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Sak nr :

saksbehandlar. Martin Sæbu

RS 14-/-19

Kommunale oppfølgingsssaker

14/19 - 1) Informasjon
- Informasjon frå arbeidsgruppa SI/DPS Aurdal v/Martin/Toril
- informasjon om FACT rapport
14/19 - 2) Referatsaker
Vannområde Valdres, vertskommuneavtale.
Konklusjon frå RU 15.3 – sak 20/19:
-

RU tar forslaget fra TLF vedrørende vertskommuneavtale for Vannområde Valdres til
etterrettning og ber SAK om å utarbeide felles kommunestyresak.
RU – representant til regionstyret orienterer om saken i neste regionstyre.
Med bakgrunn i behovet for et kommunalt eierskap og forvaltningsansvar, og med bakgrunn i
vurderinger gjort av TLF sees det som mest hensiktsmessig å tilrettelegge dette ansvaret som
et suverent ansvarsområde. RU ser det derfor som uhensiktsmessig å kombinere denne
funksjonen med arbeidet for klimatiltak.

Sør Aurdal kommune utarbeider felles kommunestyresak, basert på
vertskommuneavtale (RU 12.4)
Forprosjekt klimatiltak
Konklusjon frå RU 15.3 – sak 25/19:
-

RU viser til tidligere betraktninger om at det mangler forankring omkring kommunal
ressursbruk i prosjektet. RU ser positivt på å stille kommunal ressurs. Den enkelte kommune
fakturerer VNK etter medgått tid.

Finansieringsmodell Visit Valdres
Konklusjon frå RU 15.3 – sak 20/19:
-

RU tar saken til orientering og ber Rådmannen i Etnedal om å utarbeide en felles sak til
kommende kommunestyremøter i regionen. (til RU 12.4).

Forslag til vedtak: Regionstyret tar sakene til orientering
14/19 – 3) Drøftingssak
Verneplanene som nå er foreslått på Stølsvidda fra Fylkesmannen

sign.
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14/19 – 4) ) Regional organisering fase II
I regionstyremøtet 20.2.19 i Slidre ba regionstyret RU om ein fremdriftsplan for
regional oranisering fase II.
Saken om Regional organisering fase II omhandlet i praksis styring av fire IKS, dvs
VLMS-Eiendom, Valdres brann og redning, IKT Valdres (IKTV) og Valdres
kommunale renovasjon (VKR) . De to første har organisering i samsvar med
intensjonen fra prosessen med fase 2, så disse har lite fokus i denne sammenheng.
Om VKR
Representantskapet til VKR består av 12 medlemmer, to fra hver av eierkommunene
(ordfører og opposisjonsleiar). Kommunestyrene oppnevner selv sine representanter.
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. Valgperioden følger
kommunevalgperioden. Representantskapet velger VKR sitt styre. Styret har 7
representanter inkl en ansattrepresentant, + en observatør (Kristian SD). I styret
sitter en kommunalt ansatt (Kittelsen) og to politikere (Husebye og Berge). De øvrige
er «eksterne».
Om IKT Valdres
Representantskapet bestod i utgangspunktet av rådmann i hver av eierkommunene,
totalt 6 pers. Det er nå en ordfører inne, og dette følges opp med politisk
representantskap etter hvert. Det er Representantskapet ansetter daglig leder og
velger styret som har den løpende oppfølgingen av IKT Valdres. Styret har 5
medlemmer (alle kommunalt tilsette) inkl ansatterepresentant. Det er behov for
mindre endringer i selskapsavtalen.
VLMS-eiendom
Det kan være aktuelt å endre selskapsavtalen fra 5 til 3 styremedlemmer, men ut
over det er det ikke behov for annen tilpasning. Selskapet har politisk
representantskap.
Forslag til framdrift
Steg 1) : Endring av selskapsavtaler i IKT Valdres og VKR (eventuelt også VLMS-E)
innen mai 2019. Det arbeides nå med forslag til felles kommunestyresaker.
Steg 2): Endring av representantskap: Skjer etter valg i sept. 2019.
Steg 3) Endring styresammensetning i samsvar med valgperioder eller dersom
styremedlemmer trekker seg ut. Prosessen kan starte ved ordinært representantskap
juni 2019.
Forslag til vedtak: Regionstyret tar saken til etterretning
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