ORIENTERINGSSAKER
Utviklingsstyret – 22.04.2009
O-11/09:
./.

O-12/09:

Valdres Fotballklubb
Her vil daglig leder i Valdres Fotballklubb Gunnar Dahlen orientere om
opplegget for 2009. Jfr. vedlagte brev.

Internasjonalt samarbeid
Det vises til sak U-02/09 der det ble orientert om OFKs invitasjon til seminar om internasjonalisering på Lillehammer 10.03.d.å.
Enighet om at Helge Halvorsen / Ingjerd Thon Hagaseth, som begge
skulle delta på seminaret, gir en kort orientering til utviklingsstyre.

O-13/09:

Trafikksikkerhet – videre framdrift
Det vises til tidligere initiativ om trafikksikkerhetskonferanse i Valdres –
høsten 2008, som ikke førte fram, og til at ordførerne Eivind Brenna,
Helge Halvorsen og Knut Haalien i møte den 21.01.09 påtok seg å forberede et videre arbeid med å få trafikksikkerhet på dagsorden.

.//.

Jfr. vedlagte avisoppslag om ordførernes møte den 20. mars med repr
fra prosjektet ”Trafikktryggleik i Hallingdal”, og også mail av 24.03. fra
Ivar Ringen i Trygg Trafikk Oppland – til ordførerne i Valdres – om at
dette er helt i tråd med det tilbudet som ikke ble igangsatt høsten 2008.
I møtet legges det opp til kort orientering samt drøftelser om videre
framdrift.

O-14/09:

Strategi vedr Fjelldirektorat
Under Senterpartiets landsmøte i mars ble det fra lederen foreslått at
det bør opprettes et statlig ”Fjelldirektorat”, som bør ligge utenom Oslo.
Dette med formål å sørge for mer lokal forvaltning av fjellområdene.
Om dette skal bli realisert er det mange gode argumenter for lokalisering til Valdres.
Både politikere og Valdres Næringsforum BA har allerede påpekt dette.
Utviklingsstyret bør drøfte hvorvidt det bør engasjere seg i dette, sette
ned en egen strategigruppe m.v.

O-15/09:

Fylkesveger og fylkesvegplan
Det vises til orienteringssak 08/09 i Valdresrådet vedr Nasjonal Transportplan, og at dette skulle følges opp med orientering / drøftelser om
fylkesveger og ny fylkesvegplan i dette møtet.
OFK v/ Audun Tron og Jørn Prestsæther vil innlede, og til denne saken
er alle ordførerne invitert.
Den nye fylkesvegplan vil ventelig bli sendt på høring før sommerferien.

