REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN 13.10.09
Det vises til møteinnkalling av 08.10.09, og de der vedlagte saksdokumenter.
Følgende deltok:

Tor Berge (møteleder), Knut Haalien (sakene 42-44), Gro
Lundby, Jan Arild Berg (sakene 44-47), Tommy Bjørke, Magne
Kampen og Kjell Berge Melbybråten samt Inger Elin Nes Hjelle
(OFK), Kjell Arne Berntsen og Arne Bang

Følgende orienteringssak var på dagsorden:
O-22/09: Valdresmusea AS – info / saker
og deretter ble følgende ordinære saker behandlet:
U-42/09: Protokoll
U-43/09: Referatsaker
U-44/09: Langtidsprogram for tiltak
U-45/09: OFKs regionale handlingsprogram 2010
U-46/09: OFKs nye planstrategi
U-47/09: Livskraftige kommuner – deltakelse
Nedenfor er det orientert om behandlingen i møtet – de ordnære saker er for øvrig i
sin helhet lagt ut på www.valdres.no

ORIENTERINGSSAKER
O-22/09:

VALDRESMUSEA AS – INFOSAKER
Her informerte styreleder Torveig Dahl om Isfolket AS, som er et 100 %
eid datterselskap av Valdresmusea AS – og som nå vurderer ulike
strategier for den videre framdrift.
Situasjonen er at de kommersielle inntekter og utgifter for 2010 er
beregnet til ca. hhv 2000’ og 3500’, og at 1500’ må dekkes av
sponsorer og offentlige tilskudd.
Orienteringen ble etterfulgt av en debatt uten at noen konklusjon ble
fattet.

ORDINÆRE SAKER
U-42/09:

PROTOKOLL
FORSLAG TIL VEDTAK:
Utviklingsstyret godkjenner protokoll fra styremøtene 16.09.09
VEDTAK:
Som forslaget.

U-43/09:

REFERATSAKER
Følgende saker ble referert:
a) Energi og klimaplanen Hallingdal og Valdres – den grønne region
b) Lærerik studietur til Østerrike
c) Møte i landbruksutviklingsforum den 06.10.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Utviklingsstyret tar referatsakene til etterretning
VEDTAK:
Som forslaget.

U-44/09:

LANGTIDSPROGRAM FOR TILTAK
………….
I møtet gjennomgikk daglig leder sak V-12/09 i Valdresrådets møte den
23.09., og deretter det nye utkastet til langtidsprogram for tiltak. Dette
med fokus på alt som er nytt i forhold til sak V-12/09 – og som
innbefattet tiltaksplanene for alle innsats- og satsingsområdene.
Under gjennomgangen ble bl.a. følgende notert:
5.1

Merkevarebygging
Her var mye godt arbeid – viktig med videre støtte til
merkevareorganisasjonene, og at kommunikasjonsstrategien fikk
mer fokus på det lokale (jfr. også viktigheten av samhandling
med lokalpressen).

5.2

Næringsliv – generelt
Her ble det spesielt drøftet PA avtalen med Valdres
Næringshage AS og forslag om å opprettholde nivået. Det ble
også orientert om bakgrunnen for administrasjonens forslag.

5.3

Landbruk
Her ble spesielt Terroir prosjektet, Gard og støl og BU ordningen
nevnt.

5.6

Natur og arealbruk
Enighet om av VNK bør avstå å engasjere seg i
arealforvaltningsspørsmål – sak for kommunene.
Ellers gode tilbakemeldinger på at det nå ser lysere ut mht en
helhetlig samordning av arbeidet med stier, løyper og skilting.

5.7

Kulturminner
Gro Lundby og daglig leder orienterte om møtet den 09.10. med
Riksantikvaren og OFK vedr. videreføring av arbeidet med
verdiskapningsprogrammet for kulturminner.
Viktig å få rapportert hvordan dette styrker andre områder i VNK
konseptet.

6.3

Samferdsel
Her ble det orientert om det trafikkskapende arbeid på Fagernes
lufthavn – og under henvisning til et tidligere eiermøte går
søknaden om dette til OFK, de enkelte kommuner, Avinor og
Valdres Næringsforum BA, mens næringen vil delta i de konkrete
tiltak sammen med Innovasjon Norge.
(Dette innebærer at det i handlingsprogrammet er strøket 300’ i
VNK tiltak, og vist antatt totalutgift for prosjektet – 760’ i ekstern
finansiering)

6.5

Hytter og fritidsbygg
Her ble det vist til ”tilflytting” og stikkordet ”Hytta blir huset”

Avslutningsvis orienterte daglig leder om forskjellene i det utsendte
handlingsprogrammet og i langtidsprogrammet – og reiste spørsmål om
hvorvidt en skal presentere de samlede VNK tiltak med et overforbruk
på 946’ (646’ etter reduksjon på 300’ i samferdsel) eller om
Utviklingsstyret skulle foreta nedprioriteringene nå.
Ut fra Valdresrådets ønske om at høringsinstansene primært skulle gi
innspill på hovedutforringene Valdres har, ble det enighet om å
presentere tallene fra langtidsprogrammet (med et overforbruk på 646’
og å foreta nedskjæringer etter høringsrunden).
Dette innebærer at daglig leder i oversendelsesbrevet til
høringsinstansene må forklare situasjonen.
VEDTAK:
1. Utviklingsstyret vil be om at høringsinstansene til VNKs
handlingsprogram 2010 får ettersendt et korrigert utkast av dette –
basert på beløpene i langtidsprogrammet for tiltak, og som viser et
overforbruk på 646’.
2. I oversendelsesbrevet til høringsinstansene redegjøres det nærmere
for høringsutkastet og overbudsjetteringen, og at høringsinstansene
primært gir innspill på hva de mener bør være hovedprioriteringene i
2010.
3. Det oppjusterte langtidsprogram for tiltak vedlegges
oversendelsesbrevet som et underlag for høringsinstansenes
behandling.

U-45-09:

OFKs REGIONALE HANDINGSPROGRAM 2010
………….
I møtet orienterte Inger Elin Nes Hjelle, OFK nærmere om den nye
formen på OFKs regionale handlingsprogram (RHP), som både var
enklere og mer overordnet enn tidligere, og der konkrete tiltak vil bli
fulgt opp i andre dokumenter – jfr. bl.a. gjennomføringsavtalen mellom
OFK og regionene.

Hun viste også til at det blir en viktig gjennomgang mellom
regionkoordinatorene og OFKs fagenheter på et dialogmøte på
Lillehammer den 26. november.
Vedr målindikatorer m.v. er dette utelatt i RHP, men vil bli søkt
innarbeidet i andre dokumenter.
OFK fastslår å videreføre PA –avtalen på 2,5 mill.kr. pr region – og har
lagt seg på samme beløp til alle regionene.
Fra debatten ble bl.a. følgende notert:
-

Ønske om å få synliggjort mulighetene for midler til forskning og
utvikling (jfr. terroir prosjektet) gjennom økte FOU midler til OFK.
Viktig at OFK blir med på tilflyttingsprosjekt og arbeidet med
næringsutvikling og nye arbeidsplasser
Fagernes lufthavn bør nevnes både under ”resultatmålene”,
”vekstkraftig reiseliv” og ”Sikre og effektive transportårer”
OFK bør koples mer mot fellesgodefinansiering, og mindre til
markedsføring (reiselivet har ikke matchingsmidler).

VEDTAK:
1. Utviklingsstyret vil i all hovedsak gi sin tilslutning til fornyelsen av
regionalt handlingsprogram – både i form og innhold
2. Utviklingsstyret vil be om at daglig leder ut fra drøftelsene i møtet og
det pågående arbeid med VNKs handlingsprogram utarbeider et
utkast til uttalelse til OFK , som forelegges Utviklingsstyret til endelig
behandling den 28.10.d.å.
3. Utkastet til uttalelse sendes snarest mulig ut til kommunene med
invitasjon til å gi innspill på momenter / endringsforslag, som kan
vurderes innarbeidet i den endelige uttalelsen.

U-46/09:

OFKs NYE PLANSTRATEGI
formelle høringsbrev av 06.10.d.å. vedlagt et oppdatert
høringsdokument - og der høringsfristen var satt til 06.11.d.å. (tidligere
har fristen blitt angitt til 01.12).
Den nye planstrategien, som skal forene alle offentlige instanser i
fylket, går ut på å få en helhetlig og forpliktende tilnærming og
prioritering.
Gro Lundby understreket kommunenes viktige rolle, og foreslå følgende
tilleggspunkt i vedtaket:
Kommunenes uttalelser vil være den viktigste tilbakemeldingen til OFK
og grunnlaget for VNKs endelige uttalelse.

VEDTAK:

1. Utviklingsstyret tar utkastet til ny planstrategi for Oppland til
foreløpig orientering.
2. Utviklingsstyret vil be daglig leder fremme forslag til uttalelse til
planstrategien til Utviklingsstyrets møte den 28.10..d.å.
3. Kommunenes uttalelser vil være den viktigste tilbakemeldingen til
OFK og grunnlaget for VNKs endelige uttalelse.

U-47/09:

LIVSKRAFTIGE KOMMUNER – DELTAKELSE
…………………………………………
I møtet framkom ulike syn på hvorvidt VNK bør delta i nettverket – og at
slike nettverk lett resulterer i feil bruk av arbeidsressursene.
Daglig leder orienterte om sitt syn på de skisserte samarbeidsområder i
nettverket, og debatten endte opp i følgende
VEDTAK:
1. Utviklingsstyret mener at VNK bør delta i KS sitt nettverkssamarbeid
”Livskraftige kommuner”, og vil be daglig leder gi tilbakemelding om
dette til KS / prosjektet og til valdreskommunene.
2. Utviklingsstyret mener at spesielt punktene 1. Forankring i
kommunene, 3. Tilflytting – inkl. 4. og 5. om å skape arbeidsplasser
og 7. Formidlingskonferanse om VNK kan være interessante for
Valdres.
3. Utviklingsstyret mener daglig leder bør begrense engasjementet i
nettverket til saksområder det likevel skal jobbes med, og der
nettverkssamarbeidet vil gi god drahjelp.

