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Sak nr:

U-53/09: REFERATSAKER
Her ble følgende saker referert:
a) Kriterier for regionale natur- og kulturparker
Det vises til at ”Nettverket for regionale natur- og kulturparker”, som ledes
av vår styreleder Eivind Brenna, har satt i gang et arbeid med kriterier for
lokale og regionale parker i Norge.
Den 26.11. var det møte om dette i Bergen, og etter en høringsrunde på
nyåret vil dette bli drøftet videre i et nettversmøte våren 2010. Jfr.
http://parknytt.wordpress.com/
b) Orienteringer om VNK
Daglig leder har den 17. november orientert om VNK i Skien i regi av
prosjektet ”Telemarkskanalen som regionalpart” og den 25.11. ble Ryfylke
alliansen orientert i Sauda.
c) Gode tilbakemeldinger fra distriktssenteret
Distriktssenteret som er etablert av KRD med formål å bygge og dele
kompetanse til beste for utvikling av alternative lokalsamfunn trekker fram
VNK som et godt eksempel:
-

-

De av landets ordførere og rådmenn som tror at samarbeid over
kommunegrensene kan være en viktig strategi for lokalsamfunnsutvikling,
oppfordreres herved til å sette seg inn i hvordan valdresregionen arbeider
med prosjekt ”Valdres Natur- og Kulturpark”, skriver Wekre
Valdressamarbeidet omfatter hele 8 fagområder og utmerker seg gjennom
langsiktighet, en helhetlig utviklingsstrategi, merkevarebygging og ikke minst
involvering. Næringslivet er tett koblet til arbeidet i regionråd og i natur- og
kulturparken gjennom partnerskapsavtaler. Det er eksempelvis ett
næringsforum for regionen, ett matforum, én næringshage, ett
destinasjonsselskap, én kvalitet. Ja, til og med ett fortballag – Valdres FK. Alt
handler om Valdres som region og ikke 6 enkeltkommuner. Målsettingen er å
bygge en bygdeutviklingsregion med økt verdiskapning og livskraft i
lokalsamfunnene.

d) Lokale avisoppslag ikke så bra
I avisa Valdres har det vært en del negative presseoppslag som viser at det
ikke er lett å nå fram med informasjon – men en får håpe at dette bedres når
vi nå blir ferdige med de pågående evaluerings- og planprosesser.
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e) Retningslinjer for misligheter
Etter henstilling fra ordførerne har daglig leder utarbeidet retningslinjer for
misligheter etter krav fra Valdres Revisjon.
Retningslinjene følger vedlagt.
f) Livskraftige kommuner – referat
Vedlagt følger til orientering referat fra telefonmøtet den 11.11.d.å. mellom
”Livskraftige kommuner” v/ Marit Gilleberg og daglig leder Kjell Arne
Berntsen.
Temaer var: Seminar / formidlingskonferansen vedr natur- og kulturparker,
forankring av VNK arbeidet i kommuner (felles kommunestyredag) og
iverksettelse av temaserie for fagfolk i kommunene – f.eks. på
hyttebygging.
g) Austnorsk folkemusikksenter er i gang
Den 30.10.d.å. ble Austnorsk folkemusikksenter stiftet – som har formål i å
styrke rammene og heve kompetansen for profesjonelle musikere og
arrangører innenfor det rytmiske musikkfeltet. Senteret skal ha kontorplass
på Valdres Folkemuseum – styreleder er Ole Aastad Bråten og daglig leder
er Bente Hemsing.
VNK har støttet etableringen av senteret med 150’ i 2009 og 300’ i 2010.
Daglig leder fremmer følgende
FORSLAG TIL VEDTAK:
Utviklingsstyret tar referatsakene til etterretning.
VEDTAK:
Som forslaget.

sign.

Utskrift sendt til

