
Sommerbrev 2017 fra Valdres Hytteforening (VHF) 
 
I VHFs aller første handlingsplan fra 2014 var følgende punkter listet: 

• Våre medlemsforeninger skal ha møterett med formannskapet minimum 2x pr år, 
med agenda og punkter for oppfølging 

• Hytteinnbyggere skal være målgruppe i kommunedelplaner o.a. på linje med andre 
målgrupper i kommunen 

• Våre medlemsforeninger skal ha status som formell høringsinstans i kommunale 
saker som er relevante for foreningenes medlemmer 

• Søke samarbeid oppover og utover regionen (VNK, fylke, Dep etc) 
• Øve innflytelse ved å søke representasjon i styret i interkommunale foretak 

På region-nivå har nå vi lykkes i kanskje større grad enn vi kunne forventet: 

• VHF har nå fast plass i det øverste styrende organet, Valdresrådet 
• VHF (v/undertegnede) ble valgt til nestleder i Valdresrådet 
• VHF har fast styreplass i Visit Valdres, reiselivs- og næringsorganisasjonen i 

Valdres 
• Oppland Fylkeskommune (OFK) invitert VHF til å delta i en arbeidsgruppe i fbm 

den planprosessen fylket skal gjennomføre frem til høring i oktober (kanskje et 
resultat av at VHF sendte et 8 sides notat til OFK som innspill til deres 
planprosess?) 

• VKR har allerede i flere år hatt en hytteeier i sitt styre 

Vi leverer nå jevnlig innspill til region og fylke, våre innspill til Opplandsbenken blir 
lest og tatt på alvor (iflg. Høyres Opplands-representant Olemic Thommesen). 
 
På kommunenivå gjenstår fortsatt en del, selv om V.Slidre og Nord-Aurdal nå har 
kommet godt i gang, både som høringsinstanser og i regulær møtevirksomhet med 
kommunen. 
 
Men det er ganske hyggelig å kunne rapportere tilbake at Valdresrådet i møtet 
21.06.17 etter VHFs innspill konkret anbefaler at  

1. Valdres Natur og Kulturpark forsetter å prioritere hytte- og hytterelatert næring i 
sitt arbeid. 

2. Politikerne i Valdresrådet tar med seg ønsket om at kommune 
innfører deltidsinnbyggerne som egen målgruppe i sin samfunnsplanlegging. 

3. Politikerne i Valdresrådet tar med seg ønsket om helhetlig samordning for stier 
og løyper til sine respektive kommuner. 

(se sak V 14-/-17 i referatet fra Valdresrådet på linken  
http://www.iktvaldres.no/VNK/2017/Valdresr%C3%A5det%2021.juni/170621%20Referat%20Valdresr%C3%A5det
.pdf ) 
 
Vi i VHF tror derfor at vi har hatt et godt første halvår, selv om Ting Tar Tid. 
God sommer! 
	


