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Forfall fra Rådet

Til stede fra
kontaktutvalget:

Møteleder og referent:
1.

Konstituering

Følgende ble enstemmig valgt:
Leder:

Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune

Nestleder:

Anved Johan Tveit, Eidfjord kommune

Arbeidsutvalg: leder, nestleder og Eli Hoved Prestegården, Nore og Uvdal kommune

2.

Meningsutveksling om Rådets rolle

Rådets rolle er i Handlingsprogrammet skissert slik:
1. Følge opp Regional plan for Hardangervidda. Bl.a.
• være styringsgruppe for rullering av arealdelen
• årlig behandling av handlingsprogram

• oppfølging av prosjekter (omtalt i handlingsprogrammet)
2. Erfaringsutveksling om
• praktisk oppfølging av regional plan på kommunalt nivå
• andre kommunale forvaltningsoppgaver på Hardangervidda med sikte på mest
mulig lik praksis
• annet om Hardangervidda som medlemmene ønsker å drøfte
3. Dialog med eksterne aktører. Viktige tema er:
• forbedre vegnettet over Hardangervidda (Rv 7 og E134) både mht.
framkommelighet og villreinens trekkmuligheter.
• tale fjellandbrukets sak overfor sentrale myndigheter med sikte på å styrke
forståelsen for dets spesielle utfordringer og arbeide for å få etablert særskilte
rammevilkår og virkemidler for dette landbruket.
Noen momenter fra diskusjonen:
Dette er et oppdrag fra fylkeskommunene der en viktig oppgave er å gi råd til den årlige behandlingen
av handlingsprogrammet og etterhvert også være styringsgruppe for rullering av selve planen. Det gis
med dette også en mulighet for en arena for løpende gjensidig dialog mellom de offentlige aktørene
rundt Vidda.
En ekstern henvendelse om de private rettighetshavernes plass i Rådet ble entydig konkludert med at
Rådet slik det nå er satt sammen, er riktig. Dialog med andre aktører bør kunne løses mer
hensiktsmessig gjennom f.eks. i åpne møter.
Fylkesmennene ønsker å delta, men ser likevel at deres rolle i Rådet kan være noe problematisk.
Ordførerutvalgets rolle framover må ordførerutvalget selv ta stilling til.
Dersom Rådet etter hvert blir ei "postkasse" for henvendelser om ulike spørsmål knyttet til
Hardangervidda, må disse besvares. Per i dag har Rådet fått en henvendelse fra grunneiere i Vinje og
Odda kommuner. Brevet ble delt ut i møtet. Avsenderne vil få et svar om at deres spørsmål vil bli
drøftet i handlingsprogrammets prosjekt "friluftsliv og villrein".
Det ble reist spørsmål om hva Rådet kan uttale seg om. Her er ikke noe klart svar, og dette vil trolig
utvikle seg over tid. Men man bør tilstrebe å ikke gjøre Rådet til et nytt arbeidskrevende byråkratisk
ledd. Rådet vil likevel gjerne bidra til å "løse floker" lokalt og dessuten føre dialog med, og påvirke,
sentrale myndigheter om viktige fellesutfordringer.
Det ble gitt understreket at sekretariat og møtehyppighet bør holdes på et beskjedent nivå.
Rådet er bekymret for et "ambulerende" sekretariat som skifter hvert 2. år. Leder vil ta dette opp med
fylkeskommunene, med sikte på en mer stabil løsning.

3

Handlingsprogrammet

Det ble gikk en kort presentasjon av bakgrunn for planarbeidet, planarbeidet og
handlingsprogrammets hovedpunkter. Presentasjonen sendes ut sammen med referatet.

4. Neste møte
Neste møte planlegges til forsommeren 2014 i Eidfjord.

