REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN 28.10.2009
Det vises til møteinnkalling av 20.10.09, og de der vedlagte saksomkostninger.
Følgende deltok:

Eivind Brenna, møteleder, Tor Berge, Knut Haalien, Helge
Halvorsen, Magne Kampen og Kjell Berge Melbybråten samt
Kjell Arne Berntsen og Arne Bang
Gro Lundby var også til stede under sakene 48 og 49

Følgende ordinære saker ble behandlet:
U-48/09: Protokoll
U-49/09: OFKs nye planstrategi – uttalelse
U-50/09: OFKs regionale handlingsprogram 2010
U-51/09: Eventuelt – Endring av møtedato
Nedenfor er det orientert om behandlingen i møtet – de ordinære saker er for øvrig i
sin helhet lagt ut på www.valdres.no

U-48/09:

PROTOKOLL
FORSLAG TIL VEDTAK:
Utviklingsstyret godkjenner protokoll fra styremøtene 28.10.09
VEDTAK:
Som forslaget

U-49/09:

OFKs NYE PLANSTRATEGI – UTTALELSE
…………………
Det forelå i møtet ikke noen innspill / endringsforslag fra kommunene til
det utsendte utkast.
I møtet ble det enighet om i nest siste avsnitt å endre strekpunkt fra ”Ny
landbrukspolitikk / fjellpolitikk” til ”Ny politikk for fjellbygdene”
VEDTAK I UTVIKLINGSSTYRET DEN 28.10.09:
Utviklingsstyret slutter seg til utsendte utkast til VNKs uttalelse til OFKs
nye regionale planstrategi – med den i saksframstillingens påpekte
endring.

U-50/09.

OFKs REGIONALE HANDLINGSPROGRAM 2010
……………………………
Det forelå til møtet ingen innspill / endringsforslag fra kommunene.
I møtet ble det enighet om å ta inn på side 5 i uttalelsen følgende nye
punkt 12 vedr. idrettssatsing.

”12. Valdres trenger en offensiv videresatsing på idrett knyttet til Frisk i
Valdres, Worldcup, Valdres Fotballklubb og opp mot en framtidig
flerbrukshall – der også rekruttering er en del av satsingen”.
VEDTAK I UTVIKLINGSSTYRET 28.10.09:
Utviklingsstyret slutter seg til det framlagte utkast til VNKs uttalelse til
OFKs regionale handlingsprogram for 2010 – med den i
saksframstillingen påpekte endring.

U-51/09:

EVENTUELT
Her ble følgende sak tatt opp:
a) Endring av møtedato
Styreleder informerte om at det den 25.11d.å. skal være et viktig
møte i natur- og kulturnettverket i Bergen.
VEDTAK:
Utviklingsstyret utsetter det planlagte møtet i Utviklingsstyret den
25.11.d.å. til torsdag den 3. desember.

