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Sak nr :

U-50/08:

EVENTUELT
Følgende saker ble behandlet:
a) Kompetansesenter for folkemusikk, dans, jazz og rock
Gro Lundby ga innspill på at Utviklingsstyret bør fatte et intensjonsvedtak om kompetansesenteret.
VEDTAK:
Daglig leder bes forberede en sak for å få fattet intensjonsvedtak
vedr kompetansesenteret for folkemusikk, dans, jazz og rock.
b) Kick off reiseliv.
Gro Lundby viste til kick off møte vedr reiseliv, som skal avholdes
på Lillehammer den 12.09.d.å., der det også blir fokus på dette
med fjellregioner. Valdres Destinasjon AS skal delta.
VEDTAK:
VNK er representert på kick off reiselivsmøte på Lillehammer den
12.09.d.å. ved Jan Askildsen
c) Valdres Opplæringskontor.
Denne saken settes opp i ordfører rådmannsutvalg den 19. september NAK.
Daglig leder refererte mottatt brev av 11.08.d.å. vedr Valdres
Opplæringskontor av 11.04.d.å.
VEDTAK:
Denne saken tas opp i ordfører / rådmannsmøte den 19.09.d.å.
og daglig leder oversender saken til rådmann Svanhild Mosebakken.
d) Landskonferanse for Regionråd. Deltakelse
Det vises til tidligere drøftelser om deltakelse fra VNK i Landskonferansen for regionråd i Balestrand 1. og 2. september – der
hovedtemaet er den nye forvaltningsreformen. Ingen hadde så
langt meldt seg på. Gro Lundby hadde avsatt tid, og også ønskelig med en administrativ representant.
VEDTAK:
VNK stiller med Gro Lundby og Aslag Hamre på regionrådskonferansen.
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e) Samordning av Utviklingsstyret – Valdresrådet
Saken gjelder tidsintervall for rullering av ordførere i utviklingsstyret og leder i Valdresrådets deltagelse i Utviklingsstyret.
VEDTAK:
Saken tas opp i Regionstyret den 10.09, som bes komme med et
innspill fra Utviklingsstyrets neste møte.
f) Trafikksikkerhetsseminar ref Ivar Ringen
Det ble referert e-post av 26.08.d.å. fra Ivar Ringen i Trygg Trafikk og med initiativ til et nytt trafikksikkerhetsmøte i høst etter at
det tidligere fastsatte møtet den 26.08.d.å. måtte avlyses pga
manglende påmeldinger fra kommunene.
VEDTAK:
Styret ber om at Valdres Natur og Kulturpark igjen tar opp ballen
og kaller inn til et møte men med bredere og mer forpliktende
påmelding og markedsføring.
g) Deltagelse Euromontana
Eivind Brenna orienterte om Euromontana konferansen i Sveits
den.8.-10. oktober. Det er en kostnad på ca kr.4.000.-, deltakere
fra KRD og muligens OFK.
VEDTAK:
Eivind Brenna bes delta i Euromontana konferansen den 8.-10.
oktober
h) Partnerskapsavtalen med Valdres Destinasjon AS
I møtet ble det tatt opp spørsmål om samarbeid med Valdres
Destinasjon AS for å avklare gråsoner, økonomi m.v.
VEDTAK:
Det er avtalt et møte med styret i Valdres Destinasjon AS den
19.09.ds med sikte på å forhandle fram en mulig partnerskapsavtale med selskapet.
i) Diverse
Vedr. ”Eventuelt” sakene ble det også nevnt en del andre saker
som en bør ta fatt i framover: Involvering av næringslivet / rollefordeling, forankring i kommunene, et brev vedr trekkspillhistorie,
Vedr. ”fjellprest” ble det opplyst at daglig leder den 11.09. skal ha
sign.
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møte med fjellprest Eli Vatn. VNK tar også initiativ til et møte
med landskapsarkitekt Skavlhaug i Vang.
VEDTAK:
Utviklingsstyret tar disse sakene til etterretning.
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