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TILFLYTTINGSPROSJEKT - FREMTID
Det er gjennomført en rekke ulike tiltak for å øke tilflyttingen til Valdres
de siste årene. Samarbeidsavtalen med Placement Utvikling AS er den
største satsingen de to siste årene og Utviklingsstyret må ta stilling til
om avtalen skal sies opp
Avtalen mellom med kommunene, Valdres Natur- og Kulturpark og
Placement Utvikling AS gjelder for perioden 1/9-2006 – 31/8-2009 og
har en garanti på 70 nye innbyggere og en uttalt målsetting om 100. Per
i dag har vi fått 50 voksne og 31 barn, i tillegg til de som har flyttet hit på
egenhånd.
Placement har faglig dyktige medarbeidere og har gjort en god jobb,
men det er like fullt riktig å vurdere om regionen bør tenke nytt og
vurdere andre modeller, andre målgrupper og eventuelt andre
samarbeidspartnere i det videre arbeidet for å øke tilflyttingen til
Valdres.
Det er opprettet kommunekontakter i hver kommune og det er avholdt
nettverksmøter i forbindelse med Placement-prosjektet. VNK har hatt
koordinator- og sekretærfunksjonen i gruppa den siste tiden. I siste
nettverksmøte 09.03. ble ulike prosjekt og tiltak innenfor tilflytting
presentert og det ble konkludert med at vi i Valdres trenger en langsiktig
strategi og en felles innsats på området.
Følgende prosjekt og tiltak ble presentert:
SNU-prosjektet, presentert av Gunnar Dahlen, Valdres FK
SNU(Sport, Næring, Utdanning) starta i 2003 og blir avslutta i 2009.
Prosjektet er et samarbeid mellom Valdres Næringshage, OPUS
Valdres og Valdres FK. Målsettinga er å utvikle en modell som skal få
unge mennesker til å være i Valdres eller flytte hit. Målgruppa er
fotballspillere med familie som vil bosette seg i regionen for å spille
fotball i Valdres FK. Prosjektet har resultert i at Valdres FK har blitt et
godt 2.divisjonslag og at 40 unge mennesker har flyttet hit (10 har flyttet
tilbake). Fotballaget har fått mye medieomtale og har vært med på
positiv merkevarebygging av Valdres. Utfordringen nå er å kunne
fortsette rekrutteringen av spillere, et arbeid som er ressurskrevende.
ValHall, presentert av Arne Erik Fønhus, Valdres Næringshage
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ValHall var et samarbeidsprosjekt mellom Næringshagene i Valdres og
Hallingdal i tidsrommet 2006-2008. Målgruppa var yngre voksne som
ønsket å flytte til disse to regionene – både selvstendig
næringsdrivende og jobbsøkere. Prosjektet har rekruttert ca 40
personer til Valdres. Et av delmålene i prosjektet var utvikling av en
ressursdatabase, som er et verktøy for å holde kontakt med potensielle
tilflyttere. Databasen har ikke blitt den suksessen en håpet på, men
verktøyet ligger der og kan tas i bruk! Det er også gjennomført et
forprosjekt for et traineeprogram i Valdres. Hvis det er interesse for å ta
opp igjen denne tanken, er det avsatt noen midler til dette. Arne Erik
konkluderer med at ValHall har tilført ny kompetanse til næringshagen
og gitt dem nye redskaper, som Valdres kan dra nytte av i framtida.
Bufar Råd og Rekruttering ved Tone Skogen
Bufar Råd og Rekruttering har kontor i Valdres Næringshage og er en
kommersiell rekrutteringsaktør med to ansatte; Stig Jemterud og Tone
Skogen. Bufar er ikke interessert i å formidle vikariat, men jobber med
varig bemanning og tilflytting. De ser på seg selv som karriereveiledere
for jobbsøkeren, mer enn en selger av en potensiell jobb. De har fokus
på å bygge et nettverk av kompetanse og sitter i dag på en database
med mange navn.
Valdres Næringshage har inngått et samarbeid med Bufar om bruk av
databasen. De jobber også opp mot NAV og det offentlige for å få til et
formalisert samarbeid her.
Valdres trenger en langsiktig strategi og innsatsen må rettes inn mot
målgruppa. Parallelt må vi jobbe med omdømmebygging, konkret
tilrettelegging, vår egen kompetanse og selvsagt ha vilje og evne til
regionalt samarbeid for å lykkes i arbeidet med å få flere innbyggere.
Daglig leder vil overfor utviklingsstyret fremme følgende:
FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Utviklingsstyret ser positivt på det arbeidet Placement Utvikling så
langt har gjennomført i avtaleperioden og mener dette f.o.m. høsten
2009 bør avløses av et mer generelt tilflytningsarbeid.
2. Utviklingsstyret vil be daglig leder om å fremme forslag til mandat og
sammensetning av en arbeidsgruppe som skal arbeide for økt
tilflytting til Valdres.
…………………………..
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I møtet framkom mange enkeltsynspunkter på tilflytting - bl.a.:
• Placement Utvikling AS har utført en svært god jobb, men greit at
det f.o.m. høsten blir satset mer på et generelt tilflyttingsarbeid.
• Hva med oppfølging av tilflyttere? Velkomst / oppfølging av
kommunene. Vertskapsrolle. Ta vare på.
• Viktig å ha fokus på arbeidsplasser – tilpasse tilflyttingsarbeidet til
de arbeidsplasser vi trenger.
• Gjerne satsing på nordmenn – jfr. Akershus regner med svært stor
innflytting framover (også valdriser)
• Gjerne spesielle tiltak vedr markedsføring
• Samarbeid med bedrifter – mange ledige stillinger som må
synliggjøres
• Kanskje viktigste punkt er at tilflytterne trives.
• Viktig med ungt partnerskap. Team næringsliv / skole
• Jobb mot hytteeierne
Det ble enighet om at forslaget til vedtak ble supplert med 1 nytt punkt –
om å få utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale med Valdres FK om
videreføring av SNU –prosjektet.
VEDTAK:
1. Utviklingsstyret ser positivt på det arbeidet Placement Utvikling så
langt har gjennomført i avtaleperioden og mener dette f.o.m. høsten
2009 bør avløses av et mer generelt tilflytningsarbeid.
2. Utviklingsstyret vil be daglig leder om å fremme forslag til mandat og
sammensetning av en arbeidsgruppe som skal arbeide for økt
tilflytting til Valdres.
3. Utviklingsstyret ber daglig leder om å utarbeide et forslag til
samarbeidsavtale med Valdres Fotballklubb om en videre utvikling
av SNU –prosjektet.
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