
 
 

 
  
 

 

 

Sogn Regionråd 

Postboks 153 - 6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 

MØTEPROTOKOLL 
 
Utval: SOGN REGIONRÅD 
Møtestad: Dei Heibergske Samlingar – Sogn Folkemuseum 
Møtedato: 31.08.2007 Tid: 09:30-14:00 
 
 
 
Desse møtte: 
 

Faste medlemmar: 
Olav Ellingsen, ordførar Aurland  

Erland Fagermoen, ordførar Balestrand  

Karen M. Hjelmeseter, ordførar Sogndal  

Erik Lidal, ordførar Vik 

Olav Lunden, ordførar Leikanger (møteleiar) 

Arild Ingar Lægreid, ordførar Årdal  

Kjellfred Weum møtte for Torodd Urnes, ordførar Luster  

Knut O. Aarethun, ordførar Lærdal 

Medlemmar med tale- og framleggsrett: 

Terje Moe, rådmann 

Nils Geir Myrkaskog, rådmann 

Odd Arve Rakstad, rådmann 

Vidar Roseth, rådmann 

Mogens Schanke Eikum, rådmann 

Jostein Aanestad, rådmann  

Karina Nerland, spesialkonsulent 
Eksterne gjestar 

Liv Byrkjeland og Aage Engesæter, Sogn Folkemuseum, Marny Tønnesen, Indre Sogn 
Kystlag, Sture Førre, IT-forum skulenettverket, Ingrid Syse, Sogn Regionråd, Marianne Vara 
og Ingvar Linde, Sogn og Fjordane Revisjon. 

 



 
Innleiing 
 
 

A. Oppmøte 
 
B. Innkallinga godkjent utan merknader 
 
C. Sakliste godkjent 
 
D. Protokoll frå møtet 15.06.07 godkjent utan merknader 
 
E. Orientering om planar for Fjordmuseum ved Liv Byrkjeland, Sogn Folkemuseum  

 
F. Orientering om aktivitetar og planar vidare i kystlaget ved Marny Tønnesen, Indre 

Sogn Kystlag  
 
G. Presentasjon av prosjektet ”Leidang” ved dagleg leiar, Sogn Regionråd  
 
H. Orientering om skuleprosjektet ved prosjektleiar Ingrid Syse, Sogn Regionråd 
 
I. Orientering om søknad om fornyingsmidlar ved leiar for IT-forum skulenettverk Sture 

Førre. Kommunar som ikkje vil vera med i skulenettverket må melda frå til IT-forum 
innan 15.09.07. Sogn Regionråd støtter IT-forum sin søknad til fylkesmannen om 
fornyingsmidlar. 

 
 



 
 
 
 

SAKLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
29/07 07/577     
 Revisjon av kontroll- og tilsynsordinga    
 
30/07 07/1442     
 Samarbeid om barnevern -om høyring   
 
31/07 07/491     
 Strategisk reiselivsplanlegging - plan for framdrift   
 
32/07 07/1441     
 Prosjekt "Leidang"   
 
33/07 07/842     
 Rullering av regionalplan 2005-2008   
 
34/07 07/1440     
 Framlegg budsjett 2008   
 
35/07 07/1443     
 Orienteringssaker 31.08.07   



 
sak 29/07    
 Revisjon av kontroll- og tilsynsordinga   
 
Tilråding: 
Tilråding vert lagt fram av rådmannsgruppa. 
 
Handsaming: 
Rapporten frå KS-Konsulent er ettersendt 24.08. Rådet drøfta prosess for handsaming av 
rapporten. Rådmannsgruppa skal ha møte 12.09. Rådmannsgruppa blir bedt om å gje ei 
tilråding før Sogn regionråd handsamar rapporten. Neste møte i Sogn regionråd vert fredag 
28.09, og nødvendig handsaming i den enkelte kommune må gjerast før dette møtet. 
 
Vedtak: 
 
Sogn regionråd ber rådmannsgruppa gje ei tilråding før neste møte i regionrådet. 
 
  
sak 30/07    
 Samarbeid om barnevern - om høyring  
 
Tilråding: 
Sogn regionråd inviterer sentrale folkevalde og folkevalde som er interessert i å utvikle 
barnevernet  til orienteringsmøte i samband med høyring av prosjektrapport for 
interkommunalt barnevern i Sogn. Administrasjonen organiserer eit slikt møte – helst i 
oktober. 
 
Handsaming: 
Vedlegg til prosjektrapporten frå rådmannsgruppa av 25.08. er ettersendt. Tidspunkt for 
orienteringsmøtet i samband med høyringa vart endra til første halvdel av november. 
 
Vedtak: 
 
Sogn regionråd inviterer sentrale folkevalde og folkevalde som er interessert i å utvikle 
barnevernet  til orienteringsmøte i samband med høyring av prosjektrapport for 
interkommunalt barnevern i Sogn. Administrasjonen organiserer eit slikt møte – helst første 
halvdel av november. 
 
 
sak 31/07    
 Strategisk reiselivsplanlegging - plan for framdrift  
 
Handsaming 
Administrasjonen orienterte om at sak om strategiske reiselivsplanlegging vert handsama i 
hovudutval for plan og næring 19.09.07. Fylkeskommunen vert invitert til å gje ei orientering 
til neste møte i regionrådet. 
 
Vedtak: 
 
Saka vert utsett til neste møte. 



 
sak 32/07    
 Prosjekt "Leidang"  
 
Tilråding: 
 
1. Sogn regionråd vedtek prosjektskisse for ”Prosjekt Leidang”. Prosjektet skal vere Sogn 

regionråd sin kulturpolitikk fram mot år 2014.  
2. Sogn regionråd vil gjennomføre forprosjektet i samsvar med prosjektplanen som ligg føre. 

Sogn regionråd skal saman med Sogn Folkemuseum og Indre Sogn Kystlag eige 
prosjektet. 

3. Sogn regionråd bidreg med inntil kr 50.000,- til delfinansiering av forprosjektet. Midlane 
vert lagt inn i budsjettet for 2008. Det blir søkt om delfinansiering på kr 50.000,- frå 
Fylkeskommunen. Prosjektet kan eventuelt inngå i samarbeidsavtalen mellom Sogn 
regionråd og Sogn og Fjordane fylkeskommune for 2008.  

4. Det vert oppretta eit prosjektstyre med mandat til å gjennomføre forprosjektet i samsvar 
med prosjektplan. Sogn regionråd vel ….. som politisk representant i prosjektstyret.  

5. Medlemmane i rådet skal syte for naudsynt forankring av prosjektet i kvar kommune. 
 
Handsaming 
Det kom fleire innspel til prosjektet i møtet. Administrasjonen arbeidar vidare med 
prosjektskissa saman med Sogn Folkemuseum og Indre Sogn Kystlag og gjer nødvendige 
avklaringar før prosjektskissa vert lagt fram for rådet seinare.  
 
Vedtak: 
 
Sogn regionråd ser positivt på prosjektet ”Leidang”. Rådet ber administrasjonen arbeida vidare 
med forstudiet, og leggja fram prosjektskissa for rådet i eit seinare møte. 
 
  
 
sak 33/07    
 Rullering av regionalplan 2005-2008  
 
Vedtak: 
 
Administrasjonen arbeider vidare med plandokumentet slik det er skissert i møtet 15.06.07, og 
legg regionalplanen 2009-2013 fram for det nye rådet. 
 
 
sak 34/07    
 Framlegg budsjett 2008  
 
Tilråding: 
 
Sogn regionråd vedtek budsjett for 2008 slik det ligg føre i saksframlegget. 
 
Vedtak: 
 
Sogn regionråd vedtek budsjettramma for 2008 slik det ligg føre i saksframlegget. 



 
  
sak 35/07    
 Orienteringssaker 31.08.07  
 
Administrasjonen: 
I tida dagleg leiar har redusert stilling i 80%, har kommunalsjef Inger Pedersen 20% stilling 
knytta til barnevernsprosjektet.  
 
Rådmannsgruppa: 
Vik kommune leverer sekretariatstenester til GIS-prosjektet. Sogndal kommune leverer 
sekretariatstenester til skuleprosjektet.  
 
Flyplassgruppa: 
Widerøe skal ha nytt fly på Vestlandet i 2008. I møte med Widerøe har gruppa teke opp 
problema med liten kapasitet morgon og kveld, og gruppa håper det nye flyet vert sett inn i 
Sogndal. 
 
Det må arbeidast med at rutegåande buss korresponderer med flya. 
 
 
 

 
Sogn regionråd  

  
 

Olav Lunden (sign) 
leiar  

 
         Karina Nerland  
         spesialkonsulent (sign)
      

     
 


