Til:
Ordførere, varaordførere, rådmenn samt ledere for opposisjonen
i Valdreskommunene

Vang, 5. mai 2017

Kommunal medfinansiering av Visit Valdres AS
Visit Valdres AS anmodet i brev til alle Valdreskommuner, datert 10.03.17, om en økning av
de kommunale bidragene. Nå ser vi i tillegg at de fleste kommunene kan vise til gode
økonomiske resultater i 2016.
Vår henvendelse var slett ingen ny sak.
Siden 2012 har VD/VV informert kommunene om et stadig voksende misforhold mellom
kommunale tilskudd og selskapets drift, dette bare på grunn manglende kommunal
inndekning av prisstigningen siden oppstarten av VD i 2007. Dette er nå blitt 10 år siden og
kun Vang kommune har økt sine tilskudd til selskapet noe, delvis i tråd med inflasjon og
lønns/prisstigning generelt. Selskapet pekte 10. mars igjen på dette, der også revisor i V.V.
understreker alvoret for fremtiden til selskapet.
V.V. ble forespeilet at saken skulle tas opp i regionmøte 3.5. Det ble sagt at saken var
diskutert i rådmannsforum som da skulle fremme denne for regionstyret. På saklista til
møtet 3. mai fant vi derimot ingen ting. På henvendelse til regionleder, ble det da sagt at
saken skulle opp under 54/17 «Kommunale oppfølgingssaker».- som siste post under
eventuelt. I «saksframstillinga» på 2 linjer vises til tidligere sak 25/17; hva nå den har hatt
med Visit Valdres å gjøre.
«Tilhørerne» fra V.V. opplevde det som svært pinlig under møte, da det også viste seg at
leder av rådmannsforum ikke hadde hatt tid til å forberede saken. Det toppet seg imidlertid
da det igjen ble igjen ble stilt spørsmål ved selskapets drift og om denne er i samsvar med
kommunenes «bestillinger og forventinger».
Styret i Visit Valdres består fremdeles av representanter for alle 6 Valdres-kommunene.
Så vidt vites har alle lokallag kommunal representasjon i sine styrer. Det fremstår da som
svært underlig at spørsmål som beskrevet over til stadighet kommer opp når V.V. forsøker å
rette fokus på selskapets framtid ovenfor politikerne.
I lys av at V.V. i sitt brev til kommunene la ved selskapets handlingsplan for 2017, der alle
selskapets planlagte aktiviteter for året er utførlig beskrevet, framstår spørsmålene rundt

selskapets arbeidsoppgaver som enda mer uforståelige.
Undertegnede ber derfor Ordførere og Rådmenn i Valdres reflektere over samt svare på
følgende spørsmål, før saken- forhåpentligvis-, kommer opp på neste regionmøte 7. juni;







Ser det politiske Valdres på V.V. som et destinasjonsselskap som fremmer
næringsutviklingsarbeidet i dalen? – og er dette viktig for Valdres?
Har Valdres behov for et regionalt destinasjonsselskap som, bla på kommunenes
vegne profilerer, markedsfører, selger og utvikler tilbud i Valdres sammen med
næringslivet?
Hvis svaret er ja; forventes det at et slikt selskap skal arbeide med et annet fokus
enn nå?
-Hvis ja, hvilke arbeidsoppgaver bør selskapet prioritere?
-Hvis nei, hvorfor virker det da problematisk for kommunene å finansiere det
arbeidet som gjennomføres av V.V.?
Hvis svaret er nei – hvorfor er ikke dette nevnt i den strategiske planen for Valdres
som nettopp er utarbeidet? Hvilke organ skal i så fall erstatte V.V. - gitt at det skal
satses felles og regionalt i Valdres «i synergi med næringslivet»?
Hva er kommunenes syn på den nye framlagte fordelingsnøkkelen for de
kommunale bidragene?

Vi håper spesielt Ordførere og Rådmenn tar seg tid til ovennevnte refleksjon og samtidig
tar seg tid til å lese Handlingsplanen for 2017, som vi vedlegger også dette brevet.
Valdres Destinasjon/Visit Valdres har siden 2007 brukt uendelig mye tid og ressurser på å
forklare sin berettigelse internt i Valdres, spesielt til det politiske miljø. Vi skulle så gjerne ha
brukt denne ressursen på utadrettet virksomhet for derigjennom å skape mer trafikk inn til
dalen. Dersom Rådmenn og Ordførere har andre og bedre metoder for V.V. internt å
fremlegge sitt budskap på, er vi takknemlige for å få tips om dette.
Vil avslutningsvis minne om den partnerskapsavtalen V.V. og VNK nylig har inngått, der ett
av punktene er «å spille hverandre gode.» Vi venter i spenning på resultatet av Regionmøtet
den 7. juni der vi forventer en tydelig politisk avklaring om selskapets fremtid.
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