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Referatsaker

1. Norsk reiselivsfagskole www.norskreiselivsfagskole.no blir etablert på Geilo hausten
2019
2. Valdres og oppfølging av musikk Innlandet
Kultursektoren i Innlandet skal omorganiseres, og det ser ut til at musikk skal
organiseres etter samme modell som Teater Innlandet med et geografisk NAV.
Modellen er basert på Telemarksforskning undersøkelse og intervjurunde i
regionene, En høysang for Innlandet. I Innlandet er det en arbeidsgruppe som skal ha
ferdig utkast til administrativ løsning for Innlandet innen 2020.
Nord-Aurdal har gitt innspill til at kommunen kan tilby rolle som kompetanse-nav.
Samtidig er Gjøvik er nevnt som musikk-nav ved flere anledninger. Leder i
Kulturnettverket, Monica Acatrinei, Jørand Lunde og Katharina Sparstad hadde møte
med fylkestingsrepresentant Eivind Brenna for å få innsikt i hvordan saken er
diskutert i Fylkestinget. Oppland har gjennom flere år investert i Gjøvik som
kompetanse-nav for musikk, og Gjøvik har også gode fasiliteter og er et naturlig valg
som musikk-nav. Det bør derfor være lurt å samarbeide med disse (framfor å
konkurrere), og også andre sterke musikkmiljø i Innlandet (som Elverum).
Kulturnettverket har satt ned en arbeidsgruppe i Valdres (Mona Kleven, Ellen
Persvold, Ole Aastad Bråten og Katharina Sparstad) som skal utarbeide tilbud med
konkrete løsningsforslag fra Valdres. Leder av arbeidsgruppen i Innlandet er invitert
på kulturnettverksmøte 12. april.
3. Prosjektet «Fjell-Norges verdiskapingssenter for hytteturisme» er avsluttet. De
synlige resultatene fra arbeidet som er utført i prosjektet er å finne i form av
nettsiden www.hytteivaldres.no.. Siden fortsetter å leve videre etter prosjektslutt,
der vi samler hytterelaterte nyheter og annen informasjon.
4. AU i fellesnemda for sammenslåing til Innlandet fylkeskommune har møte på
Nythun 7. mars, Regionstyret er invitert til møte dei.
5. God økonomi med bedre agronomi, kurs:
https://www.valdres.no/nyheter/2019/2/18/god-okonomi-med-bedre-agronomia3370
6. Inspirasjonsdag om grønnsaksdyrking i Valdres
https://www.facebook.com/events/389904271810378/

7. Miniseminar om tre i offentlige bygg,
https://www.facebook.com/events/317179509002877/
8. Martin Sæbu møter i regionstyret 1. halvår 2019 på vegne av rådmennene,
Kai Egil Bachèr leier rådmannsutvalet i same perioda
sign.
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9. Oppland fylkeskommune er partner I et Interreg-prosjekt kalt LARS - Learning Among
Regions on Smart specialisation. LARS-prosjektets formål er å styrke offentlig sektors
bidrag til å støtte innovasjonsprosesser i regionene og bidra til å koble
innovasjonsnettverk på tvers av regioner. Prosjektet skal bidra til forbedringer i
politikkutformingen og støtte innovasjon og samarbeid. Read more about the
progress of the LARS project in the newsletter! Erik Lagethon er kontaktperson i OFK
om dette Interreg-prosjektet.
10. Ny samarbeidsmodell for fylke /kommuner, sjå sak
https://www.innlandetfylke.no/news/samarbeidsmodell-med-kommunene/
Sjå og vedlegg brev til reionrådsleiarane. 1vedlegg brev
11. Breiband, prosjektsøknad 2018 fikk tilslag hos Nkom i desember 2018. Dette betyr at
utbyggingen for 2019 nå kan iverksettes. Arbeidet er organisert med en egen
styringsgruppe, arbeidsgruppe og fremdriftsplan, se vedlegg. Sør Aurdal, Nord Aurdal
og Vang må gjøre endringer i kartgrunnlaget fordi aktører i nyere tid har reservert
områdene til kommersiell utbygging. Suksesskriteriene er derfor at vi holder
fremdriftsplanen slik at konkurransegrunnlaget kan legges ut på Doffin nå i mars.
Styringsgruppa og arbeidsgruppa er forent med at det må holdes fokus på dette nå.
Arbeidsgruppa følger opp øvrige pågående utbyggingsprosjekt parallellt med det nye
prosjektet.
12. Ungdomsråd for Valdres
Ungdomskontaktene, Ung i Valdres, sekretær i Ungdommens fylkesting Berit
Johannessen representant i ungdommens-fylkesting Marit Kvam er invitert til møte
20. februar for å diskutere hvordan et regionalt ungdomsråd kan rigges. I sommer
skal det vedtas en ny kommunelov, og fra 2019 er alle kommuner pålagt å ha et
ungdomsråd. Det vil også komme en ny forskrift og veileder for ungdomsrådene.
Aktuell skisse er en representant fra hver kommune og en eller to fra VGS. Møtene
skal være dagtid å kunne godskrives undervisningen. Rådet skal ha en plass i
Valdresrådet. Planen er at det regionale ungdomsrådet for Valdres er operativt fra
høsten 2019. For 2020 vil det kunne bli endringer i henhold til ny kommunelov.
13. Valdres Natur- og Kulturpark er resertifisert som Miljøfyrtårn, januar 2019
14. Brev til SVV frå 4 vertskommuner for Trafikkstasjoner, brevet
15. Brev SVV frå Regionstyret vedr Fagernes Trafikkstasjon. brevet
16. Brev frå Stamvegutvalget E16 til SVV om vegmeldingar ved vinterstengte veger.
brevet

sign.
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