Fylkesdelplan for Hardangervidda

Referat fra møte i Arbeidsutvalget – AU - 21. april 2008.
Møtested:
Til stede fra AU:

Til stede fra
administrasjon:
Forfall:
Referent:

1.

Kommunehuset i Vinje, på Åmot
Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune
Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmannen i Buskerud
Arne Vinje, Vinje kommune
Anved Johan Tveit, Eidfjord kommune
Steinar Berthelsen, Rollag kommune
Dorthe Huitfelt, Vinje kommune
Ellen Korvald
Magnar Lussand, Hordaland fylkeskommune
Mette Lund Stake, Buskerud fylkeskommune
Ellen Korvald

Kort rapport fra MD-møtet 14.april

Arne Vinje, Lars Bjaadal og Ellen Korvald var i møte med MD 14. april. Fra departementet møtte
politisk rådgiver Morten Wasstøl, og Bjørn Horgen og Kari Sveen fra administrasjonen.
Temaene i møtet var begrepet ”bruk og vern” og mulighetene for bygdeutvikling i de berørte
kommunene. Det var enighet om at man gjennom helhetlig planlegging skal legge til rette for både
lokal utvikling og for å sikre villreinen. Fra departementets side ble det poengtert at man har villet
forankre fylkesdelplanarbeidet lokalt ved å bruk plan- og bygningsloven.
I møtet ble også villreinnemndas rolle og prosjektets økonomi drøftet. Se pkt. 2 og 3 nedenfor.
2.

Brev fra MD om villreinnemndas rolle

MD har i brev datert 2. april 2008 presisert at det forventes at den statlige villreinnemnda trekkes aktivt
inn i prosessen. Til nå har man i prosjektet tiltenkt nemnda en sentral og aktiv rolle, men utenfor
styringsgruppa.
AU konkluderte med at fylkesdelplanprosjektet likevel trolig er best tjent med å invitere en
representant fra villreinnemnda inn i styringsgruppa og i AU. En slik løsning vil bli foreslått for
styringsgruppa i deres neste møte, og blir også innarbeidet i planprogrammets organisasjonsmodell.
3.

Økonomi og finansiering

AU har tidligere konkludert med at det er et årlig behov for 1 mill. kroner til prosjektledelse,
driftskostnader og noe konsulentbistand. I tillegg kommer et ikke spesifisert behov knyttet til
konsulenthjelp til faglige utredninger. Det har også vært enighet om at det forventes betydelig
økonomisk bistand fra Miljøverndepartementet, i størrelsesorden 250.000 – 750.000 kroner.
Disse forventningene ble drøftet med MD i møte 14. april. Departementet ga uttrykk for forståelse,
men at de hadde svært begrensede midler til disposisjon.
AU konkluderte med at
• det søkes MD om 500.000 kroner i årlig støtte til prosjektet, for med dette å legge opp til
halvdeling mellom fylkeskommunene og staten.
• det sendes kopi av søknaden til Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og
regionaldepartementet siden medfinansiering derfra også kan være aktuelt.
Styringsgruppeleder og prosjektleder gjennomfører dette snarest.

4.

Planprogram

Utkast til planprogram ble drøftet. Viktige temaer i drøftingen var ytre plangrenser, forholdet til
forvaltningsplanen, organisering av arbeidet og landbruksbegrepet. Innspillene i møtet blir innarbeidet
før ny versjon sendes til behandling i styringsgruppemøte 21. mai.
5.

Delprosjekt om villrein og Lufsjå.

AU sluttet seg til rammene for delprosjekt om villrein på Lufsjåtangen, i henhold til prosjektplan datert
17.04.08.
Dette innebærer realisering av et tidligere planlagt og i hovedsak finansiert prosjekt fra 2001. Det
legges opp som et selvstendig faglig delprosjekt, med AU/styringsgruppa som oppdragsgiver.
Gjennomføringen forutsettes å skje i nær dialog med lokal og regional villreinkompetanse. Målet er å
fullføre dette innen utgangen av 2008.
AU/styringsgruppa vil med dette få et faglig innspill som går inn i det totale vurderingsgrunnlaget i
planarbeidet.
6.

Nettside for fylkesdelplan for Hardangervidda.

En egen nettside er under planlegging/etablering. Den må seinest være oppe ved høring av
planprogram, helst noe før. Målet er en enkel, men informativ, side om hva som skjer i prosjektet.
Siden blir selvstendig og ikke underlagt noen av fylkeskommunene. Men linker mellom denne siden
alle involverte kommuner og fylkeskommuner er viktig.
7.

Kommende møter

Det ble lagt følgende møteplan for resten av året:
•

Styringsgruppemøte i Ullensvang 21. mai med følgende rammer:
o Planprogram er hovedsak, men det legges også opp til noen faglige innlegg.
 Planprogram: Gjennomgang, drøfting og innstilling til fylkesutvalgene med sikte
på høring.
 Faglig opplegg: Om villreinprosjektene på Hardangervidda, om forvaltningsplanen
som er i sluttfasen og om den nye plan- og bygningsloven og dens rammer for
regional planlegging. Ellen undersøker med mulige foredragsholdere.
o De fleste kommer tilreisende. Det er hyggelig om flest mulig kan samles til middag på
hotellet kvelden før.
o Ellen sjekker opp hotellmuligheter.

•

AU-møte 23. september og referansegruppemøte 24. september, begge på Skinnarbu. Dette
bør være ledd i høringsprosessen. Høringsfrist antydes i utgangspunktet til 10. oktober. Tema på
dette møtet vil være planprogrammet som er på høring, men det bør også legges opp til en del
faglige foredrag. Styringsgruppa og administrativ gruppe bør så langt mulig delta.

•

AU-møte 24. oktober på Geilo. Drøfting av høringsuttalelser til planprogram og innstilling til
styringsgruppemøte.

•

Styringsgruppemøte i Drammen 4. november. Styringsgruppa avslutter sitt arbeid med
planprogrammet og videresender til fylkesutvalgene.
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