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Sak nr:

U-41/09:

OFKs PLANPROSESSER – BEHANDLINGSOPPLEGG I
VNK
Det er flere planprosesser på gang i OFK, som vi må ta stilling til
hvordan skal behandles.


OFKs nye planstrategi – skal sendes på høring i løpet av oktober og
behandles av fylkestinget i desember, mens



OFKs regionale handlingsprogram (RHP) skal sendes ut på høring
perioden 01.10.-01.11 d.å.
Det er ønskelig med møter med alle regionene i løpet av oktober –
og i tilknytning til disse vil OFK utarbeide en ”arbeidsbok” med
spørsmål som regionene bør svare på i sine uttalelser.



Gjennomføringsavtalene – som er en avtale mellom OFK og
regionene på hva de er enige om for 2010. Dette arbeidet vil starte
opp med møte mellom regionkoordinatorene og fagenhetene i OFK
den 26.10., og som skal være ferdige til nyttår.



Partnerskapsavtalen – det legges også her opp til drøftelse av
utforming m.v. uten at dette ennå er tidfestet.

Resten av året er det planlagt følgende regionale møter i Valdres:
14.10.: Utviklingsstyret
28.10.: Ordførermøte
25.11.: Utviklingsstyret
16.12.: Valdresrådet
16.12.: Regionstyret
Daglig leder vil foreslå at Utviklingsstyret overfor Valdresrådet fremmer
følgende
FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Valdresrådets generelle syn er at vi må få en best mulig samordning
mellom VNKs og OFKs handlingsprogrammer.
Valdresrådet vil på dette grunnlag gi Utviklingsstyret fullmakt til å
uttale seg eller inngå avtaler med OFK i den grad OFKs
behandlingsfrister ikke muliggjør behandling i Valdresrådet i hht
vedtatt møteplan.
sign.
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2. Valdresrådet registrerer at høringsfristen på OFKs regionale
handlingsprogram er 01.11., og ber om at Utviklingsstyret avholder
et kontaktmøte med OFK den 14.10., og behandler uttalelsen til
RHP i nytt møte den 28.10.
3. Dersom OFK kan forutsi den framtidige behandling av regionalt
handlingsprogram, ber Valdresrådet om at møteplanen for høsten
f.o.m. 2010 justeres for dette – f.eks. ved at Valdresrådets høstmøte
forskyves til medio oktober.
……………………………………..
I Utviklingsstyret ble det enighet om en tydeligere formulering vedr.
fullmakter i forslagets pkt. 1, 2. ledd, og at det planlagte
utviklingsstyremøte den 14.10. ble flyttet til den 13.10.
Videre enighet om at uttalelsen til OFKs regionale handlingsprogram
kan tas på et kort utviklingsstyremøte i forkant / etterkant av
ordførermøtet den 28.10.
Dette resulterte i følgende
VEDTAK I UTVIKLINGSSTYRET:
Utviklingsstyret vil overfor Valdresrådet fremme følgende forslag til
vedtak:
1. Valdresrådets generelle syn er at vi må få en best mulig samordning
mellom VNKs og OFKs handlingsprogrammer.
Valdresrådet gir Utviklingsstyret fullmakt til å uttale seg eller inngå
avtaler med OFK i den grad OFKs behandlingsfrister ikke muliggjør
behandling i Valdresrådet i hht vedtatt møteplan.
2. Valdresrådet registrerer at høringsfristen på OFKs regionale
handlingsprogram er 01.11., og ber om at Utviklingsstyret avholder
et kontaktmøte med OFK den 13.10., og behandler uttalelsen til
RHP i nytt møte den 28.10.
3. Dersom OFK kan forutsi den framtidige behandling av regionalt
handlingsprogram, ber Valdresrådet om at møteplanen for høsten
f.o.m. 2010 justeres for dette – f.eks. ved at Valdresrådets høstmøte
forskyves til medio oktober.
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