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REFERATSAKER
Her ble følgende saker referert:
a) Helsetun i Valdres – én million fra staten
På vegne av alle Valdreskommunene har Nord-Aurdal kommune fått
1 mill.kr. i støtte fra Staten til utvikling av prosjektet Helsetun og interkommunalt samarbeid. Dette i tilknytning til samhandlingsreformen – som innebærer at kommunene i større grad kan behandle
pasienter og slippe å sende dem på sykehus.

./.

b) Fagernes lufthavn – videreføring av trafikkskapende arbeid
Vedlagt følger til orientering referat fra møte mellom A-aksjonærene
i Flytrafikk Valdres AS, styret i Flytrafikk Valdres AS og en del andre
aktører om videreføringen av det trafikkskapende arbeid etter at eksisterende 3 årige prosjekt avsluttes den 31.12.09.
Konklusjonen ble at det i regi av Flytrafikk Valdres AS og styringsgruppa for prosjektet skal utarbeides et konkret notat som underlag
for søknad til ulike instanser / aktører. Valdres Næringsforum BA har
allerede støttet opp dette med 100’ pr år i 3 år.
c) Oppfølgingen av NTP
Det vises til orientering om NTP i Valdresrådet den 25.03., og dette
er nå fulgt opp videre av Vegforum E16 og Vegforum Innlandet den
3. april.
I Vegforum E16 orienterte Statens vegvesen om NTP (historisk satsing) og om planleggingssituasjonen, og videre framdrift både med
planer, antatt oppstart og oppfølgingen vedr bompengefinansiering.
Nytt møte den 26. juni – der framdriften vil være mer avklart.
Vegforum Innlandet sitt møte ble arrangert i sammen med Valdres
Næringsforum BA som hadde invitert sine medlemmer – og relativt
god deltakelse. Viktig både for å informere næringslivet om NTP, og
for at Vegforum Innlandet blir orientert om lokale synspunkter. God
dialog – men ulike syn på trasevalg mellom Bergen – Gävle.
Det vises for øvrig til at Stamvegutvalget skal ha sitt årsmøte den
27.04, og at OFK i egen orienteringssak i dette møte skal orientere
om fylkesvegene og fylkesvegplanen.
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d) Valdresdagen i Oslo 25. april
Den 25. april kl 1000-1600 skal det være valdresdag i ”Spikersuppa”
i Oslo med Hallgrim Hansegård som programleder, og det har meldt
seg flere aktører, som vil delta bl.a. Sol av Isfolket, Jørn Hilme
Stemnet, Valdres Sommersymfoni, Landbruksdagen, Rakfiskfestivalen, Pilegrimsvandringen, Valkyrien Allstars, Strandingarna, Valdres
Destinasjon AS, Valdres Matforum, gard- og stølsprosjektet mv. Videre arbeides det med flere aktiviteter – herunder utøvere / kjendiser med Valdres tilknytning.
Vedlagt følger et utkast til program for Valdresdagen.
e) Møtevirksomheten i 1. halvår
Det har vært mange endringer i planlagt møtevirksomhet i 1. halvår,
og viktige møter som spesielt de fleste ordførerne bør merke seg er:
Onsdag 22. april:
Mandag 27. april:
Onsdag 29. april:
Onsdag 6. mai:
12.-13. mai:
Onsdag 20. mai:
Onsdag 27. mai:

Onsdag 3. juni:

4. og 5. juni:
Onsdag 10. juni:
Onsdag 17. juni:
Fredag 26. juni:

./.
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Utviklingsstyret
Møte om fylkesveger (1200-1330)
Stamvegutvalgets årsmøte
Næringslivets dag
Er blitt ledig
Møte om natur- og kulturparker i Stalheim
Ordfører / rådmannsmøte
Utviklingsstyret (0900-1130)
Generalforsamling V. folkemuseum (1200-1230)
Generalforsamling Valdresmusea (1230-1400)
Generalforsamling Valdres Lab (1400-1430)
Generalforsamling Flytrafikk Valdres (0900-1130)
Representantskapsmøte VKR (1200-1400)
BU –styremøte (1400-1600)
Møte i Fjellregionsrådet på Savalen
Reserveres regionale saker
Valdresrådet i Vestre Slidre
Vegforum E16

f) Næringslivets dag 29. april
Vedlagt følger invitasjon til Næringslivets dag – som består av et
dagsseminar og kveldsarrangement. Årets tema er Valdres i 2015 –
som vil bli belyst av ulike innledere. Bør være interessant å se litt inn
i framtiden for alle som er engasjert i regionale utviklingsarbeid.
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g) Besøk fra Fjellregionen
Den 28. og 29. april vil vi få besøk av Regionrådet for Fjellregionen
(Nord Østerdal / Røros) der daglig leder har utarbeidet vedlagte
program for å presentere det vi arbeider med i Valdres.
Herunder vil rådsleder Gro Lundby og daglig leder Kjell Arne Berntsen spesielt ha fokus på VNK – erfaringer, organisering mv.
h) Temaguide ferdig
Det vises til daglig leders omtale av temaguiden i Valdresrådet.
Denne er utarbeidet i et bredt samarbeid mellom reiseliv / opplevelesesaktør. Valdres Destinasjon AS står som utgiver. VNK har hatt
en koordinatorrolle samt bidratt økonomisk.
i) Kompetansesenter for folkemusikk, folkedans, jazz og rock.
Det vises til Utviklingsstyrets intensjonsvedtak i sak U-53/08 om å
avsette 300’ i 2009 og 300’ i2010 til et slikt kompetansesenter, og at
dette ble innarbeidet i handlingsprogrammet 2009 forutsatt at stat og
fylke tok sine andeler.
Valdresmusea AS har – pga forsinkelser m.v – i brev av 06.04.d.å.
søkt om 150’ fra VNK og fått tilbakemelding om at dette er greit om
OFK og staten dekker opp så sine respektive andeler.
Daglig leder tilrår følgende
FORSLAG TIL VEDTAK:
Utviklingsstyret tar referatsakene til etterretning.
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