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Referat fra Regionstyremøte
3. april 2019 kl. 08.00- 11.15, Kommunestyresalen, Øystre Slidre
kommune
Møtte: Inger Torun Klosbøle, Eivind Brenna, Kjell Berge Melbybråten, Toril Grønbrekk, Vidar
Eltun, Kåre Helland, Dag Arne Henriksen (adm. repr.), Kari-Ann Jønnes fra kl.10.00, Martin Sæbu
(adm. repr.), og Jørand Ødegård Lunde (adm. repr.) Kai Egil Bachèr(adm. repr.) og Kristian
Damstuen(adm. repr.)

Meldt forfall: Kjersti Bjørnstad, Reidar Thune, Øivind Langseth, Haakon Boie Ludvigsen

Konstituering av møtet:
 Inger Torun Klosbøle, leia møtet
 Saksliste og innkalling samrøystes godkjent
Sak under eventuelt:
1. 8.mai
2. Etter framlegg frå Toril Grønbrekk blir referatsak 7 settes opp som sak 22
Referat: Martin Sæbu RS 14-/-19 og
Jørand Ødegård Lunde øvrige saker
Alle vedtak var samrøystes

Dagsorden var:
08.00
Regionstyremøte, sak 14
09.00
Øvrige Regionstyresaker
11.00
Valdres Friluftsråd, årsmelding og regnskap
11.30
lunsj, felles med Valdresrådet
12.00 – 16.15 Valdresrådet
Om naudsynt held regionstyremøte fram etter Valdresrådets slutt.

Høyringar
Partnarskapsmodell - kommunane i Innlandet og Innlandet fylkeskommune,
høringsfrist 30. juni 2019. Dokument i saka
Konklusjon: Regionkontoret legg fram ei sak for Regionstyret, utkastet sendes via RU og
fremmast i RS den 24. april i Regionstyret. Etter regionstyrets behandling sendes saka til
kommunane for vedtak, desse vedtaka samordnast så før Regionstyret vedtek eit endeleg
høyringssvar på sitt junimøtet. Regionstyret poengterte fyljande: «På høring Regionreformen er
det viktig at de innspill vi tidligere har gitt om Partneskapsmodellen ivaretas, noe som allerede
ligger i høyringsforslaget. Bra om regionkoordinatorene i de 10 regionene ser på mulig fell es
forankring av høringssvar jf. Referansegruppemøtene i Regionreformen som Regionleder og
nestleder har deltatt på».
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Orientering frå Oppland fylkeskommune
Dag Arne Henriksen orienterte om endringar frå Nkom, det vil krevje meir innsats frå kommunar
og regionar. Det er nye dekningskart. OFK har fått eit større ansvar for innkjøp /utlysning for
heile fylket. Informasjonsmøte 11. april sentralt, der møter OFK saman med dei
regionansvarlige. Breiband blir sett på sakskartet som eige sak i RS den 24. april.

Saker handsama:
RS 14-/-19

RS
RS
RS
RS
RS
RS

15-/-19
16-/-19
17-/-19
18-/-19
19-/-19
20-/-19

RS 21-/-19
RS 22/-19

RS 14-/-19

Kommunale oppfølgingssaker
Protokoll
Referatsaker
Innspill til Oppland fylkeskommune, NTP 2022-2033
Festivalstrategi
Ungdomsråd
Årsmelding og regnskap for Valdres Natur- og kulturpark 2018
Strategidokument, fullføringsplan for E16 gjennom Valdres
Eventuelt

Kommunale oppfølgingssaker

1) Informasjon
- Informasjon frå arbeidsgruppa SI/DPS Aurdal v/Martin/Toril
- Informasjon om FACT rapport
2) Referatsaker
Forslag til vedtak: Regionstyret tar sakene til orientering
Vedtak: Under referatsak 2 forprosjekt klimatiltak, saken utsettes til møte i styringsgruppa for
forprosjekt klimatiltak 24.4. Regionstyret tar de øvrige referatsakene til orientering.
3) Drøftingssak: Supplerende vern – Stølsvidda
Kommentar: Det er sendt politisk innspel til Miljødirektoratet frå VSK. Regionstyret ynskjer å
støtte innspel knytt til ein uheldig prosess.
4) ) Regional organisering fase II
Forslag til vedtak: Regionstyret tar saken til etterretning
Innspel:
- Vurdere om selskapsavtalene kan styre datterselskap som AS?
- Hva med styreforsikringer?
- Avklare representasjon fra NAK i VKR representantskap
- Ordførerne får fullmakt til å samordne vedtak.
Framdriftsplan:
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.
Vedtak: Regionstyret tar saken til etterretning
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RS 15-/-19

Protokoll

Forslag til vedtak:
Regionstyret godkjenner protokoll 20. februar2019.

Vedtak:
Regionstyret godkjenner protokoll 20. februar2019.

RS 16-/-19

Referatsaker
Forslag til vedtak:
Regionstyret tar referatsakene til orientering

Vedtak:
Regionstyret tar referatsakene til orientering

RS 17-/-19

Innspill til Oppland fylkeskommune,
NTP 2022-2033
Forslag til vedtak:

Regionstyret slutter seg til vedlagte svarbrev

Handsaming:
Vidar Eltun og foreslo legge til ordet rask, slik at det står rask utbygging. Toril Grønbrekk
foreslo desse endringane:
«Fylkesvegene er svært viktige, både for innbyggere og næringsliv. Vedlikeholdsetterslepet på
fylkesvegene i Valdres er fremdeles svært stort og må reduseres. Innlandet fylkeskommune må
settes i stand til å ruste opp fylkesvegnettet.
God digital infrastruktur er like viktig som veier, jernbane og annen grunnleggende infrastruktur. Mye
er gjort og blir gjort i Valdres, og arbeidet må fortsette. Det er viktig for bosetting,
arbeidsplassutvikling og beredskap. En digital framtid må inkludere alle, også innbyggere og
næringslivet i distrikta.»

Vedtak:
Regionstyret slutter seg til vedlagte svarbrev med dei endringane som vart fremma.
Vedlegg: brevet med endringar
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RS 18-/-19 Festivalstrategi
Forslag til vedtak:
Regionstyret slutter seg til utkastet til festivalstrategi og søknadsjema.

Handsaming:
Eivind Brenna tok opp bekymring for dei mindre festivalane som er viktige for merkevara,
brukar vi midlane rett for å fremme merkevara?

Vedtak:
Regionstyret slutter seg til utkastet til festivalstrategi og søknadsskjema.
Regionstyret utset vedtak om retningslinene for utviklingsmidlane som blir avsett.
Retningslinene for desse midlane blir ytterlegare drøfta i regionstyremøte den24. april.

RS 19-/-19 Ungdomsråd
Forslag til vedtak:
Regionstyret slutter seg til resonnementet og gjev administrasjonen mandat til å fortsette
arbeidet med eit regionalt ungdomsråd under skisserte føresetnader. Leiar og nestleiar i
Ungdomsrådet skal ha plass i minst eit Valdresråd i året, og når det er sake r som gjeld ungdom
og framtidas innbyggjarar

Handsaming:
Rådmennene ynskjer at desse sakene ved igangsetting sendes vi rådmannen. Kjell Berge
Melbybråten foreslo følgjande vedtak: « Regionstyret ber ungdomsrådene selv vurdere hvordan de
vil samhandle regionalt og ber om at de uttaler seg om hvilken rolle de ønsker i regionale foraer. «

Vedtak:
Regionstyret ber ungdomsrådene selv vurdere hvordan de vil samhandle regionalt og ber om at de
uttaler seg om hvilken rolle de ønsker i regionale foraer.

RS 20-/-19 Årsmelding og regnskap for Valdres Natur- og kulturpark 2018
FORSLAG TIL VEDTAK:
Regionstyret godkjenner Valdres Natur- og Kulturpark sitt regnskap for 2018 og årsmelding for
2018, og vedtek å legge årets mindre-forbruk med kr. 565 170 til disposisjonsfondet
VEDTAK:
Regionstyret godkjenner Valdres Natur- og Kulturpark sitt regnskap for 2018 og årsmelding for
2018, og vedtek å legge årets mindre-forbruk med kr. 565 170 til disposisjonsfondet
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RS 21-/-19

Strategidokument, fullføringsplan for E16 gjennom
Valdres
Forslag til vedtak:

1. Regionstyret slutter seg til de foreslåtte endringer i planen, og herunder til at navnet
endres til: Fullføringsplan for E16 gjennom Valdres.
2. Regionstyret ber «Kommunikasjonsgruppa for E16» innarbeide nye kostnadstall fra
Riksvegutredningen 2019 så snart denne foreligger, og ellers løpende foreta mindre
endringer og justeringer.

Vedtak:
1. Regionstyret slutter seg til de foreslåtte endringer i planen, og herunder til at navnet
endres til: Fullføringsplan for E16 gjennom Valdres.
2. Regionstyret ber «Kommunikasjonsgruppa for E16» innarbeide nye kostnadstall fra
Riksvegutredningen 2019 så snart denne foreligger, og ellers løpende foreta mindre
endringer og justeringer.

RS 22/-19 Eventuelt
1. 8. mai. Kåre Helland talar i Bagn, Inger Torun Klosbøle/ Vidar Eltun talar på
Leira/Fagernes.
2. Høyringsuttale – Forslag til ny forskrift for regionalt miljøprogram - Valdres
Regionstyret vedtek å sende brev som stør uttala utarbeidd av landbrukskontora
i Valdres.
Brev vedlagt protokollen

