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Det vises til Kommunal- og regionaldepartementets brev av 26.02.08 vedlagt høringsnotat for
gjennomføring av forvaltningsreformen.

Valdres Natur- og Kulturpark ble stiftet 12.06.07 som landets første natur- og kulturpark -
etter fransk modell, og er en bygdeutviklingsregion som gjennom langsiktig
merkevarebygging knyttet til natur- og kulturverdier - og lokal styring - som skal gi økt
verdiskapning og livskraft i lokalsamfunnet.

Styringsorganene er Valdresrådet - hvorav 14 politikere (2 fra hver at de 6 kommunene og 2
fra Oppland fylkeskommune) og 10 næringslivsrepresentanter, og Utviklingsstyret -
bestående av 3 ordførere, 3 næringslivsrepresentanter og 1 repr fra merkevareorganisasjonene.

Valdres Natur- og Kulturpark mener utviklingsarbeid i regi av småregionene kan være en god
resept, og at det er viktig at forvaltningsreformen både tilrettelegger for og stimulerer til dette.

Valdres Natur- og Kulturpark har i denne sammenheng følgende

HOVEDBUDSKAP

Ved gjennomføring av forvaltningsreformen bør det presiseres at fylkeskommunene må
ha anledning til - og oppfordres til - å delegere oppgaver til kommuner /  småregioner
der dette er hensiktsmessig.

Valdres Natur- og Kulturpark mener for øvrig - uavhengig av antall fylkeskommuner /
overordnede regioner - at det viktigste for utkantsregionene er at det i regional- og
distriktspolitikken utvikles robuste arbeids-, bolig- og serviceregioner (ABS -regioner). Dette
er funksjonelle regioner med felles identitet, tilhørighet, kultur og utfordringer - som i stor
grad er identiske med de regioner kommunene selv har etablert for å løse felles utfordringer.

Selv om fellesoppgavene i disse regioner ofte løses i regi av interkommunale organer,
regionråd m.v. basert på indirekte politiske valg, vil de lokale politikere i langt større grad bli
ansvarliggjort enn mer "fjerne fylkes- og storregionpolitikere".
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Lokal forvaltning av utviklingsoppgavene vil gi økt lokal politisk engasjement mht å
vitalisere lokaldemokratiet og åpne for gode lokale nettverk og samordning av virkemidler -
også mellom det offentlige og næringslivet.  Dette vil også være i tråd med målsettingen i
regionalpolitikken om å delegere oppgavene ned til lavest mulig effektive nivå.

Valdres Natur- og Kulturpark viser til at vi i Valdres har svært gode erfaringer med dette.

• Oppland fylkeskommunes distriktsvennlige opplegg med partnerskapsavtaler med
kommunene /  regionrådene regionvis -  3,25 mill.kr.  årlig til regionale
utviklingstiltak - forvaltet av ordførerne + repr fra Oppland fylkeskommune.

• Forsøksordningen om interkommunal forvaltning av BU - midler til Valdres -
forvaltet av ordførerne og repr fra faglagene.

• Lokal forvaltning av kompensasjonsmidler til kommunene ved bortfall av den
differensiert arbeidsgiveravgiften - forvaltet i fellesskap mellom ordførere og repr
fra næringslivet. (Er nå falt bort etter gjeninnføring av differensiert
arbeidsgiveravgift).

Alle disse ordninger har vært forvaltet i svært god samstemmighet og engasjement. I Valdres
har vi videreført dette i vårt nye konsept Valdres Natur- og Kulturpark, som er utviklet i godt
samarbeid med tilslutning fra både Regjeringen,  Fylkesmannen i Oppland,  Oppland
fylkeskommune, Valdres Næringsforum BA og ikke minst alle seks valdreskommunene -
som har inngått forpliktende 10 års avtale om konseptet.

Valdres Natur- og Kulturpark mener at tilretteleggingen av slike forpliktende samarbeid i
ABS -regionene er svært viktig for både den regionale utvikling, og for å få et godt samspill
mellom nivåene.  Dette åpner også for at regionene i fylkene kan utvikle seg etter sin egenart
og sine konkurransefortrinn gjennom å få tildelt ulike oppgaver og ulike økonomiske
ressurser.

Ut fra  det ovenstående er det derfor viktig at det ved behandlingen av forvaltningsreformen
stimuleres til slik delegering av oppgaver til kommuner /  småregioner der det lokalt er
tilstrekkelig tilrettelagt for dette.
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Valdres Natur-  og Kulturpark
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