PRESENTASJON AV HVA EN TILKNYTNING TIL VALDRES HYTTEFORUM (VH)
KAN BETY FOR DEN ENKELTE LOKALE HYTTEFORENING / VEL OG DERMED FOR
ALLE HYTTEEIERE I VALDRES-REGIONEN.
Presentasjonen omfatter følgende:
1.
2.
3.
4.

1.

Hva er VH?





2.

Hva er VH?
Hvorfor etablere VH og hvorfor akkurat nå?
Formålet med VH.
Hva ønsker vi å oppnå med VH og hvordan skal vi oppnå det?

VH er en «paraply», bestående av en kommunedekkende hytteforening fra hver av
de 6 kommunene som regner seg som området «VALDRES».
Dette betyr at FHF vil representere alle hytteforeningene i Vang Kommune. Rent
praktisk medfører det at vi foreslår å skifte navn til TFHF (Tyin Filefjell Hytteforum) da
vi nå også vil ha hytteforeninger ved Tyinvannet som medlemmer.
For saker som bare berører Vang kommune og hytteforeningene i Vang vil det
fortsatt være TFHF som taler hytteeiernes sak overfor kommunen, men vi kan få
større vekt ved å trekke inn VH og derved alle hytteforeningene i Valdres dersom vi
føler at vi ikke når frem.

Hvorfor etablere VH og hvorfor akkurat nå?
 Det er nå ca. 18000 hytter i de 6 Valdres-kommunene. Hytteeierne har i dag ingen
formell stemmerett. Det er derfor viktig at det nå etableres en felles plattform for
disse 18000 hytteeierne. En plattform som kan tale alle hytteeiernes sak.

 Det etableres stadig flere lokale hyttevel/foreninger i de ulike hytteområdene. Det
avdekkes ganske raskt at på en rekke områder har disse lokale vel/foreninger felles
interesseområder. Det vil være en hovedoppgave for VH å fremme disse felles
interesser overfor myndigheter etc.

 Også fra kommunens side er det ønskelig å ha en hytteforening å forholde seg til –
ordførere og rådmenn sier at det er vanskelig å etablere løpende kontakt med de
flere hundre små enheter som finnes i kommunene.

 Kommunestrukturen er i endring. Samarbeidet mellom kommunene blir stadig
tettere Det er derfor viktig at hytteeierne gjennom sine lokale hyttevel/foreninger
får etablert et felles organ som kan tale hytteeiernes sak med en sterk stemme.

3.

Formålet med VH.
 VH skal først og fremst være et forum for utveksling av erfaringer og informasjon
mellom hytteforeninger i kommunene – for å lære av hverandre.

 Det viktigste er imidlertid å få i gang samarbeidet mellom hytteeiere og kommunen i
hver av de 6 kommunene – det er på lokalplanet at de fleste saker hører hjemme.

 VH skal likevel kunne tale medlemsforeningenes sak i forhold til myndigheter,
organisasjoner etc. der det er naturlig i kommuneovergripende saker

 VH skal holde seg orientert om myndighetenes politikk, planer og tiltak som berører
hytteeiernes interesser.

 VH skal være en aktiv pådriver for å synliggjøre hva hytteeierne betyr for Valdresøkonomien. (Hytteeierne bidrar i dag med ca. 1,3 milliard pr. år).

4.

Hva ønsker vi å oppnå med VH og hvordan skal vi oppnå det?


Den overordnete målsetting for hytteeierne i Valdres-regionen og dermed VH, er at
hytteeierne får en innflytelse som står i forhold til hva de bidrar med.
 VH skal arbeide aktivt for at hytteeierne får formell status som høringsinstans i saker
som berører hytteeierne.
 VH skal arbeide aktivt for at den lokale medlemsforening får etablert gode og nyttige
relasjoner til sin kommune gjennom:
 Regelmessige møter med ordfører og rådmann
 Regelmessige møter med formannskap i kommunen
 Å få etablert en ordning med en kommunalt ansatt hytteombud
 Å være en målgruppe i kommunale delplaner
 Å arbeide aktivt for at fastboende og hyttefolket behandles likt på de områder
der dette er naturlig.
 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK), som er en regional organisasjon til fremme av
Valdres som merkevare, har som ett av sine mål at Valdres skal bli den beste
hyttedestinasjonen i Norge. Dette arbeidet ønsker VH å bidra til gjennom godt
samarbeide mellom hytteinnbyggere, politikere, kommuneadministrasjon og andre
organisasjoner lokalt, regionalt og nasjonalt.

