REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN 03.12.2009
Det vises til møteinnkalling av 26.11.09, og de der vedlagte saksdokumenter.
Følgende deltok:

Eivind Brenna, (møteleder), Tor Berge, Knut Haalien, Helge Halvorsen,
Magne Kampen, Tommy Bjørke og Kjell Berge Melbybråten samt Frode
Sannum (OFK), Kjell Arne Berntsen og Arne Bang

Følgende orienteringssaker var på dagsorden:
O-22/09: Handlingsplan for Valdres Næringshage AS v/ Arne Erik Fønhus
O-23/09: Tilflyttingsporsjekt v/ Anne Strand Moen
Deretter ble følgende ordinære saker behandlet:
U-52/09: Protokoll
U-53/09: Referatsaker
U-54/09: Evaluering av 10 årsplanen til VNK
U-55/09: VNKs handlingsprogram for 2010 og langtidsprogrammet
U-56/09: Med argusøyne på WTO
U-57/09: Møteplan 2010
U-58/09: Eventuelt
Nedenfor er det orientert om behandlingen i møtet – de ordinære sakene er for øvrig i sin
helhet utlagt på www.valdres.no

ORIENTERINGGSAKER
O-22/09:

HANDLINGSPLAN FOR VALDRES NÆRINGSHAGE AS
Her orienterte daglig leder Arne Erik Fønhus om Valdres Næringshage AS – og
herunder handlingsplaner som sammen med budsjettet var utsendt
møtedeltakerne på forhånd.
Det ble gitt gode tilbakemeldinger på orienteringen.
Enighet om følgende bestillinger:
a) VNKs administrasjon bes om å legge fram en egen sak for stillingtagen til
hvorvidt skrivemåten for Valdres Natur- og Kulturpark skal endres til
Valdres natur- og kulturpark.
b) Valdres Næringshage AS bes utrede hvorvidt et karrieresenter i Valdres kan
legges til Valdres Næringshage.

O-23/09:

TILFLYTTINGSPROSJEKT
I møtet orienterte Anne Strand Moen om tilflyttingsprogram for Valdres 201017, som var utsendt til møtedeltakerne på forhånd.
Utviklingsstyret ga flere positive tilbakemeldinger og herunder en del forslag til
endringer, som arbeidsgruppa ble bedt om å vurdere.
Flere ga også innspill på at kommunestyrene bør informeres direkte.

Enighet om arbeidsgruppa v/ VNK nå sender programmet ut på høring til alle
samarbeidspartnere før det endelig behandles i Utviklingsstyret første møte i
2010.
Vedr. statlig finansiering satses det spesielt på det nye Bolyst programmet som
starter opp i 2010 (og som er en videreføring av småsamfunnssatsingen).

ORDINÆRE SAKER

U-52/09:

PROTOKOLL
FORSLAG TIL VEDTAK:
Utviklingsstyret godkjenner protokoll fra styremøtene 28.10.09.
VEDTAK:
Som forslaget.

U-53/09:

REFERATSAKER
Her ble følgende saker referert:
a) Kriterier for regionale natur- og kulturparker
b) Orienteringer om VNK
c) Gode tilbakemeldinger fra distriktssenteret.
d) Lokale avisoppslag ikke så bra
e) Retningslinjer for misligheter
f) Livskraftige kommuner – referat
g) Austnorsk folkemusikksenter er i gang.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Utviklingsstyret tar referatsakene til etterretning.
VEDTAK:
Som forslaget.

U-54/09:

EVALUERING AV 10 ÅRSPLANEN TIL VNK
………………….
I Utviklingsstyrets møte orienterte styrelederen kort om evalueringen og
forslaget til vedtak.
Under debatten ble det spesielt fokus på landbrukssatsingen og det å få en
balanse mellom småskala- / nisjeproduksjon og volumproduksjon / større
enheter – og der flertallet mente det er riktig med mangfoldet.
Styreleder mente at et viktig aspekt er at vi bør fokusere på det som vi kan
gjøre noe med – jfr. at vår primærsatsing er å hente ut høyere pris, og at dette
kan inkludere både små og store produsenter.
Landbrukets økonomi er i det alt vesentlige skapt av staten /
landbruksoppgjøret, mens VNK –konseptet er spesielt viktig for de som ønsker
å ta ut en merverdi.

En annen ting er at VNK, som et regionalt utviklingsorgan, generelt er
interessert i hele landbruksnæringen.
Det ble også påpekt betydningen av den interkommunale BU –ordningen. Det
er nå er en stor investeringsvilje i Valdres, og søknadene tilsier nesten dobling
av BU rammen – der ca 80 % går til driftsbygninger.
I løpet av få år har vi fått tilbake stoltheten i landbruket.
Enighet om at VNK bør være med å kreve større beløp i BU –midler til
Valdres.
Enighet om at neste møte i Utviklingsstyret den 27.01.d.å. blir avholdt i Vang
fellesfjøs.
Det var for øvrig enighet om forslaget til vedtak, og det ble fattet følgende
VEDTAK I UTVIKLINGSSTYRET:
Utviklingsstyret vil tilrå overfor Valdresrådet å fatte følgende vedtak:
1. Valdresrådet registrerer gode tilbakemeldinger både fra høringsinstansene
og andre på gjennomføringen av Valdres Natur- og Kulturpark konseptet, og
vil ved 2 års evalueringen ikke tilrå endringer i de overordnede mål,
strategier og verdigrunnlag i den inngåtte 10 års avtalen.
2. Valdresrådet vedtar følgende redaksjonelle justeringer i innsatsområdene og
at det også i konseptet tas inn følgende satsingsområder (verktøy /
redskaper):
Innsatsområder:
1. Merkevaren Valdres
2. Næringsliv – generelt
3. Landbruk
4. Reiseliv
5. Frisk i Valdres
6. Natur- og arealbruk
7. Kulturminner
8. Kultur
9. Valdres Vert

Satsingsområder:
1. Valdresportalen
2. Kompetanse
3. Samferdsel
4. Tilflytting
5. Hytter og Fritidsbygg

3. Valdresrådet opprettholder sitt vedtak fra sak V-11/09 om at
Utviklingsstyret skal bestå av 3 ordførere, 3 fra næringslivet, 1 fra Oppland
fylkeskommune og 1 fra merkevarestyret. Lederen i Utviklingsstyret skal
være identisk med lederen av Valdresrådet – som velges for 2 år om gangen.
Ordførerne får ansvaret med å fastsette hvordan rulleringen av de øvrige
ordførerne skal skje.
4. Valdresrådet endrer sitt årshjul ved at forslaget til handlingsprogram for
kommende år skal være behandlet av Valdresrådet innen 25. oktober – og
sendt ut på høring med frist 25. november.
5. Valdresrådet viser også til at evalueringen har resultert i innføring av
langtidsprogram som grunnlag for de årlige handlingsprogrammer, og som

bør bidra til en målrettet arbeidsform i forhold til idegrunnlaget i 10 års
avtalen
6. Videre viser evalueringen at det framover bør være stor fokus på å bedre
forankringen av VNK konseptet både hos kommuner, næringsliv og
befolkning, og at det økonomisk blir viktig å sikre finansiering også etter
oppstartsperioden.
7. Valdresrådet mener at det nå, etter at flere evaluerings- og planprosesser er
gjennomført, er viktig å få større fokus på de arbeidsoppgaver som skal
utføres.
8. Valdresrådet mener de redaksjonelle justeringene i pkt. 2 ovenfor ikke
betinger at 10 års avtalen bør oversendes kommunene til ny behandling, og
endringene i pkt. 3 og 4 ovenfor anser Valdresrådet kan innføres uten noen
ny behandling av vedtektene / samarbeidsavtalen fram til neste revisjon for
perioden 2012-2015.

U-55/09:

VNKs HANDLINGSPROGRAM 2010 OG
LANGTIDSPROGRAM
……………………………………
I Utviklingsstyrets ble det først enighet om forslaget om at de ubudne fond fra
31.12.06 på 2814’ kan stilles til disposisjon for regionstyret som
interkommunale / regionale midler. Det var enighet om at en med disse kommunale midler – kan styrke bidraget til Valdres Næringshage AS med 200’
og det ”trafikkskapende arbeid ved Fagernes lufthavn” med 300’. Videre var
det enighet om å avsette 100’ til ”Uforutsett” innen VNK –rammen på 4757’.
På vegne av Valdres Næringsforum BA fremmet Magne Kampen følgende
forslag som ble satt under avstemming:
a) Avvikling av satsingsområdet ”Frisk i Valdres”. Dette forslaget falt med
3 mot 4 stemmer.
b) Tilskuddet til VDs fellesgodefinansiering økes fra 200’ til 300’ (og
tilrettelegging / aktivitet reduseres tilsvarende).
c) Sceniske utøvere m.v. Dette beløpet på 150’ avsettes til å styrke drift av
festivalkontor,
mens Eivind Brenna fremmet forslag om at
d) Det blir utarbeidet en plan for rekruttering og lokal landbruksutdanning.
e) Starte et arbeid for høyere ramme på kommunetilskuddene.
Det ble enighet om alle forslagene b)-e), og Eivind Brenna viste også til at
karrieresenter er viktig – om dette lar seg finansiere.
Ut fra hensyntagen til det ovenstående ble det enighet om at daglig leder
fremmet det mer detaljerte forslag til det endelige handlingsprogram.
VEDTAK I UTVIKLINGSSTYRET:
1. Utviklingsstyret slutter seg til at handlingsprogrammet for 2010 baseres på
en økonomisk tiltaksramme på 4757’, og at det ut fra ubundne fond gis
følgende tilskudd
- Valdres Næringshage AS
200’ (totalt 500’)

- Trafikkskapende arbeid Fagernes lufthavn
300’
og at det også budsjetteres med en uforutsett post på 100’ innen
tiltaksrammen
2. Utviklingsstyret vil overfor Valdresrådet fremme følgende forslag til
vedtak:
a) Valdresrådet slutter seg til Utviklingsstyrets forslag til VNKs
handlingsprogram for 2010.
b) Valdresrådet er enig i at de ubundne midler på 2814’ av Regionrådets
samlede egenkapital pr. 31.12.06 kan disponeres av regionstyret til
felles utviklingsoppgaver som kan relateres til VNKs virksomhet
c) Valdresrådet er enig i at de innkomne høringsinnspill og kommentarer
vurderes nærmere i den løpende oppfølging av langtidsprogrammet.
d) Valdresrådet gir daglig leder fullmakt til å gjennomføre tiltak vedtatt i
handlingsprogrammet
e) Valdresrådet delegerer til Utviklingsstyret ved behov å overføre beløp
fra et satsingsområde til et annet – og å foreta fordelingen av
festivalmidlene.
f) Valdresrådet vil for øvrig presisere at
 Tilskuddet til Valdres Destinasjon AS sitt pilotprosjekt om
”fellesgodefinansiering” økes fra 200’ til 300’ og tiltaket
”Tilrettelegging aktivitet” reduseres tilsvarende med 100’
 Forslaget om 150’ til ”Sceniske utøvere” strykes, og tilsvarende
beløp avsettes til å styrke drift av festivalkontor.
 Det blir utarbeidet en plan for rekruttering og lokal
landbruksutdanning.
 Det startes opp et arbeid for høyere ramme på kommunetilskuddene

U-56/09:

MED ARGUSØYNE PÅ WTO
FORSLAG TIL VEDTAK:
Utviklingsstyret vil etter flere års deltakelse nå avvikle sin videre deltakelse i
WTO- prosjektet.
VEDTAK:
Som forslaget

U-57/09:

MØTEPLAN 2010
FORSLAG TIL VEDTAK:
Utviklingsstyret slutter seg til forslaget til møteplan for 2010.
VEDTAK:
Som forslaget.

