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Referatsaker

1. Brev til Innlandet fylkeskommune med promoteringsvideo for Fagernes som
lokaliseringsstad for Musikk i Innlandet.
2. Odd Johansen er ansett i Statens Vegvesen med ansvar vidare utbyggingar av E16 i
Valdres https://www.bygg.no/article/1430445 Ordførar Vidar Eltun har som
leiar i Stamvegutvalget og som ordførar med spesielt ansvar for E 16 i Valdres- Natur
og Kulturpark sendte han den 4. mai ein e-post som ynskjer Johansen velkomen til
samarbeid for E16.
3. Brev av 4. mai til Samferdselsdepartementet frå valdresordførarane om
ekspressbussane. Revider statsbudsjett synte ingen løyvingar til ekspressbussane,
samferdselsdepartementet syner til fylkeskommunen som tilskotgjevar,
revidert statsbudsjett 2020 1 vedlegg: Brev av 4. mai
4. Valdresdagen 2020, med kurvekåring var planlagt til 20. juni. VNK og Fylkesmannen
arbeider no med ei alternativ gjennomføring i samarbeid med Kurv frå Valdres og
REKO-ringen Valdres. Les her kva ein REKO-ring er. Tanken er å ha kurvekåring tidleg i
juni etterfølgd av aktiv marknadsføring av resultata i forkant av ein REKO-ring
kurvespesial 20. juni som mest sannsynleg vil føregå ved Valdres Storhall. Det vil bli
teke kontakt med kjøpesenter og restaurantar om ekstra fokus på kurven denne
dagen.
5. Statistikk fra NAV Valdres, se vedlegg

Statistikken viser innsendte søknader om dagpenger, ledighetstall, innsendte
søknader etter næring, og antall som har søkt og mottatt forskudd på dagpenger.
Videre er det lagt ved tall knyttet til økonomisk sosialhjelp og andel Koronautbetalinger, samt andel som søker økonomisk sosialhjelp digitalt.
NAV regner nå med å være à jour med saksbehandlingen i slutten av juli. Det betyr
at fra august forventes at saksbehandlingstiden på dagpenger vil ligge på mellom 25
og 30 dager. De som søker om forskudd på dagpenger får utbetaling 2-3 dager etter
mottatt søknad. Vi informerer også om muligheten for å søke økonomisk sosialhjelp,
dersom man er i en situasjon uten penger til livsopphold.
Lønnskompensasjonsordningen har blitt forsinket, men skal være klar innen midten
av juni. En av årsakene til forsinkelsen på denne løsningen er at det viste seg å være
krevende å lage en automatisert løsning som fattet vedtak som bygger på et detaljert
regelverk. Nå planlegger NAV en løsning som bygger på opplysninger arbeidsgivere
sign.
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sitter med og som de kan gi videre til NAV. For utfyllende informasjon:
https://www.nav.no/no/person/arbeid/lonnskompensasjon-tilpermitterte/lonnskompensasjonsordning-er-ventet-i-midten-av-juni.
Som ledighetstallene gjenspeiler, synker tallet på antall permitterte. Det er økt
aktivitet innenfor salg/service, varehandel og transport. Etter hvert forventer man
også noe økt sysselsetting innen reiseliv. Bygg/anlegg varsler nedgang i oppdrag, og
fare for permitteringer utover høsten.
6. Kart over bredbåndsutbygginger i Innlandet:
https://gis.hedmark.org/BredbandInnsyn/
Radiobredbånd er nå ikke definert som ikke godt nok, områder som falt ut i det vi nå
kaller prosjekt 3 kan tas inn igjen.
7. Breiband, prosjekt 3
Mail 18. mai fra Innlandet fylkeskommune v /Henriksen: » I utgangspunktet var vår hensikt
med å trekke inn selskapet ABAKUS AS, et tilbud til regionene/kommunene om støtte til
utarbeidelse av adresselister. Mal for adresselister ble derfor også sendt ut til hele Oppland
fra oss.
Innlandet fylkeskommune (Oppland fylkeskommune 2019) har for 2019, valgt å delegere
hele anbudsrunden til regioner/kommuner.
Siden fylkeskommunen for 2019 er totalansvarlige for utlysing av konkurranse og kontrakt,
ber vi om innsyn/kopi av dette straks denne foreligger, og gjerne undervegs i prosess.
Herved bekreftes det at Valdreskommunene kan kjøre denne runden lokalt slik at dere kan
legge ut anbud så snart dere er klare.»
8. Brev til nasjonale myndigheter fra Norske fjelldestinasjoner om kompensasjon ved
nedstenging. Vedlegg: brev av 5. april
9. Status festivaler

Alle festivaler er avlyst /forbudt i sommer. Trollrock utsetter festivalen til 2021,
Vinjerock vurderer mindre «happenings». Deres langsiktige målet er å komme seg
gjennom året økonomisk slik at de kan selge billetter til Vinjerock 2021 i vinter.
Jørn Hilme kjører «Hilme barbert» https://www.hilme.no/program/hilme-barbert/
men mindre konserter der flere også blir strømmet. Jaslangen er avlyst, men Kim
Rystad spiller i amfiet på Valdres folkemuseum.
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Kurset Ferskfolk blir strømmet og lagt ut YouTube. Valdres Sommersymfoni legger
opp til en ny, forenklet festival, «Valdres sommersymfoni» med ni konserter på ni
dager og digitale sommerkurs.
Norsk Rakfiskfestival i 5.-7. november har foreløpig ikke avlyst.
10. Stavkirker
Etter 15. juni åpnes det for 200 personer på offentlige arrangement.
Hedalen og Reinli: Vil være åpent i alle fall som i 2019. Kirkelig fellesråd ønsker åpent
alle dager, men dette avhenger av underskudsgaranti. Guidene er på plass.
Vestre Slidre/Lomen: Vestre Slidre er innstilt på å ha åpen kirke men har foreløpig
ingen guide.
Høre og Øye: I Vang tas det forbehold om at Vang kommune og smittevernlegen gir
grønt lys og instruks om hvordan kirkene skal vaskes og besøk håndteres, før vi kan si
endelig at kirkene kan åpne. Visit Valdres må også ta et forbehold om finansiering i og
med at det er ventet lavere inntekter og økonomien er vanskelig fra før.
Guidene som skulle jobbe bor i Tyskland og kan ikke jobbe i Norge i sommer. Dersom
kirkene kan åpne har Visit Valdres guide i Høre på «standby slik at Høre også kan ha
åpent i 2020. I Øye jobbes det med å få på plass guide, men det er ennå usikkert. Det
er behov for bedre parkering samt bedre sanitærforhold. Forhåpentligvis er dette er
på plass i sesong 2020.
Hegge: Tilskuddet fra kommunen dekker ikke pr. nå lønn til omviser. Kirken har hatt
gratis inngang. Forslag om inngangspenger en åpen dag i uka. Dette diskuteres videre
med kommunen. Smittefaren er ellers liten fordi det er romslig inngangsparti.
Grupper kan komme på bestilling
Slidredomen: Vil være åpen to dager i uka som 2019. Det er også relevant for salg av
nyutgivelsen av boka om Slidredomen.
11. Guidekurs/Valdresvert
Vi arrangerer kurs for stavkirkeguider og andre interesserte 18. juni. Kurset blir på
Hegge kirke og på kommunehuset i Øystre Slidre. Kurset inneholder kunnskap om
Valdres, Valdres som merkevare, om vertskap og formidling. Vi førsøker å strømme
kurset. Kurset blir annonsert.
12. Ung i Valdres og Ung i Park
Ung i Valdres har valgt å gå ut av Valdres kulturnettverk. Katharina har hatt møte
med dem for å finne andre måter å koordinere dem med det som skjer regionalt og
ellers i kommunene. I første omgang vil vi prøve å ha 4 møter i året, ikke bare i
forbindelse med deres HP og budsjett.
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VNK har fått kr 50000 fra Miljødirektoratet via Fylkeskommunen til aktiviteter i Ung i
Park. Det skal bla utarbeides er kompendium om Valdresnaturen og arrangeres
aktiviteter:
-slåttekurs
-ryddekurs
-Fotokurs
-Stiryddekurs
-Fuglekikking
Noe kan knyttes til Ung i Valdres, bla fotokurset som vi også forsøkte i 2019. Det er
ellers også aktuelt å samarbeide med VGS, og Katharina skal ha møte med Karen
Marie Kvåle, avdelingslederen og rektor Kari Elisabeth Rustad.
Søknad til demokratisering fra Sparebankstiftelsen fikk avslag.
For de andre kursene tar Katharina også kontakt med Nørrestøga (Kathrin Aslagsby),
Langsua nasjonalpark, Dokkadelta våtmarksenter og Rigmor Solem i SNO for innspill
13. E 16 Turtnes-Øye i Vang kan væra aktuelt for krisepakke midlar. Reguleringsplan vart
godkjent i Vang kommune 18.2.2016. Det er synfaring på staden 26. mai
14. Friluftsskoler i Valdres 2020

Friluftsskolen i Etnedal går som normalt. Friluftsskolen på Brennabu og Stølsveko er
utsatt til høstferien.
15. Koronatrim for alle
Vi har fått støtte fra Sparebank 1 til å streame trim en gang i uka ut juni. Dette som et
frisklivstilbud til folket i Valdres, i samarbeid med frisklivsveilederne.
Vil være tilgjengelig for alle via facebook-siden til VNK.
16. NTP høring av 14. mai, høringssvar frå Innlandet fylkeskommune:
https://www.regjeringen.no/contentassets/8096e16e07c94d39baaa3d20ced6c26a/i
nnlandet-fylkeskommune.pdf
Samla høyringar:
https://www.regjeringen.no/contentassets/8096e16e07c94d39baaa3d20ced6c26a/v
iken-fylkeskommune.pdf
17. Prospekt for Norsk Fjellandbrukssenter, sjå vedlegg
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