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OFKs NYE PLANSTRATEGI
Det vises til tidligere orientering om at OFK nå skal erstatte den tidligere
fylkesplanleggingen med en regional planstrategi – der OFK sammen
med regionene / kommunene og regional statsforvaltning (38 statlige
etater i Oppland) i et forpliktende samarbeid drøfter:
 Utfordringer og muligheter
 Beskrive viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer og
vurdere langsiktige utviklingstrekk
 Drøfte / beslutte hva slags planer som trengs for å nå ønskelige
mål for fylket / regionene / kommunene.
Det har i 2008 / 2009 pågått et planarbeid om dette, hvor alle 6
regionene har deltatt i planstrategiforum (Gro Lundby) og i
prosjektgruppa (Aslag Hamre).
Utviklingsstyret uttalte seg til et høringsutkast om prioriteringer og
utfordringer i sak U-16/09 – som resulterte i følgende vedtak:
Utviklingsstyret mener befolkningsutvikling / bosetting som et overordnet
mål for tiltaksarbeidet i Oppland og dets regioner, og mener at følgende
utfordringer bør ha størst fokus både for Valdres og opplandssamfunnet.
- Infrastruktur – med veg, fly, gang- og sykkelveger, stier, løyper,
elektronisk infrastruktur m.v.
- Konkurransekraft / kompetanse – herunder også attraktivitet, helse og
merkevarebygging
- Organisering av offentlig sektor – spesielt med fokus på god
arbeidsdeling mellom nivåene.
Utviklingsstyret ber daglig leder meddele dette til Oppland fylkeskommune.

./.

I vedlagte høringsdokument – som ble behandlet av Oppland
fylkesutvalg den 06.10.d.å. – framgår det hva en regional planstrategi er
og nærmere om hjemmel, prosess og innhold. Det foretas en parallell
behandling med OFKs regionale handlingsprogram, men uttalefristen er
1. desember (mens RHP er 1. november).
Planarbeidet har resultert i følgende 4 hovedutfordringer:
1. Attraktivitet og konkurransekraft
2. Kompetanse
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3. Klima
4. Bruk og vern
der det under pkt 1 om attraktivitet og konkurransekraft også inngår:
Arbeidsliv og næring, infrastruktur, by- og tettstedsutvikling og
forebyggende helsearbeid.
Daglig leder mener vi bør avvente å uttale oss om saken til i møtet den
25.11.d.å., men finner det riktig at Utviklingsstyret nå blir orientert om
høringsutkastet – i det dette vil kunne få betydning både for uttalelsen til
det regionale handlingsprogram for 2010 (RHP 2010), for det videre
arbeid med VNKs handlingsprogram, gjennomføringsavtalene med
OFK mv.
Daglig leder registrerer at det meste av våre innspill inngår i hovedpunkt
”attraktivitet og konkurransekraft”, og antar at dette punktet vil bli høyt
vektet i den videre prioritering.
Daglig leder vil overfor Utviklingsstyret fremme følgende
FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Utviklingsstyret tar utkastet til ny planstrategi for Oppland til
foreløpig orientering.
2. Utviklingsstyret vil be daglig leder fremme forslag til uttalelse til
planstrategien til Utviklingsstyrets møte den 25.11.d.å.
……………………………….
I Utviklingsstyrets møte den 13.10.09 ble OFKs formelle høringsbrev
av 06.10.d.å. vedlagt et oppdatert høringsdokument utdelt - og der
høringsfristen var satt til 06.11.d.å. (tidligere har fristen blitt angitt til
01.12).
Den nye planstrategien, som skal forene alle offentlige instanser i
fylket, går ut på å få en helhetlig og forpliktende tilnærming og
prioritering.
Gro Lundby understreket kommunenes viktige rolle, og foreslo følgende
tilleggspunkt i vedtaket:
Kommunenes uttalelser vil være den viktigste tilbakemeldingen til OFK
og grunnlaget for VNKs endelige uttalelse.
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VEDTAK I UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN 13.10.09:
1. Utviklingsstyret tar utkastet til ny planstrategi for Oppland til
foreløpig orientering.
2. Utviklingsstyret vil be daglig leder fremme forslag til uttalelse til
planstrategien til Utviklingsstyrets møte den 28.10..d.å.
3. Kommunenes uttalelser vil være den viktigste tilbakemeldingen til
OFK og grunnlaget for VNKs endelige uttalelse.
………………………………………
Til Utviklingsstyrets møte den 28.10.09 var det utsendt et forslag til
VNKs uttalelse til OFKs nye planstrategi, som også var utsendt til
kommunene i brev av 20.10.d.å. med anmodning om tilbakemelding
innen møtet den 28.10.09.
Med forbehold om innspillene fra kommunene og fra drøftelsene i
Utviklingsstyrets møte vil daglig leder fremme følgende
FORSLAG TIL VEDTAK:
Utviklingsstyret slutter seg til det framlagte utkast til VNKs uttalelse til
OFKs nye regionale planstrategi.
…………………
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.
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