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Sak nr:

U-44/09:

LANGTIDSPROGRAM FOR TILTAK
Det vises til sak V-12/09 der Valdresrådet behandlet høringsutkastet til
VNKs handlingsprogram for 2010 – der det ble fattet følgende vedtak:
1. Valdresrådet ønsker innspill til hvilke hovedutfordringer Valdres har og
hvilke prioriterte strategier som skal velges videre.
2. Valdresrådet ønsker at det settes resultatmål (med måltall) innenfor
tiltakene i handlingsprogrammet for 2010
3. Valdresrådet vil be kommunene, Oppland fylkeskommune, Valdres
Næringsforum BA og andre aktører signalisere sine syn og gi innspill
på evt. endringsforslag til det foreliggende utkast til handlingsprogram
for 2010.
4. Valdresrådet vil be Utviklingsstyret legge fram handlingsprogrammet
og langtidsprogrammet til endelig behandling i Valdresrådet 16.12.d.å.
5. Saksframstillingen til denne sak, med de innkomne forslag, vedlegges
også høringsdokumentene.

For øvrig ble rådsleder / styreleder etter Valdresrådets møte enige om
at utkast til langtidsprogram bør ettersendes høringsinstansene etter at
dette opp blir datert av Utviklingsstyret den 13.10.d.å.
./.

Vedlagt følger et nytt utkast til langtidsprogram (dat. 08.10.d.å.) til
behandling i Utviklingsstyret.
Hensikten med langtidsprogrammet er å få fram et program for alle
arbeidsoppgaver og tiltak i hele 10 års perioden for å nå de mål vi har
for 2017.
Dette innebærer at alle tiltak etter hvert kan bli plassert mht tid og
omfang – med sikte på at vi kommer over i en målrettet satsing der de
årlige prioriterte tiltak inngår i en langsiktig strategi.
Langtidsprogrammet forutsettes å bli dynamisk i den forstand at nye
tiltak kan innarbeides og strategier evt. endres. Forankringen kan også
bedres ved at programmene for de respektive innsatsområdene følges
opp gjennom året som temasaker i Utviklingsstyrets møter m.v.
Fram til sluttbehandlingen av langtidsprogrammet i Valdresrådet 16.
des., vil dette bli ytterligere bearbeidet. Bl.a. vil drøftelser med ulike
samarbeidspartnere og innkomne innspill fra høringsinstansene og den
videre oppfølging administrativt og i Utviklingsstyret bringe inn nye
momenter.
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Administrativt vil det bl.a. bli arbeidet med å finne fram til mer målbare
resultatmål (der dette lar seg gjøre).
I denne sak er det spesielt viktig at Utviklingsstyret tar stilling til det
langtidsprogrammet som skal ut på høring – og herunder til de forslag
som gjelder handlingsprogrammet 2010.
Spesielt bør Utviklingsstyret ta stilling til hvorvidt det før utsendelsen av
programmet skal redusere tiltaksbeløpet for VNK fra 5703 til 4757, eller
avvente dette til sluttvurderingen som foretas etter høringsrunden.
Daglig leder fremmer følgende
FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Utviklingsstyret ber om at langtidsprogrammet for tiltak ettersendes
høringsinstansene som underlag for behandlingen av VNKs
handlingsprogram for 2010.
Dette etter at det er foretatt følgende endringer i de foreslåtte
tiltaksbeløp fra VNK:
…..
…..
2. I oversendelsesbrevet til høringsinstansene omtales de viktigste
endringer i tiltaksbeløpene i forhold til det tidligere utsendte utkast til
handlingsprogram for 2010.
………….
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:

sign.

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.
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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.
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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.
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