

15/4874
Osloregionen - Profileringsprosjekt

13/15
Godkjenning av møteprotokoll nr. 02/15

Behandling:
Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedlagte møteprotokoll nr. 02/15 godkjennes.

14/15
Region Vestviken studietur 2015

Behandling:
Administrasjonen la frem forslag om studietur til Zurich, Bern og Freiburg
(Tyskland) for å se på trafikkløsninger for myke trafikanter.
Saken tatt til orientering.
Vedtak:
Saken tatt til orientering.

15/15
Osloregionen - Profileringsprosjekt

Behandling:
Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

SAKSFREMLEGG
Saksnummer:
Saksbehandler:

Organ
Region Vestviken

15/8876
Lene Forssell Solsrud

Møtedato
07.12.2015

Region Vestviken - Konstituering av nytt styre
Saken avgjøres av:
Region Vestviken.

Valgkomitéens forslag til vedtak:

Ordfører Monica Vee Bratlie (Hurum kommune) velges som leder av Region
Vestviken for to år. Som nestleder velges Børre Pettersen (Røyken kommune).
Ny valgkomité består av XX og XX.

Vedlegg:

1. Vedtekter for Region Vestviken.

Bakgrunn for saken, saksopplysninger:

Følgende personer har vært leder og nestleder av Region Vestviken:
VERV
NAVN
KOMMUNE
ROLLE
Leder 2012 –
Rune Kjølstad (H)
Røyken
Ordfører
2014
Nestleder 2012
Tonje Evju (Ap)
Lier
Representant
– 2014
opposisjonen
Leder 2014 –
Helene Justad (H)
Lier
Ordfører
2015
Nestleder 2014
Kent Lippert Olsen Hurum
Representant
– 2015
(Uavhengig)
opposisjonen
Valgkomitéen i perioden 2012 – 2014 besto av Monica Vee Bratlie og Helene
Justad, mens den i perioden 2014 – 2015 besto av Rune Kjølstad og Monica
Vee Bratlie.
På regionrådets første møte etter oktober måned i år med kommune- eller
stortingsvalg skal det velges leder og nestleder. Perioden er for to år. I henhold
til Region Vestvikens vedtekter foreslås leder fra Hurum kommune og nestleder
fra Røyken kommune da regionrådet skal søke ”å rullere funksjonene så alle
kommunene har hatt hver oppgave før en kommune på ny får samme
oppgave”. Videre sier vedtektene at ”rullering av funksjonene skal også søke å

imøtekomme en rimelig partipolitisk utjevning, både i den sittende
ledergruppen og derved også over tid”.

SAKSFREMLEGG
Saksnummer:
Saksbehandler:

Organ
Region Vestviken

15/8646
Jan Erik Lindøe

Møtedato
07.12.2015

Budsjett 2016 og regnskap 2014 Region Vestviken
Saken avgjøres av:
Region Vestviken.

Rådmennenes forslag til vedtak:

Region Vestviken vedtar at budsjettrammen for 2016 skal være kr. 10,- pr.
innbygger. Fremlagte budsjett 2016 vedtas.

Vedlegg:

1. Forslag til budsjett for 2016.
2. Regnskap 2014.
3. Rapport KPMG regnskap 2014.

Bakgrunn for saken, saksopplysninger:

Region Vestviken har tidligere vedtatt at kontingenten skal være kr. 18,- pr.
innbygger. Med SSBs prognose for befolkningen i kommunene pr. 1. januar
2015 har Lier 25378, Hurum 9365 og Røyken 21038 personer, totalt 55781.
Prognose viser at regionrådet vil gå ca. med kr. 0,9 millioner i pluss i 2015.
Administrasjonen vil for budsjettåret 2016 foreslå en lavere kontingentsats
grunnet siste års mindreforbruk. En foreslår at kontingentsats for 2016 settes
til kr. 10,-. Følger en denne fordelingen blir kontingenten fra kommune for 2016
kr. 557810,-.
Røyken kommune har sekretariatet og det er avsatt kr. 500.000,- til denne
tjenesten. Sekretariatet er delt mellom rådgiver på politisk sekretariat og
kommunalsjef for kultur og næring. Regionrådet har i 2015 hatt mindre utgifter
en budsjettert med bl.a. grunnet mindre utgifter en antatt på
kommunereformutredning. Studietur ble noe dyrere grunnet mer omfattende
program.
Ubrukte midler i 2015 blir overført 2016 budsjettet. Prognose pr. november er
at en vil ha ca kr. 900000,- i mindreforbruk for 2015. Regionrådet vil ha en
relativt god ramme for 2016 og i tillegg ha en udisponert pott på vel kr.
350000.

Regionrådet kan med denne bakgrunn sette ned kontingenten til kommunene
noe administrasjonen anbefaler for budsjettåret 2016.

Budsjett 2016 – Region Vestviken
Poster

Inntekter: Befolkning pr. 01.

Budsjett 2015

Regnskapsprognose Budsjett 2016
pr. november 2015

992268

992268

557810

900000

935000

935000

1892268

1927268

1492810

jaunar 2015 (SSB)
Lier
25378
Hurum
9365
Røyken
21038
Innbyggertall 55781 x kr. 10,00
Udisponert 2015
Sum inntekter

Utgifter
400000
Lønn, sosiale kost, pensjon etc.
Trykk, linjel, tlf, data, rekv, abb.

500000
10 000

0

500000
10 000

Regnskap, revisjon

20 000

0

20 000

Husleie

25 000

0

25 000

Årskonferanse

70 000

0

70 000

Oppdatering egen web

20 000

0

20 000

130 000

206959

200 000

Møter, konferanser etc. m.v.

20 000

10257

20 000

Markedsføring

100000

50000

100000

Utredninger felles
(planprogram)
Reservepost

600000

225513

200000

397268

50000*

327810

Sum Utgifter

1892268

942729

1492810

SUM/resultat

0

984539

0

Kurs, reiser

*Utgifter Hurum kommune hadde til konferansen «Broen 2» i 2013

[Skriv inn tekst]
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SAKSFREMLEGG
Saksnummer:
Saksbehandler:

Organ
Region Vestviken

15/4873
Jan Erik Lindøe

Møtedato
07.12.2015

Næringssamarbeid i Region Vestviken - Referat fra møte 131015
Saken avgjøres av:
Region Vestviken.

Rådmennenes forslag til vedtak:
Saken legges frem til orientering.

Vedlegg:

1. Referat fra møte 13.10.15.

Bakgrunn for saken, saksopplysninger:

Referat fra møte mellom næringsrådene i Region Vestviken.

Referat: tirsdag 13. oktober kl. 14.00-15.30 (Lier kommune, DnF - Drammen)
Møtedeltakere: Arne Hjort (Hurum Næringsråd), Jon Arvid Fossum (Lier kommune), Synnøve Tovsrud
(Lier kommune), Cecilie Brunsell, Knut Andreas Kran(Lier Næringsråd/Asko), Trine Maren ScottMyhre (Røyken næringsråd) Jan Erik Lindøe (Røyken kommune).
Hilde Thorud, Øivind

1. Godkjenning av referat av 8. juni 2015 (vedlagt)
Godkjent.
2. Nytt fra region Vestviken, orientering ved Jan Erik Lindøe
Skjedd lite pga valg. Profileringsstrategi.
3. Nytt fra Næringsrådene og kommunene (hvordan er den politiske sammensetting i
kommunene etter valget)
Nytt fra Lier, usikkerhet rundt veifremføring ut til E-18, Næringsrådet jobber aktivit med å
være med å påvirke løsninger (involvert Vegvesenet), næringsplan ønskes nå og skal
utarbeides. Utsjekk for utvikling av nye næringsareal. Sykehustomten er i prosess med å
sikres/kjøpes. Buskerudbyen. Rekruttering nye medlemsbedrifter. Byggenettverk viktig endret profilering (nye nettsider).

Nytt Hurum: etter valget fortsetter Monica Vee Bratlie som ordfører sammen med (H, Sp,
Frp, Krf), omstillingskommune - samarbeid Sintef, forespørsel om å få etablert fengsel i
Hurum. Hurtigbåtsatsing, fylket er nå i førersetet for denne satsningen. Næringsrådet jobber
med å få etablert en privat videregående skole i Hurum. Ønsker å få laget en næringshage
light på Tofte, Lean- dag med forelesere fra Sintef – Raufoss. Nye medlemmer, god
oppslutning på frokostmøter.

Nytt fra Røyken Næringsråd, sommerbåt, samarbeid med Landbrukskontoret vedr.
matnettverk -lokal matprofil. Ønsker samarbeid med flere bønder/produsenter i området.
Vekst i marked for lokale råvarer. Etablert bedriftsforum i Spikkestad (Industriveien),
handelskammertjenester i samarbeid DnF. Jobbavisa, skole-næringsliv, Røykenmagasinet,
medlemsmøte, frokostmøte 21. okt. google-kurs søkeoptimalisering, næringslivets dag,
synlighet i lokalavisa. Bygg- og anleggsnettverk. Full næringshage- pt. venteliste.
Generelt: ATP- Buskerud Fylkeskommune, ferdig neste høst, Osloregionen ATP- høring des.
2015, Grenbaneprosjekt,

4. Nytt fra kommunereform prosessen (rapport fra felles utredning fremlegges)
Kort orientering om prosessen fra Jan Erik. Sender ut foiler fra presnetasjonene.

5. Status i de regionale vegprosjektene
RV 23 (Dagslett-Linnes),
Utsjekk med Statensvegvesen for å få oppdatert informasjon. JE kontakter Niels Brandt for å
komme å orientere om veiprosjekt i regionen.
6. Eventuelt
Neste møte holdes på Asko Lier, onsdag 27.januar kl. 12-14.

SAKSFREMLEGG
Saksnummer:
Saksbehandler:

Organ
Region Vestviken

15/4842
Jan Erik Lindøe

Møtedato
07.12.2015

Partnerskapsavtale mellom Buskerud fylkeskommune og Region
Vestviken
Saken avgjøres av:
Region Vestviken.

Rådmennenes forslag til vedtak:

Vedlagte partnerskapsavtale undertegnes av hver medlemskommunes ordfører
og oversendes Region Vestvikens administrative fylkeskontakt.

Vedlegg:

1. Forslag til partnerskapsavtale 2015 – 2016 mellom Buskerud
fylkeskommune og Region Vestviken.
2. Power point presentasjon om partnerskapsavtaler av Buskerud
fylkeskommune.

Bakgrunn for saken, saksopplysninger:

I Buskerud er det organisert 6 kommuneregioner. Samtlige 21 kommuner er
med i samarbeidet. Fra kommunene deltar ordførere og rådmenn. Fra Buskerud
fylkeskommunes side er det oppnevnt 2 politikere til hvert regionråd.
Fylkesrådmannen har fra administrativ side pekt ut en regionkontakt for hvert
område.
En partnerskapsavtale er med på å formalisere forholdet mellom
fylkeskommunen og kommuneregionene for å blant annet ivareta kontakten
både politisk og administrativt mellom kommune og fylkeskommune.

Partnerskapsavtale
2015 – 2016

mellom
Buskerud fylkeskommune
og
Region Vestviken

Buskerud fylkeskommune

Region Vestviken

Dato:_______________

Dato:_________________

Sign:_______________________
Roger Ryberg
Fylkesordfører

Sign:______________________
Monica Vee Bratlie
Ordfører Hurum kommune

Sign:______________________
Gunn Cecilie Ringdal
Ordfører Lier kommune
Sign:______________________
Eva Noren Eriksen
Ordfører Røyken kommune

Avtalen vil bestå av:
Del 1: Partnerskapsavtale 2015-2016, likelydende del for alle regioner
Del 2: Regionale satsingsområder 2015 og 2016, individuell del
Del 3: Regionale utviklingsmidler 2015, likelydende del for alle regioner
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1: Partnerskapsavtale 2015-2016
Del 1 er en felles del av partnerskapsavtalen mellom Buskerud fylkeskommune og alle
regionrådene/kommunesamarbeidet og dekker den generelle delen av avtalen.

1. Avtalepartnere
Partnerskapsavtalen er inngått mellom Buskerud fylkeskommune og regionrådet. Avtalen er
først gyldig når den har vært oppe som egen sak i fylkesutvalg og regionråd og er signert av
ordførerne.

2. Formålet med avtalen
Partnerskapsavtalen skal bidra til utvikling av hele fylket i et bærekraftig perspektiv. I
fellesskap skal fylket utvikles til et velfungerende samfunn hvor det er godt å bo, leve og
jobbe.
Denne avtalen tilrettelegger for samarbeidsområdene regionalutvikling, samferdsel og
utdanning.
Avtalen skal bidra til synlige resultater gjennom dialog, konstruktivt engasjement, forenkling,
effektivisering og samarbeid. Målet er aktivt å gjøre nytte av hverandres kompetanse og
oppnå større grad av erfaringsutveksling.
Partnerskapsavtalen skal legge til rette for et langsiktig samarbeid mellom regionen og
fylkeskommunen.

3. Forankring
Avtalen er basert på nasjonale føringer, samt fylkeskommunens vedtatte planer og strategier
og regionrådets egne planer og satsingsområder.

4.






Oppfølging av avtalen
Tiltak skal være forankret hos begge avtaleparter.
Regionrådet utpeker en person som er ansvarlig for oppfølging av avtalen.
Buskerud fylkeskommune utpeker en person som er ansvarlig for oppfølging av
avtalen.
Fylkestinget utpeker to fylkestingsrepresentanter til hver region.
De utpekte fylkespolitikerne for regionen og de administrative regionkontaktene i
Buskerud fylkeskommune kan møte i regionrådet med tale- og forslagsrett.
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5. Årlige drøftingsmøter
Administrative drøftingsmøter avholdes en gang i året for å gjennomgå fjorårets arbeid og for
å drøfte neste års mål.
Ved behov tilrettelegges det for drøftingsmøter mellom fylkesutvalget og regionrådet hvor
viktige samarbeidsområder i regionen kan diskuteres.

6. Rullering, 4-årig evaluering og endring av avtalen
Rullering.
Rulleringen av partnerskapsavtalen innenfor avtaleperioden skal senest igangsettes 1. august
året før avtalen går ut, dvs. 1.8.2016. Ny avtale skal være sluttbehandlet av alle involverte
parter senest ved årets utgang i 2016.
Evaluering.
Før ny 4-årig partnerskapsavtale sluttbehandles skal det foretas en evaluering av gjeldende
avtale. Evalueringen skal bestå av en politisk del, hvor regionrådene/kommunesamarbeidet
møter de utpekte fylkestingsrepresentanter, og en administrativ del, hvor praktiske forhold
knyttet til avtalen evalueres.
Endring.
Dersom en av avtalepartnerne ønsker å endre avtalens innhold i avtaleperioden
skal endringene være sluttbehandlet før 1. november året før endringen skal tre i kraft.
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2: Regionale satsingsområder 2015 og 2016
Prioriterte arbeidsområder er basert på de enkelte regioners planer og satsinger med
utgangspunkt i regionale fortrinn, muligheter og utfordringer, samt de strategiske
innsatsområdene i fylkeskommunen. Gjennom dialog, partnerskap og samarbeid kan tiltak
planlegges slik at regionenes potensiale utnyttes best mulig.

Buskerud fylkeskommune
Fylkeskommunens utgangspunkt for aktivt engasjement i den enkelte region er den nedfelte
visjonen i Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016:
"Et bærekraftig og innovativt Buskerud som fremmer næringsutvikling og bolyst."
Strategiske mål
De strategiske målene for perioden 2014-2017 er:
1. Buskerud skal være et attraktivt sted for bosetting og arbeid, der fylkeskommunen
bidrar med gode tjenester til befolkningen.
2. Fylkeskommunen skal stimulere til bærekraftig utvikling av Buskerudsamfunnet.
To hovedfokus
Buskerud fylkeskommune har to sentrale oppgaveområder; tjenesteproduksjon og lokal
samfunnsutvikling.
Målene knyttet til tjenesteproduksjon er knyttet til videregående opplæring, tannhelse og
samferdsel. Målene knyttet til rollen som samfunnsutvikler og regional utviklingsaktør er
knyttet til regionale utviklingsoppgaver, samordningsansvar gjennom regional planlegging og
samhandling med andre aktører om felles mål.

Region Vestviken:
Kommuner: Lier, Hurum og Røyken

Satsingsområder*:
Utvikle utbyggingsmønster, samferdsel og kollektivtransport
- Felles strategier for å møte vekstutfordringene i regionen
- Innspill til nasjonale strategiprosesser, herunder Nasjonal Transportplan (NTP)
Styrke kompetanse og verdiskaping (FoU/næringsutvikling)
- Felles innovasjonsstrategi
- Harmonisering av virkemiddelbruk
- Strategier for utvikling av næring (aktiv næringspolitikk)
Styrke felles profilering – regionalt og nasjonalt
- Klargjøre ambisjoner og innsats i arbeidet med synliggjøring og profilering.
- Statistisk bilde av region Vestviken
4

- Sammenlikning med andre norske/nordiske by-/tettstedsområder og regioner
I tillegg er det lagt til grunn at man skal jobbe for å synliggjøre region Vestviken`s arbeid.
Særegenhet:
Region Vestviken har flere særegenheter, her nevnes noen:
Strategisk beliggenhet i Osloregionen mellom Drammen og Oslo
Felles bo- og arbeidsmarkedsregion
Høy kompetanse blant innbyggerne
Høy næringsandel (Lier spesielt)
Stedsutvikling, nye tettsteder/byer (Sætre, Slemmestad, Spikkestad, Fjordbyen/Lierstranda og
Lierbyen)
RV-23 (E-134), utvikling av overordnet infrastruktur
Felles kystlinje og sammenhengende markaområder

Mål 2015/16 *
Regional profilering:
Etablering av plattform for felles satsing i Region Vestviken
Eiendoms- og profileringskampanje
Verdiskapning og næringsutvikling:
Innovasjonsstrategi for Region Vestviken
Næringsutvikling.
Samordnet areal- og transportutvikling:
Oppfølging av RV 23 og KVU Oslofjordkryssing, Ny E-18
Oppfølging inn mot Nasjonal Transportplan 2014-2023
Økt frekvens og nye anløp på båtruter inn mot Oslo
Kollektivsamarbeid nye ruter for regionen
Omklassifisering av Rv 23 til E-134
Annet:
Utarbeide strategier for regionrådet. Konkretisering av oppfølging
Samarbeid med andre regionale aktører
Studietur for styret
*(hentet fra vedtatt handlingsplan 2014 i region Vestviken 07.04.2014 – sak 15/14- vedlegges avtalen)
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PARTNERSKAPSAVTALAR
Tyrifjord 13.11.2015

Partnerskapsavtalar
› Buskerud fylkeskommune sitt arbeid med regionale
utviklingsmidlar og partnerskapsavtalar evaluert i 2012
› Nytta som grunnlag for dei partnerskapsavtalane vi har i
dag
› Vert nytta i alle kommuneregionane og gjeld både dei
regionale utviklingsmidlane frå Staten og dei regionale
utviklingsmidlane frå fylkeskommunen
› Noverande partnarskapsavtale gjeld ut neste år

› Grunnlag for å vurdere dei på nytt med tanke på 2017

Partnerskapsavtalar
Litt frå innhaldet:
› Formål: Samarbeid om utviklinga i regionen innanfor
regional utvikling, samferdsle og utdanning

› Oppfølging: Forpliktande, adm. og pol., oppnemning av
pol representantar
› Årleg drøftingsmøte administrativt. FU og regionråd

› Rullering: Skal evaluerast før ny avtale vert inngått. Ny
avtale handsamast før 1. nov. 2016
› Regionale satsingsområde: Ny regional planstrategi
hausten 2016, nye regionale strategiar?

Partnerskapsavtalar
› Regionale utviklingsmidlar – vilkår
•
•
•
•
•

Årleg utlysing
Regionalforvaltning.no
Maks. 50% - godkjenning av regionråd – vedtak FU
Tildeling. 50% ved godkjenning av vilkår
Sluttrapport og godkjent rekneskap – oppfølging i regionane
– kontroll i Bfk
• Inndratt etter 3 år
• Skal gjelde fleire kommunar

Partnerskapsavtalar
Til drøfting:
› Førebels vurdering av partnerskapsordninga
› Trong for djuptgåande endringar
› Start av revisjonsarbeidet med tanke på endeleg vedtak
før 1. november eller i løpet av 2016

SAKSFREMLEGG
Saksnummer:
Saksbehandler:

Organ
Region Vestviken

15/4874
Jan Erik Lindøe

Møtedato
07.12.2015

Samordnet areal- og transportplan for Osloregionen
Saken avgjøres av:
Region Vestviken.

Rådmennenes forslag til vedtak:

Region Vestviken slutter seg til Vestregionens uttalelse til «Samordnet areal- og
transportstrategi for Osloregionen». I tillegg ber Region Vestviken om at
følgende moment legges til grunn i planen:
- Påkobling for veisystemet RV23 v/Linnes til E-18 må etableres og
prioriteres tidlig i kommende NTP-periode 2018-2029
- Kollektivtrafikk i indre Oslofjorden må vektlegges som alternativ til buss
og tog. Det må i planperioden utredes og utprøves båt tilbud-/konsept
som er miljøvennlig og konkurransedyktig (Ref. s 46).
- Valg av krysning Rv23 - Oslofjorden i nord må avklares og igangsettes
tidlig i kommende NTP-periode 2018-2029
- Røykenveien må omtales i avsnittet «Tverrforbindelser sør for Oslo» i
strategiens kap. 7.4.
- S 45. Spikkestadbanen er del av utredningsarbeidet for strategier
vedrørende utvikling av grenbanene.
Strategien tas for øvrig til orientering.

Vedlegg:

1. Høringsuttalelse fra Vestregionen.

Bakgrunn for saken, saksopplysninger:

Det vises til at Osloregionen har lagt ut på høring «Samordnet areal- og
transportstrategi for Osloregionen» på høring. Strategien er en revisjon av
tilsvarende strategi fra 2008. Høringsfrist er 1. desember. Regionrådet har fått
utsatt høringsfrist til 10. desember 2015. Region Vestviken støtter opp om
høringsuttalelsen som Vestregionen har utarbeidet på vegne av 16 kommuner,
møtesak 47/2015.
For nærmere lesning av strategien se: http://www.osloregionen.no/wpcontent/uploads/Osloregionens-ATP-revisjon-2016-høringsforslag-juni-2015.pdf

Region Vestviken vil i tillegg trekke frem følgende tillegg:
- Påkobling for veisystemet RV23 v/Linnes til E-18 må etableres og
prioriteres tidlig i kommende NTP-periode 2018-2029
- Kollektivtrafikk i indre Oslofjorden må vektlegges som alternativ til buss
og tog. Det må i planperioden utredes og utprøves båt tilbud-/konsept
som er miljøvennlig og konkurransedyktig (Ref. s 46).
- Valg av krysning Rv23 - Oslofjorden i nord må avklares og igangsettes
tidlig i kommende NTP-periode 2018-2029
- Røykenveien må omtales i avsnittet «Tverrforbindelser sør for Oslo» i
strategiens kap. 7.4.
- S 45. Spikkestadbanen er del av utredningsarbeidet for strategier
vedrørende utvikling av grenbanene.
Strategien tas for øvrig til orientering.

Saksnotat

Møte i Rådmannsgruppen 26. november 2015
Sak 47/2015 Osloregionens areal og transportplan - høringsuttalelse
Bakgrunn
Osloregionen har lagt ut på høring «Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen» på høring.
Strategien er en revisjon av tilsvarende strategi fra 2008. Høringsfrist er 1. desember.
Osloregionen er en strategisk samarbeidsallianse for 75 kommuner og 4 fylkeskommuner på det
sentrale Østlandet, som har som mål å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig
region i Europa.
Strategien har blitt utarbeidet gjennom et bredt faglig samarbeid fra de tilsluttede regionene og er
behandlet av styre i Osloregionen 16.06.15.
Hovedtrekk i strategien:
Med bakgrunn i regionale og nasjonale planer og analyser beskriver strategien følgende
hovedutfordringer som Osloregionen bør ta tak i:
 Klimaendringene blir stadig mer alvorlige. Sammen med redusert økonomisk vekstkraft vil
dette kreve endringer i vårt produksjons- og forbruksmønster, og kreve omstillinger i
Osloregionens næringsliv.
 Befolkningen vil fortsatt komme til å vokse, og de eldre vil utgjøre en økende andel.
 Deler av regionen henger etter i å utvikle sterke regionale kjerner, slik strategien fra 2008
legger opp til. En stor andel av veksten de siste 10 årene har skjedd i Oslo med nære
omland.
 Omfattende satsing på skinnegående transport er lite bærekraftig hvis den ikke følges opp
med en bypolitikk som kanaliserer hovedtyngden av fremtidige arbeidsplasser og boliger til
områder nær stasjonene.
 Fortsatt vekst i biltrafikken er i strid med nasjonale klimamål om nullvekst i biltrafikken, og
gir økende problemer for transporten i byene. Uten et grønt skifte i areal- og
transportpolitikken, er det vanskelig å nå klimamålene.
Mål
Målene fra 2008-versjonen av strategidokumentet anbefales videreført, supplert med et nytt delmål om
klima:
 Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa
 Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utvikling
og bevaring av overordnet grønnstruktur.
 Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernede regionen sammen, til
resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med
tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport.
 Osloregionen skal oppfylle nasjonale klimamål innenfor sitt geografiske område.
Strategier
Forslag til strategier er justert, og strukturert under følgende overskrifter:
 En flerkjernet region: Strategier for styrking av de største byene og utbygging av det
overordnede regionale transportnettet.
 By- og tettstedsutvikling: prinsipper for fysisk byutvikling, uavhengig av byenes/tettstedenes
størrelse.
 Naturgrunnlag og blå-grønn struktur: avveininger vekst/vern i by- og tettstedsutviklingen og
ivaretakelse av overordnet regional grønnstruktur.
 Godslogistikk: prinsipper for lokalisering og utforming av terminaler, og krav til
transportsystemet knyttet til disse.
 Transport: samferdselsprioriteringer i tråd med overordnede mål for regionforstørring,
forbindelser til utlandet, tilstrekkelig kapasitet i Oslonavet, fremkommelighet for
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næringslivets transporter, styrket finansiering av kollektivtransporten og klimanøytral
mobilitet lokalt.
Vurdering
Areal- og transportstrategien er et strategisk dokument, og gir et felles kunnskapsgrunnlag for utvikling
av kommunenes arealbruk og prioriteringer av samferdselstiltak. Strategien utgjør blant annet en felles
tilnærming om hvilke hovedgrep som bør gjøres innen samferdsel i hovedstadsregionen, som innspill til
rullering av Nasjonal Transportplan 2018-2029. Strategien har ingen formell planstatus, og er derfor ikke
bindende for lokale, regionale og statlige myndigheters utvikling av arealbruk og transportmønster.
Strategien bygger på blant annet regional plan for areal- og transportplan for Oslo og Akershus, og
Buskerudbyens areal- og transportplan, og støtter opp om disse planene. En satsing på de mellomstore
byene i en flerkjernestruktur i Osloregionen samsvarer med gjeldende strategier.
Strategien for Osloregionen er i tråd med både Vestregionens areal og transportstrategi fra 2007,
strategien til plansamarbeidet Oslo og Akershus og tilsvarende strategier for Buskerudbyen og
Ringeriksregionen. Det er i stor grad de sammen prioriteringer av en klar regional flerkjerneutvikling
kombinert med en lokal knutepunktsutvikling der vekst primært skal lokaliseres til områder nært viktige
kollektivknutepunkt. Alle strategiene bygger opp under å utvikle bærekraftige og konkurransedyktige
regioner.
Strategiene viser at nasjonal, regional og kommunal politikk er samstemte . Dette skulle borge bra for å
kunne vise at våre regioner og kommuner både ønsker og vil være i stand til å underbygge nasjonale
føringer for samordnet areal og transportpolitkk . Dette er viktig signal inn mot prioriteringsdiskusjoner i
kommende NTP behandling.
Under omtale av et robust og trafikksikkert hovedveinett (kap 7.4) viser Osloalliansen strategidokument
til Østlandssamarbeidets s.k. «Østlandspakke» som innspill til NTP 2018-29. Her omtales de viktigste
«korridor»-forbindelsene mellom Oslo og resten av landet. Vestregionen vil påpeke at ny E18 i
vestkorridoren er viktig i regional og nasjonal sammenheng og derfor bør omtales som et nasjonalt
prioritert prosjekt selv om den inngår som en del av de hovedveier som vil bli avklart som del av
bymiljøavtaler/bypakker (Oslopakke3)
Forslag til høringsuttalelse:
1. Vestregionen støtter hovedtrekkene i ”Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen”.
2. Strategien samsvarer med Vestregionens areal- og transportstrategier.
Vestregionen vil særlig peke på viktigheten av:
- Utvikling av en flerkjernet Osloregion, med flere sterke og konsentrerte byer som supplerer og
avlaster Oslo.
- Prinsippet om ”rett virksomhet på rett sted” må legges til grunn for all arealplanlegging. Statlige og
andre offentlige virksomheter må lokaliseres i tråd med dette.
- Vestregionen vil påpeke at ny E18 i vestkorridoren er viktig i regional og nasjonal sammenheng, og
derfor bør omtales som et nasjonalt prioritert prosjekt - jf kapittel 7.4.
- Utbygging av jernbanenettet etter ”Østlandsstjerna”-prinsipper, dvs. satsing på både intercity og
øvrige grenbaner i Osloregionen, samt ny Oslotunell er nødvendig for å bygge opp sterke byer og
knutepunkt utenfor Oslo.
- Billett- og takstsystemene må samordnes bedre på tvers av fylkesgrensene.
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15/2509
Jan Erik Lindøe

Møtedato
07.12.2015

Skjønnsmidler Region Vestviken 2016
Saken avgjøres av:
Region Vestviken.

Rådmennenes forslag til vedtak:
Saken legges frem til orientering.

Vedlegg:

1. Brev fra Fylkesmannen av 11. november 2015.

Bakgrunn for saken, saksopplysninger:

Saken fremmes til regionrådet for å få opp en felles diskusjon om hvilke tiltak vi
i kan og bør søke om støtte til i fellesskap og hvilke tiltak som hver kommune
selv ønsker å søke om.
I forbindelse med fylkesmannens utlysning av regionale skjønnsmidler 2016
som skal gå til fornyings- og innovasjonsprosjekter i Buskerud. Fylkesmannen i
Buskerud har satt av 4 millioner NOK til formålet. Formålet med
prosjektmidlene er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye løsninger på sine
utfordringer. Midlene fungerer som risikoavlastning for kommunene for å kunne
jobbe med fornying og innovasjon. Prosjektenes formål må være å styrke
kommunen i rollene som tjenesteprodusent, myndighetsorgan,
lokaldemokratisk arena eller som samfunnsutvikler. Prosjektene kan omfatte
alle tjenesteområdene i kommunen. Fylkesmannen har satt frist innen 1. mars
med å søke midler.
Region Vestviken har tradisjon for å utrede felles prosjekt (VIVA, Skoleledelse,
helse/IKT) og har nå mulighet for å finne et kraftfullt prosjekt. En ber om at
kommunene tar sine interne koordineringer for aktuelle prosjekt og bringer
disse inn for administrasjonen i region Vestviken innen 15. januar 2016. Det
utarbeides sak for aktuelle prosjekte(r) som regionrådet søker for 2016 til
møtet i februar.

Vår dato:
Vår referanse:
Arkivnr.:
Deres referanse:

11.11.2015
2015/4431
331.2

Saksbehandler:

Lisbet Kari Wølner

Innvalgstelefon:

32266683

Kommunene i Buskerud
Regionkoordinatorene

Skjønnsmidler 2016 til prosjekter
Vi viser til møte 11. november d.å. med regionkoordinatorene.
Fylkesmannen har for 2016 holdt tilbake 4 millioner kroner som skal gå til fornyings- og
innovasjonsprosjekter i Buskerud. Vi vil opprettholde samme fordelingsnøkkel som tidligere.
Denne fordelingsnøkkelen er følgende:







Drammensregionen
Region Vestviken
Kongsbergregionen
Region Midt-Buskerud
Ringeriksregionen
Hallingdalsregionen

kr 900.000
kr 550.000
kr 900.000
kr 450.000
kr 500.000
kr 700.000

Regionene skal fremdeles stå ansvarlig for utvelgelse av prosjektene. Regionene kan også
samarbeide om samme prosjekt. Fylkesmannen er opptatt av at midlene skal komme
kommunen til gode gjennom nyttige og målrettede prosjekter. Dersom en region ikke legger
frem godkjente prosjekter, kan Fylkesmannen fordele midlene til andre godkjente prosjekter i
andre regioner.
Kriterier for tildeling av midler:
Skjønnsmidlene skal gå til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene. Følgende
fremgår fra departementets retningslinjer:
«Formålet med prosjektmidlene er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye løsninger på sine
utfordringer. Midlene skal med andre ord fungere som risikoavlastning for kommunene for å
kunne jobbe med fornying og innovasjon. Prosjektenes formål må være å styrke kommunen i
rollene som tjenesteprodusent, myndighetsorgan, lokaldemokratisk arena eller som
samfunnsutvikler. Prosjektene kan omfatte alle tjenesteområdene i kommunen.
Det skal ikke gis støtte til prosjekter som handler om utføring av kommunale driftsoppgaver,
eller prosjekter som er en del av det ordinære kommunale utviklingsarbeidet.
For å få tildelt prosjektmidler må kommuner i søknaden kunne vise til en gjennomtenkt og
realistisk prosjektplan. Kommunen må beskrive sine utfordringer godt, og kunne vise til klare

Telefon sentralbord: 32 26 66 00
Fax: 32 89 32 36
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen
Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen

Internett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111
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målsetninger for hva de ønsker å oppnå med prosjektet. Kommunen må også begrunne valget
av virkemidler/løsninger som skal testes ut i prosjektet.»
Krav til fylkesmannens oppfølging av prosjekter:
«For å sikre overføringsverdi mellom kommunene og en bevisst pengebruk skal resultatene av
prosjektene dokumenteres, og fylkesmannen skal gjøre en vurdering av prosjektene og
hvilken overføringsverdi de har til andre kommuner.
Fylkesmannen skal videreformidle resultatene fra prosjektene til andre kommuner og
stimulere til læring og erfaringsutveksling mellom kommunene og på tvers av
fylkesmannsembetene, eksempelvis gjennom å bidra til at det finnes gode læringsarenaer.»
Avgrensning:
Det gis ikke skjønnsmidler til rene næringsutviklingsprosjekter.
Søknad:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utviklet en integrert søknads- og
rapporteringsdatabase (ISORD). Kommunene skal søke direkte i denne databasen. Den
endelige versjonen av databasen er snart klar. Vi vil gi nærmere informasjon så snart
databasen er klar. Søknadsfrist er 1. mars 2016.
Med hilsen

Bente Nyegaard Fjell
avdelingsdirektør
Lisbet K. Smedaas Wølner
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Valg av representant til Markarådet fra Region Vestviken
Saken avgjøres av:
Region Vestviken.

Rådmennenes forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Vedlegg:

1. Møteprotokoll fra møte i Markarådet 06.10.15.
2. Vedtekter for Markarådet.

Bakgrunn for saken, saksopplysninger:

Det skal foretas nyoppnevning av Markarådet. Konstitueringen av nytt råd er
planlagt å skje 10. desember 2015. Klima- og miljødepartementet ved
Fylkesmannen i Akershus har sendt ut brev med invitasjon til å komme med
forslag til representanter til Markarådet.

MARKARÅDET
Vår ref
Arkiv: 2015/955

Sekretær
Tone Mejlgaard

Vår dato
06.10.2015

Protokoll

Møte i Markarådet:

6. oktober 2015, kl. 12.00-14.20.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525.

Til stede:
Fra Markarådet:
Navn

Instans

Nestleder

Hans-Petter Aas

Oslo og Omland Friluftsråd

Arbeidsutvalget,
medlem
Varamedlem

Espen Jonhaugen

Skiforeningen

Per R. Berger

Buskerud, Ringeriksregionen, Hole kommune

Varamedlem

Torgny Hasås

Interessegruppe for hytteeiere i Marka

Medlem

Magne Brekke

Oslo Idrettskrets

Medlem

Knut Frigaard

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Medlem

Knut Bjella

Norges Skogeierforbund

Medlem

Rolf Hatlinghus

Norskog

Varamedlem

Kristin Dale Selvig

Representant for velforeningene, Sørbråten vel

Varamedlem

Dag Olav Brækkan

DNT Oslo og Omegn

Forfall: Lisbeth Hammer Krog (Asker/Bærum, Bærum kommune), Oda Marie Often
(Akershus Idrettskrets), Harald Tyrdal (Oppland/Hadeland, Lunner kommune), Stina Mehus
(Akershus Bondelag), Rune Kjølstad (Buskerud, Drammensregionen, Røyken kommune),
Henning Wikborg Hoff (DNT Oslo og Omegn), Øyvind Sand (Romerike-regionen, Rælingen
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kommune), Guri Melby (Oslo kommune), Ingerid Janssen Helseth (Interessegruppe for
hytteeiere i Marka), Hjalmar Eide (Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus), Stina Mehus
(Akershus Bondelag), Tore Faller (representant for velforeningene, Solemskogen vel),
Øyvind Sand (Romerike-regionen, Rælingen kommune).
Det stilte varamedlem for Rune Kjølstad, Henning Wikborg Hoff, Ingerid Janssen Helseth og
Tore Faller.
Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Are Heden (deler av møtet), Linda E. Eide og Tone
Mejlgaard (referent).
Fra Klima- og miljødepartementet: Bjørn Bugge.
Andre: Erik Eide (Skiforeningen) og Tom Fremstad (OOF).
Det var 10 stemmeberettigede til stede.
Møteleder: Hans-Petter Aas (nestleder, Oslo og Omland friluftsråd).

Sak 20/15

Godkjenning av møteinnkalling
Møteinnkallingen ble tatt opp til godkjenning.
Innlegg/kommentarer:
Ingen.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Møteinnkallingen godkjennes.
Vedtak:
Møteinnkallingen godkjennes.

Sak 21/15

Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Protokollen fra møtet 5. mai 2015 ble tatt opp til godkjenning.
Det kom innspill om at Markarådet i et senere møte følger opp reguleringsplan
for Solli skiarena i Asker og spørsmålet om hvorvidt landbrukstiltak krever
behandling etter markaloven § 14.
Innlegg/kommentarer:
Rolf Hatlinghus
Arbeidsutvalgets innstilling:
Protokollen fra møtet 5. mai 2015 godkjennes.
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Vedtak:
Protokollen fra møtet 5. mai 2015 godkjennes. Markarådet følger videre opp
reguleringsplan for Solli skiarena i Asker kommune og spørsmålet om hvorvidt
landbrukstiltak krever behandling etter markaloven § 14.
Sak 22/15

Stadfestet reguleringsplan for Franskleiv skianlegg i Bærum
kommune
Markarådet har i flere møter hatt forslag til detaljregulering for Franskleiv
skianlegg og planprosessen for denne på sakslisten. Rådet har også støttet
planforslaget gjennom vedtak av 20. mai 2014. Reguleringsplanen ble
stadfestet av Klima- og miljødepartementet 29. juni 2015. Departementets
vedtaksbrev ble lagt frem til orientering for Markarådet.
Innlegg/kommentarer:
Ingen.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Departementets stadfesting av reguleringsplan for Franskleiv skianlegg tas til
orientering.
Vedtak:
Departementets stadfesting av reguleringsplan for Franskleiv skianlegg tas til
orientering.

Sak 23/15

Høring av forslag til kommunedelplan for Sollihøgda i Hole kommune
Hole kommune har hatt kommunedelplan for Sollihøgda ute på høring.
Ordfører i Hole kommune, Per R. Berger, orienterte om planforslaget med
hovedvekt på den delen som berører Marka. Den nordøstlige delen av
planområdet ved Høymyr ligger innenfor markagrensen. Her settes det blant
annet av areal til idrettsanlegg og økt parkeringsareal i tilknytning til dette.
Planforslaget omfatter også et eksisterende hestesenter i Marka og en ny
adkomstvei til Høymyr som dels ligger innenfor markagrensen. Det har flere år
vært tanker om å forbedre dette utfartsområdet. Se vedlagt presentasjon for mer
informasjon.
Presentasjonen ble etterfulgt av en dialog om planforslaget.
Innlegg/kommentarer:
Espen Jonhaugen
Kristin Dale Selvig
Dag Olav Brækkan
Hans-Petter Aas
Torgny Hasås
Kristin Dale Selvig
Knut Frigaard
Arbeidsutvalgets innstilling:
Presentasjonen tas til orientering med de innspill som er fremkommet direkte
til Hole kommune i møtet. Markarådets eventuelle uttalelse til forslag til
kommunedelplan for Sollihøgda sendes Hole kommune snarest.
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Vedtak:
Presentasjonen tas til orientering. Markarådet støtter intensjonen i forslaget fra
Hole kommune.
Vedlegg:
Vedlegg1. Presentasjon av Per R. Berger.
Sak 24/15

Reguleringsplan for Marikollen idrettspark i Rælingen kommune
Rælingen kommunestyre vedtok 17. juni 2015 detaljreguleringsplan for
Marikollen idrettspark. Deler av planområdet ligger innenfor Marka, hvor det
planlegges utvidelse av skianlegget, skiløypetraséer, turveier og en asfaltert
rulleskiløype på ca. 2,5 km. Fylkesmannen sendte i august sin anbefaling til
departementet om stadfesting av planen etter markaloven. Fylkesmannen ba
samtidig departementet om å ta stilling til om det skal tillates asfaltert
rulleskiløype i Marka.
Geir Pettersen fra Grindaker informerte om planforslaget med hovedvekt på de
regulerte skiløypene og den asfalterte rulleskiløypen, samt tankene bak
hvordan disse er planlagt. Hovedformålet med den asfalterte rulleskiløypen er å
legge til rette for langrenn også sommerstid, spesielt for barn og unge.
Rådet hadde deretter en drøftelse av om det burde åpnes for etablering av
asfalterte traséer til idretts- og friluftsformål innenfor Marka, og om dette er i
tråd med lovens formål og flerbrukshensynet. Det var noe ulik oppfatning av
dette blant rådets medlemmer.
Det ble enighet om at rådet på neste møte bør legge opp til en overordnet
diskusjon om etablering av asfalterte traséer i Marka og hvilke føringer som
bør settes for dette.
Markarådet har ikke fått informasjon om den pågående planprosessen for
Marikollen idrettspark tidligere. Forvaltningen oppfordres til å holde
Markarådet orientert om denne type planer i Marka.
Innlegg/kommentarer:
Espen Jonhaugen
Rolf Hatlinghus
Dag Olav Brækkan
Per R. Berger
Torgny Hasås
Knut Frigaard
Magne Brekke
Rolf Hatlinghus
Espen Jonhaugen
Hans-Petter Aas
Torgny Hasås
Magne Brekke
Knut Frigaard
Dag Olav Brækkan
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Arbeidsutvalgets innstilling:
Forvaltningen bes om å holde Markarådet orientert om denne type planer i
Marka. Markarådets eventuelle synspunkter på reguleringsplanen sendes
Klima- og miljødepartementet i forbindelse med sluttbehandlingen.
Vedtak:
Forvaltningen bes om å holde Markarådet orientert om denne type planer i
Marka. Det forutsettes at rådet tar opp en overordnet diskusjon om etablering
av asfalterte traséer til idretts- og friluftsformål i Marka og hvilke føringer som
bør settes for dette.
Votering:
Vedtatt mot en stemme.
Sak 25/15

Aktivitetssoner og helårstraséer i kommuneplan «Oslo mot 2030 –
smart, trygg og grønn»
Bård Folke Fredriksen informerte i møte 10. februar 2015 om aktivitetssonene i
Markas randsone i høringsforslaget til ny kommuneplan «Oslo mot 2030 smart, trygg og grønn». Han viste samtidig til mulige endringer som ville bli
gjort i aktivitetssonenes omfang og de tilhørende bestemmelsene.
Ny kommuneplan ble vedtatt av Bystyret 23. september 2015. Trond Enkerud,
seksjonssjef i Bymiljøetaten, informerte om kommunens endelige vedtak når
det gjelder aktivtetssonene. Det opprinnelige forslaget til aktivitetssoner ble
vedtatt med kun mindre endringer. Områdene avsatt til aktivitetssoner har i
hovedsak allerede i dag en form for utbygging, og ligger fra tidligere inne i mål
og retningslinjer for Oslo kommunes skoger. Kommuneplanen opphever ikke
markalovens bestemmelser, og det er markaloven som i praksis vil sette
hovedrammene for utviklingen av aktivitetssonene.
Enkerud informerte videre om de planlagte helårstraséene i Marka og tankene
bak nettverket av disse. Utgangspunktet for helårstraséene avmerket på
kommuneplankartet er geografiske mangler i nærområdetilbudet og
innfallsporter i Marka. Enkerud fremviste eksempler fra Nordmarka og
Østmarka. De planlagte traséene vil få en varierende opparbeidelsesgrad og
bredde ut fra lokalisering og behovet for uttransport av tømmer.
Presentasjonen ble etterfulgt av en dialog om aktivitetssoner/-områder. Det
foreligger avgrensede aktivitetsområder flere steder i Markas randsone i dag.
Markarådet bør i neste periode få lagt frem en oversikt over dagens
aktivitetssoner/-områder og alle arealplaner som legger opp til former for
aktivitetssoner/-områder i Marka. Markarådet kan da se disse i sammenheng,
og vurdere planene ut fra et mer helhetlig og overordnet syn.
Innlegg/kommentarer:
Hans-Petter Aas
Dag Olav Brækkan
Arbeidsutvalgets innstilling:
Presentasjonen tas til orientering.
Vedtak:
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Markarådet ber om at det i neste periode legges frem en oversikt over dagens
aktivitetssoner/-områder og alle arealplaner som legger opp til former for nye
aktivitetssoner/-områder i Marka. Markarådet kan da se disse i sammenheng,
og vurdere planene ut fra et mer helhetlig og overordnet syn.
Vedlegg:
Vedlegg 2. Presentasjon av Trond Enkerud.
Sak 26/15

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 20162030
Markarådet fikk i desember 2014 informasjon om arbeidet med Regional plan
for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Fylkeskommunen formidlet samtidig at
de ser det som aktuelt å benytte Markarådet som kompetansemiljø i forbindelse
med de føringer og prinsipper den regionale planen vil legge for Marka. Dette
er også tatt inn i planprogrammet.
Som en oppfølging av dette, informerte prosjektleder Karin O’Sullivan om
status i planarbeidet, arbeidet med mål og skisser til prinsipper for arealbruk og
lokalisering. Planprogrammet legger opp til at det skal utarbeides
forvaltningsplan for Marka. Denne kan blant annet sette nærmere føringer for
arealbruk og lokalisering av anlegg, områder og tiltak for idrett, friluftsliv og
fysisk aktivitet i Marka, samt bidra til en mer helhetlig bruk av offentlige
tilskuddsmidler. Fire årlig handlingsprogram med oversikt over tiltak på tvers
av kommunegrenser vil legge til rette for for en regional og helhetlig
tilnærming og bedre samarbeid, samordning, avklaring og prioritering av tiltak.
Se for øvrig vedlagt presentasjon.
Innspill fra Markarådets medlemmer til det videre planarbeidet, herunder
prinsippavklaringer og forvaltningsplan for Marka, kan sendes til
fylkeskommunen innen 15. november 2015. Den regionale planen skal vedtas
om ca. et år. Markarådet bør følge arbeidet videre, og være aktiv med å komme
med innspill.
Innlegg/kommentarer:
Per Berger
Espen Jonhaugen
Torgny Hasås
Magne Brekke
Kristin Dale Selvig
Hans-Petter Aas
Espen Jonhaugen
Knut Frigaard
Arbeidsutvalgets innstilling:
Presentasjonen tas til orientering med de eventuelle innspill som er
fremkommet direkte til Akershus fylkeskommune i møtet.
Vedtak:
Presentasjonen tas til orientering og Markarådet støtter intensjonen med
planarbeidet. Markarådet vil følge arbeidet konstruktivt fremover, og anmoder
organisasjonene om å komme med innspill til planarbeidet innen 15. november
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2015. Det forutsettes at planen sendes på høring til Oppland og Buskerud
fylkeskommuner og Oslo kommune.
Vedlegg:
Vedlegg 3. Presentasjon av Karin O’Sullivan.
Sak 27/15

Omdisponering av deponerte alunskifermasser og etablering av
døgnhvileplass for tungtransport på Taraldrud i Ski kommune
Jostein Meisdalen hos Fylkesmannen informerte om bakgrunn for ovennevnte
sak. Alunskifermassene ble deponert i området ved Taraldrud i 1992, vest for
dagens E6. Hovedvekten av deponiet ligger innfor markagrensen. Da E6 ble
etablert, begynte det å lekke tungmetaller, deriblant radioaktive stoffer, fra
deponiet som forurenser området og vassdrag nedstrøms. Grunneier er pålagt
av Fylkesmannen i Oslo og Akershus å utarbeide en tiltaksplan for opprydding
i deponiet. På grunn av sakens kompleksitet er den oversendt fra Fylkesmannen
til Miljødirektoratet for videre oppfølging og behandling etter
forurensningsloven. Søknad om omdisponering av de deponerte
alunskifermassene er sendt til Miljødirektoratet, som deretter har lagt denne ut
på høring. Behandlingen etter forurensningsloven pågår.
Samtidig er det meldt oppstart av planarbeid for detaljregulering av
døgnhvileplass for tungtransport ved dagens deponiområde. Planen har
kommet opp som en følge av at Statens vegvesen har hatt ute en forespørsel om
egnede arealer for en større døgnhvileplass for tungtransporten, og Taraldrud
har vært en av de aktuelle lokaliseringene for et slikt anlegg, jf.
planprogrammet. Arealet hvor det planlegges etablert døgnhvileplass ligger
innenfor markagrensen. Fylkesmannen har gitt tillatelse til oppstart av
planarbeidet. I Fylkesmannens tillatelse forutsettes at området ved Taraldrud er
det eneste aktuelle/fornuftige stedet å etablere en slik døgnhvileplass.
Markarådet tar forslag til reguleringsplan opp til behandling når denne sendes
på høring.
Innlegg/kommentarer:
Hans-Petter Aas
Arbeidsutvalgets innstilling:
Informasjonen tas til orientering.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering. Det forutsettes at forslag til reguleringsplan
for døgnhvileplass ved Taraldrud legges frem for Markarådet ved høring av
saken.

Sak 28/15

Justering av markagrensen
Regjeringen vedtok 4. september 2015 justering av markagrensen 47 steder i
elleve kommuner gjennom forskrift. De fleste endringene er av mindre omfang,
og gjelder eksempelvis steder hvor opprinnelig grense har gått tvers gjennom
boligeiendommer og gårdstun, eller har vært upraktisk av andre grunner.
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I løpet av stortingssesjonen vil det også bli fremmet en egen sak til Stortinget
som inneholder Regjeringens vurdering av ytterligere justeringer. Dette
omfatter større justeringer som kommunene har ønsket for å blant annet åpne
for boligbygging nær kollektivknutepunkter. Disse forslagene omfatter for
store arealer til at de kan justeres gjennom forskrift, og krever derfor
lovendring. Vedlagt saksfremlegget fulgte liste fra Klima- og
miljødepartementet med oversikt over disse områdene.
Markarådet ønsker å bli orientert om den videre prosessen med justering av
markagrensen.
Innlegg/kommentarer:
Hans-Petter Aas
Arbeidsutvalgets innstilling:
Saken tas til etterretning.
Vedtak:
Saken tas til etterretning. Markarådet ber om å bli orientering om den
fremtidige prosessen med grensejustering.
Sak 29/15

Nyoppnevning av Markarådet høsten 2015
I henhold til vedtektene for rådet er medlemmene og varamedlemmene
oppnevnt for en periode på fire år fra opprettelsen i november 2011. Det skal
derfor foretas nyoppnevning av rådet i løpet av høsten 2015. I denne
forbindelse har Klima- og miljødepartementet sendt ut et brev med invitasjon
til å komme med synspunkter på rådets funksjon, aktivitet, vedtekter mv.
Bjørn Bugge, seniorrådgiver i Klima- og miljødepartementet, informerte om at
departementet sammen med Fylkesmannen vil gå gjennom de mottatte
innspillene, og vurdere om det skal gjøres endringer i vedtektene for rådet og
lignende. Ved eventuelle større endringer, vil rådets arbeidsutvalg bli
informert.
Fylkesmannen har hovedansvar for den videre prosessen, og sender brev til
aktuelle instanser med invitasjon til å komme med forslag til kandidater.
Forslag sendes Fylkesmannen, som deretter legger frem sin anbefaling om
sammensetning til departementet. Det kom innspill fra rådet om at brevet må
sendes ut snarest.
Det legges opp til at konstitueringen av nytt råd gjøres i møte10. desember
2015. Nestleder foreslo at både gammelt og nytt råd inviteres til dette, og at det
avholdes en felles avslutning for dagens råd etter møtet. Rådet støttet forslaget.
Arbeidsutvalget vil vurdere om det er behov for et nytt møte med sittende råd i
forbindelse med konstitueringen.
Knut Frigaard sitt forslag av 6. oktober 2015, se under, ble satt opp mot
arbeidsutvalget sin innstilling til vedtak.
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Innlegg/kommentarer:
Knut Frigaard
Kristin Dale Selvig
Per Berger
Hans-Petter Aas
Arbeidsutvalgets innstilling:
Markarådet forutsetter at det oppnevnes et nytt råd og at konstitueringen av
rådet skjer i møtet 10. desember 2015. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å
vurdere om det er behov for et nytt møte med det sittende rådet i forbindelse
med konstitueringen.
Forslag til vedtak fra Knut Frigaard (NOA):
Departementet gjennomgår på nytt markrådet før det gjenoppnevner et nytt.
Det kan se ut til at markarådet slik det er i dag ikke har tilstrekkelig
selvstendige oppgaver og kompetanse til å forsvare opprettelse som et
selvstendig organ.
Votering:
Arbeidsutvalgets innstilling ble vedtatt mot en stemme.
Vedtak:
Markarådet forutsetter at det oppnevnes et nytt råd og at konstitueringen av
rådet skjer i møtet 10. desember 2015. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å
vurdere om det er behov for et nytt møte med det sittende rådet i forbindelse
med konstitueringen.

Møtet slutt ca. kl. 14.20.
Referent:
Tone Mejlgaard
Sekretær for Markarådet

Vedlegg:
1. Presentasjon av Per R. Berger.
2. Presentasjon av Trond Enkerud.
3. Presentasjon av Karin O’Sullivan.
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Vedtekter for Markarådet
Fastsatt av Miljøverndepartementet 1. juni 2011.

Markarådet oppnevnes med hjemmel i markaloven § 13.
Markarådet skal ivareta de oppgaver som framgår av markaloven § 13. Rådets
virkeområde omfatter det område som til enhver tid Jigger innenfor markagrensen slik
den er fastsatt ved lov eller forskrift.
Markarådet består av 18 medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes
av Miljøverndepartementet for fire år om gangen.
Rådet skal ha seks representanter fra kommuner fordelt på fylker og regioner,
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Oslo og omland friluftsråd, Skiforeningen,
DNT Oslo og omegn, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Oslo Idrettskrets og Akershus
Idrettskrets, Norges Skogeierforbund, Norskog, Norges Bondelag, en felles
representant for velforeningene og en felles representant for hytteeierne.
Markarådet skal være en arena for gjensidig informasjon og utveksling av erfaringer og
synspunkter mellom offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner, grunneiere og
beboere om praktisering av markaloven. Rådet arbeid skal være rettet mot overordnede
utfordringer knyttet til en enhetlig forvaltning av Marka.
Markarådet kan ta opp og gjøre forvaltningsmyndigheten oppmerksom på prinsipielle
og overordnede problemstillinger, samt avgi uttalelser, også i konkrete saker.
Markarådet skal være en kanal for å legge fram synspunkter fra ulike interessegrupper
i Marka. Forvaltningsmyndigheten kan søke råd vedrørende overordnede prinsipper og
føringer i en tidlig fase.
Rådet skal avholde minst to møter per år. Ut over dette fastsettes møter når leder eller
minst to av medlemmene ber om det.
Innkalling til møtene skal skje skriftlig ved brev eller elektronisk og det skal redegjøres
for de sakene som skal behandles.
Vedtak skjer ved alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Mer enn halvparten av
medlemmene i rådet må være tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
Det føres protokoll over vedtak i rådet. Utkast til protokoll sendes medlemmene for
godkjenning snarest etter møtene. Godkjent protokoll sendes Miljøverndepartementet
og andre instanser som berøres av de sakene som er omtalt i protokollen.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus er sekretariat for rådet. Miljøverndepartementet kan
gi nærmere retningslinjer for virksomheten i rådet.

