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Referatsaker

1. Brev til konsernleiinga i Schibsted, sjå vedlegg
2. RULL / voksenagronom.no Søknad på www.vigo.no før 1. juni 2019

3. Svarbrev frå Fylkesmann om kommunal involvering, supplerande vern, sjå vedlegg
4. E 16, Fagernes – Hande, 20. mai møte med statsekretær Tommy Skjervold. Med på
Valdresdelegasjon var Guttorm Tysnes frå NLF, Inger Torun Klosbøle, Eivind Brenna
og Jørand Ødegård Lunde. Saman med statssekretær møtte underdirektør Thomas
Ruud Sollien og Amalie Jota. Det vart i møtet lovd at Statens vegvesen (SVV) skulle sjå
på optimalisering av prosjektet Fagernes S – Hande. Dette arbeidet skal vere ferdig 1.
oktober, etter det blir det teke stilling til eventuelle planleggingsmidlar. Frå
bestillingsbrevet til SVV av 11. januar :
Oppsummering, samlet leveranse 1. oktober 2019
«- En kritisk gjennomgang av ressursbruken til oppgaver i regi av etatene med forslag til tiltak
for økt kostnadseffektivitet/reduserte kostnader.
- En plan for kostnadseffektiv ressursbruk innen drift og vedlikehold med oversikt over hvilke
tiltak som er aktuelle på enkeltområder.
- En oversikt over resultatet av optimaliseringen av prosjekter/strekninger/pakker/konsepter
som er aktuelle for prioritering. Dette inkluderer anslag for samfunnsøkonomisk lønnsomhet,
herunder vurderinger av ikke-prissatte konsekvenser og klimaeffekt. Videre skal det gis en
omtale av prosjektet, spesielt må det beskrives hvilke utfordringer det skal løse og hvordan
tiltaket adresserer den identifiserte utfordringen.
- Forslag til opplegg for dynamisk arbeid med prosjektoptimalisering i både planlegging og
gjennomføring.
- Redegjørelse for gjennomførte og planlagte grep for mer strategisk planlegging av
investeringsporteføljen.
- Vurdering av utbedringskonsepter opp mot nyinvesteringer, prosjektavgrensninger og
standardvalg.
- Som en del av arbeidet gjøres det vurdering av hvorvidt endrede krav/føringer og ny
teknologi kan bidra til mer kostnadseffektive løsninger. «

Fylka er no ferdige med innspel på utfordringar, det er konsultasjon 28/5.
5. E 16, Kvamskleiva
a) aksjon https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheteroestnytt/201905/DKOP99051319/avspiller
sign.
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b) Fylkesmann Knut Storberget har sendt brev til Samferdselsdepartementet,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Justis- og
beredskapsdepartementet setja i gang utbetring av Kvamskleiva.
I eit brev datert 15. mai til dei tre departementa ber Storberget om at prosjekt
Kvamskleiva blir gjennomført så raskt som råd. Dette er grunngjeve med at
området er vanskeleg framkommeleg og kan gje negativ verknad på kritiske
tenester som nødetatar og annan samferdsel.
6. Valdresdagen og Valdresgilde arrangerast laurdag 22. juni:
https://www.facebook.com/events/1066553553532575/

7. Valdresvert og stavkyrkjeguide kurs 14. juni:
https://www.facebook.com/events/700726153694566/ I tillegg er det kurs for butikk
seljarar torsdag kveld i regi av Visit Valdres.

8. Aksjon Aqua, strandryddeveka: https://www.valdres.no/nyheter/2019/5/15/fire-tonnmindre-soppel-i-vassdraga-a3394 og Dagny ga Strandryddepremien vidare:
https://www.valdres.no/nyheter/2019/5/16/dagny-ga-strandryddepremien-videre-a3392

9. Arbeid saman med Naturvernforbundet om lupinar, informasjon om saka:
https://www.valdres.no/nyheter/2019/5/14/onsker-a-fjerne-lupiner-a3393

10. Stigryddekurs: https://www.facebook.com/events/2322647728004046/
11. Festivalar 2019 https://www.valdres.no/opplevelser/festivaler-i-valdres
12. Parkkonferansen: https://www.facebook.com/events/1065628990296139/
13. Fjellkonferansen: https://www.facebook.com/events/2598098450219413/
14. Midler fra Sparebankstiftelsen DNB
Valdres Natur- og kulturpark ved Valdres friluftsråd har sammen med Vestre Slidre
hytteforening fått midler til å binde naturperler sammen. Vi har mottatt 55 000,- til
enkel tilrettelegging av stien mellom Tangane og Strø
15. UNESCO: Norsk seterkultur har fått (16.05) 150 000,- fra Opland fylkeskommune til
forprosjektarbeid UNESCO –inskripsjon for seterkulturen i Norge og Sverige. Vi har
også fått muntlig tilsagn om ytterligere 50 000,- fra Fylkesmannen. Vi jobber med å
sign.
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får prosjektarbeidet i Valdres og knytet det til Valdresmusea og kompetansen der.
Forprosjektet skal ha varighet 3-6 mnd.
16. Kulturminneplaner: Utkast Sør-Aurdal er ferdig og skal behandles i kommunestyret 14. juni.
Vestre Slidre, Vang og Etnedal er vedtatt. Nord-Aurdal er nå under arbeid. Øystre Slidre vil ha
en egen plan og vil tas opp til høsten, om kommunen ønsker det.

17. Historien om Lomen stavkyrkje: det er gitt tilsagn om tilsammen 400 000 kr. Det er
halvparten av søknadssummen og prosjektet er redusert. Vi prioriterer parkeringsplass og
strøm i aktuell kafe ved kirken. Kulturstier avhenger av grunneiers velvilje. Det er avtalt
befaring med grunneiere 22. mai. Parkeringen blir koordinert med SVV og omlegging av E16
og med kommunen. Arbeidet fortsetter når senterlinja for nye E16 er avklart.

18. Tungvansruta: Alle fire fylkeskommuner Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark er nå
involvert og har gitt positive signaler til et felles arbeid. Vi prøver på et skypemøte 24. mai
om videre arbeid, prioriteringer og finansiering fra hvert fylke. Vi ser for oss en felles
plattform/webside med samla informasjon. Ruta må kartfestes bedre, og status og aktuell
tilrettelegging for hele og delstrekninger må avklares.

19. Utviklingsmidler: Vi lyser ut midler i henhold til vedtaket 1. juni med søknadsfrist 15 juni.
Søknaden behandles administrativt, jf RS 27-/-19

20. Kulturminneskilt Slettestølen –Liaåsen: det er restaurert t fjøs på Slettestølen (Dokkslett), og
det det er etablert kultursti og kulturminneskilt i området. Prosjektet er støtet av Unistiftelsen og Norsk kulturminnefond.

21. Deltakelse på håndverkerdagen og 150 år for Fortidminneforeningen. Det ble gitt
informasjon om bygningsvernarbeidet og kulturminneplanenene i Valdres

22. SVV legg ut konkurranse om utbygging av døgnkvileplass i Valdres på strekningen Fagernes –
Vang.

Framlegg til vedtak:
Regionstyret tek referatsakene til orientering

Vedtak:
sign.
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