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Referatsaker

1. Martin Sæbu møter i regionstyret 1. halvår 2019 på vegne av rådmennene,
Kai Egil Bachèr leier rådmannsutvalet i same perioda

2. Oppland fylkeskommune er partner I et Interreg-prosjekt kalt LARS - Learning Among
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Regions on Smart specialisation. LARS-prosjektets formål er å styrke offentlig sektors
bidrag til å støtte innovasjonsprosesser i regionene og bidra til å koble innovasjonsnettverk på
tvers av regioner. Prosjektet skal bidra til forbedringer i politikkutformingen og støtte
innovasjon og samarbeid. Read more about the progress of the LARS project in the
newsletter! Erik Lagethon er kontaktperson i OFK om dette Interreg-prosjektet.
Ny samarbeidsmodell for fylke /kommuner, sjå sak innlandetfylke.no Sjå og vedlegg brev til
reionrådsleiarane. 1vedlegg
Søknad om støtte fra Verdiskapingsprogrammet
VNK har søkt om til sammen kr 980 000,- fra Oppland Fylkeskommune og Riksantikvarens
Verdiskapingsprogram til prosjekt Historien om Lomen stavkirke. Søknaden er fordelt på fem
delprosjekt, parkering, kultursti, enkel kafedrift i freda bygg ved kirken, 3Dmodell, etablering
av Kunnskapsbase. Prosjektet er valgt ut i dialog med Kulturarvsenheten i Oppland
Fylkeskommune og inngår i tidligere definert tiltak Kirkehistorisk vandring knytta til
mellomalder kirkene og Pilegrimsvegen. Tiltaket er definert i vedteke kulturminneplan i V.
Slidre og kommunen er og med i finansieringa.
Breiband, prosjektsøknad 2018 fikk tilslag hos Nkom i desember 2018. Dette betyr at
utbyggingen for 2019 nå kan iverksettes. Arbeidet er organisert med en egen styringsgruppe,
arbeidsgruppe og fremdriftsplan, se vedlegg. Sør Aurdal, Nord Aurdal og Vang må gjøre
endringer i kartgrunnlaget fordi aktører i nyere tid har reservert områdene til kommersiell
utbygging. Suksesskriteriene er derfor at vi holder fremdriftsplanen slik at
konkurransegrunnlaget kan legges ut på Doffin nå i mars. Styringsgruppa og arbeidsgruppa er
forent med at det må holdes fokus på dette nå. Arbeidsgruppa følger opp øvrige pågående
utbyggingsprosjekt parallellt med det nye. 2 vedlegg: Organisering og fremdriftsplan
Ungdomsråd for Valdres
Ungdomskontaktene, Ung i Valdres, sekretær i Ungdommens fylkesting Berit Johannessen
representant i ungdommens-fylkesting Marit Kvam er invitert til møte 20. februar for å
diskutere hvordan et regionalt ungdomsråd kan rigges. I sommer skal det vedtas en ny
kommunelov, og fra 2019 er alle kommuner pålagt å ha et ungdomsråd. Det vil også komme
en ny forskrift og veileder for ungdomsrådene. Aktuell skisse er en representant fra hver
kommune og en eller to fra VGS. Møtene skal være dagtid å kunne godskrives
undervisningen. Rådet skal ha en plass i Valdresrådet. Planen er at det regionale
ungdomsrådet for Valdres er operativt fra høsten 2019. For 2020 vil det kunne bli endringer i
henhold til ny kommunelov.
Valdres Natur- og Kulturpark er resertifisert som Miljøfyrtårn, januar 2019
Brev til SVV frå 4 vertskommuner for Trafikkstasjoner 1vedlegg
Brev SVV frå Regionstyret vedr Fagernes trafikkstasjon 1vedlegg
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