Fylkesdelplan for Hardangervidda

Referat fra møte i arbeidsutvalget – AU - 25. januar 2008,
med korrigerte konklusjoner etter en påfølgende maildrøfting.
Møtested:
Til stede fra AU:

Til stede fra
adminstrasjon:
Forfall:
Referent:
1.

Kongsberg rådhus
Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune
Mette Lund Stake, Buskerud fylkeskommune
Kari Nordheim-Larsen, Fylkesmannen i Telemark
Arne Vinje, Vinje kommune
Anved Johan Tveit, Eidfjord kommune
Steinar Berthelsen, Rollag kommune
Ellen Korvald
Magnar Lussand, Hordaland fylkeskommune
Ellen Korvald

Referat fra styringsgruppemøte på Geilo 18.12.07

Referatet ble tatt til etterretning.
For fremtiden etableres en rutine der møtedeltakerne får en uke til å kommentere/korrigere
møtereferat fra AU og fra styringsgruppa. Referatene sendes deretter til orientering til hovedaktørene i
prosjektet (berørte kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn).

2.

Innledning omkring MDs oppdrag og planens intensjon om bruk og vern av fjellet

Arne Vinje innledet om denne problemstillingen. Debatten etterpå viste et felles ønske fra alle om å få
til en Hardangerviddaplan som åpner for bruk av fjellområdene og gir lokalt handlingsrom, men som
også sikrer villrein gode livsvilkår.
Det er en viss usikkerhet knyttet til tolkningen av MDs brev og miljøvernmyndighetenes vilje til å gi
lokalt handlingsrom og muligheter for bygdeutvikling. AU ønsker derfor å løfte dette spørsmålet opp på
politisk nivå i både Landbruksdepartementet og i Miljøverndepartementet.
Lars Bjaadal drøfter problemstillingen med den politiske ledelsen i LD. Arne Vinje og Lars Bjaadal gjør
en felles henvendelse til MDs politiske ledelse og ber om et møte for å avklare prinsipielle spørsmål
om bruk og vern og derved rammer for planarbeidet.
AU mener det er viktig å skape gjensidig tillit, jevnbyrdighet og løpende tett dialog mellom alle parter i
planprosessen framover.

3.

Budsjett og søknad til Miljøverndepartementet om prosjektstøtte.

Forslag til søknad til MD ble lagt fram. Med bakgrunn i styringsgruppemøtet 18. desember i fjor legges
det opp til en tilnærmet lik kostnadsfordeling mellom de tre fylkeskommunene samlet og
Miljøverndepartementet. I tillegg forutsettes betydelig egeninnsats fra kommunene.
I AU-møtet konkluderte man med behov for 1,5 mill. i både 2008 og 2009, og 1,0 mill. i 2010.
Ulikheten er knyttet til at det forventes langt større utredningsbehov og konsulenthjelp i 2008 og 2009
enn i 2010.
Etter en nærmere vurdering etter møtet den 26. januar mener AU at det foreløpig er for store
usikkerhetsmomenter knyttet til utredningsbehovet til at det bør konkretiseres i budsjettet allerede nå.
AU konkluderer derfor med følgende årlige grunnbudsjett for planprosjektet:

Prosjektleder
Sosiale kostnader
Kontorkostnader
Reiser/møter
Møter/seminar
Konsulenthjelp og
utredninger
SUM

Årlige utgifter
2008 - 2010
450.000
160.000
40.000
100.000
100.000
150.000
1.000.000

I tillegg kommer foreløpig ikke spesifiserte behov knyttet til konsulenthjelp til faglige utredninger, både
av samfunnsfaglig og av naturfaglig karakter. Finansiering av dette må avklares etter hvert. Slike
faglige utredninger kan i stor grad være av felles interesse for alle ”fjellfylkesdelplanene”, og bør kunne
forventes hel- eller delfinansiert av departementene. Dette kan trolig delvis også gjennomføres med
egeninnsats fra departementets ytre etater.
Før AU sender søknad om midler til Miljøverndepartementet, bør rammer og muligheter drøftes i det
planlagte møtet med departementets politiske ledelse. Det er aktuelt å søke et årlig beløp i
størrelsesorden 250.000 – 750.000, alt avhengig av departementets vilje til å delta i finansiering av
utredninger.

4.

Kunngjøring av planprosjektet.

AU konkluderte i møtet med å kunngjøre planprosjektet i alle relevante aviser, for å gjøre kjent at
arbeidet er i gang.
Drøftinger etter møtet har konkludert med at man utsetter denne offentlige kunngjøringen til høring av
planprogrammet og oppstart av selve planarbeidet, dvs. til i juni. Hovedbegrunnelsen for dette er at
kunngjøring i alle aktuelle aviser er kostbart, og budsjettet er foreløpig noe usikkert. Formelt sett er det
heller ikke noe krav om kunngjøring i presse på nåværende tidspunkt.
Som alternativ lager sekretariatet en nyhetssak til internettsidene i alle berørte kommuner,
fylkeskommuner og fylkesmenn. Informasjonen i denne nyhetssaken vil minst være det AU ønsket i
kunngjøringen.

5.

Organisatoriske spørsmål

Hovedmodell for arbeidet er vist i skisse datert 11.04.07. AU konkluderte med at denne bør suppleres
med å synliggjøre
• at grunneierlag inviteres inn i Samarbeidsforumet, men at de også skal være en egen ”boks”
med direkte linje til sekretariatet.
• at villreinnemnda og villreinutvalget sidestilles med fylkeskommuner og fylkesmenn, og
forutsettes å gi faglig bistand til sekretariatet.
• at det etableres en rådmannsoppnevnt administrativ gruppe med en representant fra hver av
de ni kommunene. Denne gruppen og de enkelte medlemmer skal være dialogpartnere for
sekretariatet.
6.

Prioriterte oppgaver og framdrift

En skjematisk skisse til framdriftsplan ble lagt fram. Denne er kun et rammeverk og vil nok bli
gjenstand for mange korrigeringer, men den viser en struktur:
2008: hovedfokus vil være rettet mot planprogram, kartlegging og utredning av villreinfaglige
spørsmål, avgrensning av planområdet, innhenting av kommunale grunnlagsdata og data om
sektorinteresser. Villreinsenteret på Skinnarbu vil spille en helt sentral rolle i de villreinfaglige
oppgavene. Kommunene vil bli sterkt involvert i de øvrige oppgaver.

AU drøftet også om det er behov for å ta initiativ til en mer samfunnsrettet utredning om
faktorer som påvirker bo- og virkelyst i bygdene rundt vidda. Det ble ikke konkludert mht. til
dette.
2009: utarbeiding av selve planforslaget vil være hovedoppgaven. Lokale planprosesser vil være en
viktig premiss for dette. Men også tett samspill med alle andre interessegrupper. Trolig bør det
midtveis i dette året gjennomføres en uformell høring av sentrale prinsipper og spørsmål i
planen.
2010:

vil i stor grad bli disponert til høringer og bearbeiding og sluttbehandling i alle tre fylkesting.

7.

Møteplan

Det ble ikke vedtatt noen langsiktig møteplan. Men det er antydet at AU bør møtes 3-4 ganger i året,
og styringsgruppa et par ganger i året.
Neste møte i AU ble berammet til 21. april på Åmot i Vinje kl. 12-15. Viktige saker vil da bla. være
økonomi/finansiering og planprogram.

EK 14.02.08

