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HANDLINGSPROGRAM 2010 OG LANGTIDSPROGRAM –
HØRINGSUTKAST
Det legges herved nærmere opp til behandlingen av høringsutkast til
handlingsprogram 2010 for Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) vedlagt
et utkast til langtidsprogram vedr tiltak fram mot 2017. Jfr vedlegg
Disse skal behandles av Utviklingsstyret den 16.09., og deretter av
Valdresrådet den 23.09.d.å før det oversendes Valdreskommunene,
Valdres Næringsforum BA, Oppland fylkeskommune og andre
samarbeidspartnere på høring med frist 15.11.d.å.
Deretter vil handlingsprogrammet og langtidsprogrammet på basis av
høringsinnspillene, den videre administrative behandling og evt nye
avklaringer bli behandlet i Utviklingsstyret før de endelig vedtas av
Valdresrådet den 16.12.d.å.
I Utviklingsstyrets møte den 26.08. ble det enighet om å basere
arbeidet med handlingsprogrammet for 2010 på det budsjettforslaget
som ble utdelt i møtet, der totalrammen til disposisjon var 14.532 mill.kr.
– hvorav 2372’ må dekkes over fond. I tillegg innebærer dette at en
regner med 3,2 mill.kr. i inntekter som ennå ikke er avklaret. Jfr.
nærmere oversikt over økonomien i kap. 3 i langtidsbudsjettet.
Daglig leder viser forøvrig til at tilpassingen til OFKs regionale
handlingsprogram, må skje i etterkant av Valdresrådets møte den
23.09..d.å. og vurderes innpasset sammen med innspillene fra
høringsrunden i kommunene / næringslivet / OFK.
Vedr. handlingsprogrammet for 2010 er dette vesentlig forenklet i
forhold til tidligere. Dette etter at det i tilknytning til
evalueringsprosessen blir foreslått at de årlige programmer etter hvert
bør bli en rullering av langtidsprogrammene for alle de tiltak som etter
hvert bør gjennomføres fram mot 2017.
Dette vil være positivt ut fra mange hensyn, og også lette den årlige
oppdatering om måloppnåelse og ansvar. For øvrig vil
langtidsprogrammene for de ulike innsatsområder bli dynamiske
dokumenter som etter hver kan drøftes som egne temaer i
Utviklingsstyrets møter – og som vil øke forankringen.
Daglig leder mener dette vil være et stort framskritt etter at vi nå blir
ferdige med selve hovedevalueringen av 10 års avtalen og får ferdig
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den første utgaven av langtidsprogrammet. Deretter blir det mer
oversiktiglig og oppfølgingen blir mer vedlikeholdt, arbeidet blir målrettet
og forankringen blir forbedret.
I det vedlagte handlingsprogrammet for 2010 og langtidsprogrammet
må daglig leder bare beklage at vi ikke er kommet lengre, men målet nå
må være å få til et best mulig høringsutkast før vi etter høringsrunden
får redigert og lagt opp et godt program.
I langtidsprogrammet er avsnittene 1-4 og 7 stort sett ferdige, men
omtalen av innsats- og satsingsområdene er noe mangelfull og ikke
godt nok kvalitetssikret. Dette vil det bli arbeidet kontinuerlig med
utover høsten.
Daglig leder mener dog omtalen / anslagene er tilstrekkelige til at
Utviklingsstyret / Valdresrådet og deretter høringsinstansen kan gi sine
innspill på hva som evt .kan prioriteres opp eller ned.
Daglig leder vil foreslå at Utviklingsstyret overfor Valdresrådet fremme
følgende
FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Valdresrådet ser positivt på opplegget med å utarbeide et
langtidsprogram fram mot 2017der den årlige rullering blir det årlige
handlingsprogram for VNK.
2. 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 og langtidsprogram for Valdres Natur- og
Kulturpark. Dette etter at høringsutkastet er justert for
endringsforslagene i møtet. Høringsfristen er 15.11.2009.
3. Valdresrådet vil be Utviklingsstyret på basis av høringsinnspillene,
den videre administrative behandling, OFKs handlingsprogram og
evt. nye avklaringer legge fram handlingsprogrammet og
langtidsprogrammet til endelig behandling i Valdresrådet 16.12.d.å.
………………….
I Utviklingsstyret forelå et nytt utkast til handlingsprogram for 2010 og
det ble også utdelt et nytt utkast til første del av langtidsprogrammet.
Det kom flere innspill på omfanget av planene og spesielt på
langtidsprogrammet som må videre bearbeides før det sendes ut til
kommunene.
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I debatten ble det gitt innspill på viktigheten av å få innspill på hvilke
hovedutfordringer og strategier som bør vurderes framover, og også
ønske om mer bruk av måltall / resultatmål i den videre oppfølging.
Videre ble det også vist til at ”befolkningsutvikling” og at Valdres utvikler
seg til en ”attraktiv arbeids- bo og serviceregion” kan være nye forslag
til hovedmålsetting.
Debatten endte opp med følgende
VEDTAK I UTVIKLINGSSTYRET:
Utviklingsstyret vil overfor Valdresrådet fremme følgende forslag til
vedtak:
1. Valdresrådet ønsker innspill til hvilke hovedutfordringer Valdres har
og hvilke prioriterte strategier som skal velges videre.
2. Valdresrådet ønsker at det settes resultatmål (med måltall) innenfor
tiltakene i handlingsprogrammet for 2010
3. 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.
4. Valdresrådet vil be Utviklingsstyret legge fram handlingsprogrammet
og langtidsprogrammet til endelig behandling i Valdresrådet
16.12.d.å.
………………………….
Til møtet i Valdresrådet sendes ut:
 Forslag til handlingsprogram 2010
 Foreløpig utkast til langtidsprogram – der en i avsnitt 5 og 6 kun
har tatt inn foreløpige formuleringer vedr ”mål og visjoner”,
”status” og ”strategier”, som vil bli nærmere gjennomgått samtidig
som det skal utarbeides et flerårig tiltaksprogram for de
respektive innsats- og satsingsområder.
Dette arbeidet vil pågå utover høsten
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