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Sak 1.

Highland hotell, Geilo
23. mars 2009 kl. 17 -19
Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune
Mette Lund Stake, Buskerud fylkeskommune
Magnar Lussand, Hordaland fylkeskommune
Kari Nordheim Larsen, Fylkesmannen i Telemark (vara for Kirsti Kolle
Grøndahl)
Anved Johan Tveit, Eidfjord kommune
Steinar Berthelsen, Rollag kommune
Ellen Korvald, prosjektleder
Arne Vinje, Vinje kommune
Olav H. Opedal, Villreinnemnda
Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmannen i Buskerud
Ellen Korvald

Ytre plangrense/grense for utredningsområde:

Prosjektleder orienterte om prosessen fram mot det forslaget som nå er kartfestet på kart datert
20.03.09. Noen viktige milepæler:
• Etter at AU fastslo prinsipper i møte 14.01.09 har kommunenes administrasjoner foreslått ytre
grense for egen kommune.
• Helheten i grensene ble drøftet og justert i administrativ gruppe 19.02.09.
• Forslaget har etter dette vært drøftet politisk i alle kommuner. Noen korrigeringer ble da gjort i
noen kommuner.
• Revidert forslag, datert 20.03.09, ble drøftet i administrativ gruppe tidligere i dag. Enighet der
om at dette bør legges fram for AU.
Dette er en ytre grense som, om ønskelig, skal kunne revideres seinere i prosessen. Men en klar
avgrensning av utredningsområdet er viktig for det videre planarbeidet ved at det gir et konkret areal å
forholde seg til.
AU konkluderte med at
• dette forslaget skal presenteres i referanseforumet i morgen
• der skal man lytte til innspill og være åpen for forslag til endringer
• det legges opp til at styringsgruppa fatter et vedtak om den ytre grensen rett etter
referanseforumet

Sak 2.

Økonomistatus for prosjektet.

Prosjektleder orienterte om økonomien og delte ut et avsluttet regnskap for 2008, samt et
budsjettforslag for 2009.
Noen hovedtall fra dette viser:
Totalt disponibelt beløp i 2009:
Anslått forbruk til hovedprosjekt
Delprosjekter og konsekvensvurderinger

2.116.089
1.025.000
1.091.089

Lufsjåprosjektet er utenfor disse tallene. For flere detaljer vises det til utdelt skriv datert 20.03.09.
AU tok dette til orientering, og ønsket å legge det fram i styringsgruppe. Der ville en også foreslå at AU
får fullmakt til å disponere midlene fortløpende.

Sak 3.

Viktige planrelaterte spørsmål

a. Ny plan- og bygningslov og virking av planen
§ 8-5 i ny pbl fastslår at regional planmyndighet, innenfor visse rammer, kan fastsette regionale
planbestemmelser. Dette er en mulighet, men ingen forutsetning.
AU konkluderte med at det de ikke vil anbefale en så sterk binding. Retningslinjer knyttet til
fylkesdelplanens arealdel må være tilstrekkelig for å få til en helhetlig arealforvaltning.
b. prosjektets framdriftsplan
AU ser at tidsskjemaet i 2009 kan sprekke noe. Ikke mist vil lokale prosesser trenge lengre
tidshorisont. Det er imidlertid relativt god tid i 2010.
AU mener at om nødvendig bør det være rom for å utvide prosjektperioden til sommeren 2011.
Men prosjektet bør helt klart avsluttes i inneværende valgperiode.

Sak 4.

Referanseforum 24. mars

Deltakerliste og mer detaljert program for dagen ble delt ut.

Sak 5.

Neste møte

Neste AU-møte er berammet til Eidfjord den 26. mai. Det legges opp til middag kl. 20 mandag den 25.,
og møte fra morgen neste dag.

