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Referat fra Regionstyremøte
26. juni kl 16.00- 18.00 Gomobu, Valtjernvegen, 2966 Røn og 27. juni
2019 kl.08.30-15.15 og Brennabu, Panoramavegen, 2966 Røn
Møtte: Inger Torun Klosbøle, Eivind Brenna, Kjell Berge Melbybråten, Toril Grønbrekk, Vidar
Eltun, Kåre Helland, Olaf Nils Diserud deltok den 27. juni), Martin Sæbu (adm. repr.), Kai Egil
Bachèr (adm. repr. deltok den 26.juni), Haakon Boie Ludvigsen(adm. repr., deltok den 26.juni),
Jostein Aanestad(adm. repr., deltok den 26.juni), Jørand Ødegård Lunde (adm. repr.) Katharina
Sparstad (adm. repr.)) deltok under RS 42-/-19. Jarle Snekkestad, Gjøvikregion og lensmann
Kristoffer Magnus Tessem deltok i kvar si orienteringssak
Meldt forfall:
Kjersti Bjørnstad, Kari-Anne Jønnes, Dag Arne Henriksen (adm. repr.), Kristian Damstuen (adm.
repr.), Guro Råheim Kvam (konst. Rådmann Vang)
Konstituering av møtet:
 Inger Torun Klosbøle, leia møtet
 Saksliste og innkalling samrøystes godkjent
Sak under eventuelt: Vidar Eltun tok opp ein diskusjon op rasteplassar langs vegane våre.
Referat: Martin Sæbu RS 37-/-19 og
Jørand Ødegård Lunde øvrige saker
Alle vedtak var samrøystes

Dagsorden var:
26. juni:
16.00
18.00
27. juni:
08.30

Regionstyremøte, sak 37-/-19
Middag

14.30
15.00

Avgang til Brennabu. På Brennabu vil Ina Syversen frå Valdres friluftsråd
orientere om tillrettelegging som er gjort med Friluftsporten på Vaset og om
tilrettelegging som er gjort med klopper og skilt i området. Det er friluftskole
på Brennabu desse dagane det blir også orientert om dette. I orienteringane
er det med synfaring, så hugs gode sko og klede for å vera ute
Lunsj
Regionstyremøte, sakshandsaming
Orientering om forprosjektet «Invest in Innlandet»
v/ prosjektleder Jarle Snekkestad, Gjøvikregion utvikling
Felles forliksråd? v/ lensmann Kristoffer Magnus Tessem
Regionstyremøte, sakshandsaming held fram

Høyringar:

Ingen nye høyringar vart diskutert

11.00
12.00
14.00
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Orienteringar:
- Oppland fylkeskommune.
a) Olaf Nils Diserud orienterte om vedtaket om desentralisering av
vegadministrasjon, i vedtaket står det moa «styrkeden regionale
organiseringa»
b) Fylkesutvalget hadde sitt møte den 25. juni på Beitostølen
helsesportsenter. Det er viktig å ha fokus på fagmiljøet og
arbeidsplassane som er der. Det er jubileum neste år, 25 år. Det bør
vurderast å legge eit regionstyremøte dit.
c) Inger Torun Klosbøle orienterte om: Schibsted, det har vore
forhandlingsmøte mellom Shibsted, kommuna og fylket. Fylkeskommuna
utfordra dei på samfunnsansvaret. NAV deltok og.
d) Breiband, søknad fase 3 er sendt fylkeskommuna. Søknaden vart
avgrensa med dei nye dekningskarta. Saka setast opp som
orienteringssak 28. august.
-

-

Orientering om forprosjekt «Invest in Innlandet»
v/ prosjektleder Jarle Snekkestad, Gjøvikregion utvikling
1 vedlegg: presentasjon
Felles forliksråd? v/lensmann Kristoffer Magnus Tessem

Saker handsama:
RS 37-/-19 Kommunale oppfølgingssaker
RS 38-/-19 Protokoll
RS 39-/-19 Høyring, Partnerskapsmodell - kommunene i Innlandet og Innlandet
fylkeskommune
RS 40-/-19 Vedtekter for VNK 2020-2024
RS 41-/-19 Disponering av midlar frå Norske parker
RS 42-/-19 Musikk i Innlandet
RS 43-/-19 Handlingsplan og budsjett 2020
RS 44-/-19 Referatsaker
RS 45-/-19 Eventuelt
 Rasteplassar langs vegane våre

RS 37-/-19

Kommunale oppfølgingssaker

1. Fremdriftsplan for analyse av kostnadsfordeling VLMS
Forslag til fremdriftsplanen frå rådmannen i vertskommunen NAK vart lagt fram. Følges opp i
regionstyret 16.10.19
Vedtak: Regionstyret tar fremdriftsplanen til etterretning. Primært fokus er økonomi og bruk av
intermediær, KAD og legevakt.
2. Rapport fra "arbeidsgruppe Valdres"
Utvikling av tilbudet ved DPS Valdres og samlokalisering med Valdres lokalmedisinske senter
Vedlegg: Rapport fra arbeidsgruppa
Rådmannen orienterte om innhald i rapport.
Vedtak: Regionstyret tar arbeidsgruppe-rapporten til etterretning. Det utarbeides et vedlegg til
rapporten fra regionstyret som oversendes til SI.
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3. Samordning av vedtak: Visit Valdres - samarbeidsmodell
Link til vedlegg
Vedtakene i saken i de 6 Valdreskommunene ble sammenstilt. Omforent forslag til vedtak
utarbeidet.
Vedtak: Valdreskommunenes tilskudd til Visit Valdres AS finansieres via VNK fra 2020.
Basisfinansiering fastsettes til kr. 1.350.000 for 2020, og fordeles mellom Valdreskommunene
etter vedtatt kostnadsmodell i VNK (folketall). Beløpet innarbeides i VNK sitt årlige budsjett og
økonomiplan
Budsjetterte tjenestekjøp ut over basistilskuddet fastsettes for 2020 på bakgrunn av det enkelte
kommunestyre sitt vedtak
Fremtidig finansieringsmodell drøftes i 2020. Fellesgodefinansiering bør vurderes .
4. Informasjon frå rådmannsutvalet
- Ny rådmannsrepresentant i regionstyret høsten 2019 blir rådmann i ØSK, Jostein Aannestad.
Haakon Boie Ludvigsen, rådmann i SAK, er leder i RU høsten 2019.
- Rådmannsutvalget har sett i gang arbeid med sak vedrørende Valdresmusea. Klar til
behandling før budsjettarbeid 2020.
- RU tilrår at Valdreskommunene bidrar med kr. 30.000 hver i tilskudd for å etablere et privat SA
for oppfølging av Skaperkraft Valdres.
- Valdreskommunen går saman om 6-7 ulike stands under YRKE 2019.
Vedtak: Regionstyret tar informasjon til orientering
5. Inn på Tunet, drøftingssak.
Det ble orientert om Inn på tunet tilbud i Valdres.
Vedtak: Regionstyret ber rådmannen gjere ei vurdering av tilbud sett i relasjon til kommunal
tjenesteyting.

RS 38-/-19

Protokoll
Forslag til vedtak:

Regionstyret godkjenner protokoll 22. mai 2019.

Vedtak:
Regionstyret godkjenner protokoll 22. mai 2019.

RS 39-/-19
Høyring, Partnerskapsmodell - kommunene i
Innlandet og Innlandet fylkeskommune
Forslag til vedtak:
1. Regionstyret mener at utviklingen i Innlandet må bygge på regioners fortrinn og

muligheter, utviklingsarbeidet må ha lokal forankring og innsatsen må være
samordnet. Forpliktende samarbeid mellom likeverdige parter på felles arena gir
utvikling.
2. Regionrådet slutter seg til det framlagte forslaget til organisering til et forpliktende
samarbeid mellom samarbeidende kommuner og fylkeskommune gjennom en
partnerskapsavtale.
3. Målsettingen med det regionale utviklingssamarbeidet må bli mer ambisiøst og bør
klargjøres og tydeliggjøres slik at partnerskapet framstår som mer enn en
møtearena hvor man drøfter høringsuttalelser og planprosesser
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4. Den økonomiske rammen som avsettes til regionene bør minimum opprettholdes på
dagens Opplandsnivå, men dersom en vil synliggjøre ambisjoner om å få til mer
regional utvikling må rammene økes med minst 1 mill. kr pr region.

Behandling:
Tillegget fra Østre Slidre ble diskutert.

Vedtak:
1. Regionstyret mener at utviklingen i Innlandet må bygge på regioners fortrinn og
muligheter, utviklingsarbeidet må ha lokal forankring og innsatsen må være
samordnet. Forpliktende samarbeid mellom likeverdige parter på felles arena gir
utvikling.
2. Regionrådet slutter seg til det framlagte forslaget til organisering til et forpliktende
samarbeid mellom samarbeidende kommuner og fylkeskommune gjennom en
partnerskapsavtale.
3. Målsettingen med det regionale utviklingssamarbeidet må bli mer ambisiøst og bør
klargjøres og tydeliggjøres slik at partnerskapet framstår som mer enn en
møtearena hvor man drøfter høringsuttalelser og planprosesser
4. Den økonomiske rammen som avsettes til regionene bør minimum opprettholdes på
dagens Opplandsnivå, men dersom en vil synliggjøre ambisjoner om å få til mer
regional utvikling må rammene økes med minst 1 mill. kr pr region.

RS 40-/-19

Vedtekter for VNK 2020-2024
Forslag til vedtak:

1. Regionstyret vedtek nye vedtekter for tidsrommet 2020-2024.
2. Endringar frå vedtektene 2017-2019 er slik:
a) §8 2. avsnitt endras slik: Kommunenes tilskudd til denne virksomheten fastsettes
gjennom kommunestyrenes årlige budsjettbehandlinger, men kommunenes
intensjon ved inngåelsen av disse vedtekter er at kommunenes samlede årlige
tilskudd til VNK i samarbeidsavtaleperioden 2020-2024 fastsettes til 4,5 mill. kr.
årlig. Tilskuddet tilpasses det enkelte år innenfor denne rammen ut fra
handlingsprogrammets innretning inn mot VNKs hovedstrategi. Beløpet fordeles
mellom kommunene i henhold til folketallet pr. 01.01.i budsjettåret, og overføres
med en halvpart den 15.03. og restbeløpet den 15.09. hvert år.
Ved utvidet ansvarsområde for VNK tilføres nødvendig økonomi og mandat for å
løse oppgaven /oppgavene som tillegges VNK.
b) Ny § 11: Innan fristen for endring av selskap organisert etter gamal kommunelovs
§27 gjer Regionstyret ei vurdering og tilrår kommunane ny tilknyting for se lskapet til
den nye kommunelova.
c) Årstala i vedtektene endrast i tråd med dette vedtaket.
3. Nye signerte vedtekter sendast kommunestyra i Vang, Vestre-Slidre, Øystre-Slidre,
Etnedalen, Nord-Aurdal, Sør- Aurdal og Oppland fylkeskommune
4. Rådmenne i samråd med dagleg leiar i VNK legg fram for Regionstyret eit framlegg til
prosess sikrar at framtidig organisering av VNK og regionstyret er i tråd med ny
kommunelov.

Behandling:
Til punkt pkt. 4. i RS sak 40-19, tatt opp av Inger Torun Klosbøle
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Til prosessen:
«VNK er en videreføring av Regionrådet for Valdres fra 2007, jf vedtektene datert 5.
desember 2007 §1, 3. avsnitt.
Det er for Regionstyret viktig at VNK og regionstyret holdes samlet i en livskraftig enhet
også når det sees på tilknytting til ny kommunelov. VNK må fortsatt være den operative
regionenheten i Valdres som samhandler med Innlandet fylkeskommune, jf. sak om
partnerskapsavtaler RS 39-/-19.» Dette synet fikk stor støtte av ordførerene i møtet.
Fra diskusjon: Eivind Brenna: vi må finne en løsning på det vi vil.
Inger Torun Klosbøle bad og om ei vurdering frå KS bedrift.

Vedtak:
1. Regionstyret vedtek nye vedtekter for tidsrommet 2020-2024.
2. Endringar frå vedtektene 2017-2019 er slik:
d) §8 2. avsnitt endras slik: Kommunenes tilskudd til denne virksomheten fastsettes
gjennom kommunestyrenes årlige budsjettbehandlinger, men kommunenes
intensjon ved inngåelsen av disse vedtekter er at kommunenes samlede årlige
tilskudd til VNK i samarbeidsavtaleperioden 2020-2024 fastsettes til 4,5 mill. kr.
årlig. Tilskuddet tilpasses det enkelte år innenfor denne rammen ut fra
handlingsprogrammets innretning inn mot VNKs hovedstrategi. Beløpet fordeles
mellom kommunene i henhold til folketallet pr. 01.01.i budsjettåret, og overføres
med en halvpart den 15.03. og restbeløpet den 15.09. hvert år.
Ved utvidet ansvarsområde for VNK tilføres nødvendig økonomi og mandat for å
løse oppgaven /oppgavene som tillegges VNK.
e) Ny § 11: Innan fristen for endring av selskap organisert etter gamal kommunelovs
§27 gjer Regionstyret ei vurdering og tilrår kommunane ny tilknyting for selskapet til
den nye kommunelova.
f) Årstala i vedtektene endrast i tråd med dette vedtaket.
3. Nye signerte vedtekter sendast kommunestyra i Vang, Vestre-Slidre, Øystre-Slidre,
Etnedalen, Nord-Aurdal, Sør- Aurdal og Oppland fylkeskommune
4. Rådmenne i samråd med dagleg leiar i VNK legg fram for Regionstyret eit framlegg til
prosess sikrar at framtidig organisering av VNK og regionstyret er i tråd med ny
kommunelov.

RS 41-/-19

Disponering av midlar frå Norske parker
Forslag til vedtak:

Regionstyret ber VNK inngå avtale med Norske parker i tråd med skissa.

Vedtak:
Regionstyret ber VNK inngå avtale med Norske parker i tråd med skissa.
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RS 42-/-19

Musikk i Innlandet
Forslag til vedtak:

Valdreskommunene avklarer om de ønsker Valdres som administrativt senter for Musikk
Innlandet, og om de vil følge opp med økonomisk egenandel/fasiliteter knytta til en slik stilling.

Behandling:
Katharina Sparstad orienterte. Eivind Brenna sa: Valdres mener at vi har et sterkt musikkmiljø
som bør være grunnlaget for etableringen av musikk Innlandet.
Kjell Berge Melbybråten framheva at vi må synliggjøre bredden vi har i tillegg til folkemusikk,
klassisk musikk og dans.

Vedtak:
Valdreskommunene ønsker Fagernes som administrativt senter for Musikk Innlandet. Valdres vil
bidra til at musikk i Innlandet blir en vellykket etablering. Valdres ønsker å fortsette dialogen
med Innlandet fylkeskommune med sikte på få til en god løsning for Musikk i Innlandet.

RS 43-/-19

Handlingsplan og budsjett 2020
Forslag til vedtak:

Regionstyret vedtek framlagte forslag til prosess for handlingsplan og økonomiplan for VNK
2020.

Handsaming:
Kjell Berge Melbybråten bad om at det vart ei god samhandling med partnarane i
Valdresrådet

Vedtak:
Regionstyret vedtek framlagte forslag til prosess for handlingsplan og økonomiplan for VNK
2020.

RS 44-/-19

Referatsaker
Forslag til vedtak:

Regionstyret tek referatsakene til orientering

Vedtak:
Regionstyret tek referatsakene til orientering
I tillegg orienterte Kjell Berge Melbybråten om utviklinga ved Løken, Volbu. Dei ynskjer å ta ei
større rolle i utviklinga av fjellbygdene. Melbybråten gjev ei breiare orientering den 28. august i
RS.

RS 45-/-19

Eventuelt

Rasteplasser, Vidar Eltun tok forholdet omkring rasteplassane i Valdres, vedlikehald og
tilrettelegging. Brev til vegeigar om drift og vedlikehald av rasteplassane våre. Både
fylkeskommunen og Statens vegvesen.

