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Sak nr :

U-38/09:

REFERATSAKER
Følgende saker ble referert:
a) Valdresportalen er oppdatert
Det er foretatt en oppdatering av VNKs sider på Valdresportalen
b) Samarbeid om klima – den grønne region
Det ble avholdt felles regionstyremøte med hallingdalskommunene
den 2.9. om klimaplanen.
Styringsgruppa ble delegert til å foreta de nødvendige
korrigeringer og sendte planen ut på høring med frist den 1.12.09.
Den videre fremdrift er som følger:
Utsendelse av planen
Høringsrunde frist
Klimakoordinatormøte
Vedtaksrunde frist

20.09.09
01.12.09
15.12.09
01.03.10

Kommunene starter med sin kommunedelplan første halvdel av
2010 slik at høringsprosess på kommunal plan kan starte raskt etter
1.4.10 med vedtak i løpet av 2010
c) Trafikksikkerhetsmøte
Den 09.09.d.å. ble det avholdt et møte mellom ordførere / rådmenn
og repr. fra Statens Vegvesen, Oppland trafikksikkerhetsutvalg og
Trygg Trafikk for å drøfte kommunalt trafikksikkerhetsarbeid i
valdresregionen.
Det ble enighet om at Ivar Ringen fra Trygg Trafikk, ut fra
drøftelsene, skal komme tilbake med et opplegg som kan drøftes
videre enten i ordfører / rådmannsmøte eller rådmannsutvalget.
d) Ny leder i Valdres Kompetansevekst
Anne Grethe Fremgaard – som også representerer OFK i
Valdresrådet – er ansatt som ny daglig leder i Valdres
Kompetansevekst.
e) Valdres sett fra vegen – tilskudd på 220’
VNK har den 10.ds mottatt 220’ i tilskudd fra staten via
Fylkesmannen i Oppland til prosjektet ”Valdres sett fra vegen”, som
sign.
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sammen med vår egenandel på 100’ og andeler fra de aktuelle
kommuner, vil bli anvendt til utsiktsrydding i høst.
Den 14.09.d.å. vil den videre framdrift bli drøftet med
landbrukssjefene og Statens Vegvesen.
FORSLAG TIL VEDTAK
Utviklingsstyret tar referatsakene til etterretning.
………………………………
I møtet ble sakene kort kommentert – og i tillegg ble det enighet om å ta
følgende som referatsak:
f) Nye varamedlemmer fra Valdres Næringsforum BA:
Mikael Fønhus opplyste at Valdres Næringsforum BA har oppnevnt
følgende varamedlemmer til Utviklingsstyret:
1. Jorunn Robøle
2. Håkon Olav Hovrud
3. Mikael Fønhus
Det ble enighet om at 1. varamedlem – Jorunn Robøle – får
saksdokumentene tilsendt som en fast ordning.
VEDTAK:
Utviklingsstyret tar referatsakene a)-f) til etterretning.

sign.
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