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Referat fra Regionstyremøte
28. august kl. 08.15 – kl. 15.30, møterom Stølen, Skrautvålsvegen
77, 2900 Fagernes
Møtte: Inger Torun Klosbøle, Eivind Brenna, Kjell Berge Melbybråten, Toril Grønbrekk, Vidar
Eltun, Kåre Helland, Olaf Nils Diserud fra kl. 09.00 – 14.00, Dag Arne Henriksen (adm. repr.) frå
kl 09.00, Jostein Aanestad (adm. repr.), Martin Sæbu (adm. repr.) fram til 09.40, Kai Egil Bachèr
(adm. repr.) fram til 09.40, Haakon Boie Ludvigsen (adm. repr.) fram til 09.40, Tommy Rene
Stordal (adm. repr. Vang), Anne Thoresen (OFK) frå kl. 12.00, Jørand Ødegård Lunde (adm.
repr.)
Meldt forfall:
Kjersti Bjørnstad, Kari-Anne Jønnes, Erlend Haaverstad (adm. repr.)
Konstituering av møtet:
 Inger Torun Klosbøle, leia møtet
Olaf Nils Diserud fekk permisjon frå kl. 14.00
 Saksliste og innkalling samrøystes godkjent
o Eivind Brenna tok opp forslag eit støttebrev til Skaperkraft Valdres
o Inger Torun Klosbøle tok opp forslag om svarbrev til Solemsli
Sak under eventuelt:
1. Støtte til Løken Gård og etablering av nasjonalt Senter for Fjellandbruket. Etter Berge
Melbybråtens orientering ønskte regionstyret å forme ei støtteerklæring til etableringa.
2. Svarbrev til Leif Solemsli. Inger Torun Klosbøle tok opp eit forslag til svar på ope brev frå
Leif Solemsli, sjå referatsaker
3. Støttebrev til Skaperkraft Valdres frå ordførarane
4. Endring av møtedato
Referat: Jostein Aanestad 46-/-19 og
Jørand Ødegård Lunde øvrige saker
Alle vedtak var samrøystes

Dagsorden var:
08.15 møtestart
09.40 avreise Rogne, opning av gang- og sykkelveg
11.30 sakshandsaminga held fram (møterom Stølen)
15.30 møteslutt

Orienteringssaker:
1. Breiband, Fredrik Holte Breien orienterte om framdrifta i dei prosjekta som pågår.
det er forhandlingar med tilbydarane i det utlyste prosjektet.

2. Huga på gard, orientering og dialog om det pågåande prosjektet i Vang og Vestre
Slidre. Anne Live Garvik, prosjektleder og Halgrim Rogn frå Innovangsjon orienterte,
sjå vedlagt presentasjon
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3. Oppland fylkeskommune
Dag Arne Henriksen:
a. Oppland fylkeskommune har invitert kulturfestivalane i Oppland til møte på
Fagernes 31. oktober. Der blir blant anna rapporten frå ringvirkningsprosjektet
presentert. Den er utarbeida av Østlandsforskning på oppdrag frå OFK.
8 festivalar har vært med, blant anna rakfiskfestivalen, Valdres Sommersymfoni,
Vinjerock og Jørn Hilme-stemnet. Målsettinga er å måle kva verdiar som leggast
att av festivalarrangørar og publikum.
b. VALUECHANGE: Valuation of Cultural and Environmental Goods for Integrated
Assessment and Decision-making: From Promise to Practice, 2 vedlegg
c. «Endring på skoleskyss,» linje 302 fra Valdres vgs til Beitostølen kl 15.20 alle
dager unntatt onsdag når den går 15.40.
Bussen rutes nå til å kjøre om Robøle i stedet for å kjøre direkte fra Heggenes til
Sælid, og sparer oss for en drosje i tillegg til at et par elever få kjøre buss til
nærmere hjemmet!
I tillegg vil Trønderbilene kjøre inn på Bjørkestølen med linje 304 på vei opp for å
slippe at tre elever må krysse hovedveien etter avstigning. 60-sona etter Fjellbu
oppheves kun 200 meter før avkjøring til Bjørkestølen. Kunne den vært opphevet
etter Bjørkestølen?
d. Busstrafikken i Etnedal er lagt om til å kjøre nye veien over Hellefossbrue i
stedet for gamle Lunde bru.
Unntak er skoleskyss til Etnedal skule da kjøres Lunde bru inntil videre. Dette er
gjort for at skoleelever skal slippe å krysse Etnedalsvegen så lenge trafikken fra
Tonsåsen er omdirigert via Etnedalsvegen.
e. Frå fylkesutvalsmøte den 27. møteprotokoll FU
Sak 55 , brøyting Garli – Bygdin
Sak 59, ekstrabevilgning til breibandsutbygging
Anne Thoresen:
f.

Pr dags dato, status på framdrift. På fylkesvegar jf. sak 54 i same møtet.
Oversikt over Valdres:



Fv. 289
o I all hovudsak ferdigstilt. Her står det berre att noko rekkverksarbeid.
Fv. 204
o Vedlikehaldsarbeidet (grøfting, stikkrenneskifting etc) skal vera ferdig.
Asfaltering denne hausten.
Fv. 288
o Vedlikehaldsarbeidet skal vera ferdig.
o Asfaltering i løpet av hausten
Fv. 285
o Vedlikehaldsarbeidet skal vera ferdig
o Asfaltering på ein delstrekning i løpet av hausten
Fv. 267
o Vedlikehaldsarbeidet starter opp for fullt ca. 20 august. Arbeidet skal vera ferdig
innan 1. oktober.
o Her skal det ikkje legges asfalt i år.
Fv. 233
o Her pågår vedlikehaldsarbeidet for fullt skal vera ferdig denne månaden.
o Her skal det ikkje legges asfalt i år.
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Fv. 220
o Her starter vedlikehaldsarbeidet opp for fullt nå. Arbeidet vil pågå utover
hausten.
o Her skal det ikkje legges asfalt i år.
Fv. 243
o Vedlikehaldsarbeidet starter for fullt nå.
o Her skal det ikkje legges asfalt i år.

Det kan bli endringar i framdrifta for dei ulike vegane då dette er noko entreprenøren legg opp
sjølv.

4. Løken, orientering ved Kjell Berge Melbybråten. Støtte til Løken, sjå Sak 56-/-19
eventuelt. 1 vedlegg. presentasjon

Saker handsama:
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

46-/-19
47-/-19
48 -/-19
49-/-19
50-/-19
51-/-19
52-/-19
53-/-19
54-/-19
55-/-19
56-/-19

Kommunale oppfølgingssaker
Protokoll
Desentral sykepleierutdanning, brev
Arkivmateriale etter arbeid med Valdres Bygdebok
Forprosjekt klimatiltak i Valdres, status
Prosjekt: Aksjon Aqua, status
Prosjekt: God økonomi med bedre agronomi, status
Øk. plan rapport 2019
Handlingsplan og budsjett 2020
Referatsaker
Eventuelt
1. Støtte til Løken Gård og etablering av nasjonalt senter for Fjellandbruket.
2. Svarbrev til Leif Solemsli.
3. Støttebrev til Skaperkraft Valdres

RS 46-/-19

Kommunale oppfølgingssaker

Formelle ramme for regionstyret:
RU vil førebu ei sak til regionstyret om regionstyret sin formelle ramme etter ny
kommunelov.
VLMS:
Kristian Damstuen orienterte om kostnadsfordeling knytt til VLMS. RU vil kome tilbake
til regionstyret 16. oktober med ei sak om kostnadsfordeling knytt til VLMS.
Veterinærordningar i Valdres:
Knut Ove Hennum orientere om felles veterinærvaktordning for delar av Valdres.
Regionstyret ber RU klargjere kva ansvar kommunane har for
veterinærteneste/veterinærvakt.

-

Skaperkraft Valdres:
«RU støtter en bevilling til prosjektet som et næringstilskudd på kr. 180 000. til arbeidet med etablering av et privat SA (Samvirkeforetak).
Ressursene skal brukes til etablering av et privat SA innen 31.12.2019.
Pengene overføres til Skaperkraft Valdres.»
Regionstyret tek stilling til ei støtteerklæring under eventueltsak, sak 56 -/-19.
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RS 47-/-19

Protokoll
Forslag til vedtak:
Regionstyret godkjenner protokoll av 27. juni 2019

Vedtak:
Regionstyret godkjenner protokoll av 27. juni 2019

RS 48 -/-19

Desentral sykepleieutdanning, brev
Forslag til vedtak:
Regionstyret vedtar å sende vedlagte brev til Oppland
fylkeskommune, NTNU Gjøvik og Sykehus Innlandet.

Vedtak:
Regionstyret vedtar å sende vedlagte brev til Oppland
fylkeskommune, NTNU Gjøvik og Sykehus Innlandet.

RS 49-/-19

Arkivmateriale etter arbeid med Valdres Bygdebok
Forslag til vedtak:
Regionstyret tilrår at arkivmateriale etter arbeid med Valdres Bygdebok
overdras fra stiftelsen Valdres bygdeboknemd til Valdresmusea A/S.
Overdragelsen bør skje etter Valdresmusea A/S standard-kontrakt for
avlevering av materiale til samlingene.
Regionstyret ber styret i Valdres historielag om å slutte seg til en slik
eiendomsoverdragelse.

Handsaming:
Regionstyret påpeika at dei ikkje hadde vore på møter i stiftinga og at dei
ikkje kjende til denne saka godt nok. Derfor ynskte dei eit tillegg i
vedtaket: Dersom regionstyret har ansvar for å ta stilling til hvordan
arkivmaterialet blir behandla tilrår Regionstyre at arkivmateriale etter
arbeid med Valdres……

Vedtak:
Dersom regionstyret har ansvar for å ta stilling til hvordan
arkivmaterialet blir behandla tilrår Regionstyre at arkivmateriale etter
arbeid med Valdres
Bygdebok overdras fra stiftelsen Valdres bygdeboknemd til Valdresmusea
A/S. Overdragelsen bør skje etter Valdresmusea A/S standard-kontrakt
for avlevering av materiale til samlingene.
Regionstyret ber styret i Valdres historielag om å slutte seg til en slik
eiendomsoverdragelse.
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RS 50-/-19

Forprosjekt klimatiltak i Valdres, status
Forslag til vedtak:
Regionstyret tek orientering til orientering.
Regionstyret ber om at arbeidet med klima blir fulgt opp i
handlingsplanen til VNK for 2020.

Vedtak:
Regionstyret tek orientering til orientering.
Regionstyret ber om at arbeidet med klima blir fulgt opp i
handlingsplanen til VNK for 2020.

RS 51-/-19

Prosjekt: Aksjon Aqua, status
Forslag til vedtak:
Regionstyret tek orienteringa til orientering.
Regionstyret ber prosjektet vurdere kva tiltak ein kan følge opp
samla og at denne tilråding blir teke inn i handlingsplanen til VNK
for 2020

Vedtak:
Regionstyret tek orienteringa til orientering.
Regionstyret ber prosjektet vurdere kva tiltak ein kan følge opp
samla og at denne tilråding blir teke inn i handlingsplanen til VNK
for 2020

RS 52-/-19

Prosjekt: God økonomi med bedre agronomi,
Status
Forslag til vedtak:
Regionstyret tek orienteringa til etterretning.
Regionstyret ber VNK å fylje opp evalueringa med
kompetansetilbod til bøndene i 2020. Arbeidet forankrast i
landbruksforum.

Vedtak:
Regionstyret tek orienteringa til etterretning.
Regionstyret ber VNK å fylje opp evalueringa med kompetansetilbod til
bøndene i 2020. Arbeidet forankrast i landbruksforum
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RS 53-/-19

Øk. plan rapport 2019
Forslag til vedtak:
Regionstyret tek saka til orientering

Vedtak:
Regionstyret tek saka til orientering

RS 54-/-19

Handlingsplan og budsjett 2020
Forslag til vedtak:

Regionstyret ber administrasjon i VNK prioritere arbeid som støttar oppbygginga
av merkevara Valdres, i tråd med tidlegare vedtak. Vidare bør VNK fylgje opp det
langsiktige arbeidet og prosjekt det er gjort vedtak om, herunder Valdres
friluftsråd.
Regionstyret ber administrasjon vurdere ei praktbok for Valdres, dersom det er
mogeleg å få på plass ei ekstern finansiering. Kanalside for bustad og arbeid bør
drøftast i 2020 for igangsetjing etter at eit slikt arbeid er godt forankra.

Handsaming:
Eivind Brenna tok opp orienteringa frå Huga på gard, og han meinte det må
vurderast som eit prosjekt under VNK, eventuelt med tilleggsfinansiering frå
kommunane. Han foreslo tillegg i vedtaket: Administrasjon lagar ei skisse til
korleis eit regionalt «Huga på gard» prosjekt kan organiserast.

Vedtak:
Regionstyret ber administrasjon i VNK prioritere arbeid som støttar oppbygginga
av merkevara Valdres, i tråd med tidlegare vedtak. Vidare bør VNK fylgje opp det
langsiktige arbeidet og prosjekt det er gjort vedtak om, herunder Valdres
friluftsråd.
Regionstyret ber administrasjon vurdere ei praktbok for Valdres, dersom det er
mogeleg å få på plass ei ekstern finansiering. Kanalside for bustad og arbeid bør
drøftast i 2020 for igangsetjing etter at eit slikt arbeid er godt forankra.

Administrasjon lagar ei skisse til korleis eit regionalt «Huga på gard» prosjekt
kan organiserast.
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RS 55-/-19

Referatsaker
Forslag til vedtak:

Regionstyret tek referatsakene til etterretning

Vedtak:
Regionstyret tek referatsakene til etterretning med tilleggssak:
Scandic Valdres. Først ble hotellets frokost kåret til den beste i Oppland, så ble
Angela Ferrar kåret til årets medarbeider i Norge, og nå kan frokostkokken juble
igjen. Denne gangen er hun best i hele kjeden – i verden

RS 56-/-19

Eventuelt

1. Støtte til Løken Gård og etablering av nasjonalt Senter for Fjellandbruket,

Vedtak:
Regionstyret i Valdres støtter etablering av et Nasjonalt Senter for
Fjellandbruket på Løken Gård. Senteret har et mål om å bygge videre på den
langvarige FOU-aktiviteten som har vært på Løken Gård og utvikle
konkurransedyktige modeller for gardsdrift, som geografisk, klimatisk og
strukturelt er tilpassa naturgitte rammer i fjellområdene. Fjellandbruket har
særegne fortrinn og markedsmuligheter som bør utvikles og utnyttes.
Senteret skal også videreutvikle viktige tilleggsnæringer for landbruket,
spesielt landbrukets samvirke med reiselivet.
2. Svarbrev til Leif Solemsli. Inger Torun Klosbøle la fram forslag til svarbrev til
Leif Solemsli, jf. referatsaker dagens møte.

Vedtak:
Regionstyret vedtok svarbrevet
1 vedlegg: brev til Solemsli
3. Støttebrev til Skaperkraft Valdres frå ordførarane til Oppland
fylkeskommune. Eivind Brenna hadde utforma forslag til støttebrev.
Vedtak:: Regionstyret vedtek å sende brevet på vegne av ordførarane.
1 vedlegg: brev til OFK
4. Endring av møtedato. Den 16 oktober var det planlagt konstituering av nytt
Regionstyre og gjennomgang av arbeidsområda til VNK samt nytt
handlingsprogram for VNK. Ordinært Regionsstyremøte er planlagt til den
23. oktober. I to av kommunane skjer konstitusjon fyrst den 17. oktober.
Vedtak: Regiontyremøte den 16. oktober flyttast til den 18. oktober.

