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V-04/09:

REFERATSAKER
Her ble følgende saker referert:
a) Utviklingsstyret – endringer
Utviklingsstyret har nå følgende sammensetning (med varamenn i
parentes):
- Eivind Brenna
(Jan Arild Berg)
- Helge Halvorsen
(Gro Lundby)
- Knut Haalien
(Kåre Helland)
- Arne Wangensteen
- Tommy Bjørke
- Tor Berge
- Ingjerd Thon Hagaseth (repr. fra merkevarestyret)
Repr. for Valdres Næringsforum BA har ikke personlige varamenn,
men Dagny Hovi, Magne Kampen og Mikael Fønhus – er hhv 1., 2.
og 3. varamann.
Eivind Brenna – som skal erstattes av Jan Arild Berg f.o.m. 01.07.09
– er gjenvalgt som styreleder, mens Arne Wangensteen er nestleder.
Både valg av styreleder og nestleder f.o.m. 01.07.09 må avklares før
sommerferien. Utviklingsstyret konstituerer seg selv, men ordførerne
og Valdres Næringsforum BA vil ventelig gi innspill på hhv styreleder
og nestleder.
b) Partnerskapsavtalen med OFK forlenges
Den gjeldende partnerskapsavtale med OFK gikk ut pr 31.12.08,
men fylkesutvalget vedtok i sak 20/09 å forlenge partnerskapsavtalene med regionene fram til 31.12.09.
Det pågående arbeidet med planstrategi for Oppland vil avklare organiseringen av framtidig samarbeid med OFK og kommunene / regionene f.o.m. 01.01.2010. Denne planstrategien forventes vedtatt
på fylkestinget i september.
Samtidig forlenges samarbeidsavtalene for stillingene som regionkoordinator fram til 31.12.09.
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Dersom ikke regionene har merknader til dette, anses avtalene som
forlenget.
c) Naturarven som verdiskaper
Det vises til orientering i sak O-01/09 om VNKs søknad om å bli en
del av det nye verdiskapningsprogrammet for naturarv – og således
få integrert naturarven i vår satsing.
Antall søkere var 55, og VNK var ikke blant de 16 som ble invitert til
å delta videre i dette verdiskapningsprogrammet.
Følgende prosjekt i Oppland ble prioritert: Norges nasjonalparklandsby v/ Lom kommune, Våtmarker som verdiskaper – Nordre
land, Søndre land, Etnedal og Gausdal og Område- og trafikkutvikling rundt Dovrefjell / dovrefjellområdet.
d) Fjellpolitikk – høring
Det vises til sak U-63/08 om fjellpolitikk – der det framgikk at så vel
Valdrekommunene som Valdres Næringsforum BA sluttet opp om
Valdresrådets brev av 24.09.08 vedr ”Fjellpolitikk - lokal oppfølging”.
Alt dette og en henstilling om større vektlegging av samferdsel og
gode veger ble oversendt Fjellregionsamarbeidet den 22.12.08.
./.

Til orientering følger Fjellregionsamarbeidets brev av 12.02.09, som
er sendt alle regionråd og kommuner i de 5 samarbeidsfylkene, vedlagt strategidokumentet ”Norsk fjellpolitikk 2009” til høring.
Daglig leder har lagt opp til at dette behandles av Utviklingsstyret
den 22.04., og håper at evt merknader fra kommunene kan spilles
inn til VNK innen 14. april.
Fjellregionrådets årsmøte 2009 skal avholdes på Savalen Fjellhotell
den 4. og 5. juni.
e) Bredbåndstatus for Oppland
Bredbåndsdekningen i Oppland, som i hovedsak er bygd ut gjennom
telenettet, har en teoretisk dekningsgrad på 98,5 prosent. Tekniske
forhold gjør imidlertid at ca 8-10 prosent av telefonabonnenter ikke
kan få bredbånd. Det representerer mellom 6 - 8.000 hustander,
jevnt fordelt utover fylket, både by og land.
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Valdres ble tildelt kr.3.000.000 fra Oppland Fylket fra en nasjonal
satsningspott på 255 millioner. Det ble lagt distriktsmessige føringer
på den nasjonale potten.
./.

Fristen for utbyggingen er 2010 og vedlagt er betraktninger fra Eidsiva Net og IKT Valdres hva som er status og den videre prosess for
Valdres kommunene.
Det er viktig at spesielle behov for næringslivet avdekkes så tidlig
som mulig slik at disse har anledning til å spille inn i forhandlinger
som skal skje våren 2009.
f) Gjendeosen Ikon
Dette gir mulighet for næringsvekst for hele området.
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.
Totalinvesteringen er på nærmere 60 millioner kroner hvorav snaue
50 millioner dekkes av Staten og Fylket, resterende blir en kommunal og regional dugnad
Statens Vegvesen sier ikke noe generelt om hvordan status som
Nasjonal turistveg påvirker turisttilstrømningen til en veg. Til det er
strekningene for ulike i utgangspunktet. Noen er kjente "turistruter",
mens andre er ganske "ukjente" for turister i utgangspunktet.
Trafikkmålinger
Rondane (Rv 27) i 2007 og 2008 har hatt to år med kontinuerlig telling. Her registreres tydelige økning på kortere målinger de tre-fire
foregående årene - dvs. fra vi begynte å arbeide konkret med strekningen.
Omsetningsøkning i private bedrifter
Vegvesenet har begrenset innsyn, men får signaler om positiv utvikling. Atnasjø Kafe i Rondane er et eksempel hvor de har 60 % økning de siste tre årene
Markedsføring
Turistvegprosjektet gir betydelig markedsføringseffekt gjennom omtale i norske og utenlandske media
For de 11 første månedene i 2008 var det registrert 1200 artikler i
norske media, det aller meste positiv omtale. Ut fra en forsiktig an-
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slag av markedsføringsverdien på tre ganger annonsepris, er verdien av denne omtalen ca 8 mill. kroner. I tillegg kommer all omtale i
utenlandske media (tidskrifter, bøker, TV-program) Vegvesenet har
nesten ukentlig forespørsel om å levere bilder til utenlandske media.
g) Miljøsertifisering
10-årsavtalen 2007 – 2017 om VNK nedfeller at merkevaren skal
bygge på tre prinsipper miljø – kultur – det gode og moderne liv i
valdres
Det er viktig at disse elementene synliggjøres i de handlingsplaner
som VNK arbeider etter. Miljøbevissthet og klimaregnskap er blitt en
naturlig del av den daglige driften til mange selskaper lag og organisasjoner. Det kreves og forventes informasjon om miljøpolicy i årsrapporter, på nettsider og i anbudsrunder.
Stadig flere jobber med å bli klimanøytrale. Videre opplever de aller
fleste selskaper som fokuserer på miljø og miljøtiltak at en god miljøprofil har økonomisk verdi og dermed skaper en vinn-vinn situasjon.
En region som har tatt miljøet på alvor ser vi på Bornholm
(www.bornholm.dk), med sin merkevarebygging rundt ” The Bright
Green Island ”. Hva gjør vi konkret i VNK?
Festivalstrategi
Gjennom stiftelsen ”Miløfyrtårn”, tilbys festivalene miljøsertifisering.
Festivalene kan bli sertifisert som ”Grønne arrangement”.
Miljøfyrtårn blir tatt med som et element i vår festivalstrategi også i
den regionale klimaplanen. Vinjerock hadde nettopp et helgeseminar
med fokus på HMS og krisehåndtering. Det er viktig for de små nasjonale festivaler å satse på lokal identitet i sin omdømmebygging.
Reiseliv – Valdres Destinasjon
I tiltaksplanen med Valdres Destinasjon er det en målsetting at det
årlig skal sertifiseres et gitt antall medlemsbedrifter innen reiselivet.
Innunder samme tema ser en at det ikke er en reiselivsbedrift med
universell utforming i hele Oppland. Dette er en stor fremtidig utfordring og forutsetning for å imøtekomme nye krav som kundene vil forespørre.
Den grønne regionen – Klimaplan for Valdres og Hallingdal.
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Prosjektet er godt i gang og det vil sendes ut en regional plan til høring rett over sommeren. Denne skal være grunnlaget og underlagsmateriale for de kommunale klima og energiplaner som iverksettes i løpet av 2010. Her deltar også kommuner, el-verk og VKR
Valdres Kommunale Renovasjon
Kommunene og VKR har vedtatt en oppgradering av avfallshåndteringen i de største hytteområdene som Beitostølen – Aurdalsåsen –
Filefjell og Vaset - mer sortering og mer gjenvinning av avfallet.
Flere større hytteområder vil komme etter hvert.
VKR og Retura Val-Hall AS vil utover dette være aktive mot tettsteder og destinasjoner med tanke på å finne frem til gode estetiske
løsninger.
VKR vil gjennomføre en større informasjonskampanje mot de som
har fritidseiendommer i Valdres i 2009. Utover det vil det bli gjennomført større informasjonskampanjer rettet mot skoler og barnehager. Alt dette vil være tiltak som er sammenfallende med det øvrige
klimaplanarbeidet som pågår i regionen.
VKR er aktivt inne på Rakfiskfestivalen – Vinjerock – Etnedalsdagene – DNB Nor Cup – Valdresmarken – Beitospinten - Worldcup på
Beitostølen – sammen med Retura Val-Hall AS.
Kommuner
Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor. Gjennom et nettverk av godkjente konsulenter hjelper de deg med å finne frem til miljø- og klimatiltak som
er konkrete, målbare og lønnsomme
For å få sertifisert en bedrift, skole, arrangement eller lignende er en
avhengige av at vertskommunen har gjort vedtak om å delta i Miljøfyrtårn og har betalt lisens.
Administrasjonen har utarbeidet sakspapirer for nødvendige vedtak i
i de fem kommuner som foreløpig ikke har gjort vedtak (gjelder ikke
ØSK)
h) Karrieresenter
Saken var oppe i Valdresrådet sak V-25/08 der det i tilknytning til
handlingsplanen 2009 ble enighet om at:
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Valdresrådet ønsker å bidra til at karrieresenteret blir etablert i løpet
av 2009, og ber om at varig finansiering avklares inn en
25.03.2009.
I denne vurdering inngår også en vurdering av hvorvidt dette er en
sak for kommunene (ordfører/rådmannsutvalg) eller VNK.

Med utgangspunkt i siste punkt viser det seg at det å finne en varig
finansiering krever en lengere prosess. Saken ligger i gråsonen mellom regionen og kommunene. Valdresrådet har ikke mulighet til å
fatte beslutninger som pålegger kommunene økonomiske forpliktelser.
Utviklingsstyret foreslo den 4.mars at VNK dekker kr. 80000, og
kommunene resten av den lokale delen på 1/3 til drift av karrieresenter i Valdres.
Den 17.3 ble det avholdt et møte mellom prosjektleder Oddbjørn
Snøfugl, konstituert fylkesrådmann Stein E Thorud og regionleder
Gro Lundby og daglig leder VNK Kjell Arne Berntsen. Konklusjonen i
møtet ble at det må prioriteres en god prosess istedenfor å presse
frem en tidlig oppstart.

Det legges opp til et eget møte med prosjektledelsen og rådmannsforum samt en egen presentasjon på ordfører rådmannsmøte den
20.mai, med mulig deltagelse og erfaringer av driften fra karrieresenteret i Nord-Dalen. Utfallet av disse møtene bestemmer en videre
prosess med informasjon i fagenheter og kommunestyrer.
Det er pr dato to etablerte Karrieresenter i Oppland
1. Nord-Dalen.
2. Hadeland.
Disse to regionene har benyttet lokal finansieringsmodell mellom
kommunene
Hadelandsmodellen bygger på en fast stilling til kr.700.000.Oppland fylket dekker 2/3 av kostnadene dvs kr 460.000.De tre kommunene dekker om lag 1/3 av kostnadene dvs
kr.240.000.-
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i)
./.

Økt fokus på fysisk aktivitet i forebygging og behandling
Helsedirektoratet har sendt ut en pressemelding i forbindelse med
lansering av den nye Aktivitetshåndboken. I Oppland og Valdres
har vi tiltak som Fysiotek, Fysiotek Aktiv Treningskontaktmodeller
m.m. som har utviklet seg som velykkede arenaer for folkehelsearbeid.
I forbindelse med helsereformen ble Ine Wigernes invitert inn til
Stortingets Helse og Sosial Komité og orienterte om dette arbeidet
for komiteen den 4.mars

./.

j) Heder til Elitemjølkprodusenter i Valdres.
I forbindelse med produsentlagenes felllessamling, ble 13 av de 120
fremmøtte produsentene hedret med utmerkelser for sine leveranser
av elitemjølk gjennom henholdsvis 5 ,10,15 og 25 år. Nyinnstilt styreleder i Tine roste også Tine Meieriet Øst Fosheim for gode tall i sin
drift og hvilken styrke dette er for Valdres. Det ble også nevnt spesielt at flere fra Valdres sitter i ledende verv regionalt og nasjonalt i
Tine BA. Helga Thorvik Ulven, Røn, er bla.a foreslått som medlem i
konsernstyret Tine BA.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Valdresrådet tar referatsakene til etterretning.
……………………………………….
I møtet ble flere av sakene utdypet av daglig leder og kommentert
fra rådsmedlemmene.
VEDTAK:
Valdresrådet tar referatsakene til etteretning.
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