REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN 16.09.09
Det vises til møteinnkalling av 10.09.09, og de der vedlagte saksdokumentene.
Følgende deltok:

Eivind Brenna, Knut Haalien, Helge Halvorsen, Tor Berge,
Tommy Bjørke, Mikael Fønhus og Jens Moberg samt Frode
Sannum, Kjell Arne Berntsen og Arne Bang

Følgende orienteringssaker var på dagsorden:
O-19/09: Valdres Folkemuseum AS – infosaker
O-20/09: Innstilling vedr tilflytting
O-21/09: Livskraftige kommuner – orientering
Følgende ordinære saker ble behandlet:
U-37/09: Protokoll
U-38/09: Referatsaker
U-39/09: Evalueringer av 10 års avtalen (charteret) vedr VNK
U-40/09: Handlingsprogram 2010 og langtidsprogram
U-41/09: OFKs planprosesser – behandlingsopplegg i VNK
Nedenfor er det orientert om behandlingen i møtet – de ordinære sakene er for øvrig
i sin helhet utlagt på www.valdres.no

ORIENTERINGSSAKER
O-19/09:

Valdresmusea AS – infosaker
Saken ble utsatt

O-20/09:

Innstilling vedr fraflytting
Til denne orienteringssaken var det utsendt et forslag til
”Tilflyttingsprogram for Valdres 2010-17” – som ble gjennomgått av
kulturkonsulent Anne Strand Moen.
Enighet om en del innspill til strategier og tiltak som ble notert for videre
bearbeidelse.
Programmet vil bli forberedt og tatt med i høringsrunden vedr
handlingsprogrammet for 2010

O-21/09:

Livskraftige kommuner – orientering
Det vises til sak O-16/09: der det ble enighet om å invitere Marit
Gilleberg fra ”Livskraftige kommuner” til å orientere om dette
nettverksamarbeidet som grunnlag for drøftelsen om vi fra Valdres bør
engasjere oss i dette.

En viktig hensikt med programmet er å synliggjøre og styrke
kommunene som samfunnsutviklere og aktuelle temaer er f.eks.: Klima
/ energi, arealpolitikk, livskvalitet, friluftsliv, folkehelse, internasjonalt
samarbeid, miljøbasert næringsutvikling, kulturansvar mv.
Vedr Valdres ble det påpekt følgende tilnærming
- Mulige samarbeidsarenaer
- Formidlingsseminar
- Fag / arbeidsseminar – (videreutvikling av VNK)
- Samarbeidsavtale – hvem gjør hva?
Tilbudet består bl.a. i at Kommunenes Sentralforbund (KS) tilbyr oss
personressurser til et slikt arbeid
Konklusjonen på møtet var at Marit Gilleberg og daglig leder Kjell Arne
Berntsen oppsummerer møtet og at daglig leder kommer med et forslag
til evt. videreføring i neste utviklingsstyremøte

ORDINÆRE SAKER
U-37/09:

PROTOKOLL
FORSLAG TIL VEDTAK:
Utviklingsstyret godkjenner protokoll fra styremøtene 26.08.09
VEDTAK:
Som forslaget

U-38/09:

REFERATSAKER
Følgende saker ble referert:
a) Valdresportalen er oppdatert
b) Samarbeid om klima – den grønne region
c) Trafikksikkerhetsmøte
d) Ny leder i Valdres Kompetansevekst
e) Valdres sett fra vegen – tilskudd på 220’
………………………………
I møtet ble sakene kort kommentert – og i tillegg ble det enighet om å
ta følgende som referatsak:
f) Nye varamedlemmer fra Valdres Næringsforum BA:
Mikael Fønhus opplyste at Valdres Næringsforum BA har oppnevnt
følgende varamedlemmer til Utviklingsstyret:
1. Jorunn Robøle
2. Håkon Olav Hovrud
3. Mikael Fønhus

Det ble enighet om at 1. varamedlem – Jorunn Robøle – får
saksdokumentene tilsendt som en fast ordning.
VEDTAK:
Utviklingsstyret tar referatsakene a)-f) til etterretning.

U-39/09:

EVALUERING AV 10 ÅRS AVTALEN / CHARTERTER
VEDR VNK
………………………………………………
I Utviklingsstyret ble rapportene fra begge adhocutvalgene
gjennomgått.
Vedr. innstillingene fra det adhocutvalget som har gjennomgått
charteret var Utviklingsstyret enige om forslagene.
Innledningsvis gjennomgikk Utviklingsstyret også de positive effektene
av etableringen av VNK – og endte stort sett opp med de samme
momenter som adhocutvalget.
Det ble ikke gått nærmere inn på de endringsforslagene, som var angitt
i charteret og i samarbeidsavtalen.
Det ble spesielt fokus på viktighet av god forankring både i kommuner,
næringsliv og befolkning – og også vist til at hele 10 års satsingen er å
betrakte som utviklingsprosjekt.
Vedr. innstillingen fra det adhocutvalget som har vurdert
organiseringen, ble dette nærmere utdypet fra de som har vært med i
adhocutvalget.
Vedr. Valdresrådet har det fra næringslivet kommet innspill på mer
effektive møter (avvikles før eller etter lunsj), og dette ble gjentatt i
Utviklingsstyret. For øvrig innspill på å redusere antall møter til 2 (som i
så fall vil bryte med teksten i samarbeidsavtalen).
Vedr. Utviklingsstyrets sammensetning ble det i drøftelsene opplyst at
det har vært forslag om 6 ordførere, og også om å redusere hele styret
til 4 – bestående av 2 ordførere og 2 fra næringslivet.
Adhocutvalgets forslag om 3 ordførere og 3 fra næringslivet ble
opprettholdt, men det kom motforslag til adhocutvalget om at
merkevarestyret ikke skal bli representert i Utviklingsstyret. For øvrig
kom forslag på at OFK formelt bør ha 1 representant i Utviklingsstyret
(OFK har i dag en administrativ observatørstatus).
Utviklingsstyret var fullt ut enig i at Utviklingsstyrets forslag om at dette
vør ledes av lederen i Valdresrådet – som er på valg hvert 2. år, og at
ordførerne får ansvaret for å utpeke de 2 øvrige ordførerne i
Utviklingsstyret .

Ved voteringen var det enighet om forslaget til vedtak med 2 unntak:
Vedr. merkevarestyrets representasjon i Utviklingsstyret stemte 5 av 7
for at adhocutvalgets forslag skal opprettholdes, mens det med 6 av 7
stemmer ble enighet om å ta inn følgende pkt i vedtaket (pkt 7)


Valdresrådet inviterer Oppland fylkeskommune til å oppnevne
en representant til Utviklingsstyret.

Debatten endte etter dette opp i følgende
VEDTAK I UTVIKLINGSSTYRET:
Utviklingsstyret vil overfor Valdresrådet fremme følgende forslag til
vedtak:
1 Valdresrådet gir sin tilslutning til rapportene og forslagene fra de to
adhocutvalg som har evaluert 10 års avtalen / charteret vedr VNK,
og at disse utsendes på høring til kommunene, Valdres
Næringsforum BA, Oppland fylkeskommune med høringsfrist 15.
november 2009.
2. Valdresrådet vil for sin del tilrå at Utviklingsstyret fortsatt skal bestå
av 3 ordførere og 3 repr. fra næringslivet, mens merkevarestyrets
repr. utgår.
3. Utviklingsstyret ledes f.o.m. 01.01.2010 av lederen i Valdresrådet,
som velges for 2 år om gangen. Ordførerne får ansvaret med å
fastsette hvordan rulleringen av de øvrige ordfører i Utviklingsstyret
skal skje.
4. Valdresrådet vil henstille til kommunene å gi Valdresrådet fullmakt til
å vedta evt. endringer i hhv 10 års avtalen og i samarbeidsavtalen /
vedtektene om VNK, som oppfølging av høringsrunden.
5. Uavhengig av høringsrunden vil Valdresrådet anmode rådslederen
og styrelederen om å ta kontakt med Fylkesmannen i Oppland om
det statlige engasjement i videreføringen av VNK konseptet.
6. Valdresrådet mener at så vel etableringen av VNK som innføring av
langtidsprogrammer for tiltak vil styrke det målrettede arbeid mot
2017.
7. Valdresrådet inviterer Oppland fylkeskommune til å oppnevne en
representant til Utviklingsstyret.

U-40/09:

HANDLINGSPROGRAM 2010 OG LANGTIDSPROGRAM –
HØRINGSUTKAST
………………….
I Utviklingsstyret forelå et nytt utkast til handlingsprogram for 2010 og
det ble også utdelt et nytt utkast til første del av langtidsprogrammet.
Det kom flere innspill på omfanget av planene og spesielt på
langtidsprogrammet som må videre bearbeides før det sendes ut til
kommunene.

I debatten ble det gitt innspill på viktigheten av å få innspill på hvilke
hovedutfordringer og strategier som bør vurderes framover, og også
ønske om mer bruk av måltall / resultatmål i den videre oppfølging.
Videre ble det også vist til at ”befolkningsutvikling” og at Valdres utvikler
seg til en ”attraktiv arbeids- bo og serviceregion” kan være nye forslag
til hovedmålsetting.
Debatten endte opp med følgende
VEDTAK I UTVIKLINGSSTYRET:
Utviklingsstyret vil overfor Valdresrådet fremme følgende forslag til
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.

U-41/09:

OFKs PLANPROSESSER – BEHANDLINGOPPLEGG I
VNK
……………………………………..
I Utviklingsstyret ble det enighet om en tydeligere formulering vedr.
fullmakter i forslagets pkt. 1, 2. ledd, og at det planlagte
utviklingsstyremøte den 14.10. ble flyttet til den 13.10.
Videre enighet om at uttalelsen til OFKs regionale handlingsprogram
kan tas på et kort utviklingsstyremøte i forkant / etterkant av
ordførermøtet den 28.10.
Dette resulterte i følgende
VEDTAK I UTVIKLINGSSTYRET:
Utviklingsstyret vil overfor Valdresrådet fremme følgende forslag til
vedtak:
1. Valdresrådets generelle syn er at vi må få en best mulig samordning
mellom VNKs og OFKs handlingsprogrammer.
Valdresrådet gir Utviklingsstyret fullmakt til å uttale seg eller inngå
avtaler med OFK i den grad OFKs behandlingsfrister ikke muliggjør
behandling i Valdresrådet i hht vedtatt møteplan.

2. Valdresrådet registrerer at høringsfristen på OFKs regionale
handlingsprogram er 01.11., og ber om at Utviklingsstyret avholder
et kontaktmøte med OFK den 13.10., og behandler uttalelsen til
RHP i nytt møte den 28.10.
3. Dersom OFK kan forutsi den framtidige behandling av regionalt
handlingsprogram, ber Valdresrådet om at møteplanen for høsten
f.o.m. 2010 justeres for dette – f.eks. ved at Valdresrådets høstmøte
forskyves til medio oktober.

