Bredbåndstrategi for Valdres

Mandat
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Organisering og gyldighet
Bakgrunn
Dette mandatet er forankringen mellom de 6 kommunestyrene i Valdres og prosjektgruppa for
bredbåndsutbygging i Valdres (PBV).

Hensikt
Mandatet har følgende hensikt:
1. Sikre kontinuitet og fremdrift i utbyggingen av bredbånd i Valdres.
2. Sikre at arbeidet er i tråd med lokale planer.
3. Sikre at den enkelte kommune kan opprettholde sin egen ambisjon for bredbåndsutbygging.
4. Sikre at prosjektgruppa får nødvendig finansiering og menneskelige ressurser til å løse oppgaven.

Organisering og ressursbruk
Generelt
Mandatet gis til prosjektgruppa for bredbåndsutbygging i Valdres (PBV). Denne består av en styringsgruppe satt
sammen av ordfører og rådmann fra hver kommune i Valdres, og en arbeidsgruppe som driver arbeidet
fremover.
Det daglige arbeidet drives fra Valdres natur- og kulturpark som er prosjektansvarlig. VNK har samarbeidsavtale
med Sør-Aurdal kommune som sitter på ekspertise innen offentlig anskaffelse, anbudsprosesser med mer. I
arbeidsgruppa sitter også en ressurs fra Oppland fylkeskommune som har det overblikk over situasjonen ut over
vår region.

Menneskelige ressurser:
Styringsgruppa:
6 rådmenn og 6 ordførere
Arbeidsgruppe:
En ordfører
Prosjektleder fra VNK
Innkjøpskompetanse fra kommunene
Oppland fylkeskommune (ved behov)
For tiden er sammensetningen slik:
Kjell Berge Melbybråten, leder
Fredrik Holte Breien, prosjektleder VNK
Ole Torgeir Dokkebakke, innkjøp
Dag Arne Henriksen, OFK (ved behov)
Andre ressurser:
Kontaktperson i hver enkelt kommune
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Økonomiske ressurser:
Det legges til grunn for arbeidet at prosjektgruppa får nødvendig økonomisk støtte som matcher kommunenes
bidrag, aktiviteten vil skaleres der etter. For 2019 er finansieringen slik:
Kostnader:
Styringsgruppemøter med for og etterarbeid.

Kr.

30.000

Kr.

70.000

Forenkla kalkyler

Kr.

35.000

Forenkla kalkyler, hensyn til infr. Str.

Kr.

25.000

Arb. Med dokumentasjon til søknad

Kr.

45.000

Arbeid med anbud; utlysning og kontrakt

Kr.

45.000

Oppfølging av byggeprosess

Kr. 100.000

Samla kostnader i prosjektet

Kr. 350.000

Arbeidsgruppemøter i hver kommune

Finansiering:
Egne midler ved VNK og egeninnsats fra deltagere i prosjektet.
Kr. 200.000
Tilskudd fra Oppland fylkeskommune

Kr. 150.000

Samlet finansiering

Kr. 350.000

Gjennomføring
Generelt
Arbeidsgruppa skal produsere og sende inn en årlig, felles søknad om tilskuddsmidler for videre utbygging av
bredbånd i Valdres.
Arbeidsgrunnlag i form av kart med planlagte utbyggingsområder og tilhørende kostnadsoverslag, produseres
lokalt i hver enkelt kommune og oversendes arbeidsgruppa.
Arbeidsgruppa former dette grunnlaget til et søknadsforslag som godkjennes i styringsgruppa. Ressursbruk og
ambisjonsnivå ut over det som fremkommer i dette mandatet, styres således av den enkelte kommune.
På bakgrunn av dette sender én av kommunene en felles søknad fra Valdres. For tiden er det Sør Aurdal som er
søkerkommune på vegne av alle, se vedlagt samarbeidsavtale.
Ved godkjent søknad setter arbeidsgruppa opp en prosjektplan som godkjennes av styringsgruppa før videre
arbeid iverksettes.
Parallellt med dette vil arbeidsgruppa i samarbeid med den aktuelle kommune, følge opp pågående utbygging av
bredbånd i Valdres.

Fremdriftsplan
Søknadsfristen er mai måned hvert år. Suksess avgjøres derfor av at følgende tidsplan overholdes:
Februar: Arbeidsgrunnlaget fra kommunen foreligger arbeidsgruppa
Mars: “Realitysjekk” og evt. justering av foreslåtte områder
April: Endelig godkjenning av søknaden
Mai: Felles søknad sendes inn
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Varighet
Dette mandatet gjelder inntil annet er vedtatt og/eller at grunnlaget faller bort, eksempelvis ekstern finansiering
eller endringer i handlingsprogram for VNK.

Relevante dokumenter
Gjeldende handlingsprogram for VNK
Samarbeidsavtale mellom VNK og SAK

Underskrifter
Sted______________________Dato____________

For kommunene i Valdres
-------------------------

-----------------------------

-------------------------------

Toril Grønbrekk

Kjell Berge Melbybråten

Eivind Brenna

-----------------------------

------------------------------

-------------------------------

Kåre Helland

Inger Torun Klosbøle

Vidar Eltun
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