Vedtaksprotokoll
Styringsgruppa for ”Heiplanen”
Møte i Kristiansand, 9.6.2010
Vararepresentanter: Sigbjørg Idsøe Næss, Valle
Forfall: Laila Øygarden,Aust-Agder fylkeskommune; Einar Lutro, Hordaland fylkeskommune; Bjørgulv
Sverdrup Lund,Valle; Marthon Skånland, Bjerkreim; Jarle Braut, Rogaland fylkeskommune; Ole Tom
Guse, Forsand

Sak 6/10 – Valg/konstituering av styre for planarbeidet
Forslag til vedtak i sak 6/10:
1) ……. velges til leder av styret
2) ……. velges til nestleder av styret
3) Følgende fire representanter velges som arbeidsgruppe:
….........., ………….., …………., …………. .
Ang. pkt. 1) og 2)
Forslag fra Odd Omland – gjenvalg av Thore Westermoen og Laila Øygarden
Forslag fra Bjørn Nome – gjenvalg av Thore Westermoen, Olav Urbø som nestleder
Odd Omland trekker forslaget
Ang. pkt. 3)
Forslag fra styreleder om fire rep. fra fylkeskommunene pluss fire fra kommunene
som arbeidsutvalg. Da kun to av fylkeskommunene sine representanter er til stede,
tilskrives fylkeskommunene med forespørsel om de er interessert i deltakelse i
arbeidsgruppa.
Forslag fra Torkel Myklebust – Bjørn Laugaland som kommunal representant
Forslag fra Tellef Olstad – Kay Jeiskelid som kommunal representant
Forslag fra Bjørn Nome – Olav Urbø som kommunal representant
Forslag fra Lars Bjaadal – det bør velges representanter, ikke bare ta med
representanter fra fylkeskommuene som vil. Thore Westermoen som leder må være
med i arbeidsutvalet.
Forslag fra Oddmund Ljosland – Thor Jørgen Tjørhom som kommunal representant
Forslag fra Bjørn Nome – Lars Bjaadal som representant fra fylkeskommunene
Det ble da gjort følgende vedtak i sak 6/10
Vedtak:
1) Thore Westermoen er valgt til leder av styret
2) Olav Urbø er valgt til nestleder av styret
3) Følgende representanter velges til arbeidsutvalg:
Olav Urbø, Bjørn Laugaland, Kay Jeiskelid, Thor Jørgen Tjørhom, Thore
Westermoen, Lars Bjaadal.
Rogaland og Aust-Agder fylkeskommune kontaktes med forespørsel om
deltakelse i arbeidsgruppa.

Sak 7/10 – Status og videre framdrift i planarbeidet
Forslag til vedtak i sak 7/10
1) Styret endrer på framdriftsplanen for videre arbeid i samsvar med følgende tabell.
Revidert framdriftsplan
2010

juni
juli
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okt
nov
des
2011

jan
feb
mar
apr
mai
jun
jul
aug
sep
okt

styremøte
planfaglig nettverksgruppe
befaringer
prosjektleder sender ut konkrete
grenseforslag m/innh. og grovt forslag til
handlingsdel til kommunene
lokale prosesser i kommunene
prosjektleder arbeider
parallelt med planforslag,
lokale prosesser i kommunene
konsekvensvurderinger
studietur og styremøte
og handlingsdel
fylkesvis: referansegrupper og
planfaglig nettverksgruppe
prosjektleder syr alt dette sammen til et
felles planforslag med KU
planfaglig nettverk / referansegruppe m/behandl. av planforslag
styrebehandling av planforslag med KU
høring av planforslag
styremøte etter høringa, vedtak om planforslag
oversending til fylkestingene

behandling i fylkestingene
oppfølging etter vedtaksrunden

nov/des ferdig…!?
Innledning til saken v/Mikaela Vasstrøm og John Jastrey
Noen sentrale momenter fra diskusjonen:
 Styret anser planprogrammet som vedtatt med likelydende vedtak i
fylkestingene, med en tilleggsuttalelse fra Aust-Agder.
 Det ønskes å åpnes for god dialog mellom fylkesmennene og styret. Leder og
nestleder tar initiativ til et møte.
 Overstyring skaper avmakt og dreper lokalt engasjement.
 Prosessen må ikke bli så regional at det ikke er rom for det lokale. ”Bottom –
up” er et viktig metode å jobbe videre etter.
 Tillit mellom nivåene er helt nødvendig.
 En god prosess er nødvendig for å få et godt resultat. Styret er fornøyd med
pågående prosess.
 Styret er villige til å be inn fylkesmennene som observatører i senere
styremøter.

Det ble da gjort følgende vedtak i sak 7/10
Vedtak:
I samsvar med innstillingen

Sak 8/10 – Studietur
Forslag til vedtak i sak 8/10
1. Styringsgruppa ønsker å gjennomføre studietur til ….... i perioden ……. til …….
2010.
2. Det åpnes opp for at …….. også får invitasjon til å delta.

Etter en diskusjon i styret, ble det gjort følgende vedtak i sak 8/10
Vedtak:
1) Styringsgruppa ønsker å gjennomføre studietur til England, i samsvar med
skisse levert av Aurland naturverkstad, i perioden 22.-25.10.
2) Representanter fra fylkeskommunene, fylkesmennene og villreinnemnda får
invitasjon til å delta.

Sak 9/10 – Eventuelt
Forslag fra Knut A. Austad:
Det utarbeides et brev til fylkesmennene der styret ber om respekt for planprosessen.
Sekretær får i oppgave å lage et forslag, som leder og nestleder godkjenner og
sender ut.
Vedtak:
I samsvar med forslaget.

Kristiansand / Stavanger, 16. juni 2010

Thore Westermoen, leder

John Jastrey, sekretær/prosjektleder

