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EVALUERING AV 10 ÅRS AVTALEN / CHARTERET VEDR
VNK
I 10 års avtalen 2007-2017 (charteret) om Valdres Natur- og Kulturpark
(VNK) – framgår det i avsnitt 2, nest siste ledd, at
Charteret skal evalueres etter de første 2 år, men 10 års perspektivet
skal alltid legges til grunn.

Dette ble fulgt opp i Utviklingsstyret i sak U-23/08 den 27.05.d.å. der
daglig leder ble bedt om å starte opp en evalueringsprosess av 10 års
avtalen parallelt med utarbeidelse av handlingsprogrammet for 2010.
I Valdresrådets sak 08/09 den 17.06.d.å. ble denne evalueringen fulgt
opp under tittelen ”Utgjør VNK noen forskjell” dette med innlegg fra en
del aktører / samarbeidspartnere og med gruppedrøftelser om generell
status for VNK, status fra fagområdene og vegen videre.
Dette har så senere blitt behandlet videre så vel administrativt som av
to adhocutvalg, som har evaluert og kommet med egne innstillinger
vedr hhv den generelle evaluering av 10 års avtalen / VNK og VNKs
organisering.
.//.

Vedlagt følger:
1. Innstilling fra adhocutvalget om evaluering av 10 års avtalen om
VNK – datert 01.09.2009.
2. Innstilling fra adhocutvalget for organisering av VNK – datert
03.09.2009 (kap. 6 i avtalen)
3. Utkast til revidert 10 års avtale – der endringsforslagene til de to
respektive adhocutvalg er markert.
4. Utkast til endringer i samarbeidsavtalen / vedtektene for VNK (200811)
Den videre prosess blir nå at Utviklingsstyret og Valdresrådet behandler
saken, og tar stilling til omfang og innhold av det som skal sendes ut på
høring til kommunene, Valdres Næringsforum BA , Oppland
fylkeskommune og andre aktuelle aktører i Valdres. Dette med
høringsfrist 15. november. Deretter blir de innkomne høringsuttalelsene
behandlet av Utviklingsstyret som forbereder saken til sluttbehandling i
Valdresrådet den 16.12..
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Hovedresultatene fra evalueringen framgår av innstillingene fra de to
adhocutvalg, som kan oppsummeres slik:
Adhocutvalget mener Valdres Natur- og Kulturpark er kommet godt i
gang med utviklingen av natur- og kulturpark konseptet som er en
metode for lokal samfunnsutvikling basert på langsiktig
merkevarebygging og økt verdiskaping og livskraft.
Adhocutvalget mener derfor at det etter 2 år er liten grunn til å endre
visjonen, hovedstrategiene, verdigrunnlaget i 10 års avtalen, men at
evalueringen kan resultere i følgende endringer i 10 års avtalen og i
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”.
Forslag til justeringer i mål /strategier er markert i vedlegg 3 vedr. 10 års
avtalen
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).
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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.
4. Merkevarestyret går over til å bli et rådgivende utvalg for
daglig leder i merkevarebyggingen.
Endringsforslagene vedr innsatsområdene (a) og organiseringen (e) er
markert i vedleggene 3 og 4, mens de øvrige endringsforslag går mer
på å finne fram til en god arbeidsform.
I tilknytning til evalueringen har det fra adhocutvalget for organisering
framkommet at noen har oppfattet at dagens styring av VNK
bestemmes av hvor man kan hente prosjektpenger og således i mindre
grad av målene, og at dette bør diskuteres.
Vurderinger
Evalueringsrapportene og adhocutvalgenes forslag framlegges herved
overfor Utviklingsstyret / Valdresrådet til vurdering og behandling.
Daglig leder viser spesielt til at det vedr Utviklingsstyrets
sammensetning er flere alternativ som kan drøftes.
Daglig leder mener for øvrig at de endringsforslag som går på
arbeidsform allerede kan søkes innpasset.
Når det gjelder de skisserte oppfatninger om styring etter prosjektmidler
er det daglig leders syn at etableringen av VNK nettopp har gitt oss
anledning til å jobbe målrettet (mot 2007) og at vi siden starten på VNK
ikke har funnet noe eksempel på uklar styring p.g.a. prosjektmidler.
For øvrig vises det til at det (generelle) adhocutvalget har vært inne på
en slik diskusjon – og vektlagt både målrettet ressursbruk og det å lage
langtidsprogrammer for de tiltak som må gjennomføres for å nå målene
i 2007.
Ut fra det ovenstående vil daglig leder tilrå at Utviklingsstyret overfor
Valdresrådet fremmer følgende
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FORSLAG TIL VEDTAK:
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, mens merkevarestyrets
repr. utgår.
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.
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.
6. Valdresrådet mener at så vel etableringen av VNK som innføring av
langtidsprogrammer for tiltak vil styrke det målrettede arbeid mot
2017.
………………………………………………
I Utviklingsstyret ble rapportene fra begge adhocutvalgene
gjennomgått.
Vedr. innstillingene fra det adhocutvalget som har gjennomgått
charteret var Utviklingsstyret enige om forslagene.
Innledningsvis gjennomgikk Utviklingsstyret også de positive effektene
av etableringen av VNK – og endte stort sett opp med de samme
momenter som adhocutvalget.
Det ble ikke gått nærmere inn på de endringsforslagene, som var angitt
i charteret og i samarbeidsavtalen.
Det ble spesielt fokus på viktighet av god forankring både i kommuner,
næringsliv og befolkning – og også vist til at hele 10 års satsingen er å
betrakte som utviklingsprosjekt.
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Vedr. innstillingen fra det adhocutvalget som har vurdert
organiseringen, ble dette nærmere utdypet fra de som har vært med i
adhocutvalget.
Vedr. Valdresrådet har det fra næringslivet kommet innspill på mer
effektive møter (avvikles før eller etter lunsj), og dette ble gjentatt i
Utviklingsstyret. For øvrig innspill på å redusere antall møter til 2 (som i
så fall vil bryte med teksten i samarbeidsavtalen).
Vedr. Utviklingsstyrets sammensetning ble det i drøftelsene opplyst at
det har vært forslag om 6 ordførere, og også om å redusere hele styret
til 4 – bestående av 2 ordførere og 2 fra næringslivet.
Adhocutvalgets forslag om 3 ordførere og 3 fra næringslivet ble
opprettholdt, men det kom motforslag til adhocutvalget om at
merkevarestyret ikke skal bli representert i Utviklingsstyret. For øvrig
kom forslag på at OFK formelt bør ha 1 representant i Utviklingsstyret
(OFK har i dag en administrativ observatørstatus).
Utviklingsstyret var fullt ut enig i at Utviklingsstyrets forslag om at dette
vør ledes av lederen i Valdresrådet – som er på valg hvert 2. år, og at
ordførerne får ansvaret for å utpeke de 2 øvrige ordførerne i
Utviklingsstyret .
Ved voteringen var det enighet om forslaget til vedtak med 2 unntak:
Vedr. merkevarestyrets representasjon i Utviklingsstyret stemte 5 av 7
for at adhocutvalgets forslag skal opprettholdes, mens det med 6 av 7
stemmer ble enighet om å ta inn følgende pkt i vedtaket (pkt 7)


Valdresrådet inviterer Oppland fylkeskommune til å oppnevne
en representant til Utviklingsstyret.

Debatten endte etter dette opp i følgende
VEDTAK I UTVIKLINGSSTYRET:
Utviklingsstyret vil overfor Valdresrådet fremme følgende forslag til
vedtak:
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.
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2. Valdresrådet vil for sin del tilrå at Utviklingsstyret fortsatt skal bestå
av 3 ordførere og 3 repr. fra næringslivet, mens merkevarestyrets
repr. utgår.
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.
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.
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.
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