MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN
Møtested: Kristiansand, Hotell Norge
Møtetid: Mandag 31.januar 2011, 11.00 (m/lunsj) – ca. 15.00

Alle dokumenter (arbeidsutkast og plankart) ligger på www.heiplanen.no under
”Dokumenter” og deretter under Styringsgruppe.

Saksliste:

1/11

Godkjenning av vedtaksprotokoll fra forrige møte

2/11

Forslag til arbeidsutkast for planforslag

3/11

Framdrift, neste styremøte

4/11

Evt

Stavanger den 19.1.2011

John Jastrey
prosjektleder

Reg.dato:
Saksnr:
Løpenr:

19.01.2011
Dok.type:
10/21924-2/John Jastrey
3585/11

U
Arkivnr:

130 K0

Sak 1/11. Godkjenning av vedtaksprotokoll fra forrige møte
Etter styremøtet 10.12. ble det lagt ut et forslag til vedtaksprotokoll på nettsidene
våre. Det kom inn merknad fra Bjørgulv Sverdrup-Lund om mangelfullt referat fra
gjennomgangen av lokale prosesser.
Her følger nytt forslag til vedtaksprotokoll:
Vedtaksprotokoll
møte i styringsgruppa for heiplanen
Møtested: Kristiansand, fredag 10. desember kl. 11.30
Til stede: Thore Westermoen (Vest-Agder fylkeskommune), Olav Urbø (Tokke), Torkel Myklebust
(Suldal), Bjørn Laugaland (Hjelmeland), Endre Haus (Gjesdal), Arne Maudal (Forsand), Thor Jørgen
Tjørhom (Sirdal), Odd Omland (Kvinesdal), John Fidjeland (Hægebostad), Oddmund Ljosland
(Åseral), Bjørgulv Sverdrup Lund (Valle), Knut A. Austad (Bygland), Margit Smeland (Åmli), Bjørn
Nome (Fyresdal), Lars Bjaadal (Telemark fylkeskommune), Jarle Braut (Rogaland fylkeskommune),
Laila Øygarden (Aust-Agder fylkeskommune)
Forfall: Arne Vinje (Vinje kommune), Einar Lutro (Hordaland fylkeskommune)

1. Gjennomgang av lokale prosesser
Saken ble diskutert grundig uten forslag til vedtak.
Det kom bl.a. fram synspunkter på hva virkningene av regional plan er, på
sonedelingen, behov for konkretisering av muligheter i områdene, ønske om
forenkling.
Det var innspel fra Valle kommune om å opprettholde Setesdal Austhei som "anna
villreinområde", og ikke som del av Nasjonalt villreinområde. Bruk av begrepet
”hensynssone bygdeutvikling” ble fremmet samlet fra Setesdalskommunene.
Mye diskusjon dreide seg om randsone-problematikken og uklarheter knyttet til
virkningene av en randsone for eksisterende planer. Prosjektleder vil konkretisere
randsoner og innhold til neste styremøte.
Det skal legges fram nytt forslag til plandokument for styret, som skal ut på nye lokale
høringer første halvdel av 2011.
2. Konsekvensutredning
Saken ble tatt til orientering.
3. Handlingsdel
Saken ble tatt til orientering.
4. Planprogram og planprosess
Vedtak:
Styret gir sin tilsutning til AUs innstilling i saken fra 7.10.2010.
5. Ny lokal prosess
Vedtak:
Konkretisert framdriftsplan tas til orientering.
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6. Møteplan 2011
Vedtak:
Styremøter ble fastlagt til
31. januar
2. mai

Sak 2/11. Forslag til arbeidsutkast for planforslag
Det legges nå fram et arbeidsutkast for et planforslag med tilhørende plankart. Det
vises i denne sammenhengen til side 3 i dokumentet for hva dette innebærer. I høst
valgte flere kommuner å legge foreløpige forslag fram til politiske vedtak. Det må
vurderes om dette er nødvendig nå, siden det vil komme en plan på høring i løpet av
året. Men dette står kommunene selvsagt helt fritt til å vurdere.
Dokumentet og kartet er et konkret resultat av arbeidet så langt med Heiplanen.
Arbeidsutkastet er prosjektleders forslag til planløsning, med grunnlag i møter i og
med kommunene, organisasjoner og enkeltpersoner, i styret, med planfaglig nettverk,
med Miljøverndepartementet og de andre regionale planprosessene på
Hardangervidda og Rondane/Sølnkletten.
Det vil gis begrunnelser for innholdet og valg som er foretatt i styremøtet.
Det legges opp til en åpen diskusjon om innhold og bruk av arbeidsutkastet.

Forslag til vedtak:
Styret aksepterer arbeidsutkastet som et grunnlag for arbeid i kommunene og andre
fora fram til neste styremøte.

Sak 3/11. Framdrift, neste styremøte
Videre framdrift er nå avhengig av perioden fram mot neste styremøte. Et vesentlig
moment som påvirker framdriften, er at inneværende styre bør vedta både
planforslag som skal ut til høring, og det endelige planforslaget før det sendes til
fylkestingene for godkjenning.
Det er sendt ut innkalling til fire fylkesvise møter, med deltakere fra styret,
kommunene og fylkene:
onsdag 9.2. Aust-Agder
onsdag 16.2. Telemark
tirsdag 22.2. Vest-Agder
fredag 4.3. Rogaland pluss Odda
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Prosjektleder er åpen for deltakelse i møter etter behov utover dette. Kommunene
bes vurdere om det bør avholdes åpent informasjonsmøte i tilknytning til disse
berammede møtene, for eksempel samme kveld.
Neste styremøte ble satt til 2. mai, men flere tilbakemeldinger om avbud og
møtekollisjoner betyr av vi må finne ny dato - og pga framdriften bør dette møtet finne
sted tidligst mulig i mai. Det vil neppe være mulig å få sendt planen ut på høring før
etter de første møtene i fylkesutvalgene høsten 2011 - flere detaljer om dette vil bli
opplyst om i styremøtet.
Forslag til vedtak:
Neste styremøte blir …….
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