Vedtaksprotokoll
Styringsgruppa for ”Heiplanen”
Møte 2.2.2010
Vararepresentanter: Per Sverre Kvinlaug – for Odd Omland, Kvinesdal kommune;
Aslak Ofte – for Arne Vinje, Vinje kommune, Endre O. Haus – for Olaug Bollestad, Gjesdal kommune
Forfall: Marthon Skånland, Bjerkreim kommune; Tom Tvedt, Rogaland fylkeskommune

Sak 1/10 Høring av planprogram
Forslag til vedtak i sak 1/10:
1. Styringsgruppa for Heiplanen slutter seg til anbefalingene over og anmoder
fylkestingene om å vedta/fastsette planprogrammet med de endringer som
fremkommer i saken over.
2. Fylkeskommunene anmodes om å behandle/fastsette planprogrammet innen
april 2010.
3. Fylkeskommunene anmodes om å oppnevne representanter til styringsgruppa
innen april 2010.

Forslag fra John Fidjeland:
Grensene for planområdet blir justert i samsvar med innspill fra kommunene
Bygland, Hægebostad, Vinje, Åmli og Åseral.
Det ble stemt over forslaget.
2 stemte for (Fidjeland og Olstad)
15 stemte mot
Forslag fra Knut A. Austad:
Endringsforslag til saksfremstilling under ”anbefaling”:
Til erstatning for målformuleringen for kapittel 1 - ”Det skal fastsettes en klar grense
for det nasjonale villreinområdet”, skal det stå:
Innenfor planområdet skal det fastsettes en klar grense for det nasjonale
villreinområdet som ivaretar villreinens arealbruk til ulike årstider.
Som merknad under ”anbefaling”
Styringsgruppa er oppmerksom på innspill fra flere kommuner om endring av grensa
for planområdet. Disse innspillene skal tas på alvor i den videre
samarbeidsprosessen med kommunene.
Det ble stemt over forslaget:
Enstemmig vedtatt

Det er dermed gjort følgende vedtak i sak 1/10
Vedtak:
Teksten under ”anbefaling” i saksfremstillingen er som følger:
Det foreslås med grunnlag i overnevnte vurderinger følgende
tillegg i planprogrammet (tilleggene er uthevet med kursiv):
Kap. 1
Følgende målformulering skal innarbeides i formålskapittelet:
Innenfor planområdet skal det fastsettes en klar grense for det nasjonale
villreinområdet som ivaretar villreinens arealbruk til ulike årstider.
Begrunnelse:
Det er helt klart at bestillingen fra statlig hold innebærer nettopp denne oppgaven, og
det må derfor synliggjøres i planprogrammet.
Kap. 4
Følgende nytt punkt tas inn:
4.7. Andre tema
Planarbeidet kan omfatte også andre tema som er nødvendige for regionale
avklaringer, som biologisk mangfold og motorisert ferdsel, og evt. flere etter behov.
Prosjektledelsen har ansvar for igangsetting og organisering av nødvendig arbeid.
Begrunnelse:
Det er viktig at arbeid med nødvendige tema kan skje innenfor rammene av
planprogrammet, og det foreslås derfor et nytt punkt for å sikre dette, og også
imøtekomme høringsinstansers ønske om nye tema.
Kap. 6
Det foreslås følgende tillegg i planfaglig nettverksgruppe:
Fylkesmannen
Villreinnemnda
Begrunnelse:
Det er sterke signaler om at fylkesmenn og villreinnemnd skal ha en sentral plass i
arbeidet. Samtidig er det forståelse for valgte løsning med en politisk styringsgruppe.
Det er viktig at nødvendig samarbeid mellom sentrale parter ikke hindres av
organisasjonsmodellen, og det foreslås derfor nevnte endring i planfaglig
nettverksgruppe.
Under referansegruppe skal tilføres:
Grunneierorganisasjoner
Begrunnelse:
Det er helt naturlig at grunneierorganisasjoner er representert i referansegruppa, og
det foreslås at de konkret føres opp slik ønsket av flere høringsparter.

Faktafeil som er gjort oppmerksom på fra høringsparter rettes opp ved redigering av
planprogrammet etter vedtak.
Merknad:
Styringsgruppa er oppmerksom på innspill fra flere kommuner om endring av grensa
for planområdet. Disse innspillene skal tas på alvor i den videre
samarbeidsprosessen med kommunene.

1. Styringsgruppa for Heiplanen slutter seg til anbefalingene over og anmoder
fylkestingene om å vedta/fastsette planprogrammet med de endringer som
fremkommer i saken over.
2. Fylkeskommunene anmodes om å behandle/fastsette planprogrammet innen
april 2010.
3. Fylkeskommunene anmodes om å oppnevne representanter til styringsgruppa
innen april 2010.

Sak 2/10 Støtte til medvirkningsprosjekt
Forslag til vedtak i sak 2/10
1. Styringsgruppa for Regional plan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og
Setesdal Austhei bevilger inntil kr 108.333 fordelt over to år til
medvirkningsprosjektet slik det er beskrevet i prosjektbeskrivelsen (vedlagt i
sakspapirene).
Forslag til tillegg fra T. Westermoen:
Nytt pkt. 2.:
Bevilgningen gis under forutsetning av at kommunene vedtar å støtte prosjektet
økonomisk.
Det ble stemt over forslaget:
Enstemmig vedtatt
Det er da gjort følgende vedtak i sak 2/10
Vedtak:
1. Styringsgruppa for Regional plan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og
Setesdal Austhei bevilger inntil kr 108.333 fordelt over to år til
medvirkningsprosjektet slik det er beskrevet i prosjektbeskrivelsen (vedlagt i
sakspapirene).
2. Bevilgningen gis under forutsetning av at kommunene vedtar å støtte
prosjektet økonomisk.

Sak 3/10 Studietur?
Forslag til vedtak:
1. Prosjektleder får i oppgave å legge fram et konkret forslag til studietur til
førstkommende styremøte.
Endringsforslag fra T. Westermoen:
Prosjektleder får i oppgave å legge fram konkrete forslag til studietur til
førstkommende styremøte.
Endringa ble vedtatt.
Det er da gjort følgende vedtak i sak 3/10
Vedtak:
1. Prosjektleder får i oppgave å legge fram konkrete forslag til studietur til
førstkommende styremøte.

Sak 4/10 Møteplan
Etter diskusjon rundt møtebordet ble det gjort følgende
Vedtak:
1. Første styremøte i styringsgruppa for planarbeidet skal være 9. juni.
2. Neste styremøte vil være i forbindelse med studietur, som skal legges i
perioden 21./22.10 – 25.10.

Kristiansand/Stavanger, 4.2.2010

Thore Westermoen
leder

John Jastrey
sekretær / prosjektleder

