REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN 4. MARS 2009
Det vises til møteinnkalling av 23.02.09 og de der vedlagte saksdokumenter – samt
ettersendte vedlegg til sakene 05/09 og 06/09.
I møtet deltok:

Eivind Brenna, Helge Halvorsen, Knut Haalien, Tommy Bjørke,
Mikael Fønhus, Ingjerd Thon Hagaseth. For øvrig deltok Frode
Sannum, Kjell Arne Berntsen og Arne Bang.

Innledningsvis var følgende orienteringssaker og temasaker på dagsorden:
O-01/09: Naturen som verdiskaper – søknad
O-02/09: ”Kommunikasjon og samhandling mellom det offentlige og
næringslivet ”
O-03/09: Nederlandsprosjektet – videreføring
O-04/09: Gjendeosen IKON – finansiering
O-05/09: Økt verdiskapning og livskraft – Nordbakken Consulting
Deretter ble følgende ordinære saker å behandlet:
U-01/09: Protokoll
U-02/09: Referatsaker
U-03/09: Valg av styreleder
U-04/09: Regnskap 2008
U-05/09: Årsmelding 2008
U-06/09: Partnerskapsavtale med VD A/S - tiltaksdel
U-07/09: Karrieresenter - finansiering
U-08/09:Valdresmagasinet – fremtid
U-09/09: Planstrategi for valdresregionen
U-10/09: Handlingsprogram 2009 - justeringer
U-11/09: Eventuelt
Nedenfor er det orientert om behandlingen i møtet – de ordinære sakene er forøvrig i
sin helhet utlagt på www.valdres.no

ORIENTERINGS- OG TEMASAKENE

O-01/09

Naturarven som verdiskaper.
Med ”Naturarven som verdiskaper” vil regjeringen (MD) støtte lokale
prosjekter, som bruker naturarven til beste for lokalsamfunnene.
Prosjektene skal vise fram vår unike natur og bedre mulighetene for å
bruke den til næringsutvikling og turisme, uten å ødelegge den. Slik kan
naturvernet bidra til at distriktene får flere bein å stå på.
Med bakgrunn i dette har VNK søkt om å bli et prosjekt – der en i
større grad vil integrere naturarven i satsinga i VNK. Gjennom VSP
(Verdiskapingsprogrammet) for naturarv, kan Valdres Natur og
Kulturpark i større grad trekke naturarven inn i lokalsamfunnsutviklinga

Til møtet var søknaden utsendt til Utviklingsstyret.. I tillegg var det
vedlagt et brev om ønsket samarbeid med Dokkadeltaet og
Ormtjernkampen Nasjonalpark. Dette om OFK og Fylkesmannen
ønsker å koordinere en Opplandspilot etter samme oppskrift som
Verdiskapningsprogrammet for Kulturminner.
Det ble i møtet påpekt at det ved slike søknader er viktig å informere
rettighetshavere / grunneiere og ulike samarbeidspartnere på et tidlig
tidspunkt. Tiden var her dog relativ knapp.
I møtet orienterte daglig leder nærmere om søknaden, og at det er 51
søkere og at 15 områder den 11.03. vil bli invitert til å delta videre.
Eivind Brenna opplyste at det forelå skriv fra Fylkesmannen og OFK
som tyder på at Valdres her ikke vil bli prioritert. Han vil undersøke
dette nærmere.

O-02/09:

”Kommunikasjon og samhandling mellom det offentlige
og næringslivet”
Valdres Næringsforum BA ønsker å ha en diskusjon på hvor vidt det er
uheldig eller ikke å vise uenighet utad mellom partene. Mikael Fønhus
innledet til en kort diskusjon om dette.
Stor enighet om fri meningsutveksling, men likevel slik at VNF og VNK
helst uttaler seg om utviklingsoppgaver – uten å blande seg for mye inn
i den kommunale forvaltning. Dog viktig at alle er engasjert i
samfunnsdebatten.
Uansett er det et viktig prinsipp for VNK at det skal bo og arbeide folk i
hele Valdres.

O-03/09:

Nederlandsprosjektet – videreføring
Tilflyttingsprosjekt med familier fra Nederland, Belgia og Tyskland
startet 1. september 2007, og varer til 31.08.09. Det er nå spørsmål om
evt videreføring.
Prosjektgruppa for nederlenderprosjektet har bestemt å møte på ny den
23.mars hvor tilflytning generelt vil bli diskutert.
I møtet ble det påpekt at både generell tilflytting og arbeid for å unngå
fraflytting er like viktige. På den annen side var det mange lovord om
Placement Utvikling AS sin effektive arbeidsform.
Med bakgrunn i den informasjonen som kommer ut av prosjektets
evalueringsmøte og signal fra kommunene, ble det enighet om at
nederlenderprosjektet og spørsmål om videreføring kommer opp som
egen sak på møte i utviklingsstyret den 22. april

O-04/09

Gjendeosen IKON – Problemstilling
Alle kommuner i Norddalen samt Øystre Slidre, Vang og Nord Aurdal og
begge regionråd er positive til at Gjendeosen blir et av tre ”ikon” langs
den Nasjonale Turistvegen, Valdresflye. Dette gir mulighet for
næringsvekst for hele området. Trollstigen og Vøringsfossen er de to
andre
Finansieringen er en utfordring, og OFK har foreslått at Nord
Gudbrandsdalen dekker 5 mill.kr. og Valdres 2,5 mill.kr. fordelt slik:
Øystre Slidre 900’, Vang 650’, Nord-Aurdal 400’, Vestre Slidre 400’ og
VNK 150’. Videre var det spørsmål om en regional representant i
styringsgruppa for vegen.
Det ble opplyst at behandling pågår i formannskapene, og
Utviklingsstyret stilte seg positiv til at VNK deltar med 150’ – 50’ i hvert
av årene 2010, 2011 og 2012. Enighet om av Valdres Destinasjon AS
kan oppnevne en repr. fra Valdres i styringsgruppa.

O-05-09

Økt verdiskapning og livskraft i valdresregionen
Det forelå til Utviklingsstyrets møte et notat fra Nordbakken Consulting
vedr et tilbud på å gjennomgå merkevaresatsingen og med nærmere
fokus på arbeidet med utforming av handlingsprogram mv.
I møtet var det flere som mente det er for tidlig med nye evalueringer
m.v, og at det er bedre å satse på å utvikle egen kompetanse i stedet
for å bruke store beløp på konsulenter.
Ut fra dette ble det enighet om ikke å innlede noe nærmere samarbeid
med konsulenter om dette på nåværende tidspunkt.

ORDINÆRE SAKER

U-01/09:

PROTOKOLL
FORSLAG TIL VEDTAK:
Utviklingsstyret godkjenner protokollen fra styremøtet den 26.11.2008.
VEDTAK:
Som forslaget.

U-02/09:

REFERATSAKER
Her ble følgende saker referert:
a) Endringer i Utviklingsstyret
b) Valdres pilot for fellesgodefinansiering
c) Flyrutetilbudet
d) NTP – utsatt
e) Årets bygdeprofil 2008 – Eldbjørg Hemsing nr 2
f) Rakfiskfestivalen og Beitosprinten – positive ringvirkninger
g) Positive tilbakemeldinger på VNK – konseptet
h) Landbruksforum
i) Alexander og Frikar i Melodi Grand Prix
j) Seminar om internasjonalisering
k) Arbeidsfordeling med kommunene
l) Miljøsertifisering
m) Videreføring av småsamfunnssatsingen
FORSLAG TIL VEDTAK:
Utviklingsstyret tar referatsakene til orientering.
VEDTAK:
Som forslaget.

U-03/09:

VALG AV STYRELEDER
VEDTAK:
Utviklingsstyret gjenvelger Eivind Brenna og Arne Wangensteen som
hhv styreleder og nestleder fram til 30.06.2009.
I løpet av 1. halvår må det tas stilling til hvilke som skal inneha disse
verv f.o.m. 01.07.2009.

U-04/09:

REGNSKAP 2008
-------------I møtet orienterte daglig leder om regnskapet, og spesielt om de
viktigste avvik i forhold til budsjettet.

VEDTAK I UTVIKLINGSSTYRET:
Utviklingsstyret vil overfor Valdresrådet fremme følgende forslag til
vedtak:
1. Valdresrådet godkjenner Valdres Natur- og Kulturpark sitt
regnskap for 2008
2. Valdresrådet regner med at ledelsen følger opp arbeidet med å
sikre finansieringen framover.

U-05/09:

ÅRSMELDING 2008
……………
I møtet ble det gitt gode tilbakemeldinger på årsmeldingen og
kortversjonen av denne.
Enighet om å justere en del i oppsummeringsavsnittet for å få bedre
fokus på det en har lykkes med og det en ikke har nådd fram med.
Det var også enighet om å ta ut en setning på side 25 vedr Valdres
Destinasjon AS.
Med forbehold om disse endringer ble det fattet følgende
VEDTAK I UTVIKLINGSSTYRET:
Utviklingsstyret vil overfor Valdresrådet fremme følgende forslag til
vedtak:
a) Valdresrådet godkjenner det utsendte forslag til Valdres
Natur- og Kulturpark sin årsmelding for 2008, og den vedlagte
kortversjon av denne.
b) Valdresrådet ber om at årsmeldingen oversendes
kommunene, Valdres Næringsforum og Oppland
fylkeskommune til politisk behandling med frist 1. juli 2009

U-06/09:

PARTNERSKAPSAVTALE MED VALDRES DESTINASJON
AS – TILTAKSDEL
……………….
I møtet ble det fra flere påpekt at innføring av tiltaksplaner i tilknytning til
partnerskapsavtaler er positivt, og det ble opplyst at også andre
samarbeidspartnere trolig vil gå inn på slike løsninger.
Knut Haalien mente tiltaksplanen er en form for arbeids og
gjennomføringsavtale som kan inngås administrativ – som flere var
enige i.
VEDTAK:
Utviklingsstyret slutter seg til det framlagte utkast til tiltaksplan for 2009
mellom Valdres Destinasjon A/S og Valdres Natur- og Kulturpark – som
er et vedlegg til partnerskapsavtalen mellom de samme parter.

U-07/09:

KARRIERESENTER – FINANSIERING
………..
Møtet den 11.03. ble avlyst, og det ble antydet en ny møtedato med
OFK i april. Ulike oppfatninger om ordningen.
I tillegg til daglig leders forslag til vedtak, fremmet Knut Haalien forslag
om å utsette saken, mens Eivind Brenna foreslo at ”Utviklingsstyret

foreslår at VNK dekker kr. 80000 – og kommunene resten av den lokale
andelen på 1/3 til drift av karrieresenter i Valdres”.
Knut Haalien og daglig leders forslag fikk 1 stemme, og Eivind Brennas
forslag ble deretter valgt.
Enighet om at VNK oversender kommunene et utkast til saksutredning
på et slikt opplegg – når saken er nærmere avklart med OFK.

VEDTAK:
Utviklingsstyret foreslår at VNK dekker kr. 80000, og kommunene
resten av den lokale delen på 1/3 til drift av karrieresenter i Valdres.

U-08/09: VALDRESMAGASINET – FRAMTID
FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Utviklingsstyret vil be daglig leder arbeide videre med saken –
herunder i forhold til VNKs kommunikasjonsstrategi og andre
publikasjoner i dette marked.
2. Utviklingsstyret ber om at saken framlegges til behandling i
Utviklingsstyrets møte den 22. april.
………..
Daglig leder orienterte nærmere om ordningen, og etter en del
drøftelser ble det fattet følgende
VEDTAK:
Som forslaget.

U-09/09: PLANSTRATEGI FOR VALDRESREGIONEN
…………….
Etter en kort orientering / drøftelse ble det fattet følgende
VEDTAK:
1. Utviklingsstyret slutter seg til prosessen vedr arbeidet rundt
Planstrategi i Oppland og ber om å få behandlet høringsutkastet i
Utviklingsstyret den 22.04.09
2. Utviklingsstyret vil presisere at kommunene gir egen uttalelse og at
VNK gir uttalelse innenfor 10 års avtalens rammer

10/09: HANDLINGSPROGRAM 2009 – JUSTERINGER MV
………..
I møtet ble det vedr kompetansetiltakene foreslått at det blir gitt
oppstartstilskudd til Toppidrettslinje ved VVS på 116’ finansiert innen
rammen til kompetansetiltak. Dette ved reduksjon på 50’ i "Ung i
Valdres", reduksjon på 50’ i ”Merkevareskolen BI” og 16’ i ”generelt”.
Vedr innpassing av pilotprosjektet vedr fellesgodefinansiering og VNKs
deltakerstøtte – var det enighet om å finne en løsning på dette innen
de avsatte rammer til stier, løyper og skilting. Daglig leder vil arbeide
videre med dette sammen med Valdres Destinasjon AS – og
Innovasjon Norge / OFK.
Vedr invitasjonen til å gi innspill på festivalstrategien ble bl.a. følgende
notert:
Festivalstøtten bør øremerkes de viktigste festivalene (som har
nasjonal betydning)
Det er lite heldig å gi offentlig støtte til festivaler som er organisert som
selskaper – som gir utbytte til aksjonærene.
Viktig å fokusere på bruk av lokale kunstnere / utøvere, miljø, bruk av
logo mv. – men ikke være altfor rigide i håndteringen av dette.

1.
2.

3.
4.

U-11/08:

VEDTAK:
Utviklingsstyret slutter seg til den utarbeidede kortversjonen av
handlingsprogrammet 2009.
Utviklingsstyret vil gi Toppidrettslinjen ved VVS et oppstartstilskudd
på 116’ i første driftsår –skoleåret 2009 – 2010 ved angitt
omdisponering av ”Kompetanserammen” i Handlingsprogrammet.
Utviklingsstyret ber daglig leder arbeide videre med å få på plass –
VNKs andel til pilotprosjektet vedr fellesgodefinansiering.
Utviklingsstyret gir daglig leder fullmakt til å vurdere de innkomne
innspill til gjennomføring av VNKs festivalstrategi.

EVENTUELT
Her ble følgende sak tatt opp:
a) Referat fra landbruksmøtet den 26.11.08
I møtet ble det etterlyst et referat fra et drøftings- og
informasjonsmøte vedr ”Framtid for valdreslandbruket”, som ble
avholdt den 26.11.08
Daglig leder beklaget dette, og opplyste at referatet er klart til
utsendelse. Det ble foreslått at daglig leder sender referatet ut på
høring til deltakerne før dette blir endelig klarert. Referatet ble sendt
ut den 5.3.09 sammen med et følgebrev
./.

For øvrig enighet om at BU –styret – der både politikere og faglag
deltar – er rett forum for å drøfte landbruksfaglige spørsmål.
VEDTAK:
1. Utviklingsstyret ber daglig leder sende ut referatet fra den
26.11.08 på høring hos deltakerne før dette endelig godkjennes.
2. Utviklingsstyret mener BU –styret er rette forum for å drøfte
landbruksfaglige spørsmål.

