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Referat fra Regionstyremøte
4. oktober kl. 08.30-13.15, møterom Stølen i Valdres Næringshage
Møtte: Inger Torun Klosbøle, Kjell Berge Melbybråten, Eivind Brenna, Vidar Eltun,
Toril Grønbrekk, Kåre Helland, Anne Marte Kolbjørnshus, Dag Arne Henriksen(adm.
repr.), Kristian Damstuen(adm. repr.), Jørand Ødegård Lunde(adm. repr.) deltok tom sak
83 og Arne Bang (adm. repr.) under sak RS79 og RS82. Under sak 83 og 84 deltok Martin
Sebu(adm. repr.), Kai Egil Bachèr(adm. repr.) og Reidar Thune(adm. repr.).

Meldt forfall:
Kari Anne Jønnes og vara Olaf Nils Diserud

Konstituering av møtet:




Inger Torun Klosbøle, rådsleder leda møtet.
Saksliste og innkalling, godkjent.
Eventuelt,
Inger Torun Klosbøle varslet tre saker: Styringsgruppa for Leirin, barnevern og
vigsler. Kåre Helland varslet ei sak: samarbeid i Valdres. Vidar Eltun tok opp: nye
stortingskomiteer.
 Alle sakene ble enstemmig vedtatt

Handsama saker:
77-/-17
78-/-17
79-/-17
80-/-17

Protokoll
Brev til Fylkesmannen i Oppland vedr. regional tilstedeværelse
Videreføring av E16 i nasjonal transportplan
Regional organisering, representanter i styrer, råd og utvalg –
drøftingssak

81-/-17

Fylkessammenslåing, parkkonseptet til Valdres og
partnerskapsavtaler med OFK - drøftingssak

82-/-17
83-/-17

Referatsaker
Eventuelt
1. Barnevern
2. Vigsler
3. Samarbeid i Valdres
4. Styringsgruppa for Leirin
5. Nye stortingskomiteer
Kommunale oppfølgingssaker
-Regional organisering, fase 2

84-/-17

Orienteringssaker:
1. Oppland fylkeskommune
Dag Arne Henriksen orienterte om:
a) Region Nord Gudbrandsdal skal ha møter med OFK vedr. vinteråpen
Valdresfly
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b) Statistikk fra IN Oppland vedr innvilga saker i Valdres. Det er innvilga
noen færre, men noe større saker i år enn på tilsvarende periode i fjor.
Christian Hedløv Engh inviteres til RS møte 20. oktober.
1 vedlegg, presentasjon fra IN
Anne Marte Kolbjørnshus orienterte om:
a) tildeling fra de grønne midlene. Det er laget et internnotat i OFK så langt,
dette er foreløpig, og ikke ment for distribusjon ennå. Foreløpig er det
delt ut mindre summer til foranalyser.
b) Kjeveortoped. OFK ber om et møte med departementet om behovet for
kjeveortopeder i distrikta, det er samme utfordring i N. Gudbrandsdalen
som Valdres. OFK redegjør i neste møte for hva som er gjort for å
rekruttere ny kjeveortoped i Valdres
Vidar Eltun tok opp forventningen til at de som er valgt fra OFK til å være med i
regionstyrene prioriterer dette arbeidet.

77-/-17

Protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Regionstyret 30. august 2017 godkjennes

Vedtak:
Protokoll fra Regionstyret 30. august 2017 godkjennes

78-/-17

Brev til Fylkesmannen i Oppland vdr. regional
tilstedeværelse
Forslag til vedtak:
Regionstyret vedtar å sende vedlagte brev til Fylkesmannen i Oppland

Behandling:
Eivind Brenna mente det var viktig å be om et møte med ny fylkesmann
for å følge opp brevet. Kjell Berge Melbybråten foreslo tillegg i
innledningen.

Vedtak:
Protokoll fra Regionstyret 30. august 2017 godkjennes med de
endringer som fremkom i møtet
1 vedlegg: endelig brev
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79-/-17

Videreføring av E16 i nasjonal transportplan
Forslag til vedtak:
1. Regionstyret tar orienteringen om oppfølgningen av E16 til
etterretning
2. Regionstyret ber daglig leder framlegge et forslag til uttalelse til
«Handlingsprogrammet for NTP 2018-23» i et nytt
regionstyremøte den 1. november 2017 kl. 09.00-11.00

Behandling:
Regionstyret var opptatt av at samhandlingen mot OFK i denne
saken, OFK anmodes om å delta med politisk ledelse på møtet
den 1. november.

Vedtak:
1. Regionstyret tar orienteringen om oppfølgningen av E16 til
etterretning
2. Regionstyret ber daglig leder framlegge et forslag til uttalelse til
«Handlingsprogrammet for NTP 2018-23» i et nytt
regionstyremøte den 1. november 2017 kl. 09.00-11.00

80-/-17

Regional organisering, representanter i styrer, råd og
utvalg – drøftingssak
Behandling:
Oppmøte og engasjement i Valdresrådet ble diskutert. Vervet som
leder i Regionstyret bør vurderes hvert 2. år, men det må ikke være
krav om skifte. De andre verva velges i utgangspunktet for 4 år.
Godgjøring møtet diskuterte møtegodtgjøring for eksterne parter i
Valdresrådet. Det må forventes at de partnerene som mottar
tilskudd fra kommunene til sin drift dekker dette selv og at det
forventes at de deltar i Valdresrådet. Valdresrådets medlemmer
bør ikke kunne forlate møtet uten at de har søkt om fritak.

Vedtak:
1. Det fremmes ei valgsak den 20. oktober om valg av
regionrådsleder, der det fremmes gjenvalg.
2. Det lages ei oversikt over verv den enkelte ordfører har
3. Det fremmes ei sak i løpet av desember med forslag til
reglement for utgiftsdekning og godtgjøring i tråd med dagens
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diskusjon. Møtende rådmann og daglig leder i VNK forbereder
saka.

81-/-17

Fylkessammenslåing, parkkonseptet til Valdres og
partnerskapsavtaler med OFK – drøftingssak
Behandling:
Kjell Berge Melbybråten innledet i saka. Han stilte spørsmål om
samhandling med de andre regionrådslederne i Oppland om dette.
Partnerskapsinstituttet er ualminnelig viktig for Valdres fremholdt han
videre. Eivind Brenna sa at Hedmark også har en natur- og kulturpark,
det er Finnskogen. Anne Marte Kolbjørnshus orienterte om at det er
en langforhandlingsprosess som skal i gang og at det er mange store
spørsmål det må tas stilling til. Felles fylkesting 24. oktober er oppstart
på prosessen. Kåre Helland sa, det handler om å være forberedt, hva
er viktig for Valdres her.

Vedtak:
Kjell Berge Melbybråten tar ansvar for å lage utkast til strategi. Eivind
Brenna deltar i arbeidet og regionrådslederen holdes orientert.
Utkastet legges fram den 20. oktober i regionstyremøte

82-/-17

Referatsaker
Forslag til vedtak:
Regionstyret tar referatsakene til etterretning.

Behandling:
Kopi av brev fra NLF til OFK vedr. vinteråpen Valdresfly legges ved
protokollen.

Vedtak:
Regionstyret tar referatsakene til etterretning med følgende
presiseringer
a) Pkt. 3 referatet fra DUR. Rådmannen forbereder ei sak til
kommunale oppfølgingssaker i Regionstyret der de ulike
utviklingssakene ved VLMS drøftes og sees i sammenheng
med de tilgjengelige arealene.
b) Pkt. 6. Saken behandles av kommunene enkeltvis.
c) Pkt. 11. Det lages et utkast til brev til OFK i saken basert på
dagens drøftinger. Vidar Eltun bistår administrasjon i VNK
med utforming av innholdet.
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d) Pkt. 12. Uttalen fra regionrådet i Valdres, Nord
Gudbrandsdal og Fjellregion legges ved protokollen, 1
vedlegg.

83-/-17

Eventuelt
1. Barnevern. Rådmannen i Nord Aurdal orienterte om situasjonen
i barnevernet i kommunen Nord-Aurdal, Sør Aurdal, Øystre
Slidre og Etnedal. Vedtakene i saksbehandlingen er ikke satt ut
til innled personell. Ved vacanser, sykdom og permisjoner har
de måtte leid inn personell til saksbehandling, men aldri til å
fatte vedtak. Rådmann i Vestre Slidre redgjorde for samme
praksis i Vang og Vestre Slidre som de andre fire kommunene.
2. Vigsler. Regionstyret henstiller til at det samordnes praksis med
denne nye tjenesten i kommunene, saken følges opp av
rådmannen
3. Samarbeid i Valdres. Kåre Helland tok opp samarbeid og
samarbeidsklimaet i Valdres.
4. Styringsgruppa for Leirin. Inger Torun spurte, hvem leder dette
arbeidet nå når Odnes er kommet på stortinget? Inger Torun Klosbøle
tar kontakt med Odnes om dette.
5. Nye stortingskomiteer, Vidar Eltun redegjorde for de navna som er på
plass i Transport- og kommunikasjonskomiteen.

84-/-17

Kommunale oppfølgingssaker
-Regional organisering, fase 2
Forslag til vedtak:

Regionstyret i Valdres rår kommunestyret til å gjere slikt vedtak:
1. Kommunestyret i XX ønskjer ei utgreiing av moglegheitene for å
organisere dei interkommunale tenestene i VLMS som eit eige
interkommunalt selskap etter IKS-lova.
2. Kommunestyret støttar dei vurderingane som er gjort for dei aktuelle
IKS, og ber om at prinsipp om politisk representantskap og rådmenn som
styreleiarar vert sett i verk når dette er naturleg ut frå valperiode. Det er
naturleg at ein i desse IKS nyttar den kompetanse som er tilknytt
kommunal administrasjon med omsyn til fagkunnskap, personalarbeid og
økonomistyring. Det er ynskjeleg at eit fleirtal i styra er personar tilknytt
kommunal administrasjon. Selskapsavtalene i desse IKS bør opne fo r ein
fleksibilitet i talet på styremedlemmer
3. Etablerte samarbeid etter § 27 i kommunelova vert vidareført etter
gjeldane avtaler. Rådmannen bes gjere ei ny vurdering når ny
kommunelov er vedteken. Det skal organiserast ein årleg gjennomgang
av alle § 27 og § 28-samarbeid i Valdres etter fyrste kvartal kvart år.
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Dette blir ein arena kor samarbeidskommunane kan kome med innspel til
vertskommuna. Kommunestyret gjev ordføraren fullmakt til å fastsette
størrelsen på grunnbeløpet for berekning av styreleiars godtgjersle i dei
interkommunale selskapa. Modell for utrekning av styreleiars godtgjøring
skal vera retningsgjevande for representantskapet ved fastsetting av
styregodtgjering.

Behandling:
Presisering av ordlyden i avsnittet om § 27-samarbeid. Oppdeling
av punkt 3 i forslag til vedtak. Nytt punkt 4, sjå vedtak under.

Vedtak:
Regionstyret i Valdres rår kommunestyret til å gjere slikt vedtak:
1. Kommunestyret i XX ønskjer ei utgreiing av moglegheitene for å
organisere dei interkommunale tenestene i VLMS som eit eige
interkommunalt selskap etter IKS-lova.
2. Kommunestyret støttar dei vurderingane som er gjort for dei aktuelle
IKS, og ber om at prinsipp om politisk representantskap og rådmenn som
styreleiarar vert sett i verk når dette er naturleg ut frå valperiode. Det er
naturleg at ein i desse IKS nyttar den kompetanse som er tilknytt
kommunal administrasjon med omsyn til fagkunnskap, personalarbeid og
økonomistyring. Det er ynskjeleg at eit fleirtal i styra er personar tilknytt
kommunal administrasjon. Selskapsavtalene i desse IKS bør opne for ein
fleksibilitet i talet på styremedlemmer
3. Etablerte samarbeid etter § 27 i kommunelova vert vidareført etter
gjeldane avtaler. Rådmannen bes gjere ei ny vurdering når ny
kommunelov er vedteken. Det skal organiserast ein årleg gjennomgang
av alle § 27 og § 28-samarbeid i Valdres etter fyrste kvartal kvart år.
Dette blir ein arena kor samarbeidskommunane kan kome med innspel til
vertskommuna.
4. Kommunestyret gjev ordføraren fullmakt til å fastsette størrelsen på
grunnbeløpet for berekning av styreleiars godtgjersle i dei
interkommunale selskapa. Modell for utrekning av styreleiars godtgjøring
skal vera retningsgjevande for representantskapet ved fastsetting av
styregodtgjering.

