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Sak nr :

U-45/09:

OFKs REGIONALE HANDLINGSPROGRAM 2010
Det vises til sak V-14/09 der Valdresrådet vurderte samordning mellom
VNK og OFKs planprosesser, fullmakter m.v., og som resulterte i
følgende vedtak:
1. Valdresrådets generelle syn er at vi må få en best mulig samordning
mellom VNKs og OFKs handlingsprogrammer.
Valdresrådet gir Utviklingsstyret fullmakt til å uttale seg eller inngå
avtaler med OFK i den grad OFKs behandlingsfrister ikke muliggjør
behandling i Valdresrådet i hht vedtatt møteplan.
2. Valdresrådet registrerer at høringsfristen på OFKs regionale
handlingsprogram er 01.11., og ber om at Utviklingsstyret avholder et
kontaktmøte med OFK den 13.10., og behandler uttalelsen til RHP i
nytt møte den 28.10.
3. Dersom OFK kan forutsi den framtidige behandling av regionalt
handlingsprogram, ber Valdresrådet om at møteplanen for høsten
f.o.m. 2010 justeres for dette – f.eks. ved at Valdresrådets høstmøte
forskyves til medio oktober.

.//.

I brev av 22.09.d.å. har OFK oversendt sitt utkast til Regionalt
handlingsprogram 2010 (RHP 2010) til høring med frist 01.11.09.
Høringen omfatter bl.a. alle regioner og kommuner i Oppland.
Det er lagt opp til at OFK v/ Frode Sannum orienterer nærmere om
utkastet til RHP 2010 i møtet, og at Utviklingsstyret drøfter de
momenter som spesielt bør fokuseres på i forhold til vårt konsept i både
VNKs uttalelse og i de forestående drøftelser om en
gjennomføringsavtale med OFK for 2010.
Videre vises det til at det i ordfører / rådmannsforum den 07.10.d.å.
framkom at kommunene ikke vil sende inn egne uttalelse, men kan gi
innspill til VNKs uttalelse – forutsatt at de får oversendt et utkast til en
slik uttalelse.
Kommunene vil selv stå for behandlingen av regional planstrategi.
Daglig leder har gjennomgått dokumentet, og er enig i hovedomtalen av
Valdres i avsnitt 2.6 der OFK vil
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 Styrke natur- og kulturbasert næringsutvikling med utgangspunkt
i landbruk, reiseliv og tilknyttede næringer gjennom Valdres
Natur- og Kulturpark
 Gi økt verdiskaping og livskraft i lokalsamfunnene gjennom
langsiktige merkevarebygging.
og der valdresregionens rolle er å støtte opp om hovedsatsingene i
Valdres Natur- og Kulturpark:









Regional merkevarebygging
Næringsliv – spesielt, reiseliv, landbruk og foredling
Frisk i Valdres
Natur og arealbruk
Kultur og kulturminner
Kompetanse
Samferdsel
Tilflytting

For øvrig registreres at VNKs konsept og rolle vedr. de 25 politiske
resultatmål i avsnitt 3 er varierende.
Spesielt viktige resultatmål i forhold til VNKs innsats- og
satsingsområder er:
4
5
11
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Allsidige kunst- og kulturopplevelser
Aktiv formidling av kulturarv
God folkehelse
Vekstkraftige virksomheter innen kulturbaserte næringer
Vekstkraftig reiselivsnæring
Robuste landbruksbasert næringer
Vekstkraftige regioner gjennom sterke regionsentra
Minst mulig utslipp av klimagasser
Høy kvalitet på bruk og vern av natur- og kulturarv
Ivareta kulturlandskap og fysiske kulturmiljøer
Gode betingelser for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
Sikre og effektive hovedtransportårer
Sikkert og effektivt fylkesvegnett

I avsnitt 4 er budsjett / økonomi og interne forhold i OFK omtalt.
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Daglig leder mener det spesielt er viktig å få til et godt samarbeid med
OFK på de områder som inngår i VNK –konseptet, og at dette blir fulgt
opp i gjennomføringsavtalene.
Dette som underlag for videre drøftelser etter Frode Sannum sin
orientering i møtet.
Med forbehold om disse drøftelsene vil daglig leder overfor
Utviklingsstyret fremme følgende
FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Utviklingsstyret vil i all hovedsak gi sin tilslutning til fornyelsen av
regionalt handlingsprogram – både i form og innhold
2. Utviklingsstyret vil be om at daglig leder ut fra drøftelsene i møtet og
det pågående arbeid med VNKs handlingsprogram utarbeider et
utkast til uttalelse til OFK , som forelegges Utviklingsstyret til endelig
behandling den 28.10.d.å.
3. Utkastet til uttalelse sendes snarest mulig ut til kommunene med
invitasjon til å gi innspill på momenter / endringsforslag, som kan
vurderes innarbeidet i den endelige uttalelsen.
………….
I møtet orienterte Inger Elin Nes Hjelle, OFK nærmere om den nye
formen på OFKs regionale handlingsprogram (RHP), som både var
enklere og mer overordnet enn tidligere, og der konkrete tiltak vil bli
fulgt opp i andre dokumenter – jfr. bl.a. gjennomføringsavtalen mellom
OFK og regionene.
Hun viste også til at det blir en viktig gjennomgang mellom
regionkoordinatorene og OFKs fagenheter på et dialogmøte på
Lillehammer den 26. november.
Vedr målindikatorer m.v. er dette utelatt i RHP, men vil bli søkt
innarbeidet i andre dokumenter.
OFK fastslår å videreføre PA –avtalen på 2,5 mill.kr. pr region – og har
lagt seg på samme beløp til alle regionene.
Fra debatten ble bl.a. følgende notert:
-
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Ønske om å få synliggjort mulighetene for midler til forskning og
utvikling (jfr. terroir prosjektet) gjennom økte FOU midler til OFK.
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-

Viktig at OFK blir med på tilflyttingsprosjekt og arbeidet med
næringsutvikling og nye arbeidsplasser
Fagernes lufthavn bør nevnes både under ”resultatmålene”,
”vekstkraftig reiseliv” og ”Sikre og effektive transportårer”
OFK bør koples mer mot fellesgodefinansiering, og mindre til
markedsføring (reiselivet har ikke matchingsmidler).

VEDTAK:
1. Utviklingsstyret vil i all hovedsak gi sin tilslutning til fornyelsen av
regionalt handlingsprogram – både i form og innhold
2. Utviklingsstyret vil be om at daglig leder ut fra drøftelsene i møtet og
det pågående arbeid med VNKs handlingsprogram utarbeider et
utkast til uttalelse til OFK , som forelegges Utviklingsstyret til endelig
behandling den 28.10.d.å.
3. Utkastet til uttalelse sendes snarest mulig ut til kommunene med
invitasjon til å gi innspill på momenter / endringsforslag, som kan
vurderes innarbeidet i den endelige uttalelsen.
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