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Handlingsprogrammet for 2010

Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) er en bygdeutviklingsregion som gjennom
langsiktig merkevarebygging knyttet til natur- og kulturverdier – og lokal
styring – skal gi økt verdiskapning og livskraft i lokalsamfunnet.
Samtidig tar Valdres vare på og utvikler viktige verdier av lokal, nasjonal og
internasjonal betydning for framtidige generasjoner.
VNK bygger på:
a) En 10 årig avtale (charter) om lokal samfunnsutvikling 2007-2017
b) En 4 årig samarbeidsavtale m/ vedtekter (2008-2011) som alle
valdreskommunene samt Valdres Næringsforum BA har sluttet seg til
c) Et 10 årig langtidsprogram for de tiltak som skal gjennomføres for å nå de
fastsatte mål for 2017
d) Årlige handlingsprogram som er en rullering av langtidsprogrammet.
I dette dokumentet er det årlige handlingsprogram presentert på neste side, og alle
innsats- og satsingsområdene og tiltakene er nummerert med tilsvarende
nummerering som vil inngå i langtidsprogrammet.
Alle de ovennevnte dokumentene er for øvrig utlagt på Valdresportalen
www.valdres.no
Langtidsprogrammet for tiltakene fram mot 2017 er en nyskapning f.o.m. 2010, og
skal etter hvert utvikles til et dynamisk dokument der tiltakene er nærmere beskrevet
– både i omfang og gjennomføring i tid. Det er videre lagt opp til at
langtidsprogrammene for de ulike innsats- og satsingsområder drøftes som
temasaker i Utviklingsstyrets møter – slik at programmene får en bedre forankring,
og gir et godt fundament for Utviklingsstyrets beslutninger. Dette samtidig som
tiltakene blir satt i en mer langsiktig målrettet satsing – som også gjør det lettere å
evaluere og ansvarliggjøre gjennomføringen det enkelte år.
Visjoner, verdiskaping, hovedstrategier, økonomi og nærmere omtale av de ulike
innsats- og satsingsområder er inntatt i langtidsprogrammet.
I dette handlingsprogrammet for 2010 er det kun gitt en kortfattet oversikt over de
innsats- og satsingsområder – og tiltak innen disse – som vil være aktuelle i 2010.
I kolonnene er vist ( i 1000 kr):
VNKs bidrag i form av generelle arbeids- og driftskostnader og tiltaksmidler –
finansiert med VNKs generelle midler.
Øremerkede bidrag til enkeltprogrammer fra eksterne kilder
For øvrig er det gitt en del stikkord vedr. gjennomføring, ansvar (også internt),
samhandling, mål 2010 og merknader

I tillegg til arbeidet med de spesifikke innsats- og satsingsområdene er det i VNKs
mange politiske og administrative gjøremål. Foruten de ordinære drifts- og
utviklingsoppgaver, vil det i 2010 være spesiell fokus på:
Videreføring av verdiskapningsprogrammet for kulturminner
Videreføring av den interkommunale BU –ordningen
Avklaringer vedr framtidig finansiering
Begge de to ovennevnte ordninger har blitt et svært sentrale i VNK –konseptet – og
må på en eller annen måte videreføres.
For øvrig viktig å få videreutviklet nettverket for natur- og kulturparker og få til en god
framdrift i fjellregionsamarbeidet..

Viktige samarbeidspartnere
Kommunal- og regionaldepartementet
Næringsdepartementet
Miljøverndepartementet
Kulturdepartementet
Samferdselsdepartementet
Riksantikvaren
Oppland fylkeskommune (OFK)
Fylkesmannen i Oppland (FM)

Valdreskommunene
Valdres Næringsforum BA (VNF)
Valdres Destinasjon AS (VD)
Valdres Næringshage AS (VNH)
Valdresmusea AS (VM)
OPUS Valdres / VVS
Merkevareorganisasjonene
Valdreskvalitet BA, Valdres Mat BA

VNKs Organisering

Spørsmål til planen sendes til e-post: post@valdres.no eller tlf. 61359450.
For ytterligere info om Valdres Natur- og Kulturpark: http://www.valdres.no eller ta direkte
kontakt med daglig leder Kjell Arne Berntsen mob: +47 97153498

