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Sak nr :

U-16/09:

PLANSTRATEGI OFK – UTTALELSE FRA VNK
Det vises til tidligere orienteringer / behandling i Utviklingsstyret og
Valdresrådet –sist i sak U-09/09 der det ble orientert om OFKs
høringsutkast, og fattet følgende vedtak:
1. Utviklingsstyret slutter seg til prosessen vedr arbeidet rundt
Planstrategi i Oppland og ber om å få behandlet høringsutkastet i
Utviklingsstyret den 22.04.09.
2. Utviklingsstyret vil presisere at kommunene gir egen uttalelse og at
VNK gir uttalelse innenfor 10 års avtalens rammer.

./.

Høringsutkastet følger vedlagt der det på en kortfattet måte beskrives
hva en planstrategi er, hvem det skal planlegges for,
planleggingsprosessen, hensikten med planstrategien og der det også
er lagt inn en matrise der ulike aktører kan markere sine prioriteringer.
Det er utfylling av denne matrisen i høringsutkastet Utviklingsstyret i
denne sak skal ta stilling til.
Etter alle høringsinnspillene er oversendt OFK innen 01.05. vil det bli
laget et endelig høringsutkast, som etter behandling i fylkesutvalget
30.06. blir sendt ut på høring med frist 01.10. før planstrategien tas opp
til endelig behandling i fylkestinget høsten 2009.
Vedr matrisen skal det markeres de tre viktigste utfordringene
Utviklingsstyret mener det sammen med OFK bør sette på dagsorden i
hhv Valdres og i hele opplandssamfunnet i planperioden.
Daglig leder vil forslå at Utviklingsstyret prioriterer at følgende av de
angitte utfordringer settes på dagsorden for hhv Valdres og
opplandssamfunnet.
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Utfra VNKs ståsted er det viktig at alle de ovenstående utfordringene
settes på dagsorden både for Valdres og opplandssamfunnet. Når det
her skal velges 3 utfordringer foreslår daglig leder at valget i VNKs 10
års perspektiv faller på:
• Befolkningsutvikling / bosetting og viktigheten av å opprettholde
levende bygder - med lys i alle vinduer.
• Infrastruktur – med veg, fly, gang- og sykkelveger, stier, løyper,
elektronisk infrastruktur mv.
• Konkurransekraft – herunder også attraktivitet, helse og
merkevarebygging
mens det fra vårt ståsted er viktig at også opplandssamfunnet har fokus
på befolkningsutvikling / bosetting og besørger kompetanseheving i alle
regioner. Forøvrig er det vanskelig å vurdere hvorvidt klima bør
prioritertes før konkurransekraft og infrastruktur.
Med forbehold om de synspunkter Utviklingsstyret har på de
ovennevnte prioriteringer, vil daglig leder overfor Utviklingsstyret
fremme følgende
FORSLAG TIL VEDTAK:
Utviklingsstyret prioriterer følgende utfordringer som vi i fellesskap bør
sette på dagsorden i hhv:
Valdres
- Befolkningsutvikling / bosetting
- Infrastruktur
- Konkurransekraft / attraktivitet
Opplandssamfunnet
- Befolkningsutvikling / bosetting
- Kompetanse
- Klimautfordringene
og ber daglig leder meddele dette til Oppland fylkeskommune.
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