Hva kan Valdres gjøre for å hindre fraflytting?
Torsdag 26. november skriver Avisa Valdres at det er blitt 1635 færre innbyggere i Valdres de
siste 27 årene. Et snitt på 60 færre hvert år. Da tenker jeg at det vil være lurt å gjøre mottiltak
for på kort sikt å stoppe nedgangen, og på lengre sikt øke antallet innbyggere. Jeg tror det er
innbyggerne i Valdres som sitter på nøkkelen til å utvikle regionen, mens politikerne sitter på
noen verktøyer for å bidra. Det blir helt feil at alle innbyggerne skal sitte og vente på at
politikerne skal ordne opp. Her trengs det et godt samspill. Innbyggerne sitter på idéer, mens
politikerne sitter og fordeler skattepengene som hver og en av innbyggerne bidrar med.
Politikerne må sette opp konkrete mål for hvor mange innbyggere vi skal ha om ti år, samt
delmål for å oppnå dette. Jeg vil tro at å øke innbyggertallet vil gjøre vår region mer attraktiv
for fremtiden. Politikerne kan utfordre innbyggerne ved å komme med innspill til hvordan
skaffe flere innbyggere, og det må også legges ved tiltaksplaner med økonomiske
investeringer for å lykkes. Jeg håper at ved å involvere flere i dette, vil fokuset være å få flere
innbyggere, og at vi sammen kan skape gode resultater. Det vil nok være mange i næringslivet
og fra andre miljøer som har idéer det er verdt å lytte til.
Mitt forslag er at det satses på gründer-arrangementer. Det er mange i Valdres som har en
interesse de ønsker å utvikle i form av et arrangement. Ofte ser vi at gründere mangler en
viktig faktor for å lykkes, de har idéen men mangler kapital for å komme i gang. I tillegg kan
det også være risikofylt å skape et arrangement.
Arrangementet må holde høy kvalitet, det må gjøres kjent, og en må få besøkende. Hvorfor
nettopp satse på arrangementer? Besøkende må ofte ha en grunn til å besøke Valdres, og når
det er arrangementer, får de en slik grunn. Fordelen med arrangementer er at det kommer flere
besøkende til Valdres, og de besøkende bruker ikke bare penger på arrangementet, men også i
øvrig næringsliv. Arrangementer trekker folk til Valdres, og sørger for økt omsetning. Når det
blir økt omsetning, fører det til at restauranter må ansette flere folk for å servere mat.
Tilsvarende utvikling gjelder for butikker og andre bedrifter innenfor deres områder.
Vi vet at mange som kjøper hytter i Valdres har vært på et arrangement og likt området så
godt at de bygger eller kjøper hytte. Dette gir bygg og anlegg flere oppdrag, og det blir behov
for flere ansatte. Arrangementene gir også god markedsføring av Valdres, eksempelvis
Beitosprinten, som ble vist flere 10-talls timer på NRK og i svensk tv. Dette fører til at flere
har lyst til å besøke Valdres - som igjen fører til flere arbeidsplasser. Arbeidsplasser er
nøkkelen til vekst, i følge Birgitta Ericsson i Østlandsforskning. Hun sier i artikkelen i Avisa
Valdres ”-Arbeid er den viktigste faktoren for busetjing.”
Det kan være mange tiltak for å skape flere arbeidsplasser og økt bosetning i Valdres, men jeg
tror det er viktig at tiltakene settes i gang, og at de er målbare.
Et grep som politikerne kan gjøre, er å sette av midler fra det offentlige til investeringer i
gründer-arrangementer. Hva med å sette av kr 1 million per år som gründer-arrangementer
kan søke på, og at det er maks fire arrangementer som får støtte i tre år? Kriteriene bør være at
arrangementet må ha potensial til å bli et volum-arrangement etter tre år, med over 2000
deltakere. Etter tre år bør arrangementet være liv laga og stå på egne bein. Arrangementene vil
ofte gi to overnattinger, folk kommer dagen før og blir til dagen etter. Dette vil gi 4000 nye
gjestedøgn, og med fire slike arrangementer vil det etter tre år gi 16.000 nye gjestedøgn.

Lillehammer, som er dyktige på arrangementer, sier at et gjestedøgn på et arrangement gir ca.
kr 2500 i omsetning. Det vil gi 40 millioner i omsetning, og når næringslivet har en
tommelfinger-regel som sier at en million i omsetning fører til én arbeidsplass, så har dette
tiltaket gitt 40 nye arbeidsplasser hvert tredje år. Og da har vi ikke tatt med ringvirkningene
av de besøkende på arrangementene som faller for Valdres og bygger hytte.
På denne måten kan vi ta skjeen i egen hånd og snu fraflytting til tilflytting, og dermed vekst
for Valdres. Jeg håper at flere i næringslivet vil komme med konkrete tiltak.

