Regional planstrategi 2016-2020 – Framdriftsplan med milepælar
Når
17.08.15

Kva og kven
Planutvalet handsamar
Arbeidsdokument 1

Innhald
Informasjon og status.
Drøfte innhald og prosess (framdrift/forankring). Den
politiske prosessen vert lagt inn i ein samla
framdriftsplan/milepelsplan.

04.09.15

Møte med rådmannsutvalet
for SIS og HAFS

Presentere vår tenking og kople kommunane og
regionråda til prosessen

September/
desember

Etablere eit
kunnskapsgrunnlag for
planstrategien og skrive
utfordringsdokument

Statistikk og analyser etter behov. Fortrinnsanalyse
av situasjonen no. Arbeidsgruppa vil drøfte nærare
mål, når, korleis og av kven.

PSA utarbeidar modellar og framskriving av
utviklinga – tabellar og tekst med analyse av
utfordringar

Drøfting i planleggarmøte 24.09

23. og
24.09.15

Møte med kommunane

09.10.15

Prosess med UPU
(Ungdomspolitisk utval)

Gjennomføre eit samarbeidsmøte med kommunane,
FM, for å få ei felles forståing av kva som er dei
viktige plan- og utviklingsoppgåvene hjå oss og
diskutere arbeidet med kommunal og regional
planstrategi.
Planlegge ungdomssamling/organisasjonar
Drøfting av framtidsbilete forfylket, og konkretisere
utfordringar og målbilete.

04.11.15

Arbeidsdokument 2 til PU.
Målbileta og hovudmål i
planstrategien

Gjennomføre ein tverrsektoriell prosess for drøftinga
og legge dette fram for politisk drøfting og
prioriteringar i november. Planutval og refererast i
hovudutvala i løpet av november (LG avgjerd).

Nov./des.

Dialogmøte i regionråda/
plannettverka

Drøfting og informasjon om både fylket og
kommunane sine planstrategiar – innhald, mål og
prosess

Midt i
desember

Styringsgruppa

Presentasjons av arbeidet; prosess og framdrift og
utforminga av/innhaldet dokumenta

16.12.15

«Planforum» for RPS

Drøftingar med regional stat - som er eit fora for
samarbeid, samhandling og drøftingar av regional
planstrategi

Enten 8.-9.
el 15.-16.

Samling med
organisasjonane med
vaksen/ungdomsrepresentant

På grunnlag av møte med UPU vert opplegg laga.
Arbeide konkret med utfordringane og måla. Direkte
deltaking i utforming av planstrategien.

Slutten av
januar

Fylkesutvalet

Framlegg til planstrategi med utfordringsdokument
for utlegging på høyring

Februar /
mars
Mars/april
April
April

Høyring – 6 veker
Arbeidsgruppa
FU/PU
Fylkestinget

Oppsummere høyring, sluttføre sak og strategi.
Tilråding til vedtak av ny planstrategi
Vedtak av ny planstrategi

