MØTEBOK
Kommune

Valdres Natur- og
Kulturpark

Side 1 av 3

Møte dato
Styre, råd, utvalg m.v. Møtested
Valdres Næringshage 24.04.2018
Regionstyret
Skrautvålsvegen 77

Sak nr :

RS 25-/-19

Forprosjekt klimatiltak i Valdres

Bakgrunn:
Regionstyret vedtok i sak RS 4-/-19 med vedlagte Prosjektsøknad På bakgrunn av søknaden
vart VNK tildelt kr 150 000,- frå Miljødirektoratet sine Klimasats midlar.
Regionstyret er styringsgruppe for prosjektet.
Fra søknadene kan dette leses:
Midlene er søkt til:
1. » “Arbeidet det skal søkes midler til er kompetanseheving, planlegging og utgreiing av
klimatiltak i Valdres”
Metode:
2. «Prosjektleder vil i tett samarbeid med planforum (Vgis), gjennomføre workshops og
arbeidsmøter slik at flest mulig elementer blir drøftet og kun de viktigste blir med
videre. Tiltakene skal være målbare og kunne gjennomføres innenfor en rimelig
tidsramme.
Videre skal de identifiserte tiltakene formes til en enkel handlingsplan som legges
frem for godkjenning i regionstyret innen utgangen av 2019 (ref. forutsetninger for å
søke).
Denne handlingsplanen blir så grunnlaget for videre søknad til klimasats for å
gjennomføre tiltakene. Eksempler på tiltak som er gjennomført andre steder finnes
her: https://bit.ly/2CpOiIj «og målet med søknaden
Målet er:
3. «Sluttilstanden er nådd da regionstyret har godkjent handlingsplanen og det
foreligger et godt grunnlag for videre søknad til klimasats.»
Arbeidet er initiert frå Kommunane Vang og Vestre Slidre.

Økonomi:
Økonomien i prosjektet er definert i søknaden. Prosjektet har 50% medfinansiering frå
Klimasats, resten er eigeninnsats. VNK har frigjort personalresursar til å leie prosjektet ved å
skyve på anda arbeid, slik det går fram av sak 4-/19.
sign.
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Rådmenne kjem med ein konklusjon i si handsamning at dei ynskjer å fakturere VNK for
medgått tid i prosjektet.
VNK har brote økonomioversikta som ligg i søknaden ytterlegare ned og legg ved eit
framlegg disponering av ressursane i prosjektet, sjå vedlagt budsjett.
Vurderingar frå VNK:
Forprosjektet må løysast innan ramma, det betyr at det må påreknast eigeninnsats frå alle
partar. Målet er eit hovedprosjekt. I eit hovedprosjekt er det mange mogelegheiter, men
dette vil og krevje lokal innsats. Kommunar som ikkje kan eller ikkje ynskjer å prioritere
ressursar til eit slikt arbeid som dette er bør vurdere om dei skal delta i forprosjektet. VNK
meiner at det er mykje å hente i midlar til innsats for klimaet og at dette er eit arbeid Valdres
kan lukkast med, dersom ein verkeleg ynskjer dette.

Forslag til vedtak:
Regionstyret sluttar seg til vedlagte budsjett. Deltakarane i prosjektet må pårekne
eigeninnsats i arbeidet i tråd med budsjett. Kommunane kan samla kompenserast for inntil
kr. 60 000,- for innsats i prosjektet.

Vedtak:
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