REFERAT FRA VALDRESRÅDETS MØTE DEN 23.09.09
Det vises til møteinnkalling av 15.09.09 til Valdresrådets møte i Vestre Slidre den 23.
september, og de der vedlagte saksdokumentene.
Møtedeltakere var:
Fra kommunene: Gro Lundby, Eivind Brenna, Knut Haalien, Kåre Helland, Toril
Grønbrekk, Svein Erik Hilmen (sakene V-10/09.V-12/09),
Magnhild Strand, Elisabeth Myhre, Svein Bakke, Eivind
Kvisgaard. I tillegg møtte rådmann Gunnar Kverneggen
Fra næringslivet: Bjørg Brestad, Magne Kampen, Tommy Bjørke, Tor Berge
Fra OFK:
Anne Grethe Fremgaard og Frode Sannum
Fra VNK:
Arne Bang
Dagsorden besto av en orienteringssak
O-14/09: Valdres Lab AS
og deretter ble følgende ordinære saker behandlet:
V-10/09: Protokoll
V-11/09: Evaluering av 10 års avtalen (charteret) vedr VNK
V-12/09: Handlingsprogram 2010 og langtidsprogram 2010-17
V-13/09: Handlingsprogram for fylkesveger og trafikksikkerhet
V-14/09: OFKs planprosesser – behandlingsopplegg i VNK
Nedenfor er det orientert om behandlingen i møtet – de ordinære sakene er for øvrig
i sin helhet lagt ut på www.valdres.no

ORIENERINGSSAK
O-14/09:

VALDRES LAB
Her orienterte Anne Marie Helle om Valdres Lab AS, og hvordan de
betjener både næringslivet og det offentlige Valdres.
Virksomheten har 2 ansatte, og økonomisk har alle de siste 5 år vist
overskudd.

ORDINÆRE SAKER
V-10/09:

PROTOKOLL
FORSLAG TIL VEDTAK:
Valdresrådet godkjenner protokollen fra 17.06.09 med den angitte
rettelse.
VEDTAK:
Som forslaget.

V-11/09:

EVALUERING AV 10 ÅRS AVTALEN / CHARTERET VEDR
VNK

./.

……………………….
I Valdresrådets møte innledet Gro Lundby med å sitere fra en
avisartikkel fra Kommunal rapport av 13.09.d.å. der ordførere /
rådmenn som ønsker regionalt samarbeid blir oppfordret til å sette seg
inn i samarbeidet i Valdres om ”Valdres Natur- og Kulturpark”
(Avisoppslaget følger vedlagt).
Deretter orienterte Eivind Brenna om arbeidet i adhocutvalget som
hadde evaluert VNK ut fra 10 års avtalen og status i arbeidet.
Han inviterte Valdresrådet til stikkordsmessig å komme med positive og
negative momenter vedr VNK så langt.


Positive elementer
Her ble nevnt
- Logoen
- Synliggjøring
- Bruk av valdresnavnet
- Tilslutning til konseptet fra Valdres Destinasjon, Valdresmusea
AS, Valdres fotballklubb (senior, junior, damer)
- Ski
- Mat – Valdres Mat et direkte resultat av VNK
- Kultur / festivaler svært bra
- Oppegående hjemmeside
- Kommet godt i gang
- Store forventninger
I tillegg vises det til de momenter som er påpekt av adhocutvalget.



Utfordringer
- Det har vært ulike syn på hvordan primærnæringene bør inngå i
VNK
- Forankring – vanskelig å få forklart idegrunnlag mv til den jevne
Valdres. Mer opplysningsarbeid må til
- Begrepsforvirring
- Natur må mer i fokus – dokumentasjon på at vi når fram
- Forventingene store – kan være vanskelig å innfri
- Det må på plass et eget lovverk for natur- og kulturparker – viktig
oppgave framover.
- Videre finansiering viktig.

Deretter oppsummerte Gro Lundby forslagene fra de to
adhocutvalgene, som det i møtet stort sett var enighet om.
Knut Haalien orienterte litt fra adhocutvalget som hadde vurdert
organisering, og at det her hadde vært talsmenn både for 6 ordførere
og også for bare 2 ordførere og 2 fra næringslivet.

Han viste også til et alternativ med 3 ordførere med stemmerett, og de
øvrige med bare tale- og forslagsrett.
Det ble en del drøftelser om 10 års avtalen med endringsforslag som
skal sendes kommunene. Enighet om at dette kunne bli forvirrende –
og at en heller kan fremme forslag om spesielle endringsforslag blir et
resultat av høringsrunden.
Vedr forankring etterlyste Magne Kampen og flere pressens manglede
tilstedeværelse og at mer aktiv bruk av pressen er viktig for
merkevarebyggingen.
Vedr Utviklingsstyrets forslag ble det fremmet endringsforslag i
følgende punkter:
1 – her ble det foreslått å stryke setningen ”, mens
merkevarestyrets repr utgår”. Dette ble vedtatt med 8 mot 6
stemmer.
2 – her ble det enighet om å ta inn følgende: ”Valg som resultat av
organisasjonsendring foretas på nytt innen 01.01.2010”
Enstemmig vedtatt.
1. - her ble det enighet om å ta inn følgende tillegg: ”Videre tas et
initiativ til møte med OFK om langsiktig finansiering,
prosjektmidler mv”.
I tillegg ble det enighet om å utvide vedtaket med følgende 2 punkter:
8 – For bedre å forankre arbeidet i VNK i næringslivet og
kommunene må næringslivet og rådmennene i større grad
involveres i omfattende planarbeid og tiltak som får betydning for
kommunene / næringslivet både økonomisk og i forhold til
arbeidsressurser.
9 – Antall møter i Valdresrådet opprettholdes for å ivareta
forankrning og eierskap på en god måte.
Debatten endte etter dette opp i følgende
VEDTAK I VALDRESRÅDET:
1 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.
2 Valdresrådet vil for sin del tilrå at Utviklingsstyret fortsatt skal bestå
av 3 ordførere og 3 repr. fra næringslivet.

3 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 ordfører i Utviklingsstyret
skal skje. Valg som resultat av organisasjonsendring foretas på nytt
innen 01.01.10.
4 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.
5 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.
6 Valdresrådet mener at så vel etableringen av VNK som innføring av
langtidsprogrammer for tiltak vil styrke det målrettede arbeid mot
2017.
7 Valdresrådet inviterer Oppland fylkeskommune til å oppnevne en
representant til Utviklingsstyret.
8

For bedre å forankre arbeidet i VNK i næringslivet og kommunene
må næringslivet og rådmennene i større grad involveres i
omfattende planarbeid og tiltak som får betydning for kommunene /
næringslivet både økonomisk og i forhold til arbeidsressurser.

9

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.

V-12/09:

HANDLINGSPROGRAM 2010 OG LANGTIDSPROGRAM –
HØRINGSUTKAST
……………………..
I Valdresrådets møte innledet Utviklingsstyrets leder Eivind Brenna om
behandlingen så langt, og at Utviklingsstyret her har lagt opp til at
høringsinstansene primært skal gi innspill på hovedutfordringene og
hva som er viktigst.
Videre viktig i større grad å gi resultatmål (med måltall) og at dette er på
plass til desembermøtet.
Positivt med eget langtidsprogram for det langsiktige målrettede arbeid,
men at dette først vil foreligge til behandling i Valdresrådet i desember.
I debatten om handlingsprogrammet ble bl.a. følgende synspunkter
notert:

-

-

Landbrukssatsingen – viktig å få fram offensive måltall på
produksjonen, unngå uttrykk som skaper for mye splid og viktig å
opprettholde sysselsettingen.
Regionsenter satsingen OK, men VNK bør også engasjere seg i
utvikling av andre sentra – for eksempel Beitostølen.

og det kom inn følgende skriftlige innspill fra enkeltrepresentanter som
det ikke ble tatt stilling til, men som det ble enighet om å protokollere:
Gro Lundby:
Nytt pkt 5:
Valdresrådet ser Valdres Næringshage AS som et viktig redskap i
bygdeutvikling og næringsutvikling i Valdres og til å bygge et moderne
Valdres med et differensiert næringsliv. Kommunene valgte gjennom
avvikling av Valdres Næringsutvikling å bruke VNH som verktøy i det
konkrete arbeidet med etablerere, grundere og bedrifter som ønsker
videreutvikling. Det årlige tilskuddet i partnerskapsavtalen mellom VNK
og VNH må derfor opprettholdes.
Nytt pkt. 6:
Valdresrådet mener verdigrunnlaget ”Det moderne Valdres med
urbane kvaliteter” i større grad må synliggjøres i 10 årsavtalen.
Nytt pkt 7:
Satsingsområde 5.3: Natur- og arealbruk
Strategier:
Ved planlegging av hytteområder skal det tas hensyn til …. at fortetting
legger beslag på mindre areal og gir større mulighet for bilfrie
aktiviteter på turistdestinasjonene, større muligheter for vannboren
varme og bioenergianlegg, større muligheter til strøm og derigjennom
økt bruk av hytta (verdiskaping, se reiseliv om ”second home”), samt
større muligheter for felles vann- og avløpsløsninger som minsker
forurensing og tilrettelegger for økt bruk.
Nytt pkt 8:
Valdresrådet ber om at Kompetansesenter for folkemusikk blir
synliggjort i langtidsprogrammet, jamfør søknad til KKD.

Vedr forslaget om nytt pkt 7 ble det både framholdt at dette er
kommunenes ansvar, mens andre mente dette kan knyttes opp mot
merkevare / omdømmebygging.
Kanskje viktig å arbeide med noen prinsipper som VNK kan signalisere
til kommunene.
Kåre Helland;
”Valdresrådet mener at VNK må synliggjøre hvordan vi tar ansvar for
våre store og spesielle naturområder som f eks Jotunheimen og
Vassfaret”
Kåre Helland mente en i Valdres Natur- og Kulturpark har lykkes godt
med ”kulturdalen”, men at også arbeid på ”natur” og ”park” delen må
dokumenteres

Eivind Brenna:
”Valdresrådet mener det bør settes av reserver til å utvikle ”Terroir”
begrepet for valdresmat i handlings- og langtidsprogrammet.

Etter dette oppsummerte rådslederen med at vi utover Utviklingsstyrets
forslag til vedtak også oversender saksframstillingen med de
ovennevnte kommentarer til behandling.
(I etterkant av møtet ble rådsleder / styreleder enig om at også
langtidsprogrammet bør ettersendes til høringsinstansene etter at dette
blir oppdatert av Utviklingsstyret den 13.10.d.å.)

1.
2.
3.

4.

5.

V-13/09:

VEDTAK I VALDRESRÅDET:
Valdresrådet ønsker innspill til hvilke hovedutfordringer Valdres har
og hvilke prioriterte strategier som skal velges videre.
Valdresrådet ønsker at det settes resultatmål (med måltall) innenfor
tiltakene i handlingsprogrammet for 2010
Valdresrådet vil be kommunene, Oppland fylkeskommune, Valdres
Næringsforum BA og andre aktører signalisere sine syn og gi
innspill på evt. endringsforslag til det foreliggende utkast til
handlingsprogram for 2010.
Valdresrådet vil be Utviklingsstyret legge fram handlingsprogrammet
og langtidsprogrammet til endelig behandling i Valdresrådet
16.12.d.å.
Saksframstillingen til denne sak, med de innkomne forslag,
vedlegges også høringsdokumentene.

HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEGER OG
HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET – HØRING
I Valdresrådets møtet ble det en kort debatt der Knut Haalien synes
signalene fra OFK vedr Årdal – Tyin var nedslående, mens Gro Lundby
viste til at også kommunene vil kunne uttalelse seg til de regionale titak
- og ikke bare de lokale som nevnt i forslagets pkt. f).
Drøftelsene endte opp i enighet om følgende
VEDTAK I VALDRESRÅDET:
Valdresrådet slutter seg til de framlagte utkast til
- Handlingsprogram for fylkesvegene 2010-13, OG
- Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-13
Dette med følgende presiseringer:
a) Valdresrådet prioriterer at RV33 over Tonsåsen startes opp
snarest mulig og fullføres i planperioden
b) FV289 over Eggåsen fullføres.

c) Valdresrådet vil spesielt anmode om at Valdres kan få status
som et sykkeldistrikt med spesiell fokus på gang / sykkelveger,
stier, løyper og folkehelse i tråd med satsingen i VNKs
handlingsprogram.
d) Større fokus på trafikksikkerhet – spesielt ved skole- og
idrettsanlegg
e) Viktig at det avsettes midler til oppgradering av:
- RV51 Gol – Fagernes – Valdresflya – Randen, og at RV51
over Valdresflya opprettholdes som nasjonal turistveg
- Sundheim bru på FV267, som er viktig for turisttrafikken i
Nord-Aurdal / Vestre Slidre.
- RV53 Tyin – Årdal utbedres med rassikringsmidler i den
prioriteringsrekkefølge som er foreslått av Statens Vegvesen
Region Øst.
- FV251 fra Flatøygarden til Steinsetbygda med arm til
Lenningen
f) Det vises til uttalelsene fra de respektive kommuner når det
gjelder mer lokale tiltak på fylkesvegnettet

V-14/09:

OFK SINE PLANPROSESSER – BEHANDLINGSOPPLEGG
I VNK
VEDTAK I UTVIKLINGSSTYRET:
Utviklingsstyret vil overfor Valdresrådet fremme følgende forslag til
vedtak:
1. Valdresrådets generelle syn er at vi må få en best mulig samordning
mellom VNKs og OFKs handlingsprogrammer.
Valdresrådet gir Utviklingsstyret fullmakt til å uttale seg eller inngå
avtaler med OFK i den grad OFKs behandlingsfrister ikke muliggjør
behandling i Valdresrådet i hht vedtatt møteplan.
2. Valdresrådet registrerer at høringsfristen på OFKs regionale
handlingsprogram er 01.11., og ber om at Utviklingsstyret avholder
et kontaktmøte med OFK den 13.10., og behandler uttalelsen til
RHP i nytt møte den 28.10.
3. Dersom OFK kan forutsi den framtidige behandling av regionalt
handlingsprogram, ber Valdresrådet om at møteplanen for høsten
f.o.m. 2010 justeres for dette – f.eks. ved at Valdresrådets høstmøte
forskyves til medio oktober.
VEDTAK I VALDRESRÅDET:
Som forslaget.

