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U-54/09: EVALUERING AV 10 ÅRSPLANEN TIL VNK
VI denne sak vil Valdresrådet bli invitert til å ta endelig stilling til evaluering av
10 årsplanen (2010-2017) til VNK, som også for en del vil omfatte vedtektene /
samarbeidsavtalen 2007-2011 og arbeidsformen.
Saken er inndelt i følgende avsnitt:
 Valdresrådets vedtak i sak V-11/09 og høringsdokumentene
 Hovedresultatene av evalueringen fram til høring
 Høringsuttalelsene
 Kommentarer og forslag

Valdresrådets vedtak i sak V-11/09 og høringsdokumentene
./.

Det vises til vedlagte sak V-11/09 i Valdresrådet (vedlegg 1) der det ble
orientert om bakgrunn, prosess, resultat frå evalueringa – og som endte i
følgende vedtak:
1

2
3

4

5

6
7
8
sign.

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.
Valdresrådet vil for sin del tilrå at Utviklingsstyret fortsatt skal bestå av 3
ordførere og 3 repr. fra næringslivet.
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 ordførere i Utviklingsstyret skal skje. Valg som
resultat av organisasjonsendring foretas på nytt innen 01.01.10.
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.
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.
Videre tas det initiativ til møte med OFK om langsiktig finansiering,
prosjektmidler m.v.
Valdresrådet mener at så vel etableringen av VNK som innføring av
langtidsprogrammer for tiltak vil styrke det målrettede arbeid mot 2017.
Valdresrådet inviterer Oppland fylkeskommune til å oppnevne en representant
til Utviklingsstyret.
For bedre å forankre arbeidet i VNK i næringslivet og kommunene må
næringslivet og rådmennene i større grad involveres i omfattende planarbeid
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9

og tiltak som får betydning for kommunene / næringslivet både økonomisk og
i forhold til arbeidsressurser.
Antall møter i Valdresrådet opprettholdes for å ivareta forankrning og
eierskap på en god måte.

Punktene 1 og 3-9 ble enstemmig vedtatt, mens pkt 2 ble vedtatt med 8 mot 6
stemmer – der mindretallet mente at merkevarestyret ikke skal være representert i
Utviklingsstyret.

./.

Saken ble i brev av 28.09.09 (vedlegg 2) sendt på høring til de seks
valdreskommunene, Opplandfylkeskommune og Valdres Næringsforum BA.

./.

I vedlegg 3 følger de innkomne innspill fra
a) Sør-Aurdal
b) Nord-Aurdal
c) Vang
d) Øystre Slidre 1)
e) Valdres Næringsforum BA 1)
1)

./.

(SA)
(NA)
(V)
(ØS)
(N)

Både Øystre Slidre og Valdres Næringsforum BA har kombinert dette med sine uttalelser til VNKs
langtidsprogram – jfr. sak 55/09. I vedlegget følger hele Øystre Slidres uttalelse og 1. side av
Valdres Næringsforum BA sin uttalelse (som gjelder 10 årsavtalen).

Videre følger vedtektene / samarbeidsavtalen mellom kommunene i vedlegg 4
– som kan virke klargjørende mht rollefordeling og arbeidsform.

Hovedresultatene av evalueringen fram til høring
Disse hovedresultatene framgår av innstillingene fra de to adhocutvalgene, som
både Utviklingsstyret og Valdresrådet sluttet seg til, og som kan oppsummeres
slik:
Valdres Natur- og Kulturpark har kommet godt i gang med utviklingen av sitt
natur- og kulturkonsept basert på langsiktig merkevarebygging knyttet til
natur- og kulturverdier – og lokal styring – som skal gi økt verdiskapning og
livskraft i lokalsamfunnet.
Adhocutvalget og Valdresrådet så derfor etter 2 års drift ingen grunn til å
endre visjon, hovedstrategier og verdigrunnlag som er:
Visjon for Valdres i 2017
 Valdres har et lønnsomt, variert og framtidsrettet næringsliv basert på
høy kompetanse.
 VNK er landets sterkeste regionale merkevare
sign.
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Hovedstrategien i langtidsprogrammet er:
 Alle tiltak i VNK skal bidra til å bygge merkevaren Valdres – og
således bidra til økt verdiskaping og livskraft
Andre overordnede strategier er:
 Valdres skal i merkevarebyggingen prioritere landbruk, reiseliv,
foredling og kultur
 Valdres skal ta tak i sin egen utvikling
 Valdres skal utvike sine egne konkurransefortrinn
 Valdres skal strekke seg lengre og bli bedre enn andre på utvalgte
områder
 Valdreskvalitet i alle ledd
og det er svært viktig å få forankret dette i både næringsliv, kommuner og
befolkning.
En viktig strategi er det også at VNK forsøker å forankre konseptet hos alle
sine samarbeidspartnere, og at disse også aktivt trekkes inn i utførelsen av
oppgavene.
Vedr merkevaren har prosessen resultert i enighet om



Valdres som merkevarenavn
Valdres skjerper sansane – som slagord

og ut fra dette er det utviklet en logo og grafisk design, som det er knyttet
kvalitetskrav til å bruke.
Verdigrunnlaget i merkevarebyggingen er at Valdres skal ha spesiell fokus
på:
 Miljø
 Kultur
 Det gode og moderne Valdres
Adhocutvalgene / Valdresrådet var enige om at evalueringen kunne resultere
i følgende endringer 10 årsavtalen, vedtektene og arbeidsform:
a) Innsatsområdene – struktur og mål / strategier
Vedr. strukturen foreslås nytt punkt om ”Frisk i Valdres”, ”Arealbruk” er
erstattet med ”Natur og arealbruk” og det er tatt inn et nytt satsingsområde
vedr ”Hytter og Fritidsbygg”. For øvrig er ”Landbruk” og ”Reiseliv”
oppjustert til egne hovedpunkter.
sign.
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b) Langtidsprogram
Det foreslås at VNK utarbeider langtidsprogrammer fram til 2017 for de
tiltak som skal gjennomføres i perioden – og at de årlige
handlingsprogrammer blir et resultat av de årlige rulleringer av
langtidsprogrammene.
c) Ambisjoner, ressurser og prioriteringer
VNK bør i tilknytning til evalueringen få avklart overordnede
myndigheters syn på videreføringen av konseptet – herunder finansiell
satsing, videreføring av interkommunal BU ordning, videreføring av
verdiskapingsprogrammet for kulturminner mv.
Viktig å prioritere midlene / arbeidsressursene til tiltak som er målrettet
mot 2017 og som kan bidra til å bygge merkevaren Valdres.
d) Bedre forankring av VNK konseptet
VNK må fortsatt målrette sitt arbeid for å forankre VNK konseptet i
kommunene, næringslivet og i alle lag av befolkningen. Spesielt viktig å
styrke en slik forankring i kommunene.
e) Organisering
1. Valdresrådet bør bestå som i dag, men mer effektiv møteagenda –
halvdagsmøter (før eller etter lunsj).
2. Utviklingsstyrets sammensetning skal fortsatt være 3 ordførere og 3
repr. fra næringslivet
3. Utviklingsstyret ledes av lederen i Valdresrådet, som velges for 2 år om
gangen.
Ordførerne har ansvar for å fastsette hvordan rulleringen av de øvrige
ordførere i Utviklingsstyret skal skje.
Endringsforslagene vedr innsatsområdene (a) og organiseringen (e) er de
eneste som påvirker 10 årsavtalen og vedtektene, mens de øvrige
endringsforslag går mer på å finne fram til en god arbeidsform.

Høringsuttalelsene
Høringsuttalelsene er nedenfor gruppert etter hvorvidt de berører innholdet i 10
årsavtalen, i vedtektene eller arbeidsformen.
10 årsavtalen
Det var ingen høringsuttalelse som hadde konkret endringsforslag til
hovedstrategiene, men flere har vært inne på at ”det gode og moderne Valdres”
i verdigrunnlaget burde fokuseres mer.
sign.
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Dette er et oppfølgingsspørsmål som kan vurderes i handlingsprogrammet. For
øvrig var det ingen uttalelser som var uenig i endringsforslaget vedr.
innsatsområdene, som var mer å betegne som en justering. Jfr. pkt. a) ovenfor.
Ut fra dette mener daglig leder det er liten grunn til å sende 10 års avtalen til
behandling i alle kommunestyrene.
Vedtektene / samarbeidsavtalen
Organiseringen ble grundig drøftet i et eget adhocutvalg og var et viktig tema
både i Utviklingsstyret og Valdresrådet.
Både Sør-Aurdal og Vang har sluttet opp om forslaget i sak V-11/09. Vang har
dog påpekt sitt primære ønske om at alle seks kommunene bør være
representert i Utviklingsstyret. Øystre Slidre og Valdres Næringsforum BA har
ikke gitt innspill på dette.
Nord-Aurdal uttaler at det neppe er fornuftig med for store
organisasjonsmessige endringer etter bare 2 år, men fremmer forslag om at
Utviklingsstyret velges av, rapporterer til og står ansvarlig overfor
Valdresrådet. Dette uten nærmere bestemmelser om representasjon mv., men
med vekt på kompetanse. Jfr. aksjeselskapsformen.
Dette begrunnes bl.a. for å dempe det tunge forvaltningsmessige preget VNK
har. Dette siste er for øvrig ikke daglig leders inntrykk, men kan være et
inntrykk etter alle evaluerings- og planprosesser VNK nå har vært gjennom.
Både 10 årsavtalen og vedtektene gir egentlig VNK muligheter til å drive
rasjonelt og effektivt og mye er delegert innen de gitte rammer. Videre kan
flertallsbeslutninger fattes i alle saker som kan løses innen VNKs økonomiske
rammer.
Både eierskapet og arbeidsoppgavene tilsier for øvrig at ordførerne er viktige å
ha med i styret.
Daglig leder vil tilrå at vi nå går for den organiseringen som Valdresrådet ble
enig om i sak V-11/09, og viser til at dette kan bli tema på nytt ved utforminen
av samarbeidsavtalen mellom kommunene fra 2012-2015.
Dersom Valdresrådet opprettholder sitt vedtak i sak 11/09 blir endringen i § 3 i
vedtektene / samarbeidsavtalen begrenset til at rådslederen også blir leder av
Utviklingsstyret og at ordførerne selv blir enige om hvordan rulleringen av de
øvrige ordførerne i Utviklingsstyret skal skje.
sign.
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I tillegg til ovennevnte endring vil daglig leder foreslå at datoene i følgende
setning i samme paragraf endres til hhv 25. oktober og 25. november (frist):
”Forslag til handlingsprogram for kommende år skal være behandlet innen 30.
september – og sendt ut på høring med frist 15. november”.
Begge disse endringsforslagene er markert med penn i § 3 i vedtektene (jfr.
vedlegg 4).
Daglig leder vil peke på at dersom endringene i vedtektene /
samarbeidsavtalen begrenser seg til de to ovennevnte forhold – så kan en
vurdere å leve med dette fram til at ny samarbeidsavtale for 2012-15 skal
utarbeides.
Arbeidsform
Adhocutvalgets evaluering av 10 års avtalen hadde foruten organisering fokus
på forslaget om en ny arbeidsform basert på langtidsprogram som grunnlag for
de årlige handlingsprogrammer, å prioritere midlene / arbeidsressurser til tiltak
som bygger merkevaren Valdres målrettet mot 2017 og å målrette arbeidet for
bedre forankring av VNK konseptet i kommunene, næringslivet og i alle lag av
befolkningen – med spesiell fokus på kommunene.
I høringsuttalelsene har dette for en del blitt fulgt opp.





sign.

Sør-Aurdal har fokusert på forankring og at dette må være et gjensidig
ansvar for VNK og kommunene – samtidig som utfordringene mht den
framtidige finansiering presiseres.
Nord-Aurdal har foruten opprettelse av verdigrunnlag, merkevarestrategi
påpekt viktigheten av at langtidsprogrammene ikke blir for fastlåste – og at
VNK også må ha fleksibilitet til å ta tak i dagsaktuelle oppgaver.
Vang og Øystre Slidre presiserer at de har planleggingsansvaret for
arealplanlegging – og at dette ikke er noe oppgave for VNK.
Øystre Slidre påpeker for øvrig
- at VNK bør være valdreskommunenes redskap for å skape et framtidig
valdressamfunn i vekst og utvikling med basis i de vedtatte
kjerneverdier miljø, kultur og ”moderne” Valdres.
- ØS forventer at VNK skal utvikles til et felles forum der naturlige
fellesoppgaver for regionen blir utviklet og ivaretatt på en god måte –
dette med fokus på merkevarebygging og næringsutvikling.
- Handlingsplanene må behandles av kommunene
- Større fokus på det brede næringslivet og få disse til å bygge
merkevaren Valdres
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VNK må hjelpe og støtte de næringsutøverne og organisasjonene som
bygger merkevaren i Valdres. Dvs. å legge mer av arbeidet utenfor
VNK.
Valdres Næringsforum BA mener at vi fortsatt skal evaluere
- roller og rolleforståelse. Tydeliggjøring hva VNK skal være
- forankring, innflytelse og gjennomslagsevne
- tydeliggjøring av ansvar, myndighet og styringsstruktur (Valdresrådet –
Utviklingsstyret – administrasjon)
- økonomi og risiko i budsjettering
For øvrig påpekes tydeliggjøring av mål og objektiv måloppnåelse og
rapportering.

Kommentar og forslag
Daglig leder mener de fleste av disse innspill kan vurderes i den videre
oppfølging.
Når det gjelder planleggingsansvaret bl.a. på arealsiden er dette en klar
kommunal oppgave – samtidig som vedtektene / samarbeidsavtalen om VNK
klart fastslår at kommunene har delegert styringsansvaret for VNK til
Valdresrådet.
Det registreres at Valdres Næringsforum BA, som var representert i begge
adhocutvalgene, tar til orde for at vi fortsatt skal evaluere en rekke forhold.
Daglig leder mener for sin del at mye er på plass, og at det er viktigere å
fokusere på de arbeidsoppgavene vi skal utføre. Jfr. også at VNK også blir
fortløpende evaluert av statlige myndigheter.
Daglig leder tror det viktigste resultat av evalueringen er den brede støtte for å
bruke langtidsprogram for å få en målrettet innsats over tid som grunnlag for
de årlige handlingsprogrammer mot 2017.
Dette har en rekke positive effekter:
 Alle tiltak kan etter hvert lettere bli plassert i omfang og tid.
 Det vil bli lettere å fokusere på mål, tidsfrister og oppfølgingsansvar det
enkelte år, og at de årlige prioriterte tiltak inngår i en langsiktig strategi.
 Det innarbeides en dynamikk – slik at nye tiltak kan innarbeides og
strategien endres om nye momenter dukker opp.
 Forankringen bedres ved at de respektive innsatsområder kan følges
opp gjennom året som temasaker i Utviklingsstyrets møter, og i
drøftelser med samarbeidspartnere.
 Daglig leder og hans respektive fagfolk får et ansvar for å holde seg
oppdatert mht status og aktuelle tiltak og muligheter innen
innsatsområdene.
sign.
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 Det bør være lettere å få finansiert programmer som inngår i en
langsiktig målrettet strategi.
 Langtidsprogrammet og bredden i dette innebærer at VNK har
muligheter til i den langsiktige tenkning å variere ressursinnsatsen
mellom innsatsområdene ut fra hvor lett disse er å finansiere de enkelte
år.
 Medarbeiderne som kjenner Valdres og har god kompetanse på Valdres
og VNK vil således kanskje være viktigste ressurs for å ivareta det
langsiktige – selv om arbeidsoppgavene for en del vil variere fra år til
år.
 En slik policy er både kompetansebyggende og rimelig i stedet for å
ansette / avskjedige medarbeidere etter hvert som ulike prosjekt
avvikles. Jfr. at det skal arbeides langsiktig med våre prioriterte
innsatsområder – selv om et enkelt prosjekt / tiltak avsluttes.
 Det er også viktig med et nært og godt samarbeid med andre regionale
organer og fagenheter i kommunene – og også bruke disse når det er
hensiktsmessig.
 Et godt og dynamisk langtidsprogram forenkler vesentlig prosessene
med de årlige handlingsprogrammer.
 Vi er ennå i en tidlig fase med våre langtidsprogrammer, men tror dette
vil løse mange av våre utfordringer mht en målrettet oppfølging av 10
års avtalen.
Daglig leder vil overfor Utviklingsstyret fremme følgende
FORSLAG TIL VEDTAK:
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 foreslår en redaksjonell justering i innsatsområdene og at det også
i konseptet tas inn en del satsingsområder (verktøy / redskaper).
Innsatsområder:
1. Merkevaren Valdres
2. Næringsliv – generelt
3. Landbruk
4. Reiseliv
5. Frisk i Valdres
6. Natur- og arealbruk
sign.
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7. Kulturminner
8. Kultur
9. Valdres Vert
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 20122015.
………………….
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.
sign.
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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
sign.
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Styre, råd, utvalg m.v.

Møtested

Møte dato

Valdres Natur- og
Kulturpark

Utviklingsstyret
Valdresrådet

VNK
Etnedal kommune

03.12.09
16.12.09

4.

5.

6.

7.

8.

sign.

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.
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.
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
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.
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.
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 20122015.
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