Regional plan for Nordfjella
Referat fra styringsgruppemøte 23. mai 2011
Møtested:
Møtetid:
Til stede fra
styringsgruppa:

Forfall i
styringsgruppa:

Til stede fra
administrasjon:

Møteleder:
Referent:
24.05.2011

Highland hotell, Geilo
23.05.2011
Ivar Brevik, Ål kommune (vara)
Trond Øyen Einemo, Lærdal kommune (vara)
Mona Hellesnes, Ulvik herad
Sigbjørn Hauge, Voss kommune (vara) (deler av møtet)
Runolv Stegane, Buskerud fylkeskommune
Trond Johansen, Buskerud fylkeskommune
Lars Helge Ljone, Hordaland fylkeskommune
Aslaug Hellesøy, Hordaland fylkeskommune
Øyvind Holm, Fylkemannen i Buskerud
Lars Sponheim, Fylkesmannen i Hordaland
Hermund Mjelstad, Fylkemannen i Sogn og Fjordane (vara)
Oddvar Grøthe, Hemsedal kommune
Erik Kaupang, Hol kommune
Torleif Dalseide, Ål kommune (vara møtte)
Gunn Berit Lunde Aarvik, Voss kommune (vara møtte)
Lars Petter Nesse, Lærdal kommune
Olav Ellingsen, Aurland kommune
Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Ivar Kvalen, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Nils Erling Yndesdal, Fylkemannen i Sogn og Fjordane (vara møtte)
Martin Lindal, Villreinnemnda
Knut Baklid, Hol kommune
Kjell Mykkeltvedt, Hol kommune
Trond Erik Buttingsrud, Ål kommune (deler av møtet)
Lina Eskerud, Hemsedal kommune
Ragnhild Røsseland, Ulvik kommune
Per Rønneberg Hauge, Fylkemannen i Buskerud
Øystein Aasland, Fylkesmannen i Hordaland
Siri Wølneberg Bøthun, Villreinnemnda
Tore Gilhuus, Buskerud fylkeskommune
Ellen Korvald, prosjektleder
Runolv Stegane, Buskerud fylkeskommune
Ellen Korvald

Sak 1 Planprogram
Styringsgruppa drøftet utkast til planprogrammet (høringsutkast datert 13.05.2011). Styringsgruppa
konkluderte med følgende endringer:
Kap. 4:
• Presisere tydeligere hva bestemmelser etter pbl §8-5 innebærer
Kap. 5
• Supplere ”Landskapsanalyse for Nordfjella”, prikkpunkt om friluftsliv med hundekjøring og
skiseiling.
• Supplere med nytt kunnskapsprosjekt vassdragsreguleringer i Nordfjella. Prosjektet skal gi
oversikt over gitte konsesjoner, samt revisjoner og videre planer.
• Supplere med oversikten over ”andre prosjekter” med omtale av prosjektet ”Strategi for bruk
og drift av Rallarveien”.
Kap. 6:
• Innarbeid vassdragsprosjektet i tabell s. 21.

Forøvrig ble det pekt på noen redaksjonelle og språklige korrigeringer som følges opp.
Prosjektleder innarbeider disse endringene og sender revidert versjon til styringsgruppa for
gjennomsyn/godkjenning med et par dagers svarfrist. Målet er å sende planprogrammet på høring i
løpet av inneværende uke (uke 21).

Sak 2 Budsjett og regnskap
Oversendt forslag til budsjett for 2011 - 2013 er basert på gitte inntekter fra 2009, 2010 og 2011, samt
forventede tilskudd fra fylkeskommunene i 2011 og 2012. Under forutsetning av at forventede tilskudd
innvilges, ble budsjettet godkjent.
Styringsgruppa gikk med det inn for at prosjektet skal dekke alle møtekostnader knyttet til opphold,
men ikke reiser.
Prosjektleder følger dette opp overfor de tre fylkeskommunene.
Avstemt regnskap for 2009 ble tatt til orientering.
Av hensyn til planprosjektets framdrift, er det viktig å få i gang arbeid med kunnskapsprosjektene som
skisseres i planprogrammet. Prosjektleder fikk fullmakt til å starte prosessen med forespørsler til
eksterne konsulenter for disse. Det er særlig landskapsanalyseprosjektet som haster.

Sak 3 Eventuelt
Målform
I referanseforumet ble det ytret ønske om at målformen nynorsk skal benyttes i planarbeidet.
Argumentet var både at seks av de sju kommunene og to av de tre fylkeskommunene benytter
nynorsk og at dette vil gi bedre grunnlag for dialog med berørte lokalsamfunn.
AU har tidligere drøftet dette, og konkludert med at siden bokmålfylket Buskerud har prosjektledelsen
og prosjektleder selv foretrekker bokmål, kan dette benyttes.
Styringsgruppa konkluderte med man ikke nå vil bruke ekstratid på målform, og at derfor
planprogrammet kun vil foreligge på bokmål. Begrunnelse for valg av målform skal kort omtales i
forordet.
Før høring av selve planrapporten og plankartet vil styringsgruppa vurdere å få laget også en nynorsk
versjon.
Neste møte
Neste møte ble berammet til mandag 22. august på Geilo. Møtetidspunkt tilpasses togtider fra både
øst og vest. Hovedtema er planprogram etter høring.

