Svar på interpellasjon fra Rogn Hamre:
Norge er forpliktet gjennom Parisavtalen og nå seinest en ny avtale i Katowice i Polen, til å redusere
sitt klimautslipp. Dette må skje lokalt og nasjonalt. Reduserte utslipp må skje innenfor alle områder,
og det jobbes med å se på tiltak innenfor alle næringer.
I kommunestyre 8.11 ble saken løftet av Rogn Hamre. Det fulgte jeg opp med å sende videre til VNK,
som i regionstyret etterpå behandlet saken. Dette ble sendt til VNK:
»Valdres søkjer klimamidlar hjå miljødirektoratet for å setje i gang klimatilktak.





Klimavennleg arealplanlegging/sentrumsutvikling
Analyse av korleis få ned bilbruken
VNK går i spissen for å tilsetje ein interkommunal klimarådgjevar for Valdres,
eventuelt set av midlar til å kjøpe denne tenesta frå private. Denne tenesta skal ha
ansvar for å:
 Implementere tiltak for å redusere utslepp
 Hente inn erfaringar frå andre kommuner som er langt framme på området.
 Ha oversikt over statlege finansieringsordningar og bistå kommunar og
private med å søkje slike midlar o Utarbeide klimaplan og forslag til
klimabudsjett for Valdreskommunane o Presentere klimaregnskap for
Valdreskommunane»

Det ble brakt inn nye elementer i debatten i regionstyret og det ble vedtatt å få med
fylkeskommunen på et arbeid. Jeg som ordfører fikk i oppdrag å lede arbeidet og vi skal legge fram et
forslag innen slutten av januar. En ser altså for seg å få midler fra departementet for å jobbe med
saken. Her er vedtaket:

1. Regionstyret set ned ei arbeidsgruppe og ber gruppa utarbeide ein søknad til
Miljødirektoratets ordning: Klimasats. Arbeidet det skal søkast midlar til er kompetanseheving,
planlegging og utgreiing av klimatiltak i Valdres
2. Regionstyre set ned fyljande arbeidsgruppe:
entant frå rådmennene i Valdres, oppnemnt av rådmannsutvalet

Holte Breien, prosjektleiar i VNK er medlem og sekretær for arbeidet
3. Regionstyret ber gruppa legge forslag til søknad fram for Regionstyret den 30. januar 2019
Hvorfor går vi denne veien?
Klimautslippene skal reduseres. Tiltakene som settes inn må være realistiske og målbare. De fleste
tiltakene er kommuneovergripende. Selv i Oppland fylkeskommune sliter man med å lage målbare
tiltak for klimareduksjon. Jeg mener derfor at veien å gå er i samarbeid i Valdres, et grundig arbeid
som ser på tiltak som vi kan gjøre noe med og som ender med en handlingsplan.
På dette grunnlag vil jeg avvise interpellasjonen jamnfør §34 i kommuneloven og komme tilbake med
en orientering til kommunestyret i februar om arbeidet.
Slidre, 18.12.18. Eivind Brenna, ordfører.

