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Sak 1.

Brøstrud Pensjonat, Nore og Uvdal kommune
6. oktober 2009 kl. 11.00 – 15.30
Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune
Mette Lund Stake, Buskerud fylkeskommune
Magnar Lussand, Hordaland fylkeskommune
Anved Johan Tveit, Eidfjord kommune
Steinar Berthelsen, Rollag kommune
Arne Vinje, Vinje kommune
Olav H. Opedal, Villreinnemnda
Kirsten Gjestemoen Hovda, Nore og Uvdal kommune
Grete Blørstad, Nore og Uvdal kommune
Ellen Korvald, prosjektleder
Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmannen i Buskerud
Ellen Korvald

Rapport fra kommunens prosesser til nå, og rammer for arbeidet
framover.

Det har i vår og i sommer blitt gjennomført åpne kommunale oppstartsmøter, der kommunene har
informert og invitert innbyggerne til å komme med innspill til de lokale planprosessene. Disse møtene
har i stor grad vært fulgt opp med lokale grendemøter for videre drøftinger. 1. september har i
utgangspunktet vært frist for å komme med innspill, men noen kommuner har forlenget denne fristen
noe. Kommuneadministrasjonene har til dels brukt betydelig med tid på dette arbeidet.
Samlet sett har det kommet mange innspill. Særlig fra de østlige kommunene rapporteres det om stort
engasjement.
Grete Blørstad orienterte om arbeidet i Nore og Uvdal, og rapporterte om at stor skepsis er vendt til
stort engasjement for å påvirke planarbeidet og finne gode løsninger for lokalsamfunnet. Innspillene
handler mer om utmarksnæringer og tilleggsnæringer enn om hytter.
Innen utgangen av året skal alle kommunene ha overlevert politisk forankrede innspill til
fylkesdelplanarbeidet. Denne leveransen skal være en vurdering av hvert enkelt innspill, gjennomført
etter et skjemaopplegg. Det forventes ikke forslag til plangrenser på kart.
Vurderingene skal skje på ett hovedskjema for hvert forslag med følgende punkt (utfylt så langt det er
hensiktsmessig):
• Forslaget omfatter (kort oppsummert)
• Forslagets status i forhold til gjeldende kommuneplan (og evt. fylkesdelplan)
• Konsekvenser av forslaget for villrein og miljø (kort oppsummert)
• Konsekvenser av forslaget for samfunn (kort oppsummert)
• Regionale myndigheters foreløpige vurderinger mht. nasjonale føringer
• Rådmannens vurdering (anbefaler/anbefaler ikke med begrunnelse)
• Kommunestyrets anbefaling til fylkesdelplanen
• Eventuelle andre merknader fra lokalpolitisk behandling

Dette suppleres med enkle konsekvensvurderinger på eget skjema for henholdsvis miljø og
lokalsamfunn.
Opplegg og utforming av skjemaene er drøftet i administrativ gruppe.
Det ble i oppfølgende drøfting reist spørsmål ved om kommunenes frist kan forlenges for sin
bearbeiding og drøfting av innspillene. Av hensyn til den samlede framdrift er dette svært vanskelig.
AU konkluderte med at 31.12.09 må opprettholdes som frist for kommunene i denne runden.
Flere av AUs medlemmer understreket viktigheten av at de forventninger som nå er skapt i
kommunene, om at dette skal være en ”mulighetenes plan”, blir innfridd når sluttresultatet ligger på
bordet. Dette er viktig for tilliten til arbeidet.
Det ble foreslått å invitere Heidi Sørensen fra MD og en representant fra DNT til neste referanseforum,
dels til å holde foredrag og dels for at de skal kunne følge prosessen.

Sak 2.

Drøfting av skisse til gjennomføring av planprosessen (høst 2009
og 2010)

Utsendt skisse (datert 21.09.09) ble kort drøftet med konklusjon om følgende endringer:
• drøfting av ytre plangrense må skje i mars/april 2010
• styringsgruppemøte og referanseforum skyves fra august til september 2010
• egen høring for planprinsipper utgår (jfr. planprogram), men integreres i høring av planforslag
Utfordringen med å få til gode nok konsekvensutredninger i tide uten å forsinke framdriften ble tatt
opp. Konklusjonen ble at Ellen lager et forslag til opplegg og drøfter dette med administrasjonen i MD
og fylkesmannen før neste AU.
Det ble presisert at dette er en skisse som vi vil søke å arbeide etter, men at vi må være innstilt på å
fravike om nødvendig.

Sak 3.

Orientering om status for ulike delprosjekter

Det ble gitt en kort gjennomgang av pågående prosjekter, i henhold til oversikt sendt ut tidligere (datert
21.09.09).

Sak 4.

Drøfting av opplegg for styringsgruppemøte og referanseforum på
Rauland

For styringsgruppemøtet 3. november ble følgende rammer fastsatt:
• Møtet holdes fra kl 14 – 18/19 (lunsj fra 13-14)
• Hoveddelen blir et miniseminar med fokus på bygdeutvikling og fjellpolitikk. Eneste sak knyttet
til fylkesdelplanen blir kort statusrapport på fremdrift og opplegg for videre planarbeid. (Kan
sløyfes hvis tiden bli knapp, siden dette er hovedtema neste dag.)
• Seminaret legges opp med noen eksterne og noen interne foredrag/innlegg. Det settes av
relativt rikelig tid til drøftinger.
• Foredrag (må avklares med foredragsholderne):
o Bo- og virkelyst – gir regionalmeldingen (st.meld. nr. 25) nye signaler om norsk
fjellpolitikk? v/administrativ representant for KRD
o ”Vi snur vinden” v/Emilie Asplin og/eller Silje Hegg, Vinje kommune
o ”Flytt til Hardanger” v/Anette Hjeltnes, Ulvik kommune
o ”Lys i alle glas” v/Terje Halland, Nore og Uvdal kommune
o 10 minutters innlegg fra hver av tre ordførere (Arne Vinje, Steinar Berthelsen, Solfrid
Borge, eller en av de andre fra Hordaland) innenfor problemstillingene:
 Hva slags reiseliv kan fjellet utvikle?
 Bør fokuset være rettet mot grunneiere eller bygdefolk?
 Viktigheten av gamle rettigheter i fjellet, relatert til bolyst.
De tre ordførerne formulerer tittel på sine innlegg og ”spisser” det mot noe de selv
synes er viktig å få debattert.
Referanseforum 4. november: Invitasjon er sendt ut. AU ønsker om mulig å supplere programmet
med følgende:
• Innlegg fra Heidi Sørensen om Miljøverndepartementets ambisjoner for planarbeidet
• Kort innlegg fra DNT om deres arealbruk og fremtidige planer i planområde

Ellen følger opp aktuelle foredragholdere/innledere med tanke på begge dager. Dialog med Heidi
Sørensen går gjennom Lars.

Sak 5.

Drøfting av henvendelse fra Johan Vaa om ”tellende areal”

Notat fra Johan Vaa om fylkesdelplanens rolle i forhold til tellende areal ble drøftet.
AU er enig i at det er nyttig at problemstillingen blir tatt opp og tydeliggjort, og at det åpenbart er behov
for en gjennomgang av dette. Men fylkesdelplanen har ikke fått i mandat å revidere grensa for tellende
areal. Dette er Villreinnemnda sitt ansvar.
Fylkesdelplanen har imidlertid en viktig oppgave i å fastsette grensen for nasjonale villreinområder.
Det kan, som del av planen, bli aktuelt å anbefale at denne grensen blir lagt til grunn for grensen for
tellende areal.
Lars og Ellen sender Johan Vaa et svar i tråd med dette.

Sak 6.

Drøfting av muligheter for næringsfond eller andre økonomiske
støtteordninger innenfor planområdet

AU ser det som et mål å få etablert et næringsfond (et Hardangerviddafond) som stimulans for
næringsutvikling innenfor planområdet.
Eksempler på næringsfond med fellestrekk til det vi ønsker her, kan være nyetablerte fond for
Breheimen og Trillemarka. Det er imidlertid viktig å markere at ”Hardangerviddafondet” ikke skal være
et verneområdefond, men et fond for å stimulere ulike næringsaktiviteter i et viktig fjellområde.
Det må arbeides videre i dialog med staten for å finne mulige løsninger på dette.
Landbruksdepartementet er trolig det departementet som har størst muligheter innenfor sitt
virkemiddelapparat.

Sak 7.

Eventuelt

•

Neste AU-møte ble berammet til tirsdag 5. januar 2010.

•

Kirsten Gjestemoen Hovda, ordfører i Nore og Uvdal, har gitt uttrykk for et ønske om å følge
drøftingene i AU tettere da denne prosessen er svært viktig for Nore og Uvdal kommune. AUleder foreslo at hun innkalles og deltar på linje med øvrige medlemmer. Dersom det blir aktuelt
med voteringer, må hennes rett til å stemme vurderes. AU sa seg enig i dette.

EK 14.10.09

