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Valdreskommunene om
Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) og regionstyret
(2008-2011)

§ 1.
Deltakende kommuner, VNK, og regionstyret
De deltakende kommuner er Etnedal, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre
og Vang.
VNK er en bygdeutviklingsregion som gjennom langsiktig merkevarebygging knyttet til
natur og kulturverdier – og lokal styring – skal gi økt verdiskapning og livskraft i
lokalsamfunnene. Samtidig tar Valdres vare på og utvikler verdier av lokal, nasjonal og
internasjonal betydning for framtidige generasjoner.
VNK er å betrakte som en omorganisering og videreføring av Regionrådet for Valdres.
VNK eies av de seks Valdreskommunene. Fellesgrunnlaget for etablering og drift av Valdres
natur- og kulturpark er nedfelt i en egen 10 årig avtale 2007-2017 for lokal samfunnsutvikling
i Valdres. Avtalen er vedtatt av kommunestyrene i alle de seks Valdreskommunene i mars
2007, Denne samarbeidsavtalen er å betrakte som en konkretisering av den 10 årige avtalen
for kommunevalgperioden 2008-2011.
Regionstyret er et rent politisk organ som skal ha ansvaret for politiske saker og regionale
utviklingstiltak av felles interesse som ikke hører under VNK.

§ 2.
Visjon, mål og strategier
VNKs visjon er at Valdres i 2017 skal ha et lønnsomt, variert og framtidsrettet næringsliv
basert på høy kompetanse og at Valdres natur- og kulturpark skal være landets sterkeste
regionale merkevare.
I avtalen for perioden 2007-2017 er det skissert mål og strategier for følgende
innsatsområder:
• Merkevaren Valdres
• Næringsliv – generelt, primærnæringene, foredling, reiseliv
og helse
• Arealbruk
• Kultur
• Kulturminner
• Kompetanse
• Formidling
• Vertskapsrollen
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Det vil være et viktig delmål å samordne oppfølgingen av dette med fylkesplanen for
Oppland.

§ 3.
Organisering
Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) har følgende organer:
• Valdresrådet som det overordna organ – jfr. § 4
• Utviklingsstyret som er underlagt Valdresrådet – jfr. § 5
• Merkevarestyret som igjen er underlagt Utviklingsstyret – jfr. § 6
I tillegg til VNKs organer opprettholdes regionstyret for å ivareta ansvaret for saker og
utviklingstiltak av felles interesse mellom kommunene som ikke ivaretas av VNK.
Valdresrådet består av 22 representanter – 10 fra næringslivet (styremedlemmene i Valdres
Næringsforum BA) og 12 fra kommunene – to fra hver kommune.
Kommunerepresentantene fra de seks respektive kommuner skal bestå av ordføreren og en
representant fra et annet parti enn ordførerens - fortrinnsvis det største. Representantene med
personlige vararepresentanter velges av de enkelte kommunestyrer for hver
kommunevalgperiode. Kommunene skal legge vekt på likestillingsprinsippet ved valg av
representanter til Valdresrådet.
Valdresrådet konstituerer seg selv der lederen velges blant ordførerne og nestlederen velges
av VNF med en funksjonstid som vurderes hvert annet år. Lederen, som får tittelen rådsleder,
er også regionstyrets leder.
Til Valdresrådets møter innkalles 3 representanter fra Oppland fylkeskommune – 2 politikere
og 1 fra administrasjonen – med møte-, tale- og forslagsrett.
Rådmennene har møte-, tale- og forslagsrett i VNKs organer i hht kommunelovens § 27.
Av hensyn til god forankring både i kommunene, fylkeskommunen, Valdres Næringsforum
og andre aktuelle høringsinstanser, skal
• VNKs årsmelding / regnskap behandles innen 31. mars, med evt tilbakemeldinger
innen 30. juni
• Forslag til handlingsprogram for kommende år skal være behandlet innen 30.
september – og sendt ut på høring med frist 15. november
• VNKs budsjett og handlingsprogram skal vedtas innen 31. desember
Valdresrådet skal derfor ha minst tre møter i året og ellers når lederen bestemmer det eller
utviklingsstyret og regionstyret ber om det.
Utviklingsstyret består av sju medlemmer – tre næringsrepresentanter utpekt av styret i
Valdres Næringsforum BA, tre ordførere utpekt av regionstyret og en representant fra
Merkevarestyret. Alle medlemmene har personlige varamedlemmer.
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Vedr ordførerne blir disse valgt for 1 ½ år og rullerer etter fast rekkefølge slik at en av
ordførerne går ut og en ny kommer inn i styret hvert halvår. De ordførerne som ikke er
medlemmer er personlige varamedlemmer.
Utviklingsstyret konstituerer seg selv og bestemmer funksjonstid for leder og nestleder.
Lederen for Utviklingsstyret tituleres styreleder.
Merkevarestyret består av representanter fra hver av de merkevareorganisasjoner som blir
etablert samt en fra administrasjonen i VNK, som også ivaretar sekretariatsfunksjonen for
styret.
Underutvalg og adhocutvalg til å ta seg av særskilte saker kan oppnevnes av så vel
Valdresrådet, respektive styrer og administrasjon.
Regionstyret – bestående av de seks ordførerne – opprettholdes som et organ i tillegg til
VNKs organer. Til regionstyrets møter innkalles også representanter for Oppland
fylkeskommune med tale / og forslagsrett. Disse har stemmerett på lik linje med ordførerne i
saker vedr partnerskapsavtalen mellom OFK og Valdreskommunene v/ regionstyret.
Regionstyrets leder, som er identisk med rådslederen, velges av Valdresrådet jfr. § 3, 4. ledd,
mens nestlederen velges av regionstyret selv.
Administrasjonen av VNKs organer utføres av den tidligere staben til Regionrådet for
Valdres – som også betjener regionstyret. De ansatte skal ha rettigheter i hht kommunalt lovog avtaleverk.
Flertallsbeslutninger kan fattes i alle saker som løses innen VNKs og regionstyrets
økonomiske rammer. Saker som direkte måtte berøre kommunenes økonomi må forelegges
kommunene til behandling.

§ 4.
Valdresrådets ansvarsområde / arbeidsoppgaver
Valdresrådet har et hovedansvar for å ivareta kommunenes og næringslivets felles
engasjement på det regionale plan – herunder utfordringer og strategivalg for den regionale
utvikling innen de innstatsområder som er skissert i den vedlagte 10 årige
lokalsamfunnsutviklingsavtale for Valdres (2007-2017).
Valdresrådet har spesielt ansvar for å:
- rullere og følge opp den 10 årige lokalsamfunnsutviklingsavtale / utarbeide og
gjennomføre årlige handlingsprogrammer, og kan i denne sammenheng inngå
forpliktende partnerskapsavtaler m.v. innen sine økonomiske rammer.
- sørge for en helhetlig samordnet og effektiv ledelse av utviklingsarbeidet for å nå
hovedmålene i utviklingsavtalen samt de delmål og strategier som til enhver tid måtte
fastsettes av Valdresrådet.
- fortløpende vurdere organiseringen, beslutningsstrukturen og ansvarsfordelingen
mellom VNKs ulike organer og andre regionale organer.
- følge opp utviklingssaker kommunene og / eller næringslivet ønsker å løse regionalt –
eventuelle større oppgaver som delegeres til kommunesektoren fra stat / fylke og som
kommunene ønsker å legge til Valdresrådet.
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-

avgi felles høringsuttalelser innen VNKs ansvarsområde der dette er formålstjenlig /
rasjonelt.
ta nødvendige initiativ i saker av felles regional interesse.
utarbeidelse / gjennomføring av evt regelverk overfor utviklingsstyret,
merkevarestyret og administrasjon.

Det er opp til Valdresrådet å fastsette hvilke saksområder som skal behandles av Valdresrådet
eller delegeres til Utviklingsstyret. Rådslederen fastsetter dagsorden for Valdresrådets møter.
./.

Vedlagt følger et reglement til disse vedtekter med en del presiseringer vedr. arbeidsform,
rollefordeling og prosess.
Valdresrådet skal behandle følgende saker:
- Årsmelding, regnskap og budsjett
- Rullering av den 10 årige avtalen og årlige handlingsprogrammer.
- Inngåelse av forpliktende partnerskapsavtaler.
- Alle saker av stor prinsipiell betydning og / eller saker som vil innebære vesentlige
endringer i forhold til VNKs fastsatte budsjett, økonomi m.v.
- Fastsette møte- og reisegodtgjørelser, og evt. ledergodtgjørelser.
- Forslag overfor deltakerkommunene om endringer i disse vedtekter

§ 5.
Utviklingsstyrets ansvarsområde / arbeidsoppgaver
Utviklingsstyret har et hovedansvar for å følge opp det Valdresrådet bestemmer vedr VNKs
innsatsområder – herunder å fremme forslag til handlingsprogram mv. Utviklingsstyret har
det overordnede ansvaret for å forvalte merkevaren.
Utviklingsstyret utøver arbeidsgiveransvaret overfor administrasjonssjefen.

§ 6.
Merkevarestyrets ansvarsområde / arbeidsoppgaver
Merkevaren eies av VNK og merkevarestyret er underlagt utviklingsstyret, men har et
selvstendig og definert ansvar for forvaltning av denne. Merkevarestyrets hovedoppgave er å
utvikle og etablerere kvalitetsstandarder for ulike organisasjoner / aktiviteter ut fra VNKs
merkevarekrav, styre bruken av kvalitetsmerket og drive informasjonsarbeid, markedsføring
og profilering av merkevaren.

§ 7.
Regionstyrets ansvarsområde / arbeidsoppgaver
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Regionstyret skal ha ansvaret for politiske saker og utviklingstiltak av felles regional
interesse mellom kommunene som ikke ivaretas av VNK.
Regionstyret har en bestillerfunksjon på vegne av kommunene overfor VNK, og fastsetter de
årlige rammer og evt. vilkår for bruk av kommunetilskudd, fylkeskommune
partnerskapsmidler og øvrige offentlige midler som betinger politisk styring.
For øvrig vil ulike regionale og interkommunale utviklingstiltak, som f.eks. det
interkommunale BU –styret, sortere under regionstyret, som også er ansvarlig for å peke ut
representanter til en del andre regionale og interregionale organer.

§ 8.
Saksdokumenter / informasjon
Det utarbeides en årlig møteplan for de ordinære møter i Valdresrådet, Utviklingsstyret og
regionstyret – som alle avholdes for åpne dører. Ved endringer i møteplanen innkaller
regionlederen med 14 dagers varsel til møtene.
Møtedeltakerne i alle møter samt de personlige vararepr. for ordførerne i Utviklingsstyret får
tilsendt alle saksdokumenter
Det føres møteprotokoll for alle de ordinære møter. Kopi av innkalling og møteprotokoller
sendes Valdresrådets medlemmer, fylkeskommunens oppnevnte representanter i regionstyret,
varaordførerne, rådmennene, daglig leder i Valdres Næringsforum og pressen.
Saksdokumenter og protokoller til / fra de respektive møter skal fortløpende legges ut på
internett.
På internett skal det også legges ut regional informasjon om organisering, årsmeldinger,
årlige handlingsprogrammer, aktuelle prosjekter, underutvalg mv.

§ 9.
Økonomi
VNKs og regionstyrets virksomhet finansieres i hovedsak ved tilskudd fra
deltakerkommunene, staten / fylkeskommunen, næringslivet mv. samt en del mindre inntekter
i form av godtgjørelser / honorarer ved salg av tjenester.
Kommunenes tilskudd til denne virksomheten må endelig fastsettes gjennom
kommunestyrenes årlige budsjettbehandlinger, men kommunenes intensjon ved inngåelsen av
disse vedtekter er at kommunenes samlede årlige tilskudd til VNK i
samarbeidsavtaleperioden 2008-2011 fastsettes til kr. til minimum 3,5 mill. kr. årlig. Ved
ekstra satsing fra Oppland fylkeskommune på VNK er det en målsetting å øke
kommunetilskuddet til 3,8 mill.kr. pr. år.
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Tilskuddene for kommunevalgperioden 2008-2011fordeles mellom kommunene i hht
folketallet pr. 01.01.2008.
Tilskuddene overføres med en halvpart den 15.03. og restbeløpet den 15.09. hvert år..
Det forutsettes at VNKs og regionstyrets samlede disposisjonsfond (bufferkapital) utgjør
minst 1 mill.kr. pr. 31.12.2011 og med denne forutsetning blir det opp til hhv regionstyret og
Valdresrådet å ta stilling til sine økonomiske disposisjoner de enkelte år i
kommunevalgperioden.
Ved omorganiseringen av Regionrådet for Valdres høsten 2007 overføres Regionrådets aktiva
og passiva til regionstyret disposisjon f.o.m. 01.01.2008.
VNK dekker selv sine møteutgifter - herunder møtegodtgjørelser til alle bortsett fra
ordførerne.
VNKs regnskap revideres av Valdres Kommunerevisjon. Administrasjonssjefen har
anvisningsmyndighet, som kan delegeres.

§ 10.
Uttreden / opphør av avtalen
Den enkelte kommune kan si opp denne avtalen med skriftlig varsel, som tidligst kan
effektueres ved et årsskifte minst ett år etter oppsigelsen
Ved eventuelle krav om uttreden / opphør av disse vedtekter anvendes reglene i
kommuneloven av 25.09.1992.

05.12. 2007

Eivind Brenna
Vestre Slidre kommune
(ordfører)

Kåre Helland
Sør-Aurdal kommune
(ordfører)

Jan Arild Berg
Etnedal kommune
(ordfører)

Helge Halvorsen
Nord-Aurdal kommune
(ordfører)

Knut Haalien
Vang kommune
(ordfører)

Gro Lundby
Øystre Slidre kommune
(ordfører)

Reglement til vedtektene
for
Valdres Natur- og Kulturpark (VNK)
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I Valdresrådets sak V-26/07 ble det vedtatt at følgende presiseringer vedr arbeidsform,
rollefordeling og prosess skulle innarbeides i et eget reglement til vedtektene for VNK.

a) Underutvalg / referansegrupper mv skal ikke ha vedtaksmyndighet, men kan ved
behov brukes som rådgivende faggrupper for administrasjonen.
b) Det legges opp til at ulike satsingsområder i VNKs etter hvert tas inn som
”temaer” til nærmere drøftelser i Utviklingsstyret og evt i Valdresrådet.
c) I videreføringen av handlingsprogrammet for VNK – bl.a. gjennom utarbeidelsen
av de flerårige handlingsprogrammene – legges det opp til gode prosesser med alle
berørte for å få best mulig forankring.
d) Den formelle behandlingsprosess baseres på det ”årshjulet” for behandling av
årsoppgjør, planer og budsjett som er beskrevet i vedtektenes § 3, 5. ledd.
e) Etter hvert som planene blir klarert delegeres gjennomføringsansvaret til
administrasjonen – som dog ved behov kan søke ”drahjelp” fra råds- og
styremedlemmer.
f) De vedtatte møteplanene skal – som tidligere – ligge ute på www.valdres.no. Ved
endringer skal rådsleder / styreleder straks, evt med 14 dagers varsel, innkalle til
møte.
g) Saksdokumenter skal utsendes pr. mail senest 5 dager før møtet – samtidig legges
sakene ut på Valdresportalen.
h) Merkevarestyrets medlemmer holdes også orientert om virksomheten i
Valdresrådet og Utviklingsstyret.
i) Hensikten med et felles utviklingsstyre er at representantene i dette bør ha de
nødvendige fullmakter til å ta stilling til vedtak (uten å måtte klarere dette med
regionstyret / VNF –styret)
j) Handlingsprogrammet for VNK vil f.o.m. høsten 2008 bli lagt ut på nett 14 dager
før endelig behandling

Valdresrådet vil også holde åpent for at nye presiseringer / avklaringer senere kan innarbeides
i dette reglementet.
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