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Sak nr:

RS-49/05: HANDLINGSPROGRAM 2006 – PROSESS
I denne sak legges det opp til å drøfte planprosessen for handlingsprogrammet for 2006.
Regionrådet har ansvaret for oppfølgingen av SPV gjennom utarbeidelse av årlige handlingsprogram som også influeres av det regionale
partnerskap med OFK og innspill fra kommunene, næringsliv og andre
aktører / interessenter. Dette for å få et best mulig grunnlag for en samlet prioritering – der en ved den årlige rullering har anledning til å spisse
spesielle satsingsområder. Videre har det vært enighet om at Regionrådet utvikler sin bestillerrolle vedr. de tiltak / prosjekter som skal gjennomføres, og at ansvaret for gjennomføringsfasen i stor grad delegeres.
Basisgrunnlaget for handlingsplanen ligger i SPV, fylkesplanen og partnerskapsavtalen med OFK - som alle gjelder 4 årsperioden 2005-2008
og det ligger også føringer i de prioriteringer som ble foretatt i tilknytning
til handlingsprogrammet for 2005.
For øvrig vises det til enighet i Næringsrådets møte den 10. mai om å
samordne Regionrådets og næringslivets synspunkter, og å foreta høringsrunden med kommunene slik at vi kan enes lokalt før vi tar de endelige avklaringer med OFK og andre organer på fylkesnivået.
Videre er det ønskelig at vi får tatt endelig stilling til handlingsprogrammene i desember, slik at vi kan starte opp tiltakene tidligst mulig i 2006.
Regionsjefen vil foreslå følgende prosess høsten 2005:
31.08.
06.09.
13.09.
01-20.09
20.09.
28.09.
12.10.
Nov.
07.12.

sign.

Regionstyret tar stilling til prosess
Møte med repr. fra ulike utviklingsmiljøer
Drøftinger i Næringsrådet for Valdres
Møter i ulike fora vedr. innspill til handlingsprogrammet
Fylkestinget orienteres om opplegget
Regionstyret vurderer innkomne innspill
Drøftinger i Valdrestinget – som grunnlag for en høringsrunde i kommunene fram til medio november
Nærmere oppfølging overfor næringsliv, OFK m.v.
Endelig stillingtagen i Regionrådet.
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Etter det regionsjefen erfarer vil dette være i bra samsvar med de justeringer OFK nå legger opp til ved å konsentrere sine innspill / ressurser
inn mot revisjon av regionenes egne planer – og herunder inngå avtaler
om tiltak OFK spesielt vil forplikte seg til.
Totalrammen for PA –midlene for 2006 antas å bli 3250’ – hvorav 950’
er bundet opp til prosjektene "Ung i Valdres" 500’, ”VDMS –fase 2” 300’,
og prosjektet ”Minner for framtida” 150’ som ennå ikke er startet opp.
Dvs 2300’ er disponible til nye tiltak.
I tillegg vil handlingsprogrammet følges opp med ekstra midler fra næringslivet og OFK med en begrenset del av ordinære SPV –midler og
fra andre interessenter.
Første fase er imidlertid å finne fram til de viktigste sakene vi i Valdres
vil prioritere i 2006 – og at vi utfra dette drøfter og får avklart finansieringsmulighetene med ulike parter.
Regionsjefen vil kunne orientere nærmere om opplegget i Regionrådets
møte, og vil utfra det ovenstående fremme følgende
FORSLAG TIL VEDTAK:
Regionstyret slutter seg til den skisserte prosess for utarbeidelse av
handlingsprogrammet for 2006.
VEDTAK:
Som forslaget.
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