Regional plan for Nordfjella
Referat fra styringsgruppemøte 5. januar 2011
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Sak 1

Highland hotell, Geilo
05.01.2011
Erik Kaupang, Hol kommune
Torleif Dalseide, Ål kommune
Lars Petter Nesse, Lærdal kommune
Olav Ellingsen, Aurland kommune
Mona Hellesnes, Ulvik herad
Sigbjørn Hauge, Voss kommune (vara)
Runolv Stegane, Buskerud fylkeskommune
Trond Johansen, Buskerud fylkeskommune
Magnar Lussand, Hordaland fylkeskommune (møter inntil valg er foretatt)
Ivar Kvalen, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Terje Aasen, Fylkesmannen i Hordaland (vara)
Hermund Mjelstad, Fylkemannen i Sogn og Fjordane (vara)
Martin Lindal, Villreinnemnda
Oddvar Grøthe, Hemsedal kommune
Gunn Berit Lunde Aarvik, Voss kommune (vara møtte)
Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Øyvind Holm, Fylkemannen i Buskerud
Nils Erling Yndesdal, Fylkemannen i Sogn og Fjordane (vara møtte)
Lars Sponheim, Fylkesmannen i Hordaland (vara møtte)
Arnold Matre, Hordaland fylkeskommune
Tore Gilhuus, Buskerud fylkeskommune
Joar Helgheim, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Ellen Korvald, prosjektleder
Runolv Stegane, Buskerud fylkeskommune
Ellen Korvald

Valg av møteleder

Runolv Stegane, Buskerud fylkeskommune, ble valgt som møteleder.

Sak 2

Organisering av prosjektet

Styringsgruppa sluttet seg utsendt forslag (datert 16.12.2010) til organisasjonsmodell.

Sak 3

Tidsplan for prosjektet

Styringsgruppa sluttet seg utsendt forslag til framdriftsplan (datert 16.12.2010) som en foreløpig
arbeidsplan.
Men det ble også understreket at fullføring i løpet av 2012 er ambisiøst, og at det er viktig å gi nok tid
til både nødvendig faglige utredninger og ikke minst til gode lokale planprosesser.
Styringsgruppa etterspurte det formelle grunnlaget for oppstart av planarbeidet. Dette ligger i
”oppdragsbrev” fra Miljøverndepartementet datert 12.04.2007 og vedtak i de tre fylkeskommunene fra
2009 og 2010. Prosjektleder vil oversende disse til styringsgruppas medlemmer.

Sak 4

Økonomiske rammer og budsjett

Styringsgruppa sluttet seg til utsendt forslag (datert 16.12.2010) som et foreløpig budsjett.

Styringsgruppa vil komme tilbake til et mer endelig budsjett når Miljøverndepartementets rammer for
2011 er avklart og et utkast til planprogram foreligger.

Sak 5

Planprogram - rammer for innhold og gjennomføring

Planprogram skal utarbeides i henhold til plan- og bygningslovens rammer (§§4.1 og 8.3). Det tas
sikte på at styringsgruppa utarbeider et planprogram før valget til høsten, og at de nye fylkesutvalgene
sluttbehandler det snarest mulig etter valget.
Følgende forhold vil stå sentralt:
• Formål
• Føringer/rammer
• Avgrensning av utredningsområdet
• Planfaglige spørsmål som skal avklares
• Kunnskaps-/utredningsbehov
• Behov for konsekvensvurderinger
• Organisering, gjennomføring og tidsplan
Problemstillinger som ble nevnt som mulige utredningstema var rovdyr og fjellrev, næringsutvikling,
Rallarvegen (sykkelturisme/Jernbaneverk/Vegvesen) og tamreindrift. Andre tema kan også være
aktuelle. Behovet skal vurderes i planprogrammet.

Sak 6

Konstituering

Følgende ble valgt til Arbeidsutvalget (AU):
Erik Kaupang, Hol kommune
Olav Ellingsen, Aurland kommune
Mona Hellesnes, Ulvik kommune
Runolv Stegane, Buskerud fylkeskommune
Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Lars Sponheim, Fylkesmannen i Hordaland
Martin Lindal, Villreinnemnda
Hordaland fylkeskommune har ikke valgt sine representanter til styringsgruppa ennå. De vil ved første
mulige anledning velge to til styringsgruppa, og samtidig avgjøre hvem av disse som skal representere
Hordaland i AU.
Runolv Stegane, varaordfører i Buskerud fylkeskommune, ble valgt som leder av styringsgruppa.
Åshild Kjelsnes, varaordfører i Sogn og Fjordane fylkeskommune ble valgt som nestleder.
De fleste vervene i styringsgruppa og AU er knyttet til politiske posisjoner. Sammensetningen av både
styringsgruppa og AU vil derfor kunne bli endret som følge av valget høsten 2011.

Sak 7

Neste møte

Første møte i AU ble berammet til tirsdag 29. mars kl. 11.00 på Geilo.
Neste møte i styringsgruppa ble berammet til mandag 23. mai kl. 11.00 på Geilo.
Hovedtema for begge disse møtene er planprogrammet. Målsettingen er at styringsgruppa på sitt
møte i mai skal vedta å legge forslag til planprogram ut til høring og offentlig ettersyn.
Det ble presisert at møtested bør sirkulere rundt fjellområdet.

