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Referat fra møte i Arbeidsutvalget – AU – 4. november 2008.
Møtested:
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Lampeland Hotell, Flesberg kommune
4. november 2008, kl. 8 - 9.30
Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune
Steinar Berthelsen, Rollag kommune
Mette Lund Stake, Buskerud fylkeskommune
Magnar Lussand, Hordaland fylkeskommune
Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmannen i Buskerud
Arne Vinje, Vinje kommune
Anved Johan Tveit, Eidfjord kommune
Olav H. Opedal, Villreinnemnda
Ellen Korvald, prosjektleder
Ellen Korvald

Møtet ble gjennomført som en rask forberedelse til styringsgruppemøtet samme dag, og i stedet for
det avlyste møtet den 24. oktober 2008.
Sak 1. Planprogram
Prosjektleder orienterte om de viktigste forslag til endringer i planprogrammet som er foreslått på
bakgrunn av høringen.
AU besluttet å anbefale styringsgruppa å slutte seg til det reviderte planprogrammet, datert 27.10.08,
med følgende endringer:
1. Fylkesdelplan for Telemark ble godkjent av Regjerningen i april 2003. (s. 12)
2. Merknad om at fylkesmannen i Hordaland har innsigelse til planer i Eidfjord og Ulvik må
tydeliggjøres med at dette er knyttet til pågående prosesser. (s.15 og 17)
3. Statsskog bør nevnes som grunneieraktør, på linje med private grunneierorganisasjoner og
fjellstyrer. (s. 19)
4. I avsnitt om kulturminner skal det tydeliggjøres at et slikt slik prosjekt i regi av
fylkesdelplanarbeidet primært er rettet mot randområdene utenfor verneområdene, og mot
denne planens fokusområde som er villrein. (s. 28)
5. Avsnitt om ny plan- og bygningslov og juridiske bestemmelser strykes. (s. 30)
Sak 2. Videre framdrift
Prosjektleder skisserte kort litt om hovedfokus framover, samt en skisse til møteopplegg for 2009.
AU konkluderte med at dette legges fram for styringsgruppa, samt at spørsmålet om møtehyppighet
drøftes der.
Neste møte i AU ble berammet til 14. januar i Seljord.
Sak 3. Eventuelt
AU mener det nå kan være ønskelig med et møte med politisk ledelse i Miljøverndepartementet.
Hovedformål er å forsikre oss om at man er omforent om prosess og fokus framover, samt drøfte
videre finansiering av prosjektet og delprosjekter.
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