
 

 

Orienteringar: 
• kl 11 - SGoS – ungdomsprosjektet 
• kl 12 Naturbasert terapi – orientering  - SSHF / Kristiansand kommune 
• Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør framover – Gro Bråten 
• Rv 9 – Ola Olsbu 
• MARA 
 
 
 
Medlemane vert med dette kalla inn til møte. 
Varamedlemar og tilsette som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. 
Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Setesdal regionråd 
på tlf. 37 93 75 00. 
 

INNKALLING TIL MØTE 

Møtestad: Kommunehuset Bygland 
Dato: 25.04.2018 
Tid: 09:00 

Bjørn Alfred Ropstad 
Utvalsleiar 

  
Marie Johnnysdotter Pedersen 
utvalssekretær 
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Saksnummer Innhald 

PS 19/18 Godkjenning av innkalling og sakliste 
PS 20/18 Godkjenning av møteprotokoll 28.02.2018 
PS 21/18 Styreleiar orienterar 
PS 22/18 Dagleg leiar orienterar 
PS 23/18 Leiar rådmannsutvalet orienterar 
PS 24/18 Fylkeskommunen orienterar 
PS 25/18 Referatsaker 
RS 2/18 Referat - rådmannsmøte 21.feb. 2018 
RS 3/18 Referat - Rådmannsmøte 14.mars 2018 
RS 4/18 Rammebevilgning til regionalt næringsfond Setesdal 2018 
RS 5/18 MARA - Second letter of support Vest-Agder fylkeskommune 
RS 6/18 MARA - Letter of support 
RS 7/18 Suppleringsval styremedlem Setesdal Regionråd - Bykle kommune 
RS 8/18 Melding om vedtak val av medlem til styret i Setesdal regionråd - 

Valle kommune 
RS 9/18 Melding om vedtak Val av nytt styremedlem til Setesdal Regionråd - 

Bygland kommune 
RS 10/18 Vedtektsendring og valg av nytt styremedlem til Setesdal regionråd - 

Evje og Hornnes kommune 
RS 11/18 Invitasjon konferanse - Fjellnettverket 
RS 12/18 Rådsmøte og konferanse - Fjellnettverket 
RS 13/18 Sakspapirer styremøte Fjellnettverket 
RS 14/18 Orientering innspill landbruksforhandlingene - Fjellnettverket 
RS 15/18 Ny kommunelov (NOU) - Framlegg om fjerning av nemning 

"Regionråd" på politisk samarbeidsmodell 
RS 16/18 Ang. søknad til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.PDF 
RS 17/18 Svar på søknad - Desentralisert helsesøsterutdanning, videreføring 
RS 18/18 Høring endring i leveringringspliktige posttjenester og endring i 

postloven. 
PS 26/18 Delegerte saker 
DS 8/18 Svar på søknad forprosjekt Surfebølge 
DS 9/18 Svar på søknad markedsavklaring/etablering fra Timeout- Setesdal 
DS 10/18 Svar på søknad - Hovdenkontoret 
DS 11/18 Svar på søknad   om tilskot til nydyrking 
DS 12/18 Svar på søknad om tilskot - PipeSnake 
DS 13/18 Svar på søknad om støtte til Evje aktivitetspark 
DS 14/18 Svar på søknad til traverskran 
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PS 27/18 Drøfting/orienteringssaker 
DR 5/18 Rekruttering - dagleg leiar 
DR 6/18 Sentrale styringsdokument - Setesdal regionråd 
DR 7/18 Fwd: Kompetansestrategi for Agder - utkast til eksternt partnerskap i 

Agder 
PS 28/18 Orientering ymse repr / utval 
PS 29/18 Førespurnader 
PS 30/18 Årsmelding 2017 
PS 31/18 Rekneskap 2017 
PS 32/18 Søknad om tilskott rulleskiløype 
PS 33/18 Søknad - Opplev Evje 
PS 34/18 Søknad om støtte til Setesdalsfestivalen 2018 
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PS 19/18 Godkjenning av innkalling og sakliste



 

 

Godkjenning av møteprotokoll 28.02.2018 
 

Tilråding:  
 
Møteprotokoll vert lagt fram for godkjenning.  
 
 

Saksutgreiing: 
 
1. Bakgrunn for saka 

 
 

2. Saksopplysningar 
 
 

3.     Vurderingar 
 
 
 
 
 
 
Valle, den 17.04.2018 

Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 

Vedlegg: 
  

SAKSFRAMLEGG 

2011/64-5  033 17.04.2018 
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Faste medlemar som møtte: 
Namn Funksjon Representerte 
Bjørn Alfred Ropstad Leder E OG H KOMMUNE 
Jon Rolf Næss Nestleder BYKLE KOMMUNE 
Kay A. Jeiskelid Medlem BYKLE KOMMUNE 
Steinar Kyrvestad Medlem VALLE KOMMUNE 
Knut Hagen Medlem VALLE KOMMUNE 
Vidar Frøysnes Medlem BYGLAND KOMMUNE 
Leiv Rygg Medlem BYGLAND KOMMUNE 
Lars Reidar Vasland Medlem E OG H KOMMUNE 

 
Varamedlemar som møtte: 
Namn Møtte for Representerte 
   

 
Frå administrasjonen møtte: 
Namn Stilling 
Signe Sollien Haugå Dagleg leiar 
Runar Granheim Rådgjevar 
Frantz Are Nilsen Rådmann Bykle kommune 
Aud Sunniva Fuhr Rådmann Valle kommmune 
Aasmund Lauvdal Rådmann Bygland kommune 

Valle, 
 
Marie J. Pedersen 
Utvalssekretær

MØTEPROTOKOLL 

Møtestad: Revsnes hotell 
Dato: 28.02.2018 
Tid: 09:00 
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Saksnummer Innhald 

PS 1/18 Godkjenning av innkalling og sakliste 

PS 2/18 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 14.12.17 

PS 3/18 Styreleiar orienterar 

PS 4/18 Dagleg leiar orienterar 

PS 5/18 Leiar rådmannsutvalet orienterar 

PS 6/18 Fylkeskommunen orienterar 

PS 7/18 Referatsaker 

RS 1/18 Referatsaker - styremøte 28. feb 2018 

PS 8/18 Delegerte saker 

DS 1/18 Svar på søknad om etableringsstøtte 

DS 2/18 Svar på søknad om støtte til piloutvikling - marknadsavklåring - 
nettløysing 

DS 3/18 Svar på søknad   om tilskot til nydyrking, Gnr/bnr: 19/10 

DS 4/18 Svar på søknad   om tilskot til dyrking 

DS 5/18 Svar på søknad   om tilskot til nydyrking 1/11 Øvre Dåsvand 

DS 6/18 Svar på søknad   om tilskot til nydyrking på Tveit gnr. 19, bnr. 5 

DS 7/18 Svar på søknad   om tilskot til nydyrking 

PS 9/18 Drøfting/orienteringssaker 

PS 10/18 Orientering ymse repr / utval 

PS 11/18 Førespurnader 

PS 12/18 Konstituering - val av representantar til representasjon 

PS 13/18 Offentleg innkjøp - innkjøpssamarbeid og lokal verdiskaping 

PS 14/18 Høyringsuttale - planprogram Regionplan Agder 2030 - 
Setesdal regionråd 

PS 15/18 Handsaming - søknad om deltaking i MARA- prosjektet 

 Drøfting/orienteringssaker 

DR 1/18 Førespurnad - Åseral kommune - observatørstatus - Setesdal 
regionråd 

PS 16/18 Stipendordning profesjonelt styre 

PS 17/18 Selskapsorganisering - Evjeklinikken AS - invitasjon emisjon 

PS 18/18 Søknad - Ose Water 

 Drøfting/orienteringssaker 

DR 2/18 Drøfting - Setesdal bilruter 
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PS 1/18 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 28.02.2018  
Handsaming: 

 
Vedtak: 
 
Saklista godkjent med ei tilleggssak; val av representant til Bjoren grunnfond. Samrøystes. 

 

PS 2/18 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ MØTE 14.12.17 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 28.02.2018  
Handsaming: 
 
Vedtak: 

Protokoll frå møte 14.12.2017 – godkjent. Samrøystes. 

 

PS 3/18 STYRELEIAR ORIENTERAR 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 28.02.2018  
Handsaming: 
 

Styreleiar orienterte om føreståande eigarmøte i Agder energi – og tema linerydding. 

Rv 9 prosjektet vil følgje opp Handlingsprogrammet 2018-2023 – raskt etter at dette er lagt 
fram.  

Ropstad orienterte og om framdrifta i handsaminga vedtektsendringar og oppnemning av nye 
representantar til styret frå dei ulike kommunane. 

Jon Rolf Næss orienterte om aktiviteten i Setesdal Gründer- og samfunnsutvikling (SGOS), og 
viktighet av å vidareføre viktige tiltak utover 2018. Semje om at det er positivt og viktig – og at 
blir sak i styret hausten 2018. 

Styreleiar føreslo at styremøta blir lagt rundt om til kommunehusa , neste styremøte 25.april blir 
i kommunestyre 

salen i Bygland. 

 

Vedtak: 
 
Styret tek orienteringa til orientering. Samrøystes. 

 

PS 4/18 DAGLEG LEIAR ORIENTERAR 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 28.02.2018  
Handsaming: 
 

Dagleg leiar orienterte om pågåande arbeid innafor drift, næringsutvikling, kompetanseutvikling, 
interkommunalt samarbeid, infrastruktur – og ulike arrangement, utviklinga i 
reiselivsorganisering mv. Kommunane vart minna om møte vedrørande utfall av tele/kraft 
7.mars 2018. 
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Det vart orientert om Inn-på-tunet- møte 16 mars, Setesdalskonferansen 12.-13.april mv. 

 

Vedtak:  

Styret slutta seg til framlegg til utmerking / utlysing av Setesdalspris mm.  

Styret tek orienteringa ellers til orientering. Samrøystes. 

 

PS 5/18 LEIAR RÅDMANNSUTVALET ORIENTERAR 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 28.02.2018  
Handsaming: 
 

Aasmund Lauvdal orienterte om saker frå rådmannsmøte  m.a. om valkomiteen si innstilling til 
val av nestleiar i Brann IKS,  fordeling av prosjektskjønnsøknader til Fylkesmannen,  søknad frå 
Valle kommune om innmelding i LMT Setesdal, drøftingar kring øknomiutvikling i 
interkommunale samarbeid, nettverk (representasjon/rapportering/forankring), MARA-prosjektet 
m.m. RM har oppnemnt Aud-Sunniva Fuhr til å representere Setesdal inn i 
innkjøpssamarbeidet i Agder (OFA). 

 

Vedtak: 

Styret tek orienteringa ellers til orientering. Samrøystes. 

 

PS 6/18 FYLKESKOMMUNEN ORIENTERAR 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 28.02.2018  
Handsaming: 
 

Utgjekk pga forfall til møtet. 

 

PS 7/18 REFERATSAKER 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 28.02.2018  
Handsaming: 
 
 

Leiv R. Langerak orienterte om planlagt stenging av Fånefjellstunellen i samband med 
oppgradering, og bad om at SR og involverer seg i høve framtidige drøftingar om dette.  

Steinar Kyrvestad føreslo at innstillinga normalt skal ha ordlyd «til orientering» , og føreslo 
endring av vedtak tilsvarande. Endringsframlegg vedteke samrøystes. 

 
 

Vedtak: 
 
Styret tek saka til orientering. 

Styret er positive til at Fånefjell blir ein del av Rv 9-prosjektet. 
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REFERATSAKER 

Vedtak: 
 
Styret tek sakene til orientering. Samrøystes. 
 

RS 1/18 REFERATSAKER - STYREMØTE 28. FEB 2018 

PS 8/18 DELEGERTE SAKER 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 28.02.2018  
Handsaming: 
 

Det vart og orientert om at delgert fullmakt er nytta til løyving til Troll Mountain i samråd mellom 
styreleiar og dagleg leiar. 

 

Vedtak: 
 
Styret tek sakene til etterretning. Samrøystes. 
 
 

DELEGERTE SAKER 

DS 1/18 SVAR PÅ SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 

DS 2/18 SVAR PÅ SØKNAD OM STØTTE TIL PILOUTVIKLING - 
MARKNADSAVKLÅRING - NETTLØYSING 

DS 3/18 SVAR PÅ SØKNAD   OM TILSKOT TIL NYDYRKING, GNR/BNR: 19/10 

DS 4/18 SVAR PÅ SØKNAD   OM TILSKOT TIL DYRKING 

DS 5/18 SVAR PÅ SØKNAD   OM TILSKOT TIL NYDYRKING 1/11 ØVRE DÅSVAND 

DS 6/18 SVAR PÅ SØKNAD   OM TILSKOT TIL NYDYRKING PÅ TVEIT GNR. 19, 
BNR. 5 

DS 7/18 SVAR PÅ SØKNAD   OM TILSKOT TIL NYDYRKING 

PS 9/18 DRØFTING/ORIENTERINGSSAKER 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 28.02.2018  
Handsaming: 
 

Fylkesmannen si landbruksavdeling v Landbruksdirektør Tore Haugum og Ole Magne Omdal 
orienterte om mobiliering og arbeid for gründerskap i landbruket. Drøfting om utfordringar kring 
drifta av areal og busetting, heiltidsnæring vs nisjeproduksjonar og alternative næringar med 
utgangspunkt i landbrukseigedomar, konsesjon og prisregulering, kompetanse i 
rettleiingsapparat og kommunane si kapasitet innafor feltet m.m. Orientering om temasatsingar 
og mobilisering og nytte pt. 
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Setesdal vidaregåande skule v/ rektor Birgit Attestog prosjektleiar orienterte om 
utviklingsprosjekt vedrørande linetilbod mv. Ordskifte om tydinga av lokale tilbod/skulestruktur, 
mobilitet/ rutetilbod og studietilbod, opptakskretsar mv. Skulen ønskjer dialog og innspel i 
prosessen. Kommunane, ungdomsråd osv. blir kontakta. 

 

PS 10/18 ORIENTERING YMSE REPR / UTVAL 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 28.02.2018  
Handsaming: 
 

Steinar Kyrvestad orienterte om han hadde delteke på rådsmøte i Fjellnettverket i mai 2017. 

 

PS 11/18 FØRESPURNADER 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 28.02.2018  
Handsaming: 
 

Ingen innmeldte førespurnader. 

 

PS 12/18 KONSTITUERING - VAL AV REPRESENTANTAR TIL REPRESENTASJON 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 28.02.2018  
Handsaming: 
 

Mailmøte vedr. val av styreleiar og nestleiar blir formalisert gjennom denne protokollen. 

Det er ønskjeleg med tettare kontakt med Fjellnettverket. Invitasjon til rådsforsamling for 
Fjellnettverket blir sendt styret for mogleg observatør/deltaking.  

Representantar vart føreslege som nedfelt i vedtak nedanfor. 

 
 
Vedtak: 
 

Styreleiar for 2 år: Bjørn Ropstad 

Nestleiar for 2 år: Leiv Rygg Langerak 

Vassdragsstyret for nedre Otra – observatør til styret: Leiv Rygg Langerak 

Vassdragsstyret for Øvre Otra, Krypsivprosjektet,  og Krypsivfondet (for 2 år) 

Leiv R Langerak fast, 1. vara Steinar Kyrvestad, 2. vara Jon Rolf Næss 

Forvaltingsplan for Otra / vassdirektivet – arbeidsutvalet : ordførarane i respektive kommunar 

Vassregionutvalet: fast repr. Steinar Kyrvestad, vara: Leiv R. Langerak 

Grunnfondet for Bjoren, styremedlem : Bjørn Ropstad 

Setesdal gründer og samfunnsutvikling , styringsgruppa Jon Rolf Næss, vara blir vald blant 
nyte styrerepr. 2018. 

Fjellnettverket – rådsforsamlingsutsendingar: Steinar Kyrvestad, Jon Rolf Næss og dagleg 
leiar. 
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PS 13/18 OFFENTLEG INNKJØP - INNKJØPSSAMARBEID OG LOKAL 
VERDISKAPING 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 28.02.2018  
Handsaming: 
 

Runar Granheim orienterte om rapporten.  

 
 
Vedtak: 
 
Styret tek rapporten til etterretning. 
  
Rapporten blir sendt til kommunane. Avhengig av tilbakemeldingar og ønskje om ev fellestiltak t.d. om 
kompetansetilbod kan Regionrådet ta ei operativ rolle i høve t.d.kurs – uvikling av felles innkjøpsstrategi 
eller anna. Administrasjonen blir bedt om å legge fram utkast til innkjøpsreglement i samarbeid med 
representantar for kommunane, gjerne med utgangspunkt i reglementet til Evje og Hornnes kommune. 
  
Styret tilrår at kommunane gjer leverandørlistene offentlege, over same lest som leverandørstatistikken 
frå Kommunal Rapport.  
  

 

PS 14/18 HØYRINGSUTTALE - PLANPROGRAM REGIONPLAN AGDER 2030 - 
SETESDAL REGIONRÅD 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 28.02.2018  
Handsaming: 
 

Dagleg leiar orienterte om saka og drøfting i rådmannsgruppa. 

 
 
Vedtak: 
 
Styret i Setesdal regionråd ser arbeidet med felles regionplan for Agder som viktig og verdfult. 
Styreleiar og dagleg leiar får fullmakt til å avgi uttale i tråd med saksframlegget og innspel framkome i 
møtet. 

 
 

PS 15/18 HANDSAMING - SØKNAD OM DELTAKING I MARA- PROSJEKTET 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 28.02.2018  
Handsaming: 
 

Styreleiar og dagleg leiar orienterte i saka. 

 
Vedtak: 
 
Styret godkjenner framlegg til deltaking i EU-prosjekt med pilotsatsing innretta mot utvikling av el-sykkel-
satsing og nye transportløysingar/-tenester for auka mobilitet for unge og andre som sjølv ikkje 
disponerer bil eller kollektivtransport som ivaretek transportbehov for «fullverdig» samfunnsdeltaking og 
kvardagsliv i distriktet.  
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Ledig ramme for forsking og innovasjon i budsjettet for 2018, kr 450.000, blir avsett til dette føremålet. 
Restfinansiering vil dels bli innarbeidd gjennom dels eigeninnsats og inndekking i budsjettet for 2019 og 
2020 (prosjektperioden er 30 mnd). I tillegg får dagleg leiar/prosjektleiar fullmakt til vidare arbeid med 
siktemål å utløyse annan ekstern med-finansiering gjennom nasjonale/regionale ordningar innretta for 
samfunnsdeltaking/ regional - /lokalsamfunnsutvikling, barn/unge, folkehelse/levekår, klima, miljø, 
transport/elektrifisering, berekraft, reisemålsutvikling, innovasjon m.m. 

 

DRØFTING/ORIENTERINGSSAKER 

DR 1/18 FØRESPURNAD - ÅSERAL KOMMUNE - OBSERVATØRSTATUS - 
SETESDAL REGIONRÅD 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 28.02.2018  
Handsaming: 
 
 

Ordførar Oddmund Ljosland orienterte om førespurnad. 
 
Framlegg til vedtak framsett i møtet. 
 
 
Vedtak: 
 
Styret i Setesdal regionråd ønskjer Åseral kommune velkomen som observatør i 2018. 

Styret ønskjer at Åseral kommune vurderer fast deltaking i Regionrådet innan 2019. 

Åseral får observatørstaus med møte og tale- og forslagsrett. 

Næringssaker / u.off- saker vil vere unnateke. 

Samrøystes. 

 

PS 16/18 STIPENDORDNING PROFESJONELT STYRE 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 28.02.2018  
Handsaming: 
 
Samrøystes. 
 
 
Vedtak: 
 
Styret tek rapporten til orientering. 
 

 

PS 17/18 SELSKAPSORGANISERING - EVJEKLINIKKEN AS - INVITASJON 
EMISJON 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 28.02.2018  
Handsaming: 
 
Samrøystes. 
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Vedtak: 
 
Styret sluttar seg til selskapsorganisering som føreslege. Regionrådet teknar seg for sin 
førehaldsmessige del av emisjonen i samband med etableringa av Evjeklinikken Holding AS. 
Dagleg leiar får fullmakt til signering av stiftingsdokumenta. Emisjonen blir dekt gjennom løyving frå 
ansvar 9000. 
 

 

PS 18/18 SØKNAD - OSE WATER 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 28.02.2018  
Handsaming: 
 
Samrøystes. 
 
 
Vedtak: 
 
Styret løyver kr. 500.000 til Ose Water som etablerings-/investeringsstøtte. 
Støtta kan gå til dekking av kostnader i samband med demontering, flytting og installasjon av 
produksjonsline og PET-/BiB-line, og andre relevante oppstartkostnadar. Støtta blir utbetalt på bakgrunn 
av stadfest prosjektrekneskap. 
  
Ein føreset at Bygland kommune yter tilsvarande beløp. 

 

DRØFTING/ORIENTERINGSSAKER 

DR 2/18 DRØFTING - SETESDAL BILRUTER 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 28.02.2018  
Handsaming: 
 
 
Vedtak: 
 

Styret avventer generalforsamling i verksemda. Samrøystes 
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PS 21/18 Styreleiar orienterar

PS 22/18 Dagleg leiar orienterar

PS 23/18 Leiar rådmannsutvalet orienterar

PS 24/18 Fylkeskommunen orienterar

PS 25/18 Referatsaker
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REFERAT - RÅDMANNSMØTE 21.FEB. 2018  
 

Møtestad: Kommunehuset Valle 
Møtetidspunkt:  21.02.2018 
Desse møtte: Jens Arild Johannessen, Aasmund Lauvdal, Sten-Albert Reisænen, Aud-

Sunniva Fuhr, Frantz A. Nilsen og Signe Sollien Haugå. 
 

 
Nr. Sak Ansvar Frist 
    
 Innkalling/sakliste  - godkjent.   
    
 Referat – godkjent. 

 
Regionalt forskingsfond – forskingsmobilisering  
Utsett – til 22. juni 
 
Brann IKS – valnemnd  
Vedtak: Valnemda innstiller Dag Haugland som ny nestleiar. 
 
Regionplan Agder 2030 – fokusområder  - felles uttale  
Utkast til uttale drøfta og godkjent i rådmannsgruppa. 
Uttale blir lagt fram for handsaming i styret i SR. 
Kommunane legg ikkje opp til eigne uttaler. 
 
Næringsarbeidet – næringsforum mv  
Orientering om arbeid pt Inn på tunet, gründerkurs og koordinering i 
høve næringsarbeidet pt. 
Viktig at kommunane syter for mobiliering/deling av aktuelle 
arrangement mv. 
 
Prosjektskjønn FM – ev søknad /felles/tema /ansvar 
Samordning – søknader: 

 Inn på tunet – søknadskommune – Bygland 
 MARA – søknadskommune - Bykle 
 LMT – søknadskommune – Evje Hornnes 
 Kompetansemilder FM – Helsesøster - Regionrådet 

 

  

  

2017/1109 Signe Sollien Haugå 
ssh@setesdal.no 

22.02.2018 
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Møtedatoar rådmannsmøte Setesdal 
Møteplan vår 2018 oppdatert. 
 
LMT Setesdal 
Valle har søkt nytt opptak. Ny avtale blir gjort gjeldande frå 1.1. 
2018. LMT lager forslag til endra vertskommuneavtale med 
framlegg om endra oppseiingstid på 2 år. 
 
Drøfting om korleis ein handtere ev innsparingsprosessar i ulike 
kommunar / vanskar med å skjerme interkommunale samarbeid og 
ta budsjettkutt berre i drifta i einskildkommunar.  Maks deflatorvekst 
er gjeldande prinsipp i samarbeida. Kommuneøkonomien utviklar 
seg i høve andre kriteria.  
 
NAV status 
Ein ser på samarbeid NAV-stat for Bygland, Valle og Bykle. 
Ein har meldt interesse for å følgje KS-opplegg. 
 
Brann IKS – valnemnd  
Vedtak: Valnemda innstiller Dag Haugland som ny nestleiar . 
Samrøystes. 
 
Interkommunale samarbeid – oppfølging  
Innkalling leiarar frå ulike verksemder til orientering og drøfting er 
aktuelt i komande RM.  RM starter med oppfølging av nyleg 
vedteken rapport.  
 
Økonomiutvikling i interkommunale samarbeid 
Behov for å drøfte kostnadsutviklinga og om ein kan knytte det opp 
til inntektsutviklinga til ulike kommunar i staden for deflator. Særleg 
utfordrande i dei store IKS-verksemdene der eigarbrøken er slik at 
ein vanskeleg kan nå fram med endringsframlegg som liten eigar. 
Rådmannsgruppa tek dette opp til vidare drøfting på seinare 
tidpunkt. 
 
Nettverk – rutinar og rapportering 
Nettverksrepresentantar  i lokale nettverk rapporterer til eigen 
rådmann. Kommunale medarbeidar representerer eigen kommune 
om ikkje anna er fastsett. I høve Regionplan Agder har 
rådmannsgruppa tidlegare peika ut representantar for å representer 
Setesdalskommunane felles som følgjer: 
 

• Folkehelse – levekår : Hanne Straume 
• Utdanning: Line Håberg Løvdal  
 Klima og miljø: Geir Skjevrak 
 Datalagringssatsinga – Regionrådet 

 
RM ser trong for rutinar for rapportering/forankring for felles 
representantar. 
 
 
EVU-tilbod – UiA / folkeuniversitet  
Signe sender ut på mail – Alle melder vidare i eigen kommune og 
melder ev ønskje om felles tilbod. 
 
Praksisplasser – sjukepleiarutdanning 
Spelt tilbake til UiA basert på dei tilbakemeldingane ein fekk innan 
fristen. 
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Nytt sjukepleiarstudium 2018  
Infomøte mv. gjennomført. 
 
MARA- mobilitet i distrikt – EU-prosjekt 
Orientert om prosjektet og søknad / styresak – skyssordning og el-
sykkelsatsing m.m. 
 
Reiselivsorg. / lokal vertsskapsfunksjon 
Blir sett opp som eigen sak i neste rådmannsmøte. 
 
OFA-representant 
Aud Sunniva Fuhr går inn i OFA for Setesdal etter Tallak Hoslemo. 
 
SSHF avtaler 
Avtalene er signert 
 
Ymse – høyringar - ansvar 
Høyringar – går normalt på kommunenivå – ev med saksførebuing 
frå interkommunale samabbeid, t.d. via Regionrådet, LMT e.a. 
 

  
 
 
Ref. 

Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar SR 
 
 
 
ss
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REFERAT - RÅDMANNSMØTE 14.MARS 2018  
 

Møtestad:  Bygland , kommunehuset 
Møtetidspunkt:       14. mars 2018  
Desse møtte: Aasmund Lauvdal, Aud-Sunniva Fuhr, Jens-Arild Johannessen,  

Frantz A. Nilsen, Sten-Albert Reisænen og Signe Sollien Haugå 
 

Nr. Sak Ansvar Frist 
    
    
 RKG Folkehelse og levekår 

Rådmannsgruppa sluttar seg til modellen – men ser trong for 
breiare forakring , ref. innspel til Regionplan Agder, der ein har 
føreslege at faggruppene må roter møta sine rundt i regionane og 
der delar av desse møta blir dedikert forankring, informasjon og 
input frå regionane. Rådmannsgruppa kjem tilbake med namn på 
representant i etterkant av neste rådmannsmøte.  
Kvar kommune sjekkar ut aktuelle kandidatar til neste RM-møte.  
 
Dagleg leiar utlysinga - stillingsinnhald 
Linken mellom rådmannsgruppa og det regionale utviklingsarbeidet 
er viktig. Rådmannsgruppa ser det som viktig at dagleg leiar har 
sekretariatsfunksjon, og høve til koordinering , tilrettelegging  og 
oppfølging av møter og saker i rådmannsgruppa.  Koplinga m.o.t. 
aktuelle saker/prosjekt i Regionrådet, med høve til drøfting RM i 
framkant og oppfølging i etterkant, må vidareførast.  
 
LMT  - sak  -. sjekk utsending av saksframlegg. 
 
NAV Setesdal: status utveksling 
 
Interkommunale samarbeid 
RM ønskjer orientering / drøfting med dagleg leiar i ulike 
interkommunale samarbeid minst ein gong pr valperiode, oftare ved 
behov. Møta kan gjerne føregå med besøk hos verksemdene. 
Tentativ plan for dialogmøte: 

 SMG – 9. mai – kl 8- 10 
 Setpro  – 9. mai – kl 10:30 – 12:30 
 Brann  - 9.mai  - kl 13:30-15:30 

 
 
 
 
 
 
 
Alle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jens A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signe 
 

 
 
 
 
 
 
 
18.mars 

  

2017/11010 Signe Sollien Haugå 
signe.hauga@setesdal.no 

18.03.2018 
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 LMT Setesdal – haust 2018 
 Museum 
 Setesdal IKT – ein time i framkant av kvart RM  - særleg i 

GDPR-perioden 
 
 
Økonomiutvikling – kommunane og interkommunale 
samarbeid 
Statistikk – økonomiutvikling kommunane og kostnadane knytt til 
interkommunale samarbeid – siste 5 år. Runar blir bedt om å sjå på 
statistikken og lage lite oversyn.  
 
Kommuneprop. i mai .  RM set dette opp til drøfting hausten 2018. 
 
 
Nettverksrepresentatar –  RM kjem tilbake til saka. 
 
 
EVU – utsending ymse tilbod. 
 
 
Reiselivssamarbeidet – Signe orienterte kort om Visit Setesdal / 
Destinasjon Hovden. Infobrev er under arbeid vedr. ny 
organisering. 
 
 
Interkommunale samarbeid rapport  - RM følgjer opp i etterkant 
av bedriftsbesøk. 
 
 
Næringssamarbeid: info om møte i Næringsforumet 13.mars – og 
virkemiddeldagen. 
 
 
Kjeveortopedi – Ein undersøker saka via LMT med kontakt til 
fylkestannlegen om moglegheit for å få distribuert teneste til 
distriktet – kjeveortopedi – oppfølging av tannregulering ut til 
kommunane. ( Sjekk høve for innkjøpsavtale for å kunne nytte ein 
spesialist for fleire)  
 
 
SMG:  SMG blir bedt om å sende førespurnad til RM/valkomiteen 
om oppnemning ny repr. til styret. 
 
 
Neste RM – 18. april 2018 
 
Førebels sakliste:  

 Setesdal IKT kl 12-13 
 UIA – samskapingsdialog 13 – 14 
 RM-saker 14- 16 

Signe avtaler tidspunkt med UiA. 
 
 
 
 
Ref. 
 
Signe Sollien Haugå 
 
 

RM 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signe 
 
 
 
 
 
Jens A. 
 
 
Signe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jens A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jens A. 
 
 
 
 
Jens A. 
 
 
 
Alle 
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Melding om vedtak      
 
Suppleringsval styremedlem Setesdal Regionråd 

 

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.01.2018  
Saka vart drøfta 
 
Kommunestyret godkjenner vedtektsendringa i høve til tal på styremedlemmer. 
Tone Avdal vert vald som nytt fast medlem ,med Ragnhild Bjåen som vara. 
 
 

Rådmannen si tilråding: 
Saka vert lagt fram for kommunestyret for handsaming  
 
 
 
 

 
 

Med helsing 
Bykle kommune 
 
 
Tallak Bjørnarå    
rådgjevar                                                                                                       
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendast utan underskrift. 
 
 
 
 
 

SETESDAL REGIONRÅD  
 
4747 VALLE 

 

2017/1535-9 Tallak Bjørnarå 
tallak.bjornara@bykle.kommune.no 

08.02.2018 
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SAKSFRAMLEGG 
 
 
 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
6/18 Kommunestyre 25.01.2018 
   

 

Suppleringsval styremedlem Setesdal Regionråd  
 

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.01.2018  
Saka vart drøfta 
 
Kommunestyret godkjenner vedtektsendringa i høve til tal på styremedlemmer. 
Tone Avdal vert vald som nytt fast medlem ,med Ragnhild Bjåen som vara. 
 
 

Rådmannen si tilråding: 
Saka vert lagt fram for kommunestyret for handsaming  
 
 
 
 
 
 
SAKSUTGREIING 
 

Samandrag/ konklusjon 
 
 

Bakgrunn for saka 
Vedtak i  Setesdal Regionråd 14.12.17  jfr vedlagte møteprotokoll  PS 8/17 Endring av vedtekter –tal 
styremedlem 
 
Formelt grunnlag 
 

Saksmappe: 2017/1535 
Sakshandsamar: TBJ 
Dato: 18.01.2018 
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Vurderingar og konsekvensar 
Deltakarkommunane vert bedne om å oppnemne eit  styremedlem (kvinne) og godkjenne 
vedtektsendringane. 
 
 
 
Konsekvensar for folkehelse 
 
 

Bykle 18.01.18 
 
 
Rådmann 
 
 

Vedlegg: Møteprotokoll Setesdal Regionråd 
  

Melding om vedtak blir sendt til: 
Sekretariatet Setesdal Regionråd 
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MELDING OM VEDTAK: VAL    AV MEDLEM TIL STYRET I SETESDAL REGIONRÅD   
Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.03.2018  
 
Handsaming: 
Tilrådinga frå valnemnda vert samrøystes vedteke. 
 
Vedtak: 
Medlem og varamedlem i Setesdal regionråd frå 21.03.18 og ut valperioden vert: 
 

Medlem: Varamedlem: 
Steinar Kyrvestad  AP Hildeborg Homme   AP 
  
Knut Hagen  H Olav K. dy Hovet   H 
  
Margit Dale  SP Åse Ingebjørg Flateland  SP 

 
 
Med helsing 
Valle kommune 

Gunn Marith Homme 
Leiar Velkomstsenteret 
 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og vert sendt utan signatur.  
 

Steinar Kyrvestad Kyrvestadvegen 17 4747 Valle 
Knut Hagen Setesdalsvegen 3216 4748 Rysstad 
Margit Dale Dalevegen 74 4747 Valle 
Hildeborg Homme Homme Grendefelt 42 4747 Valle 
Olav K Y Hovet Hovetvegen 22 4748 Rysstad 
Åse Ingebjørg Flateland Løylandsvegen 151 4747 Valle 

SETESDAL REGIONRÅD  
 
4747 VALLE 

 

2017/1156-12 
026 

Gunn Marith Homme 
gunn.marith.homme@valle.kommune.no 

23.03.2018 
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MELDING OM VEDTAK: VAL    AV NYTT STYREMEDLEM TIL SETESDAL REGIONRÅD   
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.02.2018  
 
Handsaming: 
Framlegg frå H/V v/ Anna Stella Karlsdottir: 
Anne Eikerapen. 
Ordføraren ba om gruppemøte. 
Tilleggsframlegg frå ordføraren til framlegget frå H/V: 
Vigdis Beisland går inn som første vararepr, Hallstein K. Homdrum held fram som andre vararepr. 
Fellesframlegg: 
Anne Eikerapen vert nytt styremedlem,  
Vigdis Beisland går inn som første vararepr, Hallstein K. Homdrum held fram som andre vararepr. 
Fellesframlegget vart samrøystes vedteke. 
  
 
Vedtak: 
Anne Eikerapen vert nytt styremedlem,  
Vigdis Beisland går inn som første vararepr, Hallstein K. Homdrum held fram som andre vararepr. 
 
 
 
 
 
Med helsing 
Bygland kommune 

Jorunn Sørlie Tveiten 
Arkivleiar 
 
 
Om Bygland kommune har sendt dette dokumentet elektronisk, vil det mangle underskrift. 

SETESDAL REGIONRÅD  
 
4747 VALLE 

 

2018/57-2 Jorunn Sørlie Tveiten 
jorunn.tveiten@bygland.kommune.no 

19.02.2018 
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Melding om vedtak 

 
Vedtektsendring og valg av nytt styremedlem til Setesdal regionråd 
  
 

Kommunestyret i Evje og Hornnes har i møtet 15.02.2018 fattet følgende 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret godkjenner endringen i vedtektene til Setesdal regionråd, punkt 4. 
 
Som nytt fast styremedlem oppnevnes Britt Ingrid Andersen 
Som nytt 3. varamedlem oppnevnes Wenche R. Høgetveit 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
Evje og Hornnes kommune 
 
 
 
Lillian Bjorå Andersen 
arkivleder/rådgiver 
 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
 
Kopi til: 
   

«MottakerNavn»  
«Adresse» 
«Postnr» «Poststed» 
«Kontakt»                                                                  
 
                                                                

 

2017/931 -10 Lillian Bjorå Andersen 
Lillian.B.Andersen@e-h.kommune.no 

19.02.2018 
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Fra: Signe Sollien Haugå - Regionrådet (Signe.Hauga@setesdal.no)
Sendt: 09.04.2018 13.55.08
Til: Post - Setesdal Regionråd; Runar Granheim
Kopi: 

Emne: Invitasjon konferanse - Fjellnettverket
Vedlegg: 
Du har kanskje fått denne invitasjonen. Den bør vel ut til alle matfolk i dalen. Hadde vært fint om vi kunne fått med alle i
 Smaken av Setesdal
 
Bør en tenke noen felles transport?
 

Med hilsen

Kjellaug Øvreås 
fagdirektør 
Landbruksavdelingen 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 
Tlf: 37 01 75 99  ⚬  Mob: 920 15 559

fylkesmannen.no/av 
OBS: Ikke send fortrolig informasjon på e‐post, bruk sikker melding 
 

Fra: Kari Randen [mailto:Kari.Randen@bfk.no] 
Sendt: 5. april 2018 16.51
Til: Tuseth, Gunhild Dalaker <fmbugda@fylkesmannen.no>; Fylkesmannen i Oppland ‐ postmottaket
<fmoppost@fylkesmannen.no>; Steinar Berthelsen <Steinar.Berthelsen@bfk.no>; Stubsjøen, Jorunn
<FMHEJST@fylkesmannen.no>; Øvreås, Kjellaug <fmavkov@fylkesmannen.no>; Olsen, Turid Windjusveen
<FMHEtwo@fylkesmannen.no>; Grønolen, Guri <FMOPGGR@fylkesmannen.no>; 'karin Blomberg'
<Karin.Blomberg@innovasjonnorge.no>; Heidi Jønholdt <heidi.jonholt@t‐fk.no>; Solveig Vestenfor
<Solveig.Vestenfor@aal.kommune.no>; Ragnhild Aashaug <ragnhild.aashaug@tolga.kommune.no>; Roger Ryberg
<Roger.Ryberg@bfk.no>; sven.tore.lokslid@t‐fk.no; Gottschal, Bob <fmtebgo@fylkesmannen.no>; Panman, Anita
<fmbuapa@fylkesmannen.no>; Lorentzen, Ivar <FMOPILZ@fylkesmannen.no>; kjersti.ane.bredesen@tolga.kommune.no;
arve.vanebo@bfk.no; m‐botte@online.no; dhv@vekst.lillehammer.no; Henning Holmbakken <hh@vekst.lillehammer.no>;
arnfinn.nergard@hedmark.org
Emne: Invitasjon konferanse
 
 
Hei!

Takk for sist og for en fin tur og lærerik dag i Berlin!
 
Vi følger opp arbeidet som ble gjort i Berlin med en konferanse i Valdres 28. 29. mai. Se invitasjon under. Jeg håper vi sees
der!
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Mat, opplevelser og utvikling i fjellet
Fagernes ‐ 28. og 29. mai 2018

 

 

Fokuset blir lokalmat, attraktive opplevelser og hvordan vi får budskapet ut i verden. Trender innenfor mat, reiseliv og digitalisering vil
påvirke mulighetene og rammevilkår for å drive næringsvirksomhet og utvikle fjellområdene.

Konferansen vil belyse spørsmål som er sentrale i utvikling, og veien framover for å skape levende og livskraftige bygder i de norske
fjellområdene.

Mat produsert trygt og nært av god kvalitet gir unike produkter. Kulturhistorie og natur gir oss mange muligheter. Men hvordan kan vi
sammen skape utvikling og by på helhetlige opplevelser som gir folk en grunn til å komme?

Hva vil forbrukeren etterspørre i 2030? Dette er møteplassen for alle som bryr seg om og som vil utvikle fjellområda; produsenter,
reiseliv, politikere og næringsliv.

Tid og sted

Konferansen er i Fargernes på Scandic Hotell Valdres, Jernbanevegen 26, Fagernes.

Programmet starter 28. mai kl. 12.00 og avsluttes 29. mai kl. 12.00 

Påmelding

Påmeldingsfrist er 8. mai.

Meld deg på konferansen her 

 

P.S: Følg Fjellnettverket på Facebook, der vil vi publisere foredragsholdere fram mot konferansen

 
 
Med vennlig hilsen
 
Kari Randen
Daglig leder i Fjellnettverket
Tlf: 99011098
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Fra: Signe Sollien Haugå - Regionrådet (Signe.Hauga@setesdal.no)
Sendt: 05.03.2018 21.14.39
Til: Marie J Pedersen
Kopi: 

Emne: Rådsmøte og konferanse
Vedlegg: innkalling til rådsmøte 2018.pdf
Fra: Kari Randen [mailto:Kari.Randen@bfk.no] 
Sendt: 26. februar 2018 19:08
Til: aud.hove@oppland.org; kjell.berge.melbybraten@oystre‐slidre.kommune.no; Ragnhild Aashaug
<ragnhild.aashaug@tolga.kommune.no>; sanja.pasovic@tinn.kommune.no; Solveig Vetsenfor
<solveig.vestenfor@aal.kommune.no>; Steinar Berthelsen <Steinar.Berthelsen@bfk.no>; Jørund Ruud
<jorund.ruud@t‐fk.no>; Jørgensen, Rune <rune.jorgensen@hedmark.org>; Knut Arne Gurigard
<kag@hallingdal.no>; Anne Bamle <anne.bamle@hjartdal.kommune.no>; Bente Øverby <bente.overby@nordre‐
land.kommune.no>; Dorte Huitfeldt <dorthe.huitfeldt@vinje.kommune.no>; Halvard Fossbakken
<havard.fossbakken@kongsbergregionen.no>; Heidi Jønholdt <heidi.jonholt@t‐fk.no>; Henning Holmbakken
<hh@vekst.lillehammer.no>; Hilde Beate Aarø <Hilde.Beate.Aaro@bfk.no>; Irene.Teige.Killi@nord‐
fron.kommune.no; Morten.Aas@oppland.org; Oddmund Olesrud (oddmund.olesrud@tinn.kommune.no)
<oddmund.olesrud@tinn.kommune.no>; Signe Sollien Haugå ‐ Regionrådet <Signe.Hauga@setesdal.no>;
Kornstad, Torunn H. <torunn.kornstad@hedmark.org>; Trond.Carlson@oppland.org;
bjarne.eiolf.holo@lom.kommune.no; Eva Markset Lia <eva.markset.lia@t‐fk.no>; Heidi.lundstedt@hedmark.org;
m‐botte@online.no; Damstuen, Frode <frode@regionkontoret.no>; Jorand.Lunde@valdres.no; Dag Lislien
<dag.lislien@rollag.kommune.no>; aa@vest‐telemark.no
Emne: Rådsmøte og konferanse
 
Fjellnettverket innkaller med dette til rådsmøte 29. mai i Valdres. Innkallingen er vedlagt.
 
Vi kombinerer rådsmøte med årets Fjellkonferanse som har fått tittelen «Grunn te å koma». 
Mat og opplevelser i fjellregionen 28. og 29. mai på Scandic Valdres.
 
Her er litt informasjon om konferansen
For første gang sto Fjell‐ Norge sammen som en region for å markedsføre seg på matmessen Internationale Grüne
Woche. Konferansen er en oppfølging og videreutvikling av dette arbeidet. Hvordan kan lokalmat og opplevelser i
Fjell‐Norge gir grunner for å komme hit – både for folk nasjonalt, men ikke minst også med et internasjonalt
perspektiv.
 
Lokalmat produsert trygt og nært av god kvalitet  gir unike produkter. Kulturhistorie og natur gir oss mange
muligheter. Men hvordan kan vi sammen skape utvikling og by på helhetlige opplevelser som gir folk en grunn til å
komme? Hva vil forbrukeren etterspørre i 2030?
 
Fokuset blir kortreist mat, attraktive opplevelser og ikke minst hvordan får vi budskapet ut i verden. Digitalisering,
mattrender og reiselivstrender vil påvirke mulighetene og rammevilkår for å drive næringsvirksomhet og utvikle
fjellområdene. Konferansen skal belyse spørsmål som er sentrale i utvikling og veien framover for å skape levende
og livskraftige bygder i fjellområdene i Norge.
 
Dette er møteplassen for alle som bryr seg om og som vil utvikle fjellområda; produsenter, reiseliv, politikere og
virkemiddelapparat og andre.
Program og mer informasjon om konferansen kommer.
 
Velkommen!
 
 
Med vennlig hilsen Kari Randen
Daglig leder i Fjellnettverket
Tlf: 99011098
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RÅDET I FJELLNETTVERKET 
 
 
 
 
 
INNKALLING TIL RÅDSMØTE                     Geilo, 20.02.2018 
 
 
 
Dato:  29.mai 2018 
Tid: 13.00-15.30 
 
Sted:  Scandic Valdres, Fagernes.   
 
 
SAKSLISTE  
1. Godkjenning av innkalling og saksliste  

2. Valg av møteleder, sekretær og to til å skrive under protokollen  

3. Årsmelding 2017 

4. Regnskap 2017 

5. Handlingsplan 2018-20  

6. Budsjett 2018-20 

7. Valg av styreleder og nestleder for 2018-2020 

7. Innmeldte saker  
 
Eventuelle forslag til vedtektsendringene sendes ut to måneder før rådsmøtet. Endelig saksliste og 
dokumenter vil bli utsendt to uker før møtet.  
 
Frist for innsending av saker til rådsmøtet er 10. april. Påmelding til rådsmøtet gjøres til 
kari.randen@bfk.no innen 30. april.  
 

Dersom du er forhindret fra å møte, ber vi det ta kontakt med din valgte vara og gi beskjed til 

sekretariatet. Dersom vara ikke kan møte, er det mulig å la en utsending møte med fullmakt. 

Endringer i representasjon og eventuelle forfall meldes på e-post til kari.randen@bfk.no 

 

Med vennlig hilsen 

Steinar Berthelsen 

Styreleder 

38

mailto:kari.randen@bfk.no
mailto:kari.randen@bfk.no


  

 

INNKALLING STYREMØTE FJELLNETTVERKET  

Styremøte 13.mars kl. 10.15-13.30, Thon hotell Opera   

SAKSLISTE 

INNKALLING STYREMØTE FJELLNETTVERKET ........................................................................................................ 1 

A. INNKALLING OG PROTOKOLLER ......................................................................................................................... 2 

SAK 1/18 INNKALLING ................................................................................................................................................................................. 2 

SAK 2/18 REFERAT FRA STYREMØTE 10.11.2017 (VEDLEGG 1)........................................................................................................ 2 

B. ORIENTERINGSSAKER ............................................................................................................................................. 2 

SAK 3/18 RESULTATER AV FJELLINDEKSEN .............................................................................................................................................. 2 

SAK 4/18 INNSPILL TIL LANDBRUKSFORHANDLINGENE (VEDLEGG 2) ............................................................................................... 2 

SAK 5/18 INNSPILL TIL MATSNASJONEN NORGE (VEDLEGG 3) ............................................................................................................ 3 

SAK 6/18 INNSPILL TIL NY DISTRIKTSINDEKS (VEDLEGG 4) ............................................................................................................... 3 

C. DISKUSJONSSAKER ................................................................................................................................................... 3 

D. VEDTAKSSAKER ........................................................................................................................................................ 4 

SAK 7/18 FJELLKONFERANSEN OG RÅDSMØTE 2018 (VEDLEGG 5) .................................................................................................. 4 

SAK 8/18 ENDRINGER I STYRET I FJELLNETTVERKET ........................................................................................................................... 4 

SAK 9/18 EKSPERTUTVALGETS FORSLAG TIL NYE OPPGAVER FOR FYLKESKOMMUNER .................................................................. 5 

SAK 10/18: KRAV TIL LEVERINGSPLIKTIGE POSTTJENESTER OG ENDRING I POSTLOVEN ................................................................ 6 

SAK 10/18 NORE OG UVDAL KOMMUNE SØKER MEDLEMSSKAP I FJELLNETTVERKET ..................................................................... 7 

SAK 11/18 MØTEPLAN FOR STYRET I FJELLNETTVERKET .................................................................................................. 7 

SAK 12/18 EVENTUELT .............................................................................................................................................................................. 7 
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Innkalling styremøte 13.mars  side 2 

 

 

 

 

A. INNKALLING OG PROTOKOLLER  

SAK 1/18 INNKALLING 

VEDTAK SAK 1/18 

Innkalling og saksliste er godkjent. 

 
SAK 2/18 REFERAT FRA STYREMØTE 10.11.2017 (VEDLEGG 1) 

Referat fra styremøte 10.11.2017 er vedlagt. 

VEDTAK SAK 2/18 

Referat fra styremøte 10.11.2018 er godkjennes. 

 

B. ORIENTERINGSSAKER  

SAK 3/18 RESULTATER AV FJELLINDEKSEN 

Tor Arnesen og Per Kristian Alnes presenterer resultater fra arbeidet med fjellindeksen.  

VEDTAK SAK 3/18 

Styret tar saken til orientering. 

SAK 4/18 INNSPILL TIL LANDBRUKSFORHANDLINGENE (VEDLEGG 2) 

Fjellnettverket har levert et innspill til landbruksforhandlingene. Fjellnettverket argumenterte 
for en offensiv landbrukspolitikk som tilgodeser fjellområdene spesielt.  
Innspillet er vedlagt.  

VEDTAK SAK 4/18 

Styret tar saken til orientering. 
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SAK 5/18 INNSPILL TIL MATSNASJONEN NORGE (VEDLEGG 3) 

Landbruks- og matdepartementet inviterte i desember 2017 ulike aktører til å komme med 
innspill på utviklingen av matnasjonen Norge gjennom å svare på følgende spørsmål: Hvordan 
ønsker vi at matnasjonen Norge skal se ut i 2030? Hvordan skal vi komme dit? Og hva kan du 
eller din organisasjon bidra med? Hvordan kan en nasjonal ramme for matnasjonen Norge bidra 
til å nå felles mål?  
 
I innspillet la Fjellnettverket vekt på trygg og sikker matproduksjon, at vi bør ta hele Norge i 
bruk, utnyttelse av utmark, opprettholdelse av kulturlandskap, behov for sesongvariasjon i 
forbruket og inntektsmuligheter. Vi påpekte behovet for rammevilkår som sikrer bosetning, 
lønnsomhet i alle ledd i produksjonskjeden, et bærekraftig landbruk og gode muligheter for 
landbruk over hele landet. I utforming av virkemidlene bør områder der det er mest krevende å 
drive lønnsom produksjon, prioriteres.   

Innspillet er vedlagt.  

VEDTAK SAK 5/18 

Styret tar saken til orientering. 

 

SAK 6/18 INNSPILL TIL NY DISTRIKTSINDEKS (VEDLEGG 4) 

Fjellnettverket har levert et innspill til Landbruks- og matdepartementet om deres forslag til 
endringer i distriktsindeksen. Distriktsindeksen er et verktøy for å måle distriktsutfordringer i 
kommuner og brukes blant annet til å fordele distriktspolitiske virkemidler.   
 
Fjellnettverket stilte seg positive til endring av indeksen, men kritisk til at endringene ser ut til å 
slå ut dårlig for små og mellomstore kommuner. Videre oppfordret Fjellnettverket 
departementet om å synliggjøre konkrete konsekvenser av endringen og en ny høringsrunde før 
en ny indeks blir satt ut i livet.  

Innspillet er vedlagt.  

VEDTAK SAK 6/18 

Styret tar saken til orientering. 

 

C. DISKUSJONSSAKER 

 

Ingen saker 
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D. VEDTAKSSAKER 

SAK 7/18 FJELLKONFERANSEN OG RÅDSMØTE 2018 (VEDLEGG 5) 

Viser til sak 29/17 der det ble vedtatt at styreleder og daglig leder legger fram tema for 
fjellkonferansen på neste møte og at denne skulle holdes i Buskerud.  

I arbeidet med Internationale Grüne Woche har styringsgruppen for prosjektet ønsket en 
oppfølgingskonferanse etter arbeidet, samt at arrangeres i samarbeid med Valdres Næringshage. 
Det foreslås derfor for styret at Fjellkonferansen 2018 slås sammen med dette og at 
Fjellnettverkets rådsmøte blir holdt i forbindelse med konferansen. Tema for konferansen blir 
videre arbeid med mat og opplevelser i fjellområdene. Fokus vil være arbeidet med å styrke 
fjellområdene som en felles matdestinasjon.  
 
Neste års fjellkonferanse og rådsmøte arrangeres i Buskerud.  

VEDTAK 7/18 

Styret slutter seg til forslag til tema for konferansen og at rådsmøtet til Fjellnettverket 2018 
flyttes til Valdres.   

 

SAK 8/18 ENDRINGER I STYRET I FJELLNETTVERKET 

Dag Rønning har trukket seg som styremedlem i Fjellnettverket. I vedtektene til Fjellnettverket 
står det at hver fylkeskommune skal ha en representant, men det det omtales ikke hva som skjer 
om noen trekker seg i løpet av perioden.  Det er ikke personlig vara til styret i Fjellnettverket, 
slik at det er ikke et alternativ at vararepresentant møter.  

I e-post til Fjellnettverket fra Hedmark Fylkeskommune 17.01.2018 orienteres det om at 
Hedmark Fylkeskommune skal foreta et suppleringsvalg i løpet av mars. Da skal også kandidat 
til styret i Fjellnettverket velges. Fram til nytt styremedlem fra Hedmark er valgt, vil derfor 
fylkeskommunens representasjon ivaretas administrativt. Dersom Heidi Lundstedt (som er 
fjerde vara) møter i styret, vil hun representere Hedmark politisk. 

FORSLAG TIL VEDTAK SAK 8/18:  

Administrativ kontakt fra Hedmark Fylkeskommune møter i styremøter fram til rådsmøtet, der 
det foretas et suppleringsvalg.  
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SAK 9/18 EKSPERTUTVALGETS FORSLAG TIL NYE OPPGAVER FOR 
FYLKESKOMMUNER 

Regionreformen ble vedtatt juni 2017. I etterkant av vedtaket har Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet har satt ned et ekspertutvalg som har vurdert endring av 
oppgaver for de nye regionene.  

Utvalgets mandat var å styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi en mer 
brukervennlig forvaltning, bedre offentlig ressursbruk og bedre tjenester. Samt vurdere 
oppgaver som i dag ligger til staten. De skulle legge genralistkommuneprinsipet til grunn for 
arbeidet. Utvalget la fram sin rapport 01.02.2018 og denne er sendt på offentlig høring med frist 
9. mai.  

Utvalget foreslår omfattende endringer på områder som samferdsel, næring, kompetanse og 
integrering, helse og levekår, klima, miljø og naturressurser, kultur og kulturminnevern. Det tas 
også til orde for en styrking av regional planlegging og at dette i større grad enn i dag, bør ligge 
til grunn for beslutninger i staten.  

Forslaget innebærer en flytting av oppgaver fra stat til fylkeskommune, økonomisk en styrking 
på 24 mrd kroner til fylkeskommunene. Utvalget foreslår også at fem statlige institusjoner 
legges ned: IMDi, Kompetanse Norge, Statped, Distriktssenteret og Siva. Det samme gjelder 
Bufetat. Det innebærer også at oppgaver i departementer og direktorater reduseres vesentlig. 
(Rapporten er tilgjengelig på denne linken: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekspertutvalg-foreslar-nye-oppgaver/id2588272/).  

Administrativ gruppe har drøftet rapporten og konsekvensene endringene kan få og foreslår at 
Fjellnettverket sender et høringssvar der vi i hovedsak stiller oss positive til at det flyttes 
oppgaver fra statlig til fylkeskommunalt nivå.  
 
Det foreslås at Fjellnettverket tar til ordet for at det blir lagt nasjonale føringer i  organiseringen 
gjennom å opprette regionale fylkeskommunale arbeidsplasser som samlokaliseres i distriktene. 
Utvalget har blant annet brukt som prinsipp at oppgaver bør legges så nært innbyggerne som 
mulig, men på et så høyt nivå som nødvendig at det sikrer en kostnadseffektiv oppgaveløsning. 
Det kan argumenteres for at de nye fylkeskommunene får oppgaver som er helt sentrale for 
samfunnsutviklingen i distriktene og at derfor bør være nærhet til områdene som forvaltes og til 
publikum.  

Distriktssenteret foreslås nedlagt og arbeidsoppgavene overført til fylkeskommunene. Det er 
behov for en nasjonal satsing på utvikling og kunnskap om distriktene og det bør vurderes om 
det er behov for å ha et nasjonalt perspektiv på dette området. 

FORSLAG TIL VEDTAK SAK 9/18 

Daglig leder får fullmakt på bakgrunn av diskusjonen i styret til å utarbeide høringssvar. Dette 
gjøres i samarbeid med administrativ representant fra Hedmark.  
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SAK 10/18: KRAV TIL LEVERINGSPLIKTIGE POSTTJENESTER OG ENDRING I 
POSTLOVEN 

Samferdselsdepartementet har sendt på høring en sak om krav til leveringspliktige posttjenester 
og nødvendige endringer i postloven dersom forslaget blir fulgt. I høringsnotatet foreslår 
departementet å redusere kravet til utdeling av post fra fem dager i uken til annenhver dag i 
hele landet. Det er kostnadene knyttet til ombæring av post som er bakgrunnen for forslaget. Det 
begrunnes med reduksjon i brevvolum og at det i framtiden forventes ytterlige nedgang.  
(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/horing-om-endringer-for-omdelingsfrekvens-av-
post/id2584313/) 

Det er i forarbeidet gjennomført en utredning fra Copenhagen Economics (CE). Utredningen 
viser et beregnet statlig kjøp vil øke og være på rundt 1 milliard kroner årlig fra 2025 – dersom 
dagens omdelingsfrekvens opprettholdes. Det blir påpekt at det er usikkerhet knyttet til de 
tallene som framkommer. 

I rapporten er det gjort beregninger av statlig kjøp for årene 2018-2025 ut fra fire alternativer. 
Til sammenligning er kostnaden for staten på postombæring fem dager i uken er i 2018 
beregnet til 497 millioner.  

1. Leveringsplikt fem dager i uken i hele landet. Beregnet kostnad for staten i 2015:  998 
millioner.  

2. Leveringsplikt to og en halv dag i uken i tettbygde strøk og fem dager i spredtbygde 
strøk. Kostnad for staten på 736 millioner kroner i 2025. 

3. Leveringsplikt to en halv dag i uken i hele landet. Kostnad for staten på 350 millioner 
kroner i 2025. 

4. Leveringsplikt en dag i uken i hele landet. Kostnad for staten på 63 millioner i 2025.  
 

Norske husholdninger i gjennomsnitt mottok 3,9 brev i uken i 2017, mens de i gjennomsnitt 
mottok sju småpakker i postkassen i 2017. Bedriftenes bruk av post er noe høyere og bedrifter 
mottok gjennomsnittlig 13,2 brev i uken. Konsekvenser for næringslivet er liten grad omtalt i 
høringsnotatet. 

Det foreslås for styret at Fjellnettverket skriver et høringssvar der man ser positivt på reduksjon 
av kostnader knyttet til postombæring, men påpeker behovet for utbygging av nettilgang før 
endringen blir innført. God dekning er særlig en utfordring i distriktene. Tall fra Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet viser at andelen med tilgang til god nettilgang er lav i flere av 
fylkene som er medlem i Fjellnettverket.  

FORSLAG TIL VEDTAK SAK 9/18 

Fjellnettverket mener tilgang på god nettdekning er nødvendig før postombæringen blir 
redusert. Fjellnettverket går inn for leveringsplikt to en halv dag i uken i områder med tilgang på 
høykapasitetsnett og fem dager i områder der det ikke er slik dekning. 
Daglig leder får fullmakt til å skrive høringssvar på bakgrunn av diskusjon i styret.  
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SAK 10/18 NORE OG UVDAL KOMMUNE SØKER MEDLEMSSKAP I 
FJELLNETTVERKET 

Styreleder Steinar Berthelsen og daglig leder Kari Randen var i kommunestyre for Nore og Uvdal  
for å presentere arbeidet til Fjellnettverket. Nore og Uvdal kommune har i kommunestyremøte 
05.02.2018 vedtatt å søke medlemskap i Fjellnettverket.  

FORSLAG TIL VEDTAK SAK 9/18 

Nore og Uvdal kommune ønskes velkommen som medlem av Fjellnettverket.  

 

 

SAK 11/18 MØTEPLAN FOR STYRET I FJELLNETTVERKET 

12. april i Oslo, kl. 10.15-13.30 
4. juni i Oslo, kl. 10.15-13.30 
17. september i Oslo kl. 10.15 -13.30 
29. november i Oslo kl. 10.15-13.30 

FORSLAG TIL VEDTAK SAK 11/18 

Styret godkjenner møteplan for 2018 

 

SAK 12/18 EVENTUELT 
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REFERAT STYREMØTE FJELLNETTVERKET  

Styremøte 10.november kl. 10.00-14.00, Akershus Fylkeskommune, rom 250.   

Til stede: Steinar Berthelsen, Jørund A. Ruud, Solveig Vestenfor, Kjell B. Melbybråten, Dag 
Lislien, Mari Botterud, Heidi Lundstedt. 

Forfall: Aud Hove, Dag Rønning, Ragnhild Aashaug og Sanja Pasovic 

Administrativt ansatte: Hilde Beate Aarø, Torunn Kornstad, Heidi Jønholt, Rune Jørgensen, 
Odmund Olsrud og Kari Randen.   
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B. ORIENTERINGSSAKER ............................................................................................................................................. 2 

SAK 34/17 ORIENTERING OM PROSJEKTET MAT OG OPPLEVELSER ...................................................................................................... 2 

SAK 35/17 UNGDOMSKONFERANSE .......................................................................................................................................................... 2 

SAK 36/17 STATSBUDSJETTET 2018 ...................................................................................................................................................... 3 

SAK 37/17 FJELLINDEKSEN ........................................................................................................................................................................ 3 

C. DISKUSJONSSAKER ................................................................................................................................................... 3 

SAK 38/17 PRIORITERINGER OG FORVENTNINGSAVKLARING.............................................................................................................. 3 

D. VEDTAKSSAKER ........................................................................................................................................................ 4 

SAK 39/17 FJELLKONFERANSEN............................................................................................................................................................... 4 
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A. INNKALLING OG PROTOKOLLER  

SAK 32/17 INNKALLING 

VEDTAK SAK 32/17 

Innkalling og saksliste er godkjent. 

 
SAK 33/17 REFERAT FRA STYREMØTE 06.09.2017 

Referat fra styremøte 06.09.2017 ble forelagt styret. 

VEDTAK SAK 33/17 

Referat fra styremøte 06.09.2017 godkjennes. 

 

B. ORIENTERINGSSAKER  

SAK 34/17 ORIENTERING OM PROSJEKTET MAT OG OPPLEVELSER 

Prosjektleder for deltagelse på IGW, Øyvind Nesse, orienterte styret om prosjektstatus og 
planene for deltagelse på Internationale Grüne Woche.  

VEDTAK SAK 34/17 

Styret tar saken til orientering. 

SAK 35/17 UNGDOMSKONFERANSE 

I handlingsplanen for 2017 er et av tiltakene at Fjellnettverket skal ta ansvar for at 
ungdomskonferansen i fjellområdene blir et årlig arrangement. Trysil og Engerdal er interessert 
i å arrangere en ungdomskonferanse.  
 
Hallingdal Regionråd blir spurt om å skrive et notat med bakgrunn i sine erfaringer med forslag 
til gjennomføring som kan brukes som grunnlag for søknad og videre arbeid. Konferansen kan 
trolig kvalifisere til støtte gjennom Erasmus pluss, EUs program for utdanning, opplæring, 
ungdom og idrett. Buskerud Fylkeskommune tar ansvaret for å følge opp dette og ta kontakt 
med Hallingdal regionråd.  

47



referat styremøte 10.november[5972]  side 3 

 

VEDTAK SAK 35/17 

Styret tar saken til orientering. 

 
SAK 36/17 STATSBUDSJETTET 2018  

Fjellnettverket har i behandling av statsbudsjettet 2018 gitt innspill til Næringskomiteen og 
Kommunal- og forvaltningskomiteen. Heidi Jønholt og Steinar Berthelsen representerte 
Fjellnettverket i høring hos Næringskomiteen.  

Fjellnettverket har lagt vekt på at sett under ett gir dette budsjettet dårlige vilkår for 
fjellområdene og har hatt innspill på følgende saker:   

- Programmet «verdiskaping i fjellområda» 
- Regionale utviklingsmidler 
- Økning i moms til reiselivet fra 10 til 12 prosent 
- Mineralkartleggingsprogrammet  

Høringsinnspillene ble forelagt styret. 

VEDTAK SAK 36/17 

Styret tar saken til orientering. 

SAK 37/17 FJELLINDEKSEN 

Kontrakt mellom Fjellnettverket og Fjell-forsk-nett er godkjent. Det arbeides med en justert 
framdriftsplan siden det har blitt forsinket i oppstarten. Fjell-forsk-nett anslår at de første 
resultatene kan være klare i slutten av februar.  

SAK 37/17 VEDTAK 

Styret tar saken til orientering. 

 

C. DISKUSJONSSAKER 

 

SAK 38/17 PRIORITERINGER OG FORVENTNINGSAVKLARING 

Styret drøftet forventinger, ambisjoner og prioriteringer for Fjellnettverket og for styrearbeidet 
framover. Diskusjonen danner grunnlaget for arbeid med handlingsplan for 2018. 

Oppsummering av drøfting:  

- Fjellnettverket bør ha en tydelig posisjon både nasjonalt og lokalt. 
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- Fjellnettverket skal være en tydelig politisk aktør og det det politiske arbeidet bør 
prioriteres. Nettverket bør fange opp politiske spørsmål som er relevante for 
fjellområdene. Forslag om årshjul slik at Fjellnettverket kan håndtere både planlagte og 
uforutsette politiske saker.  
 

- Tema som er aktuelle for Fjellnettverket bør forankres bredt og være tverrpolitisk 
enighet om. Viktige saker er næring og utvikling, bruk og vern av fjellområdene, 
bredbånd og videreføring av fjellsatsinga.  Forslag om at daglig leder og styreleder legger 
opp til en prosess for å få en prioriteringsliste over saker. 
 

- Nettverksbygging og kommunikasjonsarbeid er viktig for å synliggjøre resultatene og 
arbeidet.  
 

- Det er viktig med dialog mellom styreledelse/sekretariat i Fjellnettverket og 
styreledelse/sekretariat i andre organisasjoner, som F.eks. USS/LVK, der fjellkommuner 
er medlemmer for å fange opp, samordne og forsterke felles saker. 
 

- Internasjonalt/europeisk arbeid: Styret drøftet betydningen av internasjonalt arbeid og 
Fjellnettverkets engasjement. For Fjellnettverket er nasjonal politikk er viktigst, men 
gjennom internasjonalt arbeid kan Fjellnettverket bidra til påvirkning inn mot EU, hente 
gode eksempler og være en koordinator for arbeidet. Internasjonalt arbeid er 
fredsskapende. 
  

- Fjellnettverket skal være en aktør der medlemmene ser nytten av medlemskap og et 
behov for å være med. Arbeidet skal bidra til å skape levende fjellbygder.  
 

- Det er viktig med dialog mellom styreledelse/sekretariat i Fjellnettverket og 
styreledelse/sekretariat i andre organisasjoner, som F.eks. USS/LVK, der fjellkommuner 
er medlemmer for å fange opp, samordne og forsterke felles saker. 
 

Daglig leders innspill til styret: Fjellnettverket har mange viktige saker vi skal arbeide for og har 
et stort potensial til å være en sentral stemme for fjellområdene. For å øke muligheten for 
gjennomslag, ba daglig leder styret om å fremme nettverket både i aktuelle fora og på sosiale 
media. Daglig leder har ønske om at man jobber langsiktig, systematisk og strategisk i forhold til 
hvilke saker Fjellnettverket engasjerer seg i.  
 

SAK 38/17 VEDTAK 

Ingen vedtak. 

 

D. VEDTAKSSAKER 

SAK 39/17 FJELLKONFERANSEN 

Arbeidsgruppa har startet arbeidet med Fjellkonferansen 2018. Det foreslås for styret at 
rådsmøtet holdes i forbindelse med konferansen og at konferansen legges til Buskerud. Forslag 
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til tema for konferansen er problemstillinger og resultater fra Fjellindeksen, europeisk 
kulturminneår eller mat- og opplevelser.  

VEDTAK 39/17 

Styret ber styreleder og daglig leder vurdere tema for fjellkonferansen og legge fram forslag på 
neste styremøte. Konferansen blir lagt til Buskerud.  

 

 

 

MØTEPLAN 

 

Forslag til møteplan sendes ut i slutten av desember.  
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Innspill til jordbruksforhandlingene 2018  

Fjellnettverket er et politisk nettverk for kommuner, regionråd og fylkeskommuner i 

Sør-Norge. Vi arbeider for å sette viktige spørsmål for fjellområdene på dagsorden og 

for å skape livskraftige bygder. På vegne av medlemmene spiller Fjellnettverket inn 

følgende til jordbruksforhandlingene i 2018:  

Fjellområdene dekker om lag halvparten av arealet i Norge forvalter store 

naturressurser. Fjellet har stor betydning for bærekraftig samfunnsutvikling, 

ressursutnyttelse, rekreasjon og folkehelse. Samtidig har disse områdene store 

distriktspolitiske utfordringer, og det er behov for en offensiv landbrukspolitikk som 

tilgodeser fjellområdene spesielt. 

Fjellnettverket slutter seg til innspill fra Buskerud fylkeskommune til 

jordbruksforhandlingene. Og vil framheve og understreke noen ordninger som ha stor 

betydningen for jordbruk og matproduksjon i fjellområdene. 

I fjelllområdene er produksjonsvilkårene preget av utfordrende klima og kort 

vekstsesong. Det gir mulighet for matproduksjon med høy kvalitet, men gjør det 

utfordrende å drive økonomisk lønnsomt og små muligheter for stordrift. 

Fjellnettverket ønsker at i årets jordbruksoppgjør prioriteres rammevilkår som gjør det 

mulig å drive lønnsom matproduksjon over hele landet, også for små og mellomstore 

gårdsbruk.  

Beitebruk er en betydelig ressurs som kan utnyttes i mye større grad. 

Samarbeidsordninger vil her kunne bidra til dette. Produksjon av melk og kjøtt, samt 

foredling av disse råvarene, er fjellandbruket i stand til å levere med høy kvalitet, i en 

sammenhengende produksjonskjede, dersom ordningene er tilpasset dette. 

Lokalmatomsetning der reiselivet og matnettverkene samhandler vil gi og gir viktig 

verdiskaping, om virkemidler prioriteres ytterligere i årets jordbruksavtale. Reiselivet 

understreker betydningen av et levende kulturlandskap som de markedsfører i sin 

næring, og som er en effekt av at lokale jordbrukere og matprodusenter har 

økonomisk bærekraftige ordninger. Lokalmat og reiseliv har vist seg som holdbare 

satsninger i fjellområdene og vil kunne bidra til å utvikle Matnasjonen Norge – en 

målsetning som Fjellnettverket stiller seg bak og vil gi sitt bidrag til. 

Oppsummert spiller Fjellnettverket inn til årets jordbruksforhandlinger stimulans av 

ordninger som bidrar til trygg og sikker matproduksjon med høy kvalitet over hele 

landet. Fjellnettverket ber om at ordninger som øker utnytting av utmarks og 

beiteressurser og som legger til rette for at matjord i fjellområdene er i god hevd og i 
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drift prioriteres. Et velholdt kulturlandskap som reiselivet etterspør, er en effekt av 

dette.  

Fjellandbruket preges av små og mellomstore bruk. Arrondering og 

transportavstander gir små muligheter for store driftsenheter i fjellandbruket. Dette 

faktum fordrer at jordbruksavtalen inneholder ordninger både til investering og drift, 

som bidrar til bærekraftige produksjonsvilkår og god økonomi i landbruket.  

Fjellnettverket ser landbrukspolitikken som en viktig del av distriktspolitikken og 

mener at virkemiddel for å demme opp mot økt sentralisering av matproduksjonen og 

redusert verdiskaping i distrikt/fjellområdene bør prioriteres. Differensierte 

virkemiddel er en forutsetning for landbruk i fjellområdene og ønsker en offensiv 

landbrukspolitikk som tilgodeser fjellområdene spesielt. 

 

 

 

 

Steinar Berthelsen       Kari Randen 

Styreleder Fjellnettverket       Daglig leder Fjellnettverket 
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Til Landbruks- og matdepartementet 

Fjellnettverket takker Landbruks- og matdepartementet for muligheten til å komme med innspill til 

arbeidet med utviklingen av Matnasjonen Norge.  

 

1. Hvordan ønsker vi at Matnasjonen Norge skal se ut i 2030? 

 

I 2030 ønsker Fjellnettverket at Norge som matnasjon er preget av kvalitet, lokal tilhørighet og 
bærekraft. For å få til dette er det særlig fem områder vi mener er sentrale:  
 

1. En trygg og sikker matproduksjon 
Norge har i dag en av verdens laveste risiko for matsmitte. Fjellnettverket ønsker at 
Matnasjonen Norge i 2030 produserer mat som sikrer folkehelse, dyrevelferd og gir trygghet 
for forbrukeren.   

 
2. Utmarka 

I 2030 håper vi at større deler av utmark og beitearealer blir tatt i bruk til produksjon av mat. 
I våre utmarker har vi store, ubenyttede ressurser som kan bidra til bærekraftig 
matproduksjon av god kvalitet.  
 

3. Vi har tatt hele Norge i bruk 

Kombinasjonen av kort vekstsesong, store klimavariasjoner og topologi gjør det krevende å 

drive effektiv matproduksjon, men det gir også muligheter for å produsere mat med svært 

høy kvalitet og unike produkter. Klimaendringene og andre miljøutfordringer gjør at vi bør 

benytte alt dyrket areal i Norge. Innen 2050 forventes ifølge IPCC den globale 

matproduksjonen å svekkes med 2% pr. tiår. Samtidig øker det globale matbehovet på grunn 

av befolkningsøkningen og FNs målsetting om å utrydde sulten. Dette vil gjøre det nødvendig 

med en politikk for å utnytte det samlede jordbruksarealet. Det betyr matjord i drift og aktivt 

landbruk på Vestlandet, i Nord-Norge og i fjellbygdene på Østlandet. 

4. Kulturlandskap 
Norge har et landbruk som holder kulturlandskapet i hevd og dette er også sentralt for norsk 
reiseliv. I 2030 vil vi at det skal være flere turister som opplever norsk natur, norsk mat og et 
levende kulturlandskap. Norge skal være kjent for sitt mangfold og kvalitet på sine 
matprodukter og reiselivsaktiviteter knyttet til disse. Vi skal være et reisemål for bevisste 
forbrukere fra hele verden.  

 

5. Inntektsmuligheter på små bruk 

Matnasjonen Norge er preget av innovasjon og gründervirksomhet. Det er rammevilkår som 

gjør det mulig å drive lønnsom matproduksjon over hele landet, både for små, mellomstore 

og store gårdsbruk. Skal vi sikre bruk av arealer over hele landet, må det legges til rette for at 

de små og mellomstore bruk kan få utvikle seg. Store deler av jordbruksarealet i Norge egner 

seg ikke for stordrift. I 2030 bør det være tilstrekkelig inntektsgrunnlag for å drive lønnsom 

matproduksjon også på små gårdsbruk over hele Norge.  
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6. Følger sesongene 

Vi håper at i 2030 er matforbruket tilpasset sesongvariasjoner og når det er naturlige vekst- 

og produksjonsforhold. Det sikrer kvalitet på maten og er mer bærekraftig for klima og miljø. 

Det ligger også et potensial i befolkningen på å bli mer beviste på å utnytte råvarene når de 

er tilgjengelig og å bli beviste muligheter for safting, sylting, frysing og hermetisering.  

 

 

2. Hvordan skal vi komme dit? Og hva kan du eller din organisasjon bidra med? 

 
Fjellnettverket mener at for å nå målene som er beskrevet ovenfor, er det nødvendig med en 
kombinasjon av politiske virkemidler og samarbeid mellom ulike aktører.  
 
Politiske virkemidler handler om rammevilkår som sikrer bosetning, lønnsomhet i alle ledd i 
produksjonskjeden, et bærekraftig landbruk og gode muligheter for landbruk over hele landet. I 
utforming av virkemidlene bør områder der det er mest krevende å drive lønnsom produksjon, 
prioriteres.  
 
Fjellnettverket ønsker å være en tydelig aktør i dette arbeidet gjennom å skape langsiktige og 
forpliktende samarbeidsformer, der en oppnår gjensidig forståelse, utvikling og gode møteplasser. 
Fjellnettverket samler interesser på tvers av bransje og kan derfor ivareta synergier og samsatsing. 
  
For å skape Matnasjonen Norge er det sentralt å få til et bredt samarbeid mellom 
lokalmatprodusenter, reiseliv og ulike offentlige aktører. Det bør tilrettelegges for møteplasser, 
kompetansebygging og synliggjøring i fellesskap.  Det er viktig å legge til rette for kompetanseflyt går 
på tvers av driftsform, kommune- og fylkesgrenser og prosjekter, slik at det kommer hele verdikjeden 
og aktørene til gode. Aktuelle samarbeidsprosjekter kan være nettverkssamarbeid mellom 
lokalmatprodusenter for økt tilgjengelighet og distribusjon, møteplasser mellom produsenter og 
reiselivsnæringen, større fylkesovergripende matfestivaler og oppfølging og gjennomføring av Grüne 
Woche (IGW), der Fjell Norge deltar for første gang i 2018. 
 
Fjellnettverket ønsker at vi fram mot 2030 skal jobbe for at reiselivet i våre regioner i enda større 
grad skal bruke lokal mat som konkurransefortrinn og inspirere til å reise til våre regioner. Reiselivet, 
produsenter og det offentlige skal bidra til å gi Fjell Norge og Matnasjonen Norge en tydelig 
matidentitet. 
 

3. Hvordan kan en nasjonal ramme for Matnasjonen Norge bidra til å nå felles mål?  

En nasjonal ramme for Matnasjonen Norge kan bidra til å skape en felles plattform og gi retning til 
dette viktige arbeidet. Den bør ta utgangspunkt i betydningen av norsk matproduksjon, legge vekt på 
kvalitet og gi mulighet for innovasjon og videreutvikling.  

I utviklingen av en nasjonal ramme bør man også legge til grunn at vi de senere årene har sett en 
endring hos forbrukerne i retning mer vekt på kvalitet, sikkerhet og kunnskaper om opprinnelsen til 
maten vi spiser. I 2030 vil lokal matproduksjon trolig ha økt i omfang, og ønsket om trygg mat vil stå 
sterkere enn i dag.  

Vi må legge vekt på alle våre fortrinn og i enda større grad vise og utnytte disse. Stikkord kan være 
identitet, klimasmart produksjon, utmarksbeiter, småskala landbruk, lokal mat og kvalitet.   
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Med vennlig hilsen 

 

Kari Randen      Steinar Berthelsen 

Daglig leder       Styreleder   

Fjellnettverket      Fjellnettverket 
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Høringsuttalelse fra Fjellnettverket – revidert distriktsindeks 
 

Fjellnettverket takker KMD for mulighet til å gi tilbakemelding til forslag til ny metode for å måle 

distriktsutfordringer i kommunene. Fjellnettverket har kommuner og fylkeskommuner som 

medlemmer og kommer derfor med et innspill på vegne av disse.  

Fjellnettverket deler ønsket om en ny gjennomgang av distriktsindeksen. Det reviderte forslaget gir 

mulighet til å oppdatere datagrunnlaget raskere enn dagens indeks og det er positivt. Vi tror også at 

bruken av data for grunnkretser gjør indeksen mer presis. 

Vi ser samtidig vesentlige problemer i det nye utkastet, både vurdert som analyseverktøy og som 

styringsverktøy: 

Som analyseverktøy innebærer utkastet vesentlige endringer i forhold til dagens system.  

Utregninger gjort av Lokalsamfunnsforeningen viser at av landets 422 kommuner vil 277 få høyere 

indeks og altså komme dårligere ut i forhold til støtteordninger, mens 145 kommuner får lavere 

indeks. Til dels er endringene store i disfavør av små og mellomstore kommuner. Om myndighetene 

ønsker en svakere distriktspolitikk eller en distriktspolitikk med vesentlig andre vektlegginger enn 

den som har vært, er det spørsmål som bør opp til åpen debatt framfor at politikken blir forandret 

gjennom endringer i utregningsgrunnlaget.  

Dagens distriktsindeks er basert på geografi (40 %), demografi (30 %), arbeidsmarked (20 %) og 

levekår (10 %). En tjenlig metode for å oppnå en bedre distriktspolitikk kan være å endre vektingen 

mellom delindeksene på midlertidig eller mer varig basis. Den nye indeksen basert på sentralitet (60 

%), demografi (20 %) og arbeidsmarked (20 %) blir mer grovmasket og derfor i mindre grad enn 

nåværende egnet som distriktspolitisk styringsverktøy på denne måten.  

For å ta en tenkt situasjon: Myndighetene ønsker å prioritere arbeid for mer like levekår i 

kommunene. Det kan gjøres med å vekte levekår høyere i DI. Det kan også gjøres med ekstra 

overføringer til kommuner med uheldig befolkningsstruktur. Disse mulighetene, som både kan være 

enkle å gjennomføre og virkningsfulle, blir vanskeligere å nytte med revidert DI.  

I sentralitets-elementet er det etter vårt skjønn et tilbakeskritt at kommuner med lang reisetid til 

hovedstadsområdet i mindre grad enn hittil får kompensert for de ulempene det medfører. Mange 

av våre medlemmer opplever reiser til og møter i Oslo som en stor belastning. 

Fjellnettverket deler som nevnt ønsket om å revidere DI, men synes samtidig mye gjenstår før vi har 

kommet fram til en revidert DI som både er et egnet analyseverktøy og et egnet styringsverktøy. Vi 

vil derfor oppfordre departementet om å synliggjøre konkrete konsekvenser av endringen og en ny 

høringsrunde før en ny DI blir satt ut i livet.  

Fjellnettverket finner også grunn til å peke på at våre kommuner har store naturressurser i form av 

elektrisitet, beitearealer, rekreasjonsområder, mineraler etc, og at mange av disse ressursene bare 

kan utnyttes om det bor folk der ressursene er. Samfunnsutviklingen de siste tiårene har gått i 

disfavør av våre områder og i favør av de store byene. I den nye regjeringsplattformen heter det for 
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eksempel: «Regjeringen vil legge til rette for levende lokalsamfunn og vekst i hele Norge.» Dette 

forutsetter at nivået på regionalstøtte blir opprettholdt og trolig økt, og at virkemidlene blir mer 

presise. 

 
 
 
Steinar Berthelsen       Kari Randen 
Styreleder Fjellnettverket      Daglig leder Fjellnettverket 
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Grunn te å koma. 
Reason to go. Reden om te gaan. 
Raison d'y aller. Grund zu gehen. Razón para ir. 
理由去 

 
Fjellkonferansen 2018. Mat og opplevelser i fjellregionen 
For første gang sto Fjell Norge sammen som en region for å markedsføre seg på matmessen 
Internationale Grüne Woche. Konferansen er en oppfølging og videreutvikling av dette arbeidet.  
 
Hvordan kan lokalmat og opplevelser i Fjell-Norge gir grunner for å komme hit – både for folk 
nasjonalt, men ikke minst også med et internasjonalt perspektiv.  
 
Lokalmat produsert trygt og nært av god kvalitet og gir unike produkter. Kulturhistorie og natur gir 
oss mange muligheter. Men hvordan kan vi sammen skape utvikling og by på helhetlige opplevelser 
som gir folk en grunn til å komme? Hva vil forbrukeren etterspørre i 2030? 
 
Fokuset blir kortreist mat, attraktive opplevelser og ikke minst hvordan får vi budskapet ut i verden. 
Digitalisering, mattrender og reiselivstrender vil påvirke mulighetene og rammevilkår for å drive 
næringsvirksomhet og utvikle fjellområdene. Konferansen skal belyse spørsmål som er sentrale i 
utvikling og veien framover for å skape levende og livskraftige bygder i fjellområdene i Norge.  
 
Lunsj til lunsjseminar 28. og 29. mai på Scandic Valdres.  
 
Møteplass mellom produsenter, reiseliv og virkemiddelapparatet. Og er for alle som bryr seg om og 
som vil utvikle fjellområda.  
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Innspill til jordbruksforhandlingene 2018  

Fjellnettverket er et politisk nettverk for kommuner, regionråd og fylkeskommuner i 

Sør-Norge. Vi arbeider for å sette viktige spørsmål for fjellområdene på dagsorden og 

for å skape livskraftige bygder. På vegne av medlemmene spiller Fjellnettverket inn 

følgende til jordbruksforhandlingene i 2018:  

Fjellområdene dekker om lag halvparten av arealet i Norge forvalter store 

naturressurser. Fjellet har stor betydning for bærekraftig samfunnsutvikling, 

ressursutnyttelse, rekreasjon og folkehelse. Samtidig har disse områdene store 

distriktspolitiske utfordringer, og det er behov for en offensiv landbrukspolitikk som 

tilgodeser fjellområdene spesielt. 

Fjellnettverket slutter seg til innspill fra Buskerud fylkeskommune til 

jordbruksforhandlingene. Og vil framheve og understreke noen ordninger som ha stor 

betydningen for jordbruk og matproduksjon i fjellområdene. 

I fjelllområdene er produksjonsvilkårene preget av utfordrende klima og kort 

vekstsesong. Det gir mulighet for matproduksjon med høy kvalitet, men gjør det 

utfordrende å drive økonomisk lønnsomt og små muligheter for stordrift. 

Fjellnettverket ønsker at i årets jordbruksoppgjør prioriteres rammevilkår som gjør det 

mulig å drive lønnsom matproduksjon over hele landet, også for små og mellomstore 

gårdsbruk.  

Beitebruk er en betydelig ressurs som kan utnyttes i mye større grad. 

Samarbeidsordninger vil her kunne bidra til dette. Produksjon av melk og kjøtt, samt 

foredling av disse råvarene, er fjellandbruket i stand til å levere med høy kvalitet, i en 

sammenhengende produksjonskjede, dersom ordningene er tilpasset dette. 

Lokalmatomsetning der reiselivet og matnettverkene samhandler vil gi og gir viktig 

verdiskaping, om virkemidler prioriteres ytterligere i årets jordbruksavtale. Reiselivet 

understreker betydningen av et levende kulturlandskap som de markedsfører i sin 

næring, og som er en effekt av at lokale jordbrukere og matprodusenter har 

økonomisk bærekraftige ordninger. Lokalmat og reiseliv har vist seg som holdbare 

satsninger i fjellområdene og vil kunne bidra til å utvikle Matnasjonen Norge – en 

målsetning som Fjellnettverket stiller seg bak og vil gi sitt bidrag til. 

Oppsummert spiller Fjellnettverket inn til årets jordbruksforhandlinger stimulans av 

ordninger som bidrar til trygg og sikker matproduksjon med høy kvalitet over hele 

landet. Fjellnettverket ber om at ordninger som øker utnytting av utmarks og 

beiteressurser og som legger til rette for at matjord i fjellområdene er i god hevd og i 
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drift prioriteres. Et velholdt kulturlandskap som reiselivet etterspør, er en effekt av 

dette.  

Fjellandbruket preges av små og mellomstore bruk. Arrondering og 

transportavstander gir små muligheter for store driftsenheter i fjellandbruket. Dette 

faktum fordrer at jordbruksavtalen inneholder ordninger både til investering og drift, 

som bidrar til bærekraftige produksjonsvilkår og god økonomi i landbruket.  

Fjellnettverket ser landbrukspolitikken som en viktig del av distriktspolitikken og 

mener at virkemiddel for å demme opp mot økt sentralisering av matproduksjonen og 

redusert verdiskaping i distrikt/fjellområdene bør prioriteres. Differensierte 

virkemiddel er en forutsetning for landbruk i fjellområdene og ønsker en offensiv 

landbrukspolitikk som tilgodeser fjellområdene spesielt. 

 

 

 

 

Steinar Berthelsen       Kari Randen 

Styreleder Fjellnettverket       Daglig leder Fjellnettverket 
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Til medlemmene i 

Kommunal- og forvaltningskomiteen  

 

 

 
   

 

 

 

 

     Vår referanse:                                           Hallingdal, 10.4.2018 

 

 

 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), Prop. 46 L (2017-2018) 

Forslag om fjerning av regionråd som namn på politisk samarbeidsmodell 

 

Bakgrunn 

Det er omlag 70  regionråd i Norge i dag, der dei fleste har eksistert i fleire ti-år og der fleire har 

ei historie attende til 1950-talet. Ca. 1/3 har regionråd i namnet.  

 

På vegne av følgjande regionråd, med regionråd i namnet ynskjer me å klargjera våre argument 

mot fjerning av regionråd som namn på interkommunal politisk samarbeidsmodell: 

- Salten Regionråd 

- Indre Helgeland Regionråd 

- Fosen Regionråd 

- Sogn regionråd 

- Ofoten regionråd 

- Sør-Helgeland Regionråd 

- Tromsø-områdets regionråd 

- Sunnmøre Regionråd 

- Setesdal regionråd 

- Regionrådet for Hadeland 

- Gjøvikregionen 

- Regionrådet for Fjellregionen 

- Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal 

- Nord-Troms Regionråd 

- Regionrådet for Hallingdal 

Pg.a. kort svarfrist har ikkje alle regionråda fått handsama saka, men ca. 70% har allereie gjeve 

svar om støtte. Mange regionråd har særnamn som Hardangerrådet og Lofotrådet. Det er grunn til 

å tru at det er like stor motstand blant desse regionråda om endring av namn, men i denne 

omgang har ein ikkje teke seg tid til å undersøkja standpunkt hjå desse.  

 

I samband med Prop. 46 L (2017-2018) blir det reagert sterkt på forslaget om å fjerne regionråd 

som namn på vår politiske samarbeidsmodell. 

Det blir argumentert for kvifor det er ynskjeleg å fjerne omgrepet, men det er ikkje drøfta 

eventuelle ulemper. I NOU 2016:4 var ikkje dette eit tema utover at det vart foreslått å nytte 

omgrepet regionråd. Ut frå dette vart heller ikkje bruk av regionråd noko tema i høyringsrunden. 

 

Me vil her prøve å klargjera våre argument. 

 

 

  Dykkar referanse:   

     Torpomoen, 3579 Torpo 
T: 32 08 51 40 

W: regionraadet.no
@: navn@hallingdal.no 
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Identitet, historie 

Dei fleste regionråda har ei lang historie, der det over tid er bygd opp eit namn, ein profil, ein 

identitet og ei forståing for eit interkommunalt politisk samarbeidsorgan. 

Det blir hevda at ved å nytte «interkommunalt politisk råd» som nemning, så vil det skapa ei 

større forståing overfor innbyggjarane, av kva slags samarbeid det er. 

Dette kan i teorien vera rett, men til sjuande og sist handlar dette om kor godt det blir informert 

om samarbeidet og korleis det blir marknadsført. Ingen har vore inne på tanken å endre t.d. 

kommunestyre til "kommunalt politisk råd" eller Storting til "nasjonalt politisk råd". 

Etter vårt syn er dette fyrst og fremst ein ordstrid, der det kan verke som om regionråda sin 

identitet i eit lokalt perspektiv, blir noko undervurdert. 

   

Forståing av regionråd 

Departementet sitt andre argument er: 

Departementet mener videre at det vil være uheldig å benytte regionråd på den foreslåtte 

modellen da en del av de samarbeidene som i dag kaller seg regionråd, har oppgaver utover det 

å være interkommunale politiske samarbeidsorganer. Det forekommer i dag blant annet at 

regionråd har en rolle i tjenesteproduksjonen for deltakerkommunene. Departementet mener på 

denne bakgrunn at den foreslåtte samarbeidsmodellen ikke bør kalles regionråd, men 

interkommunalt politisk råd. 

 

Dette kan verke noko inkonsekvent all den tid det er føreslege ei innstramming slik at regionråd 

ikkje skal produsere tenester for innbyggjarane. 

Dersom kommunene ønsker å samarbeide om å yte tjenester, må de derfor benytte en annen 

samarbeidsmodell. 

Her vil vel kommunalt oppgåvefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, og 

aksjeselskap vera dei mest aktuelle. Ut frå dette er det vanskeleg å sjå at bruk av regionråd vil 

vera uheldig. 

 

«Interkommunalt politisk råd» 

Interkommunalt politisk råd for Hallingdal eller Interkommunalt politisk råd for Hardanger kling 

ikkje så bra som Regionrådet for Hallingdal eller Hardangerrådet. Det verkar svært nøytralt, med 

ein utvatna identitet.  

 

Kostandar 

Dei fleste regionråda har etablert ein profil, ein logo, det er etablert nettsider og andre type  

sosiale media blir nytta og det er utarbeida ulikt type informasjons og marknadsføringsmateriell. 

Mykje av dette vil måtte endrast dersom namn må endrast. Dette vil medføre til dels store 

kostnadar for mange regionråd. 

 

Avslutning 

I denne saka er det ei klar oppfatning at me ikkje er teke med på råd, i eit spørsmål som har 

mykje å seie lokalt og som fyrst og fremst gjeld det einskilde regionråd. Me håpar vår 

argumentasjon er vektig nok til at det ikkje blir eit pålegg om å nytte nemninga «interkommunalt 

politisk råd». 

 

Beste helsing 
Regionrådet for Hallingdal 

 

 

Oddvar Grøthe (sign) 

Rådsordførar 
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Kontaktinformasjon:  www.aaufk.no Telefon: 37017300 
Postadresse:  Postboks 788, Stoa, 4809 Arendal E-post: postmottak@austagderfk.no 
Org.nr.: 886 212 062  

 

 
SETESDAL REGIONRÅD 
Postboks 4 
4747 VALLE 
 
 
   

 
   

Dato: 07.03.2018 

Vår ref: 17/9915-64 
Deres ref:    
Arkivkode: U01 
Saksbeh.:  Linn Therese Andersen Bjugan 

 
  

 
 
 

Ang. søknad til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond  
 
Det vises til deres søknad om tilskudd fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.  
 
Ved søknadsfristens utløp hadde kompetansefondet mottatt til sammen 36 søknader med et 
samlet søknadsbeløp på 49 mill. kroner. I henhold til styrets vedtak er det grunnlag for 
utdeling av inntil 10 mill. kroner vinteren 2018.  
 
Styret behandlet søknadene i møte 16. februar 2018. Styret har ikke funnet å kunne 
imøtekomme deres søknad om midler denne gang. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
John G. Bergh   Linn Therese A. Bjugan 
Daglig leder    Rådgiver 
    
Linn.Therese.Andersen.Bjugan@austagderfk.no 
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
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Fra: Signe Sollien Haugå - Regionrådet (Signe.Hauga@setesdal.no)
Sendt: 29.03.2018 11.07.57
Til: Post - Setesdal Regionråd
Kopi: 

Emne: VS: Svar på søknad - Desentralisert helsesøsterutdanning, videreføring
Vedlegg: 
 

Fra: Hilde Strømme [mailto:hilde@listerkompetanse.no] 
Sendt: torsdag 1. mars 2018 10:14
Til: Signe Sollien Haugå ‐ Regionrådet <Signe.Hauga@setesdal.no>; Per.Storetvedt@lindesnes.kommune.no;
Runar Granheim <Runar.Granheim@setesdal.no>
Emne: Fwd: Svar på søknad ‐ Desentralisert helsesøsterutdanning, videreføring
 
Videresendt melding:

Fra: Abel Cecilie Knibe Kroglund <cecilie@kompetansefond.no>
Dato: 1. mars 2018 kl. 09:35:00 CET
Til: 'Hilde Strømme' <hilde@listerkompetanse.no>
Emne: Svar på søknad ‐ Desentralisert helsesøsterutdanning, videreføring

Svar på søknad
 
Vi viser til deres søknad 2017‐24, Lister Kompetanse, desentralisert helsesøsterutdanning,
videreføring.
 
Styret i Sørlandets Kompetansefond har i styremøte 26.februar behandlet søknader om
videreføringer .
Vedtaket i deres søknad:
 
Sørlandets Kompetansefond bevilger kr 300 000,‐ til prosjektet
 
 
I mars vil dere få tilsendt forslag til videreføring av dagens kontrakt.
 
 
Cecilie Knibe Kroglund
Prosjektkoordinator
Sørlandets Kompetansefond
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Høringssvar fra Fjellnettverket om kravet til leveringspliktige posttjenester i 

fremtiden – forslag til endring av postloven 
 

Fjellnettverket er et politisk nettverk som representerer kommuner, regionråd og 

fylkeskommuner i Sør-Norge. Vi arbeider for å sette viktige spørsmål for fjellområdene på 

dagsorden og for å skape livskraftige bygder.  

I et samfunn som blir stadig mer digitalisert, ser Fjellnettverket behovet for å vurdere 

postens virksomhet opp mot kostnadene for leveringspliktige posttjeneste. Fjellnettverket 

mener posten skal sikre et landsdekkende tilbud av grunnleggende posttjenester med 

rimelig pris og god kvalitet. Alle brukere skal ha et godt og likeverdig tilbud i alle deler av 

landet.  

Nettilgang 

Forutsetningene for å ta i bruk digitale løsninger for offentlige, næringslivet og 

privatpersoner er god nettilgang. I en rapport fra september 2017 meldte Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet at 86 prosent av alle husstander i Norge har mulighet til å få 

høykapasitets bredbånd basert på fibernett, kabel-TV-nett eller VDSL1. I tettbygde strøk er 

denne andelen 97 prosent, mens i spredtbygde områder er det 40 prosent som har samme 

tilgang.  Mulighetene for offentlige aktører, næringslivet og privatpersoner til å bruke digital 

kommunikasjon er derfor mye dårligere i spredtbygde områder og de negative 

konsekvensene av redusert postlevering er derfor langt høyere i distriktene enn i sentrale 

strøk.  

Dette kan endre seg over tid, blant annet fordi det blir bevilget støtte til utbygging av 

bredbånd i områder der det ikke er kommersielt lønnsomt. Fjellnettverket mener det kan 

vurderes å redusere leveringskravet til postombæring når tilgangen på bredbånd på minst 

100 megabit pr sekund er tilgjengelig over hele landet.  

Næringsvirksomhet 

Distriktspolitikken har som mål at det skal være regional balanse som sikrer bosetning over 

hele landet. En viktig forutsetning for å få til dette er gode vilkår for å drive 

næringsvirksomhet i ulike regioner. I høringsnotatet og rapporten fra departementet er 

kostnadene knyttet til postombæring og besparelsen for staten er grundig beregnet, men 

konsekvensene for handels- og servicebedrifter i distriktene er ikke kartlagt 

Fjellnettverket er bekymret for at endringene foreslått av departementet, særlig vil påvirke 

muligheten for å drive næringsliv i distriktsnorge. Mange virksomheter er avhengig av å få 

tilsendt varer eller brev innen rimelig tid. Dette bekreftes i en utredning fra Econ Pöyry2 som 

viste at utlevering av post på alle hverdager var av stor betydning for små og mellomstore 

bedrifter. Tilgang på varer og post er viktig for konkuranseevne og et av grunnlagene for 

                                                             
1 Dekningsanalysen 2017. Analysys Mason for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.   
2 Utredning om behov for leveringspliktige posttjenester, 2010, Econ Pöyry for Post og teletilsynet.  
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næringsutvikling i distriktene. Lange transportveier og begrenset tilgang på kommersielle 

alternativer gjør næringsvirksomheten mer sårbar enn i sentrale strøk.  

Faste postbokser 

Departementet åpner opp for å pålegge posten å opprette postbokser ved alle faste 

ekspedisjonssteder. Dette kan være et aktuelt kompenserende tiltak i sentrale strøk, men i 

mange deler av Norge er det lang reisevei til postens ekspedisjonssteder, slik at forslaget 

ikke vil sikre daglig tilgang av post i disse områdene. I tillegg bør man ta med i vurderingen at 

dette kan gi en økt belasting på miljøet, da behovet for bilkjøring øker.   

 

Fjellnettverkets mener:  

For å sikre næringslivet i distriktene og muligheter for like tjenester over hele landet, går 

Fjellnettverket inn for alternativ to:  

To og en halv omdelingsdag i uken i tettbygde strøk og fem omdelingsdager i spredtbygde 

strøk. 

 

  

 

Steinar Berthelsen        Kari Randen 

Styreleder         Daglig leder 
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PS 26/18 Delegerte saker
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Delegasjonssaknr.:  19/18 

Svar på søknad forprosjekt Surfebølge 
 
Syner til søknad datera 14.04.18, og til presentasjon av ideen på Setesdalskonferansen 2018. 
Forprosjektet har som mål å avklare lokalisering for bølga, og vidare korleis prosjektet kan 
finansierast. Vidare vil forprosjektet avklare moglege samarbeid lokalt/eksternt og vidare utvikling av 
området t.d med tanke på vasskraft/turisme.  

Administrativt vedtak: 
 
I medhald av delegert fullmakt løyver dagleg leiar 30.000 til gjennomføring av forprosjekt. Støtta kan 
gå til kjøp av tenester,- rådgjeving/konsulent, møter med moglege samarbeidspartnarar og eige arbeid 
for å lage ein plan for prosjektet vidare. 
 
Løyvinga kjem får det regionale næringsfondet for Setesdal. Det er finansiert gjennom løyving frå 
Aust-Agder Fylkeskommune og eigne midlar gjennom kommunane sine bidrag til regionrådet. 
 
Tilskottet vert utbetala etter stadfesta prosjektrekneskap. Tilseiinga fell vekk dersom de ikkje har bede 
om utbetaling innan 1 år. Etter søknad kan dagleg leiar, i særskilte høve, gje fristforlenging med inntil 
eitt år.  
 
Ver grei å oppgje kontonummer for utbetaling. 
 
Med helsing 
Setesdal regionråd 

 
Signe S Haugå                                              Runar Granheim 
Dagleg leiar                                                      Rådgjevar 
 
 
 
 
 
 

Barney Tim Davis  
V/Trollaktiv As, Syrtveit 
4735 Evje 
E-post: 

Off.lovas § 13, forv.lovas § 13, 2. 
ledd. 

2009/682-12 Runar Granheim 
runar.granheim@setesdal.no 

16.04.2018 
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Klageadgang: 
De har høve til å klage på vedtaket. Klaga må sendast dagleg leiar i fondet innan 3 veker etter 
mottakinga av dette brevet. Klaga skal sendast Setesdal regionråd, Pb 4, 4747 Valle. Det må gå fram 
av klaga kva del av vedtaket de ynskjer å endre og kva for grunngjeving de har for klaga. 

Stadfesting av mottaking av løyving – ev utfyllande opplysingar: 
Vi gjer merksam på at vi rapporterar alle løyvingane frå regionalt næringsfond til Kommunal og 
regionaldepartementet og at det difor er viktig at du som mottakar gir ev. tilleggsopplysingar som 
trengst i høve EØS-regelverket, sjå nedanfor. 
 
EØS-reglar for offentleg støtte og løyvingar frå regionalt næringsfond 
Løyvinga er i høve reglar om bagatellmessig støtte, jf Kommisjonsforordning (EF) nr 1998/2006 av 
15.des 2006 om bruk av EF-traktaten sin artikkel 87 og 88, publisert i EU Tidende 28.12.2006 nr L379. 
I følgje desse reglane kan støttemottakar / verksemd ikkje motta meir enn til saman 200 000 Euro over 
eit tidsrom på 3 rekneskapsår frå samlege støttekjelder. Tilbodet om løyving føreset at ei ikkje kjem i 
konflikt med denne regelen. 
 
Verksemd eller støttemottakar er ansvarleg for at alle offentlege subsidier eller tilskott ikkje overstig 
200 000 Euro (for tida ca 1,5- 1,6 mill NOK – avhengig av kronekursen) til saman i løpet av dei siste 
tre rekneskapsåra. Som støttemottakar må du sende skrifteleg eller elektronisk stadfesting på at det 
ikkje er motteke tilbod om annan bagatellmessig støtte i inneverande og de to føregåande 
rekneskapsåra – eller oppgie motteken støtte (beløp, støttekjelde, tidspunkt for tilbod). Ved eventuelle 
nye søknader om offentleg støtte (uansett støttekjelde) har støttemottakar plikt til å opplyse om 
tidlegare tilskott dei 3 siste rekneskapsår frå tilbodstidspunkt. 

Svar på tilbod om løyving - frist: 
Vi syner til tilsagnet om løyving med vilkår og reglane som er referert til EØS-regleverket. Vi ber om 
tilbakemelding og stadfesting på om du tek imot løyvinga – samt ev. opplysingar om støtte siste 3 år jf. 
EØS-regelverket. 
 
Svar utbes innan ein månad får dato. Du kan svare elektronisk eller pr post. 
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Delegasjonssaknr.:  20/18 

Svar på søknad   markedsavklaring/etablering fra Timeout- Setesdal 
 
Syner til møte 10.04.18 på Bygland og til søknad datera 16.04.18. Du søker om støtte til å 
gjennomføre ein marknadsavklaring og konseptutvikling/ forretningsplan. Vidare ynskjer du å 
undersøke moglegheiter for samarbeid med lokale aktørar innan reiseliv, samt med det offentlege, - 
som skular, helsesektor o.l.  
 

Administrativt vedtak: 
 
I medhald av delegert fullmakt løyver dagleg leiar 25.000 til marknadsavklaring. Løyvinga kan gå til å 
gjennomføre prøveturar, arbeid med marknadsføring (heimeside og materiell), til kjøp av 
rådgjeving/konsulent, eige arbeid og anna som gjev eit grunnlag for vidare arbeid med ideane og 
forretningsplan.  
 
 
 
Ver grei å oppgje kontonummer for utbetaling. 
 
 
 
Med helsing 
Setesdal regionråd 

 
 
Signe S Haugå                                                          
Dagleg leiar                                                                    
 
 
 
 
 
Kopi vert sendt til Bygland kommune 

Berit Susanne Nordstrand  
Bryggjevegen 23 
4745 Bygland 
E-post: 

§ 26 

2018/41-4 Runar Granheim 
runar.granheim@setesdal.no 

16.04.2018 
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Klageadgang: 
De har høve til å klage på vedtaket. Klaga må sendast dagleg leiar i fondet innan 3 veker etter 
mottakinga av dette brevet. Klaga skal sendast Setesdal regionråd, Pb 4, 4747 Valle. Det må gå fram 
av klaga kva del av vedtaket de ynskjer å endre og kva for grunngjeving de har for klaga. 

Stadfesting av mottaking av løyving – ev utfyllande opplysingar: 
Vi gjer merksam på at vi rapporterar alle løyvingane frå regionalt næringsfond til Kommunal og 
regionaldepartementet og at det difor er viktig at du som mottakar gir ev. tilleggsopplysingar som 
trengst i høve EØS-regelverket, sjå nedanfor. 
 
EØS-reglar for offentleg støtte og løyvingar frå regionalt næringsfond 
Løyvinga er i høve reglar om bagatellmessig støtte, jf Kommisjonsforordning (EF) nr 1998/2006 av 
15.des 2006 om bruk av EF-traktaten sin artikkel 87 og 88, publisert i EU Tidende 28.12.2006 nr L379. 
I følgje desse reglane kan støttemottakar / verksemd ikkje motta meir enn til saman 200 000 Euro over 
eit tidsrom på 3 rekneskapsår frå samlege støttekjelder. Tilbodet om løyving føreset at ei ikkje kjem i 
konflikt med denne regelen. 
 
Verksemd eller støttemottakar er ansvarleg for at alle offentlege subsidier eller tilskott ikkje overstig 
200 000 Euro (for tida ca 1,5- 1,6 mill NOK – avhengig av kronekursen) til saman i løpet av dei siste 
tre rekneskapsåra. Som støttemottakar må du sende skrifteleg eller elektronisk stadfesting på at det 
ikkje er motteke tilbod om annan bagatellmessig støtte i inneverande og de to føregåande 
rekneskapsåra – eller oppgie motteken støtte (beløp, støttekjelde, tidspunkt for tilbod). Ved eventuelle 
nye søknader om offentleg støtte (uansett støttekjelde) har støttemottakar plikt til å opplyse om 
tidlegare tilskott dei 3 siste rekneskapsår frå tilbodstidspunkt. 

Svar på tilbod om løyving - frist: 
Vi syner til tilsagnet om løyving med vilkår og reglane som er referert til EØS-regleverket. Vi ber om 
tilbakemelding og stadfesting på om du tek imot løyvinga – samt ev. opplysingar om støtte siste 3 år jf. 
EØS-regelverket. 
 
Svar utbes innan ein månad får dato. Du kan svare elektronisk eller pr post. 
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Delegasjonssaknr.:   

Svar på søknad   - Hovdenkontoret 
 
Vi syner til søknad via Regional forvaltning, innsendt 08.02.2018, om tilskot til tiltak for å auke 
kompetansen i verksemda, m.o.a slik at du kan stå som ansvarleg søkjar i byggeprosessar. 
 

Administrativt vedtak: 
I medhald av delegert fullmakt og ut frå samla skjøn, løyver dagleg leiar kr 25.000 til 
kompetanseheving, deltaking på kurs m.m i henhold til søknaden. Støtta kan nyttast til dekking av 
studieavgift og andre direkte kostnadar knytta til kompetanseheving og gebyr. Støtta blir utbetalt på 
grunnlag av dokumentasjon av fullførte kurs. 
 
Ver grei å oppgje kontonummer for utbetaling. 

Klageadgang: 
De har høve til å klage på vedtaket. Klaga må sendast dagleg leiar i fondet innan 3 veker etter 
mottakinga av dette brevet. Klaga skal sendast Setesdal regionråd, Pb 4, 4747 Valle. Det må gå fram 
av klaga kva del av vedtaket de ynskjer å endre og kva for grunngjeving de har for klaga. 
 
Med helsing 
Setesdal regionråd 

Signe Sollien Haugå                            Runar Granheim 
Dagleg leiar                                          Rådgjevar 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOVDENKONTORET Ingvild 
Hovden  
Røyrvikvegen 5 
4755 HOVDEN I SETESDAL 
E-post: 

 

2018/20-2 Runar Granheim 
runar.granheim@setesdal.no 

20.02.2018 
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Stadfesting av mottaking av løyving – ev utfyllande opplysingar: 
Vi gjer merksam på at vi rapporterar alle løyvingane frå regionalt næringsfond til Kommunal og 
regionaldepartementet og at det difor er viktig at du som mottakar gir ev. tilleggsopplysingar som 
trengst i høve EØS-regelverket, sjå nedanfor. 
 
EØS-reglar for offentleg støtte og løyvingar frå regionalt næringsfond 
Løyvinga er i høve reglar om bagatellmessig støtte, jf Kommisjonsforordning (EF) nr 1998/2006 av 
15.des 2006 om bruk av EF-traktaten sin artikkel 87 og 88, publisert i EU Tidende 28.12.2006 nr L379. 
I følgje desse reglane kan støttemottakar / verksemd ikkje motta meir enn til saman 200 000 Euro over 
eit tidsrom på 3 rekneskapsår frå samlege støttekjelder. Tilbodet om løyving føreset at ei ikkje kjem i 
konflikt med denne regelen. 
 
Verksemd eller støttemottakar er ansvarleg for at alle offentlege subsidier eller tilskott ikkje overstig 
200 000 Euro (for tida ca 1,5- 1,6 mill NOK – avhengig av kronekursen) til saman i løpet av dei siste 
tre rekneskapsåra. Som støttemottakar må du sende skrifteleg eller elektronisk stadfesting på at det 
ikkje er motteke tilbod om annan bagatellmessig støtte i inneverande og de to føregåande 
rekneskapsåra – eller oppgie motteken støtte (beløp, støttekjelde, tidspunkt for tilbod). Ved eventuelle 
nye søknader om offentleg støtte (uansett støttekjelde) har støttemottakar plikt til å opplyse om 
tidlegare tilskott dei 3 siste rekneskapsår frå tilbodstidspunkt. 

Svar på tilbod om løyving - frist: 
Vi syner til tilsagnet om løyving med vilkår og reglane som er referert til EØS-regleverket. Vi ber om 
tilbakemelding og stadfesting på om du tek imot løyvinga – samt ev. opplysingar om støtte siste 3 år jf. 
EØS-regelverket. 
 
Svar utbes innan ein månad får dato. Du kan svare elektronisk eller pr post. 
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Delegasjonssaknr.:  12/18 

Svar på søknad   om tilskot til nydyrking 
 
 Vi syner til dykkar søknad om støtte til nydyrking via Evje og Hornnes kommune datert 20.12.2017. 
Søknaden gjeld nydyrking av 16 daa – kostnadsrekna til kr. 12.500,- kr/ pr daa.  
Ein syner og til etablert praksis når det gjeld støtte til nydyrking med inntil 10 % av kostnader i høve 
godkjent dyrkingsplan, og godkjent kostnadsgrunnlag avgrensa oppad til maks kr.12.000 pr daa. 
Regionrådet støttar ikkje kostnadar knytta til kalking eller andre driftsrelaterte utgifter. 

Administrativt vedtak: 
 
 I medhald av delegert fullmakt og etablert praksis løyver dagleg leiar kr 19.200,- som støtte til 
nydyrking, basert på søknad til dyrking av 16 daa og etablert praksis og godkjent kostnadsgrunnlag.  
Løyvinga blir ytt frå Regionalt Næringsfond som er finansiert av Aust-Agder fylkeskommune og 
kommunane i Setesdal via Regionrådet.  
Løyvinga blir ytt på vanlege vilkår. Ein føreset at det ligg føre godkjent dyrkingsplan og at 
landbruksansvarleg i kommunen ferdiggodkjenner tiltaket med dokumentasjon av kostnader som 
grunnlag for utbetaling av løyvinga. Det er og høve til å få delutbetaling av løyvinga undervegs i 
tiltaket. 
 
Ver grei å oppgje kontonummer for utbetaling. 
 
Med helsing 
Setesdal regionråd 

  
Signe Sollien Haugå                                            Runar Granheim  
Dagleg leiar                                                           Rådgjevar 
 
 
Kopi til: 
EVJE OG HORNNES 
KOMMUNE  

Kasernevegen 19  4735  EVJE  

 

Randi Mari Knutsen  
Gautestadvegen 1488 
4735 Evje 
E-post: 

 

2018/11-2 Runar Granheim 
runar.granheim@setesdal.no 

07.03.2018 
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Klageadgang: 
De har høve til å klage på vedtaket. Klaga må sendast dagleg leiar i fondet innan 3 veker etter 
mottakinga av dette brevet. Klaga skal sendast Setesdal regionråd, Pb 4, 4747 Valle. Det må gå fram 
av klaga kva del av vedtaket de ynskjer å endre og kva for grunngjeving de har for klaga. 
 
 

Stadfesting av mottaking av løyving – ev utfyllande opplysingar: 
Vi gjer merksam på at vi rapporterar alle løyvingane frå regionalt næringsfond til Kommunal og 
regionaldepartementet og at det difor er viktig at du som mottakar gir ev. tilleggsopplysingar som 
trengst i høve EØS-regelverket, sjå nedanfor. 
 
EØS-reglar for offentleg støtte og løyvingar frå regionalt næringsfond 
Løyvinga er i høve reglar om bagatellmessig støtte, jf Kommisjonsforordning (EF) nr 1998/2006 av 
15.des 2006 om bruk av EF-traktaten sin artikkel 87 og 88, publisert i EU Tidende 28.12.2006 nr L379. 
I følgje desse reglane kan støttemottakar / verksemd ikkje motta meir enn til saman 200 000 Euro over 
eit tidsrom på 3 rekneskapsår frå samlege støttekjelder. Tilbodet om løyving føreset at ei ikkje kjem i 
konflikt med denne regelen. 
 
Verksemd eller støttemottakar er ansvarleg for at alle offentlege subsidier eller tilskott ikkje overstig 
200 000 Euro (for tida ca 1,5- 1,6 mill NOK – avhengig av kronekursen) til saman i løpet av dei siste 
tre rekneskapsåra. Som støttemottakar må du sende skrifteleg eller elektronisk stadfesting på at det 
ikkje er motteke tilbod om annan bagatellmessig støtte i inneverande og de to føregåande 
rekneskapsåra – eller oppgie motteken støtte (beløp, støttekjelde, tidspunkt for tilbod). Ved eventuelle 
nye søknader om offentleg støtte (uansett støttekjelde) har støttemottakar plikt til å opplyse om 
tidlegare tilskott dei 3 siste rekneskapsår frå tilbodstidspunkt. 

Svar på tilbod om løyving - frist: 
Vi syner til tilsagnet om løyving med vilkår og reglane som er referert til EØS-regleverket. Vi ber om 
tilbakemelding og stadfesting på om du tek imot løyvinga – samt ev. opplysingar om støtte siste 3 år jf. 
EØS-regelverket. 
 
Svar utbes innan ein månad får dato. Du kan svare elektronisk eller pr post. 
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Delegasjonssaknr.:  13/18 

Svar på søknad   om tilskot - PipeSnake 
 
Syner til søknad datert 22.11.2017 og til positivt vedtak i Evje og Hornnes kommune 25.01.2018 

Administrativt vedtak: 
 
I medhald av delegert fullmakt fullmakt løyver dagleg leiar 50.000 til testing og utprøving av utstyr i 
henhold til forretningsplanen dykkar. Løyvinga kan nyttast til å dekke konsulent samt eige arbeid i 
prosessen. Løyvinga utbetalast på vanleg vilkår i Regionrådet. For å få utbetalt støtta må de legge 
fram dokumentasjon tilsvarande løyvinga frå Evje og Hornnes kommune, med stadfesta opplysingar i 
høve kostnader og eige arbeid m.v  
 
 
 
Ver grei å oppgje kontonummer for utbetaling. 

Klageadgang: 
De har høve til å klage på vedtaket. Klaga må sendast dagleg leiar i fondet innan 3 veker etter 
mottakinga av dette brevet. Klaga skal sendast Setesdal regionråd, Pb 4, 4747 Valle. Det må gå fram 
av klaga kva del av vedtaket de ynskjer å endre og kva for grunngjeving de har for klaga. 
 
Med helsing 
Setesdal regionråd 

 
Signe Sollien Haugå                              Runar Granheim 
Dagleg leiar                                            Rådgjevar 
 
 
 
 
 
 
EVJE OG HORNNES KOMMUNE Kasernevegen 19 4735 EVJE 

PIPESNAKE AS  
Kinovegen 14 
4735 EVJE 
E-post: 

 

2017/119-4 Runar Granheim 
runar.granheim@setesdal.no 

14.03.2018 
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Stadfesting av mottaking av løyving – ev utfyllande opplysingar: 
Vi gjer merksam på at vi rapporterar alle løyvingane frå regionalt næringsfond til Kommunal og 
regionaldepartementet og at det difor er viktig at du som mottakar gir ev. tilleggsopplysingar som 
trengst i høve EØS-regelverket, sjå nedanfor. 
 
EØS-reglar for offentleg støtte og løyvingar frå regionalt næringsfond 
Løyvinga er i høve reglar om bagatellmessig støtte, jf Kommisjonsforordning (EF) nr 1998/2006 av 
15.des 2006 om bruk av EF-traktaten sin artikkel 87 og 88, publisert i EU Tidende 28.12.2006 nr L379. 
I følgje desse reglane kan støttemottakar / verksemd ikkje motta meir enn til saman 200 000 Euro over 
eit tidsrom på 3 rekneskapsår frå samlege støttekjelder. Tilbodet om løyving føreset at ei ikkje kjem i 
konflikt med denne regelen. 
 
Verksemd eller støttemottakar er ansvarleg for at alle offentlege subsidier eller tilskott ikkje overstig 
200 000 Euro (for tida ca 1,5- 1,6 mill NOK – avhengig av kronekursen) til saman i løpet av dei siste 
tre rekneskapsåra. Som støttemottakar må du sende skrifteleg eller elektronisk stadfesting på at det 
ikkje er motteke tilbod om annan bagatellmessig støtte i inneverande og de to føregåande 
rekneskapsåra – eller oppgie motteken støtte (beløp, støttekjelde, tidspunkt for tilbod). Ved eventuelle 
nye søknader om offentleg støtte (uansett støttekjelde) har støttemottakar plikt til å opplyse om 
tidlegare tilskott dei 3 siste rekneskapsår frå tilbodstidspunkt. 

Svar på tilbod om løyving - frist: 
Vi syner til tilsagnet om løyving med vilkår og reglane som er referert til EØS-regleverket. Vi ber om 
tilbakemelding og stadfesting på om du tek imot løyvinga – samt ev. opplysingar om støtte siste 3 år jf. 
EØS-regelverket. 
 
Svar utbes innan ein månad frå dato. Du kan svare elektronisk eller pr post. 
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Delegasjonssaknr.:  17/18 

Svar på søknad om støtte til Evje aktivitetspark 
 
Viser til søknad om støtte til skiband ved Evje Aktivitetspark for 2017 og 2018. Viser også til tidlegare 
innvilga støtte på 60.000 for 2016 (delegasjonsaksnr 30/16).  

Administrativt vedtak: 
 
I medhald av delegert fullmakt løyver dagleg leiar 60.000 for 2017, og vidare 60.000 for 2018 i støtte til 
Evje aktivitetspark. Midlane hentast frå fond 55699908.  
 
 
Ver grei å oppgje kontonummer for utbetaling. 

Klageadgang: 
De har høve til å klage på vedtaket. Klaga må sendast dagleg leiar i fondet innan 3 veker etter 
mottakinga av dette brevet. Klaga skal sendast Setesdal regionråd, Pb 4, 4747 Valle. Det må gå fram 
av klaga kva del av vedtaket de ynskjer å endre og kva for grunngjeving de har for klaga. 
 
Med helsing 
Setesdal regionråd 

Signe S Haugå                                                    Runar Granheim 
Dagleg leiar                                                           Rådgjevar 
 
 
Kopi vert sendt til Evje og Hornnes kommune.  
 
 
 
Otra IL v/Glenn Håkonsen    

 
 

OTRA IL  
Postboks 108 
4733 EVJE 
E-post: 

 

2016/36-8 Runar Granheim 
runar.granheim@setesdal.no 

19.03.2018 
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Stadfesting av mottaking av løyving – ev utfyllande opplysingar: 
Vi gjer merksam på at vi rapporterar alle løyvingane frå regionalt næringsfond til Kommunal og 
regionaldepartementet og at det difor er viktig at du som mottakar gir ev. tilleggsopplysingar som 
trengst i høve EØS-regelverket, sjå nedanfor. 
 
EØS-reglar for offentleg støtte og løyvingar frå regionalt næringsfond 
Løyvinga er i høve reglar om bagatellmessig støtte, jf Kommisjonsforordning (EF) nr 1998/2006 av 
15.des 2006 om bruk av EF-traktaten sin artikkel 87 og 88, publisert i EU Tidende 28.12.2006 nr L379. 
I følgje desse reglane kan støttemottakar / verksemd ikkje motta meir enn til saman 200 000 Euro over 
eit tidsrom på 3 rekneskapsår frå samlege støttekjelder. Tilbodet om løyving føreset at ei ikkje kjem i 
konflikt med denne regelen. 
 
Verksemd eller støttemottakar er ansvarleg for at alle offentlege subsidier eller tilskott ikkje overstig 
200 000 Euro (for tida ca 1,5- 1,6 mill NOK – avhengig av kronekursen) til saman i løpet av dei siste 
tre rekneskapsåra. Som støttemottakar må du sende skrifteleg eller elektronisk stadfesting på at det 
ikkje er motteke tilbod om annan bagatellmessig støtte i inneverande og de to føregåande 
rekneskapsåra – eller oppgie motteken støtte (beløp, støttekjelde, tidspunkt for tilbod). Ved eventuelle 
nye søknader om offentleg støtte (uansett støttekjelde) har støttemottakar plikt til å opplyse om 
tidlegare tilskott dei 3 siste rekneskapsår frå tilbodstidspunkt. 

Svar på tilbod om løyving - frist: 
Vi syner til tilsagnet om løyving med vilkår og reglane som er referert til EØS-regleverket. Vi ber om 
tilbakemelding og stadfesting på om du tek imot løyvinga – samt ev. opplysingar om støtte siste 3 år jf. 
EØS-regelverket. 
 
Svar utbes innan ein månad får dato. Du kan svare elektronisk eller pr post. 

80



 

 
side 1 av 2

Delegasjonssaknr.:  18/18 

Svar på søknad   til traverskran 
 
Syner til søknad datera 03.04.2018 til Bygland kommune og Setesdal regionråd om støtte til innkjøp 
av traverskran. Me ser at verksemda med dette tek grep for vidare vekst og utvikling av nye produkt, 
og at investeringa i denne krana vil bidra til dette. Støttesatsen ligg normalt på rundt 30% av 
investeringsgrunnlaget når det gjeld faste investeringar. 

Administrativt vedtak: 
 
I medhald av delegert fullmakt løyver dagleg leiar 40.000 i støtte til investering og veggfast utstyr, med 
utgangspunkt i at dette vil vere utløysande i høve vidareutvikling av produksjon av nye produkt og 
vekst i verksemda, og at Bygland kommune løyver tilsvarande beløp.   
 
 
 
Ver grei å oppgje kontonummer for utbetaling. 

Klageadgang: 
De har høve til å klage på vedtaket. Klaga må sendast dagleg leiar i fondet innan 3 veker etter 
mottakinga av dette brevet. Klaga skal sendast Setesdal regionråd, Pb 4, 4747 Valle. Det må gå fram 
av klaga kva del av vedtaket de ynskjer å endre og kva for grunngjeving de har for klaga. 
 
Med helsing 
Setesdal regionråd 

Signe S Haugå                                                           Runar Granheim 
Dagleg leiar                                                                 Rådgjevar 
 
 
 
 
 
 
Kopi vert sendt til Bygland kommune. 

Søren Pedersen  
Hovstadvegen 79 
4742 Grendi 
E-post: 

 

2012/81-27 Runar Granheim 
runar.granheim@setesdal.no 

11.04.2018 
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Stadfesting av mottaking av løyving – ev utfyllande opplysingar: 
Vi gjer merksam på at vi rapporterar alle løyvingane frå regionalt næringsfond til Kommunal og 
regionaldepartementet og at det difor er viktig at du som mottakar gir ev. tilleggsopplysingar som 
trengst i høve EØS-regelverket, sjå nedanfor. 
 
EØS-reglar for offentleg støtte og løyvingar frå regionalt næringsfond 
Løyvinga er i høve reglar om bagatellmessig støtte, jf Kommisjonsforordning (EF) nr 1998/2006 av 
15.des 2006 om bruk av EF-traktaten sin artikkel 87 og 88, publisert i EU Tidende 28.12.2006 nr L379. 
I følgje desse reglane kan støttemottakar / verksemd ikkje motta meir enn til saman 200 000 Euro over 
eit tidsrom på 3 rekneskapsår frå samlege støttekjelder. Tilbodet om løyving føreset at ei ikkje kjem i 
konflikt med denne regelen. 
 
Verksemd eller støttemottakar er ansvarleg for at alle offentlege subsidier eller tilskott ikkje overstig 
200 000 Euro (for tida ca 1,5- 1,6 mill NOK – avhengig av kronekursen) til saman i løpet av dei siste 
tre rekneskapsåra. Som støttemottakar må du sende skrifteleg eller elektronisk stadfesting på at det 
ikkje er motteke tilbod om annan bagatellmessig støtte i inneverande og de to føregåande 
rekneskapsåra – eller oppgie motteken støtte (beløp, støttekjelde, tidspunkt for tilbod). Ved eventuelle 
nye søknader om offentleg støtte (uansett støttekjelde) har støttemottakar plikt til å opplyse om 
tidlegare tilskott dei 3 siste rekneskapsår frå tilbodstidspunkt. 

Svar på tilbod om løyving - frist: 
Vi syner til tilsagnet om løyving med vilkår og reglane som er referert til EØS-regleverket. Vi ber om 
tilbakemelding og stadfesting på om du tek imot løyvinga – samt ev. opplysingar om støtte siste 3 år jf. 
EØS-regelverket. 
 
Svar utbes innan ein månad får dato. Du kan svare elektronisk eller pr post. 
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Rekruttering - dagleg leiar 
 

Tilråding:  
 
Saka blir lagt fram utan tilråding. 
 
 

Saksutgreiing: 
 
1. Bakgrunn for saka 

Dagleg leiar sa opp stillinga si med verknad frå 5.mars 2018. Det er set igong utlysing med sikte 
på rask rekruttering. 
 

2. Saksopplysningar 
Protokoll frå styremøte vedrørande saka følgjer vedlagt, saman med utlysingstekst/annonse. 
 

3.     Vurderingar 
        Styreleiar orienterer i møtet. 
 
 
 
Valle, den 18.04.2018 

Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 

Vedlegg: 
1 Stillingsannonse 
2 annonse dagleg leiar regionrådet 
  

SAKSFRAMLEGG 

2018/30-3  411 18.04.2018 
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Daglig leiar - Setesdal Regionråd
Activepeople AS

Setesdal Regionråd (SR) er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane
Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes. Våre arbeidsområde er;
infrastruktur, interkommunalt samarbeid, nærings- og kompetanseutvikling.

Regionrådet driv mykje operativt utviklingsarbeid på tvers av
kommunegrensene, og i tett samarbeid med mange ulike aktørar og
forvaltningsorgan i Setesdal og Agder. Verksemda har politisk styre.

Noverande Dagleg leiar vil skifte jobb, og vi søker difor etter hennes etterfølgjar. 

Vil du vere med å drive regionalt utviklingsarbeid i praksis? Vi søkjer deg som har tru på "Setesdal", er
fleksibel, engasjert og har kompetanse som kan bidra til dynamikk, vekst og utvikling. Regionrådet arbeider for
regional bærekraftig samfunnsutvikling innafor tema og satsingar som er viktige for kommunane våre. Du må
trivast med relasjonsbygging i skjeringspunktet mellom administrasjon og politikk, og ha evne til å drive fram
nye satsingar og prosjekt i lag med offentlege og private aktørar. Du trivast i en hektisk kvardag med leiaransvar.
Du vil ha ansvar for ulike prosjekt og vere initiativtakar og koordinator for arrangement og møte med ulike
etater. Kontorstaden er Valle, men du må rekne med mobile arbeidsdagar, så du må disponere eigen bil.

Arbeidsoppgaver

Stå for den daglege drifta
Økonomisk styring og rapportering
Prosjektfinasiering
Personalansvar
Resultatansvar for oppfylgjing av strategiske mål/posisjonering av Setesdal
Representasjon i ulike fora/samarbeid
Koordinerande rolle i regionen
Vera med og utvikla Setesdal Regionråd innanfor følgende formål:

Infrastruktur
Interkommunalt samarbeid
Næringsutvikling
Kompetanseutvikling

Kvalifikasjoner

Ønskeleg med leiarerfaring, og gjerne økonomikunnskap
Gjerne erfaring med relasjonsbygging, prosjektstyring og prosjektleiing-/finansiering
Erfaring frå arbeid i/med offentlege verksemd
Erfaring frå arbeid i/med næringsliv/privat sektor
Relevant utdanning/kompetanse - nærings-/regionalutvikling
Annan relevant bakgrunn

Utdanningsnivå

Høyskole/Universitet, Mastergrad / Sivingeniør er ønskelig
Relevant kompetanse og erfaring kan kompensere for mangel på formell utdannelse

Personlige egenskaper

Engasjert, motiverande og inspirerande leiar
Må kunne arbeide sjølvstendig men også i team
Strukturert, og arbeidskapasitet til å handtere mange og ulike oppdrag
God skriftlig og munnleg fremstillingsevne på nynorsk og engelsk
Utadvendt og gode kommunikasjonsevner

Språk

Engelsk
Norsk

Søknadsfrist:

08.04.2018

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:
Activepeople AS

Ref. nr.: 3749552823
Stillingsbrøk: 100%
Fast
Antall stillinger: 1

Kontaktinfo:

Janne Krohn Grimsmo
Senior rådgiver
(+47) 918 94 302

Søkekriterier:

Sted
Aust-Agder

Bransje
Fylke / Kommune

Fagfelt
Administrasjon / Ledelse
Prosjektledelse
Annet
Rådgiving

Rolle
Leder

Arbeidssted:

4747 Valle

Vis arbeidssted i større
kart
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Vi tilbyr

Spannande arbeidsoppgåver med stor grad av mobilitet
Høve for personleg utvikling
Fleksibilitet og variasjon i arbeidet i en vidstrekt, mangfaldig region
Samarbeid med politikarar/administrasjon og mange interessante verksemder og organisasjonar
Løn og pensjon etter avtale

87



Setesdal Regionråd (SR) er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Vi har fire hovud arbeidsområda - infrastruktur, interkommunalt
samarbeid, nærings- og kompetanseutvikling. Alt vi gjer er mynta på at det skal være godt å bu og drive verksemd i Setesdal. Vi søkjer nå ein daglig leiar som er engasjert og strukturert med
kompetanse og nettverk som går hand i handske med utfordringar og mogligheiter for å skape vekst og utvikling i heile regionen.

Daglig Leiar - Setesdal Regionråd
Stillinga vil gje deg ein unik moglegheit til å påverke utviklinga i Setesdal slik at regionen utløyser sitt potensial som ein god stad å bu, gjeste og drive verksemd.
Vil du vere med å drive regionalt utviklingsarbeid i praksis? Vi søkjer deg som har tru på "Setesdal", er fleksibel, engasjert og har kompetanse som kan bidra til dynamikk,
vekst og utvikling..  Du må trivast imed relasjonsbygging i skjeringspunktet mellom administrasjon og politikk, og ha evne til å drive fram nye satsingar i prosjekt i lag med
offentlege og private aktørar. Du trivast i ein hektisk kvardag med leiaransvar, og du vil ha ansvarfor ulike prosjekt og vere initiativtaker og koordinator for arrangement og
møte med ulike etatar. Kontorstaden er Valle, men du må rekne med mobile arbeidsdagar, så du må disponere eigen bil.

For mer informasjon om stillinga kan du kontakte Janne Krohn Grimsmo tlf 918 94 302 eller Bjørn Ropstad på tlf 959 32 305. Vennligst registrer
din cv og søknad på www.activepeople.no innan 08.04.2018.

Du har tru på Setesdal sitt potensial!
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Marie – kan du lage protokoll i elements med dette som tekst.... 
 
 
 
Dato: 21.mars 2018 
Møtestad : Kommunehuset i Bygland 
 
Til stades: Leiv og Vidar, Bjørn og Lars Reidar, Steinar og Olav, Jon R og Kay, og Aasmund. 
I tillegg møtte Janne K. Grimsmo for Active people AS. 
 
 
PS  Godkjenning av innkalling / sakliste. 
Vedtak: Innkalling og sakliste samrøystes godkjent. 
 
 
PS... Utlysing av stilling som dagleg leiar 
 
Handsaming: 
 
Styreleiar orienterte om tilbod frå rekrutteringsbyrå og tilråding om engasjement for bidstand 
til rekruttering/utlysning av dagleg leiar stillinga. 
 
Rådgjevar gjekk gjennom utkast til utlysingstekst. Mindre endringar føreteke i møtet.  
Endeleg tekst blir sendt styret for godkjenning  
 
Kanalar for annonsering/utlysing vart drøfta. Ein vart samde om følgjande:  
Fvn, Agderposten, Setesdølen og Nationen i tillegg til Finn.no og heimesider og Facebook 
(sosiale media)  
 
Ein vart samde om at rådgjevar og styreleiar går gjennom søkjarmassen og vel ut kandidatar 
til testing/intervju  av rådgjever.  Etter utval blir dei 4 ordførarane med på neste 
intervjurunde.  Tilsette sin representant blir involvert i samband med utvalet av kandidatar. 
Endeleg innstilling blir fremja for styret for vedtak om kven som skal få tilbod om stillinga.  
 
 
Vedtak:  
Styret godkjente engasjement av rådgjevar til rekruttering / utlysing av stilling som dagleg 
leiar som føreslege.  Utlysingstekst vart godkjent med endringar føreteke i møte. (Endeleg 
tekst blir distribuert for gjennomsyn før utlysing).  Styret fastsette opplegg for prosess og 
involvering i intervju/utval av kandidatar fram mot tilsetting. Samrøystes.
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Sentrale styringsdokument - Setesdal regionråd 
 

Tilråding:  
Styret tek orienteringa – til orientering. 
 
 
 

Saksutgreiing: 
 
1. Bakgrunn for saka 

I samband med utviding av styret, oppnemning av nye representantar, og vedtektsendringar ser 
ein det som naturleg at ein orienterar om sentrale styringsdokument i verksemda. 
Ein vil og orientere om drifta per dato. 
 

2. Saksopplysningar 
Reviderte vedtekter blir lagt fram for signering i møtet. 
 
Regional utviklingsplan Setesdal 2020 – utrykt vedlegg finn ein her: 
http://www.setesdal.no/getfile.php/2500136.2251.duqftsxxcr/Regional+utviklingsplan+Setesdal+2
020.pdf. Dette er det overordna styringsdokumentet og partnerskapsdokumentet vs Aust-Agder 
fylkeskommune. 
 
Den regionale utviklingsplanen er supplert med to dokument p.t.: 

 Handlingsprogrammet vart utarbeidd i 2017 og er førande for perioden 2018-2020. 
 

 Kompetansestrategi Setesdal 2020 finn ein her: 
http://www.setesdal.no/getfile.php/4142018.2251.mjpsi7pswtlizz/Setesdalregr%C3%A5d
+_kompetanse+17.01.17_2020.pdf 

 
Regionrådet hadde i 2016-2017 ein grundig gjennomgong av organisering og oppgåver med 
ekstern prosessleiar. Rapporten er å finne på heimesida vår, under eigne publikasjonar. 
 
Delegeringsreglement og årsbudsjettet for 2018 følgjer og som vedlegg til saka. 
 

SAKSFRAMLEGG 

2007/32-41  000 18.04.2018 
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3.     Vurderingar 
 
Saka blir lagt fram som orientering/ drøftingssak. 
 
 
 
 
Valle, den 18.04.2018 

Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 

Vedlegg: 
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VEDTEKTER SETESDAL REGIONRÅD  
 
 
1. NAMN, DELTAKARAR OG RETTSLEG GRUNNLAG 
Setesdal Regionråd vart opphavleg skipa den 18/2 1999. Underteikningsdatoen for gjeldande 
samarbeidsavtale er 14.12.2007. Vedtektene pkt 4 er revidert i medhald av representantskapsmøte 
14.12.2017. 
 
Setesdal Regionråd er eit interkommunalt samarbeid etter kommunelovas § 27 med 
organisasjonsnummer 981543556. Kontoret er lokalisert til Valle kommune. 
 
2. FØREMÅL 
Regionrådet skal utifrå visjonen " I Setesdal er vi gjestfrie for nye tankar" stimulere utvikling og vekst 
i Setesdal basert på eigne føremonnar/ særpreg og fremme regionen sine interesser. 
 
Regionen skal gjennom sitt arbeid bidra til at Setesdal skal vere ein attraktiv region å bu, gjeste og 
drive næringsverksemd. 
 
Regionrådet har ansvaret for å arbeide med regionale samfunnsutfordringar med utgangspunkt i den 
til kvar tid gjeldande samarbeidsavtale og det fylkeskommunale og kommunestyrevedtekne 
regionale utviklingsprogrammet. 
 
Regionrådet kan tilleggjast det operative ansvaret for regionale samarbeidstiltak etter kommunale 
vedtak. 
 
Regionrådet skal søke å arbeide i partnarskap med Aust-Agder fylkeskommune og næringslivet i 
Setesdal i det regionale utviklingsarbeidet. 
 
Styret i Setesdal Regionråd kan treffe avgjerder om drift og organisering og disponering av eigne 
midlar. Styret kan ikkje forplikte den einskilde kommune utover dette utan etter avklåring i 
einskildsak. 
 
3. REPRESENTANTSKAPET 
Regionrådet skal leiast av ein representantskap der kvar deltakarkommunenemner opp 5 
Representantar med like mange varamedlemmar i prioritert rekkefølgje. Funksjonstida følgjer 
kommunevalperioden. Representantskapet vel eit styre som ivaretek den daglege verksemda til 
Regionrådet. 
 
 
 

   

2007/32-42 Signe Sollien Haugå 
signe.hauga@setesdal.no 

18.04.2018 
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Representantskapet har slikt mynde: 
- Val av revisor 
- Vedtake budsjett 
- Godkjenne rekneskap 
- Gjere vedtak som er naudsynte for å utføre dei oppgåver som vert lagde på Regionrådet, 
under dette vere ansvarleg for drift og organisering innad i Regionrådet. 
- Opprette og eventuelt nemne opp eigne styre der det er naudsynt. 
- Opprette og velje klagenemnd etter tilråding frå styret. 
 
Representantskapet vel leiar og nestleiar for to år om gongen. 
 
Representantskapet held møte to gonger i året, innan utgongen av juni og desember, og elles når 
styret krev det. Innkalling til møte i representantskapet skal sendast ut med minst 14 dagars skriftleg 
varsel. Innkallinga skal innehalde oppgåver over dei saker som skal handsamast. 
 
Rådmannen i kvar deltakarkommune har møte- og talerett. Fylkesordførar og fylkesrådmann har 
møte- og talerett. 
 
Representantskapet gjer sine vedtak i møte under leiing avleiar/nestleiar. 
 
Representantskapet er vedtaksført når meir enn halvdelen av kommunane er representert. 
Alle vedtak avgjerast med alminneleg fleirtal av dei som er tilstade, dersom det ikkje i lov eller desse 
vedtektene er fastsett noko anna. Står røystetalet likt, har leiaren dobbeltrøyst. 
Leiaren er ansvarleg for at det vert ført møteprotokoll. Leiaren/styreleiar eller dagleg leiar saman med 
minst to styremedlemmer kan krevje at det blir innkalla til ekstraordinært representantskap. 
 
Representantskapet fastsett godtgjersle til leiar i representantskapetog til styreleiar. 
Møtegodtgjersle for andre ombodsmenn vert dekt direkte av kvar kommune. 
 
4. STYRET 
 
Styret skal ha tre faste styremedlemar og to varamedlemmar frå kvar deltakarkommune. 
Båe kjønn skal vere representert. Kommunane nemner sjølv opp sine medlemar. Funksjonstida følgjer 
kommunevalperioden. Styret vel sjølv leiar og nestleiar for to år om gongen. Dette skal gå på omgang 
mellom kommunane. 
 
Styret tilsett dagleg leiar. Styret har i tilsetjingsavtale med dagleg leiar rett til å forplikte deltakarane i 
Regionrådet i inntil tre år utover det kalenderåret tilsetjingsavtalen vart underteikna. 
 
Styreleiaren kallar inn til styremøte. Dagleg leiar eller minst to styremedlem kan krevje at styret vert 
innkalla. Innkalling til møte i styret skal skje med minst åtte dagars skriftleg varsel. Med innkallinga 
skal det følgje ei oppgåve over dei sakene som skal handsamast. Dagleg leiar skal så langt råd er 
førebu sakene for styret og legge fram tilråding til vedtak i kvar sak. 
 
Styret er vedtaksført når minst halvdelen av alle medlemmene møter. Alle vedtak avgjerast med 
alminneleg fleirtal av dei som er tilstade. Står røystetalet lik, har styreleiar dobbeltrøyst. 
 
Dagleg leiar tek del i styremøta med tale og forslagsrett, men utan røysterett. Rådmannen i kvar 
deltakarkommunehar møte og talerett. Fylkesordførar og fylkesrådmann har møte og talerett. 
Leiaren i representantskapet, eller den leiaren nemner opp, har møte og talerett i styret. 
 
Styret er ansvarleg for den dagleg verksemda til Regionrådet og tek avgjerd i alle saker som ikkje er 
særskild lagt til representantskapet. 
 
Styret skal legge fram tilråding i saker som vert fremja for representantskapet. 
Styret kan avgjere at eigne styre kan fremme saker direkte for representantskapet. 
 
Styret kan elles delegere avgjerdsmakt til eigne styre eller dagleg leiar. 
 
Styret skal innan utgongen av mai kvartår leggje fram for representantskapet et revidert rekneskap og 
årsmelding. 
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Styreleiaren er ansvarleg for at det vert ført møteprotokoll. 
 
Styret førebur prinsipielle drøftingar og langsiktige målsettingar for representantskapet. 
 
Styret driv eigenevaluering av styret og dagleg leiar sitt arbeid. 
 
Setesdal regionråd skal alltid legge til grunn meiroffentlegheit og openheit om samfunnsaktuelle 
drøftingar. 
 
5 DAGLEG LEIAR 
Dagleg leiar skal etter instruks og pålegg frå styret stå for den daglege drifta av Regionrådet. 
Dagleg leiar legg fram utkast til budsjett for verksemda i Regionrådet. Dagleg leiar er ansvarleg for 
Førebuing av alle saker som vert fremja for styret . Dagleg leiar kan påleggjast tilsvarandeansvar for 
eventuelle eigne styre. 
 
6 INNSKOTT FRA DELTAKARANE 
Storleiken på årlege kommunale tilskott er styrt av samarbeidsavtale dagsett 14.12.2007. 
Frå 2008 gjev deltakarane tilskott til Regionrådet i samsvarmed samarbeidsavtale og budsjettvedtak i 
representantskapet. 
 
7 OPPSEIING 
Kvar av deltakarane har rett til å seie opp avtalen om deltaking i Setesdal regionråd med eitt års 
skriftleg varsel. Utløysingssum vert fastsett etter reglane i kommunelovas§ 27 nr 3. Den eller dei 
kommunane som går ut med heimel i dette punktet, vil hefte for gjeld og ansvar som Regionrådet har. 
Styret kan fritake den eller dei deltakarane som trer ut når andre deltakarar har teke over gjelda / hefte 
eller vedkomandekreditor(ar) har friteke Regionrådet for gjeldsansvar/forpliktingar. 
 
8 OPPLØYSING 
Vedtak om oppløysing av Setesdal Regionråd krev godkjenning frå alle deltakarane. Ved 
Oppløysing skal verdiane i Regionrådet førast attende til deltakarane i høve til det kvar deltakarar 
har skote inn etter 1 /1 1999. 
 
9 ENDRING AV VEDTEKTENE 
Endring av vedtektene krev godkjenning frå eit fleirtal på 2/3 av dei av gjevne røystene i 
Representantskapet og godkjenning frå alle deltakarane. 
 
10 TVISTELØYSING 
Dersom det vert usemje om forståinga av desse vedtektene, skal usemja avgjerast med voldgift 
dersom ikkje nokon av partane krev at saka vert handsama av domstolen. Voldgiftsretten skal ha 3 
medlemmar, alle oppnemnde av Lagmannen i Agder. 
 
11 NAR VEDTEKTENE TIL A GJELDE 
Vedtektene tek til å gjelde når dei fire samarbeidskommunane har godkjent dei og dei er underteikna 
av ordførarane i samarbeidskommunane. 
Vedtektene er utferdiga i 5 eksemplar der kvar av kommunane og Setesdal regionråd får kvart sitt. 
 
 
Stad:............................................ Dato:...................................... 
 
 
 
 
Jon Rolf Næss        Steinar Kyrvestad 
ordførar Bykle kommune      ordførar Valle kommune 
 
 
 
Leiv Rygg Langerak      Bjørn A . Ropstad 
ordførar Bygland kommune      ordførar Evje og Hornnes kommune
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SAMARBEIDSAVTALE OM SETESDAL REGIONRÅD

Denne samarbeidsavtalenkjem i staden for samarbeidsavtaledagsett 1912 1999.

1. Denne samarbeidsavtala er ramme for verksemdsområde , organiseringog drift av SetesdalRegionråd
(SR). SR er formalisert i medhald av kommunelova § 27 gjennom eigen vedtekt. Samarbeidsavtalen
omfattar følgjandepartar: kommunaneBykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes .

2. Samarbeidet er tufta på visjonen : " I Setesdaler vi gjestfrie for nye tankar". Samarbeidet har som mål å
bidra til at Setesdalskal vere ein attraktivregion å bu , å gjeste og å drive næringsverksemd.

3. SetesdalRegionrådskalsærlegarbeidemeddessehovudutfordringane:
• Infrastruktur:

o
o
o

Stamveg: Rv-9 som tofelts veg gjennom heile Setesdal innan 4 /6 2018.
Andreriksvegar: Rv-42 skal prioriterastframforandre.
IKT- breiband:Alle alltid på og midt i verda!

• Næringsutvikling:
ikåo ng,nys apSetesdal skal over tid vere mellom dei 20 beste regionanei Noreg målt samla p

vekst og lønsemd.

• Interkommunaltsamarbeid:
o Setesdal Regionråd skal vere initiativtakar til og tilretteleggar for regionalt og interkommunalt

samarbeidmed mål om ei bærekraftigsamfunnsutviklingog langsiktigpositiv
folketalsutviklingi heile regionen.

4. Det skal utarbeidast vedtekter for Setesdal Regionråd . Vedtekteneskal utformastslik at det er mogeleg
å tilleggje Setesdal Regionrådnye oppgåvernår kommunanefinn det tenleg.

5. Det er kommunane sin intensjon at utviklingsarbeidet i Setesdal skal nedfellast i eit regionalt
utviklingsprogramsom skal vedtakasti fylkestingeti Aust-Agderog kommunestyrai samarbeidskommunane.

6. Dette utviklingsprogrammet vil vere ein partnarskapsavtale mellom Aust -Agder fylkeskommuneog
samarbeidskommunanei Setesdal Regionråd

7. Kommunane gjev slike årlege tilskott til regionrådet med verknad frå 111 2007:
- Bykle kommune kr 1.300.000
- Valle kommune kr 1.300.000
- Bygland kommune kr 1.300.000
- Evje og Hornnes kommune kr 1.300.000

8. Kvar kommune kan krevje å endre sitt tilskott med eitt års varsel innan 111 året før tilskottsåret. For
tilskottsåret2008 er likevel fristen 6 månader. Det er kommunanesintensjonat samla kommunal
tilskottsrammeskal vere avklårainnan1110 i året før tilskottsåret.

9. Ved opphøyr av avtalen skal eventuelle udisponerte midlar og andre verdiar førast attende til kvar
kommunei høve samla storleikpå den einskildekommunenssitt tilskott til SetesdalRegionrådifrå 111 1999.

10.Delvisopphøyravavtalener løystgjennomvedtekter.

11. Dersom det blir usemje om forståinga av denne avtalen , skal usemjaavgjerastmed voldgiftdersom
ikkje nokon av partane krev domstolsbehandling.Voldgiftsnemndaskal ha 3 medlemer alle oppnemndeav
Lagmanneni Agder.

12. Spørsmålet om opphøyr av avtalen kan i medhald av kommunelovas § 27, 2 e leggjast fram for

departementetfor avgjerd.
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Avtalen er utferdiga i 5 eksemplarder kvar av kommunaneog Setesdal Regionråd får sitt.

S ta d D a to

4,^7-^Q,
Byglandkommune

A
Byklekommune
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VEDTEKTER FOR SETESDAL REGIONRÅD

1. NAMN, DELTAKARAR OG RETTSLEG GRUNNLAG
Setesdal Regionråd vart opphavleg skipa den 18/2 1999 og har ved underteikningsdatoen for
samarbeidsavtale fått nye vedtekter slik det går fram i det følgjande. Setesdal Regionråd er eit
interkommunalt samarbeid etter kommunelovas § 27 med organisasjonsnummer 981543556.
Kontoret er lokalisert til Valle kommune .

2. FØREMÅL
Regionrådet skal utifrå visjonen " I Setesdal er vi gjestfrie for nye tankar" stimulere utvikling og vekst
i Setesdal basert på eigne føremonnar/særpreg og fremme regionen sine interesser.

Regionen skal gjennom sitt arbeid bidra til at Setesdal skal vere ein attraktiv region å bu, gjeste og
drive næringsverksemd.

Regionrådet har ansvaret for å arbeide med regionale samfunnsutfordringar med utgangspunkt i den
til kvar tid gjeldande samarbeidsavtale og det fylkeskommunale og kommunestyrevedtekne
regionale utviklingsprogrammet.

Regionrådet kan tilleggjast det operative ansvaret for regionale samarbeidstiltak etter kommunale
vedtak.

Regionrådet skal søke å arbeide i partnarskap med Aust-Agder fylkeskommune og næringslivet i
Setesdal i det regionale utviklingsarbeidet.

Styret i Setesdal Regionråd kan treffe avgjerder om drift og organisering og disponering av eigne
midlar. Styret kan ikkje forplikte den einskilde kommune utover dette utan etter avklåring i
einskildsak.

3. REPRESENTANTSKAPET
Regionrådetskal leiast av ein representantskapder kvar deltakarkommunenemner opp 5
representantarmed like mange varamedlemmari prioritert rekkefølgje. Funksjonstidafølgjer
kommunevalperioden.Representantskapetvel eit styre som ivaretek den dagleg verksemdatil
regionrådet.

Representantskapet har slikt mynde:
- Val av revisor
- Vedtake budsjett
- Godkjenne rekneskap
- Gjere vedtak som er naudsynte for å utføre dei oppgåver som vert lagde på regionrådet,

under dette vere ansvarleg for drift og organisering innad i regionrådet.
- Opprette og eventuelt nemne opp eigne styre der det er naudsynt.
- Opprette og velje klagenemnd etter tilråding frå styret.

Representantskapetvel leiar og nestleiarfor to år om gongen.Representantskapetheldmøte to
gongeri året innanutgongenav juniog desemberog elles når styretkrevdet.

Innkalling til møte i representantskapet skal sendast ut med minst 14 dagars skriftleg varsel.
Innkallinga skal innehalde oppgåver over dei saker som skal handsamast. Rådmannen i kvar
deltakarkommune har møte- og talerett.
Fylkesordførar og fylkesrådmann har møte- og talerett.

Representantskapet gjer sine vedtak i møte under leiing avleiar/nestleiar. Representantskapet er
vedtaksført når meir enn halvdelen av kommunane er representert.

Alle vedtak avgjerast med alminneleg fleirtal av dei som er tilstades dersom det ikkje i lov eller desse
vedtektene er fastsett noko anna.

Står røystetaletlikt, har leiaren dobbeltrøyst.

Leiaren er ansvarleg for at det vert ført møteprotokoll.
Leiaren/styreleiar eller dagleg leiar saman med minst to styremedlemmer kan krevje at det blir
innkalla til ekstraordinært representantskap.
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Representantskapetfastsett godtgjersletil leiar i representantskapetog til styreleiar.Møtegodtgjersle
for andre ombodsmenn vert dekt direkte av kvar kommune.

4. STYRET
Styret skal ha to faste styremedlemmarog to varamedlemmarfrå kvar deltakarkommune.
Kommunaneoppnemnarsjølv sine medlemmar. Funksjonstidafølgjer kommunevalperioden.

Styret vel sjølv leiar og nestleiar for to år om gongen. Dette skal gå på omgongmellom
kommunane.

Styret tilsett dagleg leiar. Styret har i tilsetjingsavtalemed dagleg leiar rett til å forpliktedeltakaranei
regionrådeti inntil tre år utoverdet kalenderårettilsetjingsavtalenvart underteikna.

Styreleiarenkallar inn til styremøte. Dagleg leiar eller minst to styremedlemkan krevje at styret vert
innkalla.

Innkallingtil møte i styret skal skje med minst åtte dagars skriftlegvarsel. Med innkallingaskal det
følgje ei oppgåve over dei sakene som skal handsamast. Dagleg leiar skal så langt råd er førebu
sakenefor styretog legge fram tilrådingtil vedtaki kvar sak.

Styret er vedtaksførtnår minst halvdelen av alle medlemmenemøter.

Alle vedtak avgjerastmed alminneleg fleirtal av dei som er tilstades. Står røystetalet lik, har
styreleiar dobbeltrøyst.

Dagleg leiar tek del i styremøta med tale og forslagsrett, men utan røysterett. Rådmannen i kvar
deltakarkommunehar møte og talerett.
Fylkesordførar og fylkesrådmann har møte og talerett.
Leiareni representantskapetellerdenleiarennemneropp, harmøteogtaleretti styret.

Styret er ansvarleg for den dagleg verksemdatil Regionrådetog tek avgjerd i alle saker som ikkje er
særskildlagt til representantskapet.

Styret skal legge fram tilråding i saker som vert fremja for representantskapet.

Styret kan avgjere at eigne styre kan fremme saker direkte for representantskapet.Styret kan elles
delegereavgjerdsmakttil eigne styre eller dagleg leiar.

Styretskalinnanutgongenavmaikvartår leggjeframforrepresentantskapetrevidertrekneskapog
årsmelding.

Styreleiarener ansvarlegfor at det vert ført møteprotokoll.

Styret føreburprinsipielledrøftingarog langsiktigemålsettingarfor representantskapet.

Styret driv eigenevalueringav styret og dagleg leiar sitt arbeid.

SetesdalRegionrådskal alltid legge til grunn meiroffentlegheitog openheitom samfunnsaktuelle
drøftingar.

5 DAGLEG LEIAR
Dagleg leiar skal etter instruks og påleggfrå styret stå for den daglege drifta av Regionrådet.

Dagleg leiar legg fram utkast til budsjett for verksemda i regionrådet. Dagleg leiar er ansvarleg for
førebuingav alle saker som vert fremja for styret . Dagleg leiar kan påleggjast tilsvarandeansvar for
eventuelleeigne styre.

6 INNSKOTT FRA DELTAKARANE
Storleiken på årlege kommunale tilskott er styrt av samarbeidsavtaledagsett.......
Frå 2008 gjev deltakaranetilskott til regionrådeti samsvarmed samarbeidsavtaleog budsjettvedtaki
representantskapet.
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7 OPPSEII NG
Kvar av deltakaranehar rett til å seie opp avtalen om deltaking i Setesdal Regionrådmed eitt års
skriftlegvarsel.
Utløysingssumvert fastsett etter reglanei kommunelovas§ 27 nr 3. Den eller dei kommunane som
går ut med heimel i dette punktet, vil hefte for gjeld og ansvar som regionrådethar. Styret kan
fritake den eller dei deltakaranesom trer ut når andre deltakarar har teke over gjelda /hefteeller
vedkomandekreditor(ar)har friteke regionrådetfor gjeldsansvar/forpliktingar.

8 OPPLØYSING
Vedtak om oppløysing av Setesdal Regionråd krev godkjenning frå alle deltakarane. Ved
oppløysingskal verdiane i Regionrådetførast attendetil til deltakaranei høve til det kvar deltakarar
har skoteinn etter 1 /1 1999.

9 ENDRING AV VEDTEKTENE
Endringav vedtektenekrev godkjenningfrå eit fleirtal på 213 av dei avgjevnerøystenei
representantskapetog godkjenningfrå alle deltakarane.

10 TVISTELØYSING
Dersom det vert usemje om forståinga av desse vedtektene , skal usemja avgjerastmed voldgift
dersom ikkje nokon av partane krev at saka vert handsamaav domstolen . Voldgiftsrettenskal ha 3
medlemmar, alle oppnemndeav Lagmannen i Agder. Vedtektene er utferdiga i 5 eksemplar der
kvar av kommunaneog SetesdalRegionrådfår kvart sitt.

11 NAR VEDTEKTENE TIL A GJELDE

Vedtektenetek til å gjelde når dei fire samarbeidskommunanehar godkjent dei og dei er underteikna
av ordførarane i samarbeidskommunane.

S ta d D a to

Øut^.^...... ^^^.^^....a..Ø^-.
^y€̂€.^...... .......a.aoo...
^^!K^....14:^a. aoo3...............

.. .. l^ . ^.a . Ø0^ayK.....

99



SETESDAL REGIONRÅD - VISJON & STRATEGI DOKUMENT

Visjon og målsettingar:
Visjonen er for Setesdal Regionråd (SR), men er og utforma for å kunne gjelde Setesdal og setesdølar.
" I Setesdal er vi gjestfrie for nye tankar. "

Bakgrunn:
Arbeidsgruppa legg til grunn at samarbeidet i Setesdal Regionråd er strategisk fundamentert.
Målsettingane under "Korleis møter Setesdal omverda?" og "Interkommunalt samarbeid" føreset ikkje eit
bestemt nivå på ressursbruken, medan arbeidet for å nå målsettingane for infrastruktur og næringsutvikling
føreset eit regionalt utviklingsprogram for Setesdal gjennom eit partnarskap med næringslivet i Setesdal og
Aust-Agder fylkeskommune.

Målsettingar:
Korleis møter Setesdal omverda?

• Setesdal skal aktivt knytte relasjonar til samarbeidspartar utafor eigen region.
• Setesdal skal framstå med særpreg på ein tydeleg og truverdig måte og påverke avgjerder med stor

verknad for oss.

Infrastruktur
la) Stamveg:

Rv-9 skal innan 4/6 2018 vere ein fullverdig 2 felts veg gjennom heile dalføret
- frå Kristiansand til Hovden.

1 b) Øvrige riksvegar:
Riksveg 42 skal prioriterast.

2) IKT-breiband:
Alle alltid på og midt i verda!

Næringsutvikling
Setesdal skal over tid vere mellom dei 20 beste regionane i Noreg målt samla på nyskaping, vekst og
lønsemd i privat sektor.

Interkommunalt samarbeid
Setesdal Regionråd skal vere initiativtakar til og tilretteleggar for interkommunalt samarbeid med mål om ei
bærekraftig samfunnsutvikling og langsiktig positiv folketalsutvikling i heile regionen.

UTFORDRINGAR:
Struktur-/alliansepartar:

o SR må framstå internt og eksternt som eit strategisksamarbeidsorgan.
o SR skal halde på vegne av kommunane utvikle eit partnarskap med næringslivet i heile Setesdal.
o SR tek initiativet til utvikling av eit strategisk partnarskap med Aust-Agder fylkeskommune som er

tufta på eit samarbeid mellom kommunane og næringslivet i Setesdal.
o SR skal halde fram arbeidet med sikte på eit strategisk samarbeid med HIA.
o Organiseringa og det økonomiske fundamentet må og take omsyn til kva for eksterne ressursar kan

utløysast.

Oppgåver:
• Utvikle ein attraktiv og særprega region med eit godt regionsenter som i fellesskap kan samhandle

med styrke med eksterne samarbeidspartar.

• Næringsretta kompetansehevingstiltak for å få tilført næringslivet rett kompetanse til rett tid.

• Ein attraktiv og særprega region med gode kommunikasjonar internt og eksternt som fører til at
lokale arbeidsmarknad i ubalanse vert balansert gjennom at dei ulike bu og arbeidsmarknadene vert
større.

• Eit regionalt utviklingsprogram for Setesdal eigd av kommunane i Setesdal, næringslivet i Setesdal
Aust-Agder fylkeskommune og Setesdal Regionråd, med Setesdal Regionråd som eit viktig verktøy
for å få gjennomført dei prioriterte tiltaka.

Valle april 2007
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DELEGERINGSREGLEMENT OG RUTINAR FOR ATTESTERING OG TILVISINGAR, 2017   
 
 
 
Vi syner til styresak 57 /17 der styret godkjente revisjon av delegeringsreglementet og rutinar for 
attesteringar og tilvisingar  - sjå vedlegg 
 
 
 
Med helsing 
Setesdal regionråd 

Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 
 
 
 
Agder revisjonsdistrikt att. Tommy Pytten    

 
  

Valle Kommune  
pb. 4 
4747 Valle 
E-post: 

 

2007/55-6 Signe Sollien Haugå 
ssh@setesdal.no 

04.10.2017 
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DELEGASJONSREGLEMENT – SETESDAL REGIONRÅD 
 
Fullmakt – dagleg leiar: 
 
Prokura: Ansvar for signering av avtaler i medhald av delegeringsfullmakta -  i lag med styreleiar. 
 
Ansvar for tilsettingar/rekruttering etter politiske vedtak om oppretting av ev nye stillingar. 
 
Gjere innkjøp av varer og tenester innfor samla budsjettramme i driftsåret. 
 
Fatte vedtak på inntil kr. 150.000 innafor vedteke budsjettramme i einskildsaker i høve søknader til 
ulike incentiv-/støtteordningar i regi av Setesdal regionråd. 
 
Oppfølging av prosjekt/ tiltak utan beløpsgrense innafor prosjekt-/budsjettrammer vedteke av styret. 
 
Fullmaktene gjeld så langt dei ikkje er avkorta av ev. andre bindande vedtak frå styret. 
 
Dagleg leiar si fullmakt gjeld tilsvarande for styreleiar eller den han peiker ut,  i saker der dagleg leiar 
er ugild eller ved sjukdom/ fråvere /ferieavvikling osb. 
 
Saker av prinsipiell tyding/ større saker vil bli lagt fram for styrehandsaming.  
 
 
Reglar for attestasjonar og tilvisingar: 
Økonomiske transaksjonar skal som hovudregel attesterast av medarbeidar i SR/vertskommunen – og 
tilvisast av dagleg leiar. 
 
Rådmannen i vertskommunen eller stadfortredar kan tilleggjast attestasjonsoppgåver – med unnatak 
av transaksjoner til Valle kommune. Desse skal attesterast og tilvisast av tilsette og dagleg leiar, ev 
attesterast av dagleg leiar og tilvisast av styreleiar/nestleiar  (frå annan kommune). 
 
I prosjekt med eigen prosjektleiar tilsett i Regionrådet gjeld normalregel for attestering og tilvising. 
 
For prosjekt med prosjektleiar i ein av samarbeidskommunane – skal prosjektleiar attester og dagleg 
leiar tilvise. 
 
For transaksjonar som gjeld dagleg leiar – t.d. reiserekningar er det rådmannen i vertskommunen som 
tilviser, og underordna som han peiker ut som attesterer. 
 
For godtgjersle til styreleiar og representantskapsleiar skal dagleg leiar attestere og ordførar/rådmann 
i vertskommunen tilvise. 
 
For reiserekningar frå tillitsvalde gjeld reglementet så langt det høver – og med tilpassing slik at ingen 
tilviser eller attesterer eigne rekningar.  
 
I tvilstilfelle om eigen habilitet pliktar den einskilde å varsel om dette og sjå til at «reserve» blir kopla 
inn. 
 
Ved dagleg leiar sitt fråver (t.d. ferieavvikling, sjukdom eller liknande) har styreleiar fullmakt til å 
godkjenne temporære ordningar etter behov.  
 
Dagleg leiar kan delegere si fullmakt til tilsette ved særlege behov (hastesaker) 
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Budsjett 2018 -Setesdal regionråd 
 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Representantskapet - 14.12.2017  
Handsaming: 
 
Tone Lise Avdal fremja forslag om ny sak i samband med busjetthandsaminga: Endring av tal styremedlem. 
Representantskapsleiar føreslo for representantskapet å realitetsbehandle tilleggssak som eiga sak. 
 
Budsjettet vert samrøystes vedteke. 
 
Vedtak: 
Representantskapet godkjenner forslag til budsjett som framlagt.  Samrøystes. 
 
 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 22.11.2017  
Handsaming: 
Samrøystes vedteke. 
 
Vedtak: 
Styret godkjenner forslag til budsjett som framlagt. Dette blir fremja som styret si innstilling til representantskapet. 
 

Tilråding:  
Styret godkjenner forslag til budsjett som framlagt. Dette blir fremja som styret si innstilling til representantskapet. 
 
 

Saksutgreiing: 
 
1. Bakgrunn for saka 

Budsjettet er styringsdokumentet for verksemda – og planlegging av komande års aktiviteter og satsingsområde. 
Styret legg fram forslag til budsjett i tråd med vedtekter, eigne styringsdokument for verksemda, Utviklingsplan 
Setesdal 2020 og med sideblikk på Regionplan Agder 2020 og aktuelle moglegheiter og utfordringar av regional 
karakter i Setesdal. 
 

SAKSFRAMLEGG 

2017/10-5  151 15.11.2017 
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2. Saksopplysningar 
Forslag til budsjett for 2018 ligg ved. 
Dagleg leiar vil i tillegg orientere i møtet 

3.     Vurderingar 
Budsjettet byggjer på tidlegare års prioriteringar og inndeling i virkeområda; infrastruktur, interkommunalt samarbeid, 
næringsutvikling og kompetanse – i tillegg til drift. På inntektssida har ein lagt til grunn løyving på dagens nivå frå 4 
kommunar og regionalt næringsfond og støtte frå Fylkeskommunen i medhald av konsesjonkraftavtale og forventa 
løyving til regionalt næringsfond som tidlegare. .  Ein har søkt om regional medfinansiering for vidareføring av SGoS – 
men ikkje teke dette inn i budsjettet før ein veit om ein får tilsegn. 

På utgiftssida har prosjektet og teke høgde for eigenfinansiering for å arbeide vidare med ungdomssatsinga – då 
prosjektet er kome godt i gong men treng tid for å arbeide vidare med utvalde tema som ungdomsråd, landlivskontakt  
og entreprenørskap/ utdanningsval. 

 
Som nemnt i kompetansestrategien legg ein opp til prosjektfinansiering for ulike kurs og utdanningstilbod. Rammene 
er såleis å sjå som tenkt eigenfinansiering frå Regionrådet – medan det i dei fleste prosjekta vil vere føresetnad om 
ekstern medfinansiering før igangsetting. Ein kan og sjå føre seg at inntektene kan aukast gjennom at ny medarbeidar 
medverkar til auka kapasitet til prosjektrealisering og annan prosjektfinansiering.  
 
Dagleg leiar har søkt å vektlegge handlingsorienterte tiltak – og incentivordningar for å utløyse relativt stor aktivitet og 
breidde for aktørar som sjølv er motiverte for å ta del i viktige/prioriterte samfunns- og næringsutvikling. Budsjettet er 
og innretta i høve oppfølging av styresignal på ulike område.  
I driftsbudsjettet er det teke høgde for ny medarbeidar for å auke kapasiteten – ref. tilslutningsvedtak frå kommunane i 
høve WSP-rapporten om organisering og framhald av drift med virkekrins som i 2016.  
 
Innafor området interkommunalt samarbeid er det berre føreslege løyvingar til igangsette prosjek7 og ev løvyingar til 
omsøkte prosjekt til handsaming i novembermøtet. 
 
På infrastruktur vidarefører ein nivået på avsetning til Rv-9-fond – og justerer posten for påverknadsarbeid i høve siste 
års nivå. Under føresetnad av politisk prioritering vurderer ein og at det vil vere tenleg med ei romsam ramme til eit 
pilotprosjekt for etablering av hovud-føringsvegar for fiber og som førbuing til større digitale næringsetableringar. 
 
Innafor området næring har ein lagt opp til å vidareføre tenestekjøp for felles reiselivsatsinga med Visit Setesdal og 
monaleg post til bedriftsretta støtte/ bransjetiltak.Incentivordning for lærlingsatsing mynta på verksemder med særlege 
utfordringar på rekruttering er føreslege vidareført. 
 
Kompetansetiltak og FOU vidarefører desentraliserte høgskuleutdanningar – samt framlegg til tiltak føreslege i 
styresak – Kompetansestrategi 2017-2020  er omfatta av ei litt større ramme innafor området i 2018. 
 
 
 
 
 
Valle, den 15.11.2017 

Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 

Vedlegg: 
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BUDSJETT 
   

 
   

beløp delsum Handlingsplan Kommentar  
                                2017 2018   

Inntekter:                

Tilskot Bykle kommune  
 

-1 300 
000 

 
- 1 300 000  

   

Tilskot Valle kommune  
 

-1 300 
000 

 
- 1 300 000  

   

Tilskot Bygland kommune  
 

-1 300 
000 

 
- 1 300 000  

   

Tilskot Evje og Hornnes 
kommune 

   -1 300 
000 

-5 200 000  -1 300 000  -5 200 000 
  

 
 

 
  

 
  

   

Tilskott KMD - Setesdal ÅHOI  
 

-1 200 
000 

 
  

   

Tilskot frå Aust-Agder fylke, RNF  
 

-600 000 
 

   - 600 000  
   

Avdrag på lån  
 

-41 000 
 

  -    46 000  
   

Renteinntekter     -170 000 -2 011 000  -   140 000    -786 000  
  

Konsesjonskraftavtale     -4 500 
000 

-4 500 000 - 4 500 000  - 4 500 000  
  

     
  

   

Sum inntekter:       -11 711 
000 

  -10  486 000 
  

 
  

   
  

   

Utgifter/kostnader                      
    

Drift: 
 

        3 066 000 
  

Ordinær driftsramme 
 

  3 065 
000 

3 065 000   3 066 000    
 

  
 

  
   

  
   

Interkommunalt samarbeid: 
 

         280 000 
  

Modellutvikling - 
interkom.tenester 

 
  50 000 

 
                       
-    

   

LIM - likestilling/integr./mangfald 
 

  25 000 
 

      25 000  
  

prosjekt i lag med 
AAFK 

Styresamling - studietur 2016 
 

  100 000 
 

                       
-    

   

DNT Sør X ung       
 

  150 000  
  

ref styresak juni /nov 
2017 

DS Bjoren  driftsstøtte 201-2018       
 

   105 000  
  

ref.styresak mai 2017 

Kulturarv og opplevingar -  2020 640   200 000 375 000                        
-    

   

     
  

   

Infrastruktur:           1 320 000 
  

Ladestasjonsoppfølging 2016- 929   20 000 
 

       20 000  
   

Støtteordning private 
ladestasjonar  

928   50 000 
 

                       
-    

   

Rulleskianlegg Bykle kommune 456   500 000 
 

                       
-    

   

Digitale Setesdal - føringsvegar / 
digitalsatsing priv/off 

450   200 000 
 

             
 

12 Ref ledig ramme/ 
handlingsplan 2018  

RV9 - Planleggingsfond 603   1 000 
000 

 
  1 000 000  

 
8 

 

RV9 - påverknadsarbeid (fond) 604   300 000 2 070 000     300 000  
 

8 
 

     
  

   

Næring           2 510 000 
  

Regionalt næringsfond RNF 003   975 000 
 

    750 000  
 

17,24,31 
 

Setesdalskonferansen  620   250 000 
 

     250 000  
 

15 
 

Visit Setesdal  383   1 250 
000 

 
  1 250 000  

   

Miljøsertifisering - støtteordning 455   100 000 
 

                       
-    

   

Lærlingsatsing - insentivordning  641   250 000 
 

     250 000  
  

ref. styresak des 
2016 
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Næringsarbeid - tenestekjøp 676   100 000 
 

                       
-    

   

Grunderveka/grunderkonkurranse 666   100 000 
 

       10 000  
   

Styrestipend 2015-2017 423   100 000 3 125 000                        
-    

   

     
  

   

FOU (forsking og utvikling):           1 010 000 
  

Desentralisert lærarutdanning  064   16 000 
 

                       
-    

   

Yrkessjåfør - grunn-/ vidareutd. 055   250 000 
 

                       
-    

   

Dist.  helsesøsterutdanning 056   150 000 
 

                       
-    

  
Ref. garanti frå fond 
700` i 2017 

Nye desentraliserte studietilbod  057   50 000 
 

    50 000  
 

27 
 

Desentralisert 
sjukepleiarutdanning 2015-2018 

059   100 000 
 

  150 000  
  

sluttfinnansiering 

Desentralisert 
sjukepleiarutdanning 2018-2021 

      
 

   150 000  
 

29 
 

Studiesenteret 922   60 000 
 

     60 000  
 

27 fast kostnad 

FOU-prosjekt  391   150 000 
 

   500 000  
 

 14, 22 og 31 
 

Kurs og Etter- og vidareutd. 
(EVU) 

392   100 000 876 000     100 000  
 

17, 27 som i dag - ramme til 
kurs      

  
   

Ymse satsingar og prosjekt:           900 000 
  

Ungdom og folketalsutvikling 
SGGoS 

420   1 700 
000 

 
    500 000  

 
2,4,5, 30 og 31 

 

Fellestiltak reiseliv inkl. IP-soner  710   500 000 2 200 000     400 000  
  

Banner mv. - kutter 
IP-soner 

        
 

  
   

Ledig ramme  - til prioriterte 
saker gjennom året 

          1 400 000   ref merk hp 12 

     
  

   

Sum kostnader       11 711 000   10 486 000 
  

     
  

   

Budsjettbalanse       0   0 
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REGIONAL UTVIKLINGSPLAN  
FOR SETESDAL 2020

HANDLINGSPROGRAM

2017-2020

Vedteke i styremøte 24. mai 2017 sak 58/17 
og lagt fram for representantskapet 21. juni 2017
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2  Handlingsprogram 2017-2020

Setesdal – ein attraktiv region
I 2020 er Setesdal ein attraktiv region å bu, gjeste og drive næringsverksemd i.  
Det er ei positiv folketalsutvikling med auka tilflytting og fleire barnefamiliar.  
Setesdal er ein livskraftig region prega av vekst og optimisme. Regionen har ein klår,  
sams identitet og eit sterkt, positivt omdøme basert på entreprenørskap, tradisjon  
og grøne verdiar. Vi verdset initiativ og tiltakslyst. Setesdal blir opplevd som ein stad  
der det er godt å skape. Regionen er ein av dei største leverandørane i landet av rein 
energi som kan fornyast. Dalen er synleg og er eit aktivum i utviklinga av eigen landsdel.  
Ein attraktiv arbeidsmarknad dreg til seg folk med relevant kompetanse.

Strategiar:
• Folketalsauke og rekruttering
• Identitets- og omdømebygging
• Mobilisering av innbyggjarar og hyttefolk
• Bulyst 
• Synleg i samfunnsdebatten

Moderne infrastruktur
I 2020 er ein moderne infrastruktur ein del av merkevara Setesdal. Regionen har  
greidd å få ut meirverdet av god infrastruktur i høve til busetnad, tenester og  
næringsliv. Auka tilgjenge og mobilitet har styrkt regionen som ein sams bu-, arbeids-  
og servicemarknad. Setesdal er meir tiltrekkjande som reisemål, og regionen er knytt  
nærare til kysten og kontinentet. Heile dalen er teken i bruk og det har vorte balanse  
mellom stadutvikling i bygdesentra, utvikling av Hovden som eit nasjonalt turistsenter og 
Evje som eit innbydande regionsenter. Ei målretta satsing har gjeve tilgang på breiband  
og god mobildekning for alle. Regionen ligg langt framme i arbeidet med å take i bruk  
teknologi for å få næringslivet til å vekse og skaffe auka livskvalitet for dei som bur der. 

Strategiar:
• RV9 vert gjort ferdig som attraktiv stamveg og reiserute
• Distriktsvenleg kollektivtilbod
• Best på å take i bruk teknologi og digital infrastruktur
• Berekraftig arealforvaltning i eit regionalt perspektiv

MÅLBILETE FOR SETESDAL 2020
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Handlingsprogram 2017-2020   3

Eit dynamisk og lønsamt næringsliv
I 2020 er eit aktivt og lønsamt næringsliv den største utviklingskrafta i regionen.  
Det lokale næringslivet står sjølv for det meste av verdiskapinga i Setesdal.  
Mange nyetableringar og fleire gode utviklingsprosjekt i eksisterande verksemder  
har hjelpt til med å lage vekst og nyskaping både innanfor tradisjonelle og nye næringar. 
Næringslivet greier å utnytte lokale føremonar og har teke i bruk stadbundne ressursar  
og eigenart i verdiskapinga. Gjennom eit tett og godt samarbeid mellom private og  
offentlege aktørar har dalen greidd å vidareutvikle eit godt handels-, rekreasjons-  
og servicetilbod. Næringslivet i Setesdal har ei sterk lokal forankring kombinert med  
gode nettverk utanfor regionen. 

Strategiar:
• Kunnskapsbasert vekst og nyskaping
• Auka lønsemd og lokal verdiskaping
• Utnytte lokale føremonar
• Koordinert og profesjonelt næringsapparat

Gode kommunale tenester
I 2020 opplev innbyggjarane føreseielege og tilgjengelege kommunale tenester med  
høg kvalitet. Eit samordna tenestetilbod og ein moderne tenesteproduksjon har gjeve  
auka effektivitet, betre utnytting av kompetanse og gjort tenestene meir robuste.  
Kommunane er etterspurde arbeidsgjevarar som greier å rekruttere og halde på  
kompetent arbeidskraft. Det finst gode, felles fagmiljø som er langt framme i utviklinga, 
med høg grad av tverrfagleg samarbeid både innanfor regionen og utetter.  
Fagmiljøa finst ulike stader i dalen, det er semje om fordelinga av funksjonane og  
dette er godt forankra i kommunane. Kommunane er samla i utviklinga av regionen.

Strategiar:
• Samordna tenesteproduksjon
• Brukarorientering
• Aktiv bruk av IKT
• Lærelyst og kompetanse
• Trygt, kompetent og nært helsetilbod
• Attraktiv arbeidsgjevar
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4  Handlingsprogram 2017-2020

Strategi

SAMANDRAG

Setesdal  
skal vere ein  
attraktiv 
region å bu,  
gjeste og drive 
nærings-
verksemd i.

Mål 2020

Ein 
attraktiv 
region

Moderne  
infra-
struktur

Nedanfor er eit strategisk kart for Setesdal regionråd som  
oppsummerar mål, strategiar og tiltak for planperioden 2017-2020

Folketalsvekst og rekruttering

Identitets- og omdømmebygging

Mobilisering av  
innbyggjarar og hyttefolk

Bulyst

Synleg i samfunnsdebatten

RV9 vert bygd ferdig som ein 
attraktiv stamveg og reiserute

RV9 vert bygd ferdig som ein 
attraktiv stamveg og reiserute

RV9 vert bygd ferdig som ein 
attraktiv stamveg og reiserute

Distriktsvenleg kollektivtilbod

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Nedanfor er eit strategisk kart for Setesdal regionråd som  
oppsummerar mål, strategiar og tiltak for planperioden 2017-2020

Tiltak
Referanse 

Utviklingsplan

Lage ein plan med målretta rekrutteringstiltak med  
utgangspunkt i gjennomførte kompetansekartlegginga. 

Vise fram  attraktive arbeidsplassar og høve til  
arbeid for folk som kan tenkjast å flytte hit på  
kommunikasjonsplattformer som når unge folk.

Definere ein sams idé om kva Setesdal skal vere  
(merkevare/profil), basert på det positive med 
regionen og det setesdølane identifiserer seg med.

Gjere synleg og formidle ”merkevara Setesdal”  
mellom anna gjennom dei gode historiene.

Byggje opp møteplassar og kanalar der innbyggjarar 
og hyttefolk kan take del i å utvikle lokalsamfunnet og 
regionen. (Bygge sosiale møteplasser og arrangement 
utanom idrett og lag. Viktig å kommunisere med unge.  
Ta vare på tilflyttarar gjennom involvering). 

Tilrettelegging for «Prøvebo-ordning» (der tilflyttarar 
får høve til å leige hus, som dei seinare har høve til å kjøpe) 

Setesdal skal være synlig i debatten om  
fylkessamanslåing (regional utvikling og vekst) 

Sikre samla restutbygging av RV9 innan 2023

Leggje til rette for opplevingar langs RV9 som viser  
det særmerkte med Setesdal og som genererer  
verdiskaping og auka opphaldstid (kultur, natur, næring).
      
Strekningsutbygging Hovden-Haukeli (E134) med  
knutepunkt for godstrafikk på Haukeli (nye NTP).  
Sikre aksen E18/ RV9 som reiserute i forbindelse  
med omlegging av trafikksystem.

Gjennomføre eit utviklingsprosjekt innan kollektivtrafikk 
i samarbeid med fylkeskommunen for å klårleggje behov 
og etterspurnad i høve til transport internt i regionen 
og ut av regionen (pendling, internt bu- og arbeids-
marknad, ungdom, korresponderande tilbod - ekspresbuss)

Ansvar

SGOS/ SR

SGOS

SR/ Visit Setesdal/ 
Næringsforum

SR/ Visit Setesdal/
Private aktørar

SGOS/ kommunane

SGOS 
v/ landlivskontakt

SR

SR, RV9-prosjektet

SR, RV9-prosjektet

SR, RV9-prosjektet

SR, AAFK, AKT

3.1.1.2

3.1.1.4

3.1.2.1

3.1.2.2

3.1.3.2

3.1.4.9

3.1.4.4

3.2.1.1

3.2.1.2

3.2.1.3

3.2.2.1
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6  Handlingsprogram 2017-2020

Strategi

Setesdal  
skal vere ein  
attraktiv 
region å bu,  
gjeste og drive 
nærings-
verksemd i.

Mål 2020

Moderne  
infra-
struktur

Eit 
dynamisk  
og 
lønsamt 
næringsliv

Best på å take i bruk teknologi 
og digital infrastruktur

Berekraftig arealforvaltning  
i eit regionalt perspektiv

Kunnskapsbasert vekst  
og nyskapning

Auka lønsemd og lokal  
verdiskapning

Utnytte lokale føremonar

Nr.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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Tiltak
Referanse 

Utviklingsplan

Legge tiltrette  for investering i samfunnsviktig  
digital infrastruktur (fiber). Kommunane tar hand  
om privatmarknad/lokale utbyggingar. SR jobbar med 
robust regional digital infrastruktur for næringsliv  
og samfunnsinstitusjonar (kontinentet-Haukeli).

Stimulere til overordna felles arealplanlegging. Utvikle 
eit sams verdigrunnlag i arealplanlegginga – folkehelse, 
tilgjenge, miljø, balanse mellom vern og bruk.  
Skape aksept for lokalt handlingsrom i arealforvaltninga

Leggje til rette for samhandling mellom verksemder,  
utdanningsinstitusjonar, relevante fagmiljø  
og offentlege instansar for å byggje kunnskap og  
stimulere til gode FOU-prosjekt.

Hjelpe til med å byggje opp gode, regionale nettverk  
og møteplassar for næringslivet som stimulerer til 
kunnskapsdeling og samarbeid, mellom anna gjennom  
å vidareutvikle Setesdalskonferansen og etablere ei 
sams nettside for lokalt og regionalt næringsarbeid.

Medverke til at næringslivet får lettare tilgang til  
risikoviljug kapital, mellom anna gjennom å gjere synleg 
kva som er mogleg, skape føreseielege rammevilkår  
for investorar og dele risiko med det offentlege.

Gjennomføre målretta tiltak for å styrkje kompetansen 
til bedriftseigarar og –leiarar (styret og dagleg leiar).

Gjere ein innsats for å behalde/ få fleire offentlege  
arbeidsplassar i regionen. 

Leggje til rette  for ei felles og koordinert satsing på 
helsenæring og aktivitetsturisme som understøtter 
folkehelsearbeidet.
 
Vidareutvikle ei sams og koordinert reiselivssatsing.

Arbeide aktivt for at regionen vert eit føredøme i satsing 
på bioenergi, hydrogen og andre nye energiberarar.

Take del i prosjekt som fører med seg direkte og  
indirekte verdiskaping basert på naturressursar. 

Ansvar

SR/ kommunane

SR/ 
rådmannsutvalet

SR

SR/ Næringsforum

SR/ Næringsforum

SR/ Næringsforum

SR

SR/ kommunane

SR/ Visit Setesdal

SR/ kommunane, private 
aktørar

SR/ kommunane,  
private aktørar

3.2.3.8

3.2.4.6

3.3.1.1

3.3.1.3

3.3.2.1

3.3.2.2

3.3.2.3

3.3.3.1

3.3.3.2

3.3.3.3

3.3.3.7
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8  Handlingsprogram 2017-2020

Strategi

Setesdal  
skal vere ein  
attraktiv 
region å bu,  
gjeste og drive 
nærings-
verksemd i.

Mål 2020

Eit 
dynamisk  
og 
lønsamt 
næringsliv

Lærelyst og 
kompetanse 

Koordinert og profesjonelt  
næringsapparat

Samordna tenesteproduksjon

Vidaregåande skule

Etter- og vidareutdanning

Fleire utdanningsinstitusjonar

Regionale kompetanse-
strategiar og -tiltak

Udanningsval og entrepenørskap

Heilskapelig læringsløp  
og samskaping

Nr.

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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Tiltak
Referanse 

Utviklingsplan

Gjere tydeleg roller og forventningar mellom dei ulike 
deltakarane i det offentlege tiltaksapparatet og få 
fram korleis ein skal arbeide saman og bruke verkemidla 
så effektivt som råd.

Kartlegge eksternfinansiering/ tilskot (prosjektutvik-
ling, næringsutvikling og statlige satsingar)

Lage modellar for ulike samarbeidsformer og ein  
føremålstenleg framgangsmåte for drøfting og  
etablering av nye samarbeidstiltak. Med dette høyrer 
også lokaliseringskriterium og fordeling mellom  
kommunane.

Sikre at regionen har ein god vidaregåande skule  
med varierte studieretningar.

Utvikle eit godt, relevant og tilgjengeleg tilbod innan 
etter- og vidareutdanning der ein utnyttar teknologien 
som finst for fjernundervisning og desentralisert  
utdanning.

Arbeide for å få etablert fleire  
utdanningsinstitusjonar i Setesdal. 

Vidareutvikle samhandlinga med Lindesnes, Lister og 
kompetansefonda om regionale kompetansestrategiar 
og -tiltak i samarbeid med UiA og andre  
utdanningsinstitusjonar.

Medverke til tiltak som sikrar at dei unge vel ei  
utdanning som er god og framtidsretta. Stø opp under 
samarbeid mellom skule og arbeidsliv for å stimulere  
til entreprenørskap og gjere dei unge medvitne på   
utdanning og yrkesval.

Få ungdomane under utdanning til å kjenne seg heime  
i regionen  gjennom å leggje til rette for lærling- og 
praksisplassar, masteroppgåver, traineestillingar,  
sommararbeid osb.

Ansvar

SR/ Næringsforum

SR/ FK

Rådmannsutvalet

SR/ FK/ kommunane

SR

SR

SR

Utdanningsinstitusjonar,  
SGOS, Næringsliv,  
Kommunane

Utdanningsinstitusjonar,  
SGOS, Næringsliv,  
Kommunane

3.3.4.1

3.3.4.7

3.4.1.1

3.4.4.2

3.4.4.3

3.4.4.4

3.4.4.5

3.4.4.9

3.4.4.11

115



10  Handlingsprogram 2017-2020

1

4

3

6

2

5

7

116



Evje og Hornnes kommune
Evjemoen  4735 Evje

Bygland kommune
Sentrum  4745 Bygland

Valle kommune
Postboks 4  4747 Valle kommune

Bykle kommune
Rådhuset  4754 Bykle

Rv9

E134

E39

E18

Rv41

Rv45

Suleskard

Brokke

Rotemo

Dalen

Rv42

Rv42

Fv987

Vest-Agder
Aust-Agder

Ikke brukbar standard

Brukbar standard

Utbygde parseller

Jernbane

Til Hirtshals

Til Hirtshals

Ti
l H
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ts

ha
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l F
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ks

ha
vn

Til K
øbenhavn og K

iel

Kragerø

Arendal

Kristiansand

Evje

Bykle

Hovden

Haukeli

Valle

Mandal

Grimstad
Flekkefjord

Egersund

Bygland Åmli

Haugesund 

Oslo

Voss

Larvik

Sandefjord

Stavanger

Bergen

Setesdal 

Tal registrerte hytteeigarar: 
6 161 (2016).

Energiproduksjon i Setesdal :  
5,4 TWh. Samla forbruk el-kraft  
i båe Agderfylka: 5,2 TWh (2004)
 
Verdiskaping: 2,2 mrd og  
550 mill m.v.a. pr. år.

Tal arbeidsplassar:  
3 426 (2016).
Vi har flest arbeidsplassar  
i kommunal forvaltning, industri,  
turistbasert næring, handel,  
bygg og anlegg. 

Sysselsettingsgraden er høg.  

FAKTA OM SETESDAL

Hovudvassdrag: 
Otra og Byglandsfjorden

Hovudveg: Riksveg 9

Areal: 4700 km², tilsvarar 51% av 
Aust-Agder fylke sitt samla areal.

Regionsenter: Evje

Folketal: 6 973 (2016) i Setesdal   
-  tilsvarar 6,3% av Aust-Agder.
Ringverknader av hyttefolk  
og turistar tilsvarar samla  
folketal på 8 500.

Utdanning: Setesdal vidaregåande 
skule, avd. Hovden, Valle og Hornnes
og  KVS Lyngdal avd Bygland.

Pendling: 22% ut av regionen 
og 15% pendlar inn. 

Tal verksemder:  
1263 verksemder i regionen i 2017. 
(SSB) I perioden 2000 til 2006 auka 
talet på private arbeidsplassar med  
11,3 prosent medan offentlege  
arbeidsplassar minka med 14,8 %.  

Setesdal regionråd: Interkommunal 
samarbeid etter § 27 i kommunelova. 
Valle er vertskommune.

Reiseavstand: 
Evje - Krs: 62 km - reisetid 1:01 t 
Evje - Arendal: 81 km - reisetid  1:18 t
Evje - Hovden: 147 km - reisetid 2:06 t

Prioriterte vegprosjekt for landsdelen

1. Setesdal - Noreg tett på / Anders Martinsen Fotografer
2 Valle sport | Marit Simonstad Kvaale
3 SGOS | Marit Simonstad Kvaale
4 RV9 | Marit Simonstad Kvaale
5 Helse | Marit Simonstad Kvaale
6 Ladestasjon | Marit Simonstad Kvaale
7 Setesdal - Noreg tett på / Anders Martinsen Fotografer
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Fra: Signe Sollien Haugå - Regionrådet (Signe.Hauga@setesdal.no)
Sendt: 22.03.2018 19.21.20
Til: Post - Setesdal Regionråd
Kopi: 

Emne: Fwd: Kompetansestrategi for Agder - utkast til eksternt partnerskap i Agder
Vedlegg: image001.png;ATT00001.htm;Utkast Kompetansestrategi for Agder til det regionale partnerskapet
22.3.18..pdf;ATT00002.htm
Emne: Kompetansestrategi for Agder ‐ utkast til eksternt partnerskap i Agder

Hei alle,
Vedlagt finner dere utkast til kompetansestrategi for Agder. Den er utarbeidet av
undertegnede i tett samarbeid med ressursgruppen (se side 2) og Torleiv Momrak i Aust‐Agder
fylkeskommune.
 
Underlag for utkastet har blant annet vært forskningsrapport fra Agderforskning, levert i slutten
av januar. Denne er sendt de fleste av dere tidligere, men finnes på nettsidene til Regionplan
Agder ‐ http://regionplanagder.no/planer‐og‐strategier/regional‐kompetansestrategi/
 
Vi foreslår å kalle kompetansestrategien for TEAM Agder, for å understreke at den handler om å
skape balanse mellom Tilbud og Etterspørsel i ArbeidsMarkedet i Agder, og fordi måloppnåelse
avhenger av god samhandling mellom ulike aktører og politikkområder.
 
Dette er en regional strategi. Strategien er førende for fylkeskommunene og veiledende for
aktørene i målgruppen (dere).
 
Vi ønsker innspill. Særlig ønsker vi at dere ser på punkt 4.4 og kapittel 5 (gjennomføring),
men alle innspill er velkommen.
 
Strategien skal behandles av fylkespolitikerne før sommeren.  Vi må derfor be om skriftlig korte
innspill på e‐post til she@vaf.no innen 19.4, men svært gjerne før.
 
God lesning og god påske!
 
 
Med vennlig hilsen
Siv Hemsett
Rådgiver samfunn‐ og næring
Tlf: 90 16 80 86 | E‐post:she@vaf.no
 
All kommunikasjon med oss kan bli arkivert.
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1 Om strategien 

1.1 Innledning 
Denne strategien skal løse utfordringer knyttet til ubalanse mellom tilbud og etterspørsel av 

kompetanse i Agers arbeidsmarked. Kompetanse omfatter alle nødvendige kunnskaper, 

ferdigheter, vaner og holdninger som er nødvendige for å mestre oppgaver og for å nå mål. 

Kompetanse oppnås både gjennom utdanning (inkludert etter- og videreutdanning), 

opplæring, arbeidserfaring, annen erfaring og løpende kompetanseutvikling på 

arbeidsplassen. Å være kompetent betyr å være i stand til å møte dagens og morgendagens 

oppgaver og krav. Kompetansepolitikken ligger i skjæringspunktet mellom utdannings-, 

arbeidsmarkeds, - integrerings-, nærings- og regionalpolitikken, og ansvaret er delt mellom 

flere sektorer og forvaltingsnivåer.  

 

Strategien belyser to ulike perspektiver: 1) Et konkurransedyktig næringsliv og en effektiv 

offentlig sektor og 2) Færrest mulig skal stå utenfor arbeidslivet.   

 
Strategien er regional, men belyser også utfordringer som må løses nasjonalt. Strategien er 

førende for fylkeskommunene og veiledende for aktørene i målgruppen. Den tar mål av seg å 

være samlende for samtlige aktører. 

 

Vi foreslår å kalle kompetansestrategien for TEAM Agder, for å understreke at den handler 

om å skape balanse mellom Tilbud og Etterspørsel i ArbeidsMarkedet i Agder og fordi 

måloppnåelse avhenger av god samhandling mellom ulike aktører og politikkområder. 

 

1.2 Mål, målgrupper og satsingsområder  
Overordnet mål for TEAM Agder er å bidra til en attraktiv og omstillingsdyktig region ved å 

ha en optimal balanse mellom tilbud og etterspørsel i det regionale arbeidsmarkedet.  

Strategiens målgruppe er aktører (virksomheter) fra både tilbuds- og etterspørselssiden, 

partene i arbeidslivet og aktører som kobler tilbud og etterspørsel, se punkt 1.3.  

For å nå målet foreslår strategien en parallell satsing både på de som er innenfor og de som 

står utenfor arbeidslivet. Måloppnåelse avhenger av at målgruppen samarbeider systematisk 

med å ta i bruk kompetanse, mobilisere kompetanse og utvikle kompetanse, se kapittel 4. 

 1.3 Prosess og medvirkning 
Strategien er forankret i Regional planstrategi 2016-2020, men et pilotprosjekt for 

fylkeskommunene initiert av regjeringen ved Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (se punkt 2.2) bidro til at prosessen i Agder kom raskt i gang.  

Arbeidet har vært organisert med en styringsgruppe, ressursgruppe og innspillsgruppe.  

 
Styringsgruppe: Kirsten Borge (Aust-Agder fylkeskommune), Kenneth Andresen (Vest-Agder 

fylkeskommune) og Steinar Eilertsen (Vest-Agder fylkeskommune), leder. 
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Ressursgruppe:  Børje Michalsen (Aust- og Vest-Agder fylkeskommune/Statistikkportal 

Agder), Inger Holen (Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune/regionplankoordinator), 

Bernt Skutlaberg, (utdanningssjef i Aust-Agder fylkeskommune), Åse-Lill Kimestad 

(assisterende utdanningssjef i Vest-Agder fylkeskommune), Geir Hammersmark (Arendal 

kommune, næringsavdelingen), Valborg Langevei (Kristiansand kommune, 

næringsavdelingen), Torleiv Momrak (Aust-Agder fylkeskommune, regionalavdelingen) og 

Siv Hemsett, (Vest-Agder fylkeskommune, regionalavdelingen/koordinator for arbeidet). 

 
Innspillsgruppe: Aktører fra det regionale partnerskapet ble invitert med inn i arbeidet. 

Etterspørselssiden i arbeidslivet representert ved LO, KS, NHO, næringsklynger (GCE NODE, 

Eyde nettverket, USUS og Digin) og Sørlandet sykehus Helseforetak. 

Tilbudssiden i arbeidslivet representert ved utdanningsavdelingene i fylkeskommune/ 

videregående opplæring/fagskolen og Universitetet i Agder. 

Koblere i arbeidslivet representert ved NAV i Aust-Agder og Vest-Agder, Innovasjon Norge, 

Sørlandets kompetansefond, Lister kompetanse, Regionalt forskningsfond, Setesdal 

regionråd, Lindesnesregionen, Arendal næringsforening, Kristsiansansregionen 

næringsforening og fylkeskommunene. 

 

På oppdrag fra fylkeskommunene, bisto Agderforskning i forarbeidet, og i januar 2018 

leverte de sine anbefalinger for regionen. Som en del av leveransen ble det gjennomført 5 

samlinger i 2017. Her var både styringsgruppe, ressursgruppe og innspillsgruppen involvert. 

Målet med samlingene var data- og informasjonsinnhenting i tillegg til å være en arena for 

informasjonsutveksling og diskusjon rundt kompetansepolitiske temaer. Erfaringer fra 

prosessen danner grunnlag for innholdet i denne strategien.  

 

1.4 Fylkeskommunens rolle 
Dette er en regional strategi, og fylkeskommunene har, som regional planmyndighet, ansvar 

for å koordinere strategiarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven. Videre har 

fylkeskommunen, ref. Regionreformen/Stortingsmelding 22 (2015-2016) fått en bredere 

samfunnsutviklerrolle og følger i kraft av denne opp arbeidet i samarbeid med målgruppen.  

I tillegg har fylkeskommunen ansvar for all videregående opplæring, både for ungdom og for 

voksne. Fylkeskommunen har også ansvar for karriereveiledning. Karriereveiledning for 

ungdom er en del av arbeidet i de videregående skolene. Karrieresentrene har ansvar for 

veiledning, for realkompetansevurdering og for opplæring av voksne. Fylkeskommunen har i 

tillegg ansvar for fagskolen.  
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2 Føringer  

2.1 Internasjonale føringer 
OECD peker på viktige utfordringer på kompetansefeltet i Norge i rapporten "Skills Strategy 

Diagnostic Report Noway" fra 2014;  

• Det er for dårlig informasjon om mulighetene på arbeidsmarkedene 

• Vi har for mange voksne med for svake grunnleggende ferdigheter  

• Vi har for mange personer på trygd  

• Kompetansen i forhold til å starte egen bedrift er mangelfull 

• Manglende ansvarliggjøring av det regionale nivået i kompetansepolitikken.  

OECD fulgte opp rapporten med tiltaksplanen "Skills Strategy Action Report" som konkret 

foreslo hvordan Norge på en bedre måte kan utvikle, ta i bruk og mobilisere kompetansen i 

samfunnet. Det ble bl.a. anbefalt å utforme en nasjonal kompetansestrategi som skulle 

inkludere de største utfordringene på tvers av ansvarsområder og forvaltningsnivå.  

2.2 Nasjonale føringer 

Nasjonal kompetansepolitisk strategi ble lansert i mars 2017. Målet med strategien er å 

møte utfordringene knyttet til omstilling, tilgang til kvalifisert arbeidskraft og kompetanse i 

arbeidslivet. Strategien fokuserer på regionale arbeidsmarkeder og det å sikre god tilgang på 

relevant arbeidskraft.  

Del 2 av pilotprosjektet "Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i fremtidige regionale 

arbeidsmarkeder" ble gjennomført i 2017, og Agder deltok i prosjektet. Formålet var å styrke 

fylkeskommunens planarbeid på feltet og bli bedre rustet til å koordinere og drive arbeidet 

fremover og bidra til en felles nasjonal standard for det kompetansepolitiske arbeidet. 

2.3 Regionale føringer  

Strategien skal bidra til å innfri målene i Regionplan Agder 2020 og 2030, hvor kompetanse 

inngår som et satsingsområde i tilknytning til flere av planens tema.  

VINN Agder (Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder) sier at 

utdanning og kompetanse er nøkkelfaktorer for videre utvikling av Agder, og er et viktig 

tema i planen.  Et delmål i planen er å bidra til økt bærekraftig verdiskaping gjennom satsing 

på innovasjon og kunnskap både i privat og offentlig sektor.  

Arbeidsliv er et hovedtemaet i LIM-planen (Regional plan for inkludering og mangfold). 

Verdiskapingen på Agder er avhengig av tilstrekkelig arbeidskraft med riktig kompetanse. 

Adgang til arbeidslivet og rett til lønnet arbeid har betydning for mulighetene til å råde over 

eget liv, for økonomisk uavhengighet, sosiale bånd og innflytelse over samfunnsutviklingen.  

Økonomiplan for Vest-Agder (2018-2020), tema Utdanning viser til at bedre levekår og 

kvalifisering til arbeidslivet fordrer et fortsatt godt arbeid med styringsområdene 

gjennomføring, læringsutbytte og læringsmiljø.  
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3 Et samfunn og arbeidsliv i endring  

3.1 Dagens arbeidsliv   

Den norske modellen i arbeidslivet skiller mellom de som er i arbeid, og ordninger for de som 

ikke er i arbeid. De som er i arbeid dekker som en generell regel kostandene ved de ytelsene 

som gis til de som er utenfor arbeid. Samlet er det 22,8 % av den totale arbeidsstyrken som 

står utenfor arbeidslivet i Norge. De er enten sykemeldte, arbeidsledige, mottar 

arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Tallet er høyrere i dag enn for 10-15 år siden. Det å 

stå utenfor arbeidslivet kan ha alvorlige økonomiske og sosiale konsekvenser for den det 

gjelder. Det er og til hinder for at samfunnet ikke får mobilisert innbyggernes ressurser til 

løse viktige samfunnsoppgaver, men arbeidslivet er også en viktig og stor læringsarena og en 

kilde til livskvalitet.  

Forhold i arbeidslivet kan delvis være årsak til at så mange står utenfor, for eksempel krav til 

økt effektivitet og økte formelle kompetansekrav. I tillegg påvirker endringer i samfunnet 

strukturer i arbeidslivet. Diagnostisering i stedet for inkludering er en samfunnstrend som gir 

grunn til bekymring. Diagnoser garanterer for inntekten, men ikke arbeidsdeltakelse. 

Manglende fagkompetanse i kombinasjon med redusert arbeidsevne er en farlig 

kombinasjon i rask utvikling i Norge. Deltakelse i arbeidsmarkedet bidrar og til integrering av 

arbeidsinnvandrere, asylsøkere og flyktninger.  

3.2 Det nye arbeidslivet  

Det blir store demografiske endringer i befolkningen i tiårene som kommer, med stadig flere 

eldre. De globale klima- og miljøutfordringene krever omstilling til et samfunn der vekst og 

utvikling må skje innen naturens tålegrense.  Norsk økonomi har gjennomgått store 

omstillinger. Digitalisering av varer og tjenester fører til nye og disruptive forretnings-

modeller som vil endre de fleste sektorer i nærings- og arbeidslivet. Takten på hvor raskt 

teknologi innføres er avhengig av konkurransesituasjonen og av arbeidslivets kompetanse, 

og evne og vilje til å ta i bruk nye muligheter og ny teknologi.  

 

Grensene mellom arbeid innenfor frivillig sektor og lønnet arbeid redefineres. I fremtiden vil 

to av tre arbeidsplasser måtte skapes. Fremtidens arbeidsliv vil omfatte entreprenørskap, 

sosialt entreprenørskap, salg av tjenester på ulike digitale plattformer, ulike former for 

delingsøkonomi. De nye gruppene må anerkjennes som en viktig del av 

velferdsproduksjonen i samfunnet.  

 
Vi lever i et kunnskapssamfunn der kravet til formell utdanning er økende. Mange norske 

bedrifter har høy formell kompetanse og scorer høyt på innovasjon. Dette til tross for 

mindre bruk av forskningsbasert kompetanse enn for andre land. Arbeidslivet får mindre 

behov for ufaglærte. Om endringer i samfunnet vil føre til færre arbeidsplasser er usikkert, 

men strukturen i arbeidslivet vil endre seg.  

124



5 

 

3.3 Status og utfordringer for arbeidslivet i Agder  
Næringslivet i Agder preges av at Vest-Agder har mange store bedrifter innen 

prosessindustri og en høyere andel sysselsatte i industrien generelt enn hva som er tilfelle 

for landet ellers (11,0 % mot 8,0 %). Agder har samtidig en noe mindre andel i 

tjenesteytende næringer enn landet forøvrig. Østdelen av Aust-Agder kjennetegnes ved 

mange småbedrifter. Agder har en beskjeden primærnæringen, mens varehandel og bygg er 

viktige næringer. Store deler av Agder har en sterk besøksnæring. Flere kommuner har stor 

utpendling.  Etterspørselssiden i arbeidslivet melder om utfordringer med å skaffe 

kompetanse; så mye som 6 av 10 NHO bedrifter melder om et udekket kompetansebehov. 

Dette er nasjonale tall, men situasjonen er antakeligvis den samme i Agder. Offentlig sektor 

(skole og helse) utgjør i flere kommuner mer enn 50 % av arbeidsplassene.  

Agder har omtrent de samme utfordringer i arbeidslivet som det resten av landet har, med 

unntak av at regionen har en noe høyere andel som fullfører videregående utdanning enn 

gjennomsnittet for landet. Men Agder har noe høyere arbeidsledighet, noe lavere 

yrkesdeltagelse, et noe mer kjønnsdelt arbeidsliv, noe mer deltidsarbeid blant kvinner og en 

særlig utfordring med unge menn som ikke kommer inn i arbeidslivet.  

Nivået på formell utdanning i befolkningen er lavere i Agder enn for resten av landet. 

Regionen sliter med å tiltrekke seg unge mennesker med høyere utdanning. Agder har en 

lavere sysselsettingsandel for dem med innvandrerbakgrunn enn ellers i landet (53,4 % mot 

60,2). Av arbeidsledige med innvandrerbakgrunn i dag som bor i Agder er det hele 70 % som 

ikke har fullført videregående skole. Men det er store strukturforskjeller innad i Agder, noe 

som gir ulike utfordringer. Kristiansandsregionen skiller seg for eksempel ut med en annen 

demografi, et annet næringsliv og en høyere andel som gjennomfører høyere utdanning.  

Levekårsutfordringer er større i Agder enn for landet i snitt. Samlet er det 28 % i Agder som 

står utenfor arbeidslivet. Av en total arbeidsstyrke på 150.000 i Agder utgjør dette 42.000 

personer. Mange av disse er utenfor av naturlige årsaker (under utdanning, hjemme-

værende, helseutfordringer), men langt fra alle. Andelen unge uføre øker relativt sett mer 

enn voksne uføre, og personer under 30 år som mottar arbeidsavklaringspenger utgjør en 

større andel av befolkningen i Agder enn i resten av landet. I tillegg er det en overvekt av 

unge under 25 år som mottar sosialhjelp i Agder sammenlignet med andre deler av landet.  

3.4 Konkurransefortrinn for arbeidsmarkedet i Agder  
Universitetet i Agder er en betydelig og positiv faktor for utvikling av arbeidsmarkedet i 

Agder (12000 studenter, 1100 ansatte og 160 studier. 48 % av studentene kommer utenfra 

Agder). Landsdelen har dokumentert høy kvalitet i videregående opplæring. Videre har 

regionen sterke næringsklynger som gir tydelig signaler på deres fremtidige 

kompetansebehov og som ønsker å bidra til fellesskapet. Vi har og sterke offentlige 

regionale partnerskap og en regionplan som bidrar til at aktørene trekker i samme retning.  
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4 Satsingsområder  
Overordnet mål for TEAM Agder er å bidra til at Agder skal være en attraktiv og 

omstillingsdyktig region ved å ha en optimal balanse mellom tilbud og etterspørsel i det 

regionale arbeidsmarkedet.  

Med utgangspunkt i de skisserte samfunnstrender kombinert med utfordringer og 

konkurransefortrinn i Agders arbeidsmarked foreslår strategien å fokusere på områder som 

kan gjøre arbeidslivet mer inkluderende samtidig som det gjøres mer fleksibelt med tanke på 

trender og strukturelle endringer i samfunnet. En slik strategi vil omfatte både de som er 

innenfor og de som står utenfor arbeidslivet. Strategien skal legge til rette for at aktørene i 

målgruppen (aktører på tilbudssiden, aktører på etterspørselssiden og koblere) kan ta i bruk 

kompetanse, mobilisere kompetanse og utvikle kompetanse.  

4.1 Ta i bruk kompetanse  
For å få et konkurransedyktig næringsliv og en effektiv offentlig sektor (forvaltning, skole og 

helse) må kompetansen i samfunnet tas effektivt i bruk. Aktørene på både tilbuds- og 

etterspørselssiden må forbedre seg på endringer i samfunnet som vil komme til å påvirke 

kompetansebehovet i arbeidslivet. Å ta i bruk kompetanse handler om å videreutvikle 

dagens arbeidsliv og bygge en kultur for livslang læring i samfunnet. Det krever at det 

tilrettelegges for kompetanseheving på arbeidsplassen og at det finnes gode tilbud og 

systemer for etter- og videreutdanning. Aktørene på etterspørselssiden må utfordres til å ta 

et hovedansvar med å ta i bruk kompetanse effektivt. 

4.2 Mobilisere kompetanse  
Å mobilere kompetanse handler om inkludering av de som har svak tilknytning til eller står 

helt utenfor arbeidslivet.  Det gjelder særlig for unge uten formell utdanning eller med kort 

utdanning. Det må legges til rette for en bred og god dialog om inkludering. På sikt handler 

det om å løse strukturelle årsaker til utenforskap. For å mobilisere kompetanse regionalt må 

aktørene i Agder ha en god samhandling inn mot nasjonalt kompetansepolitikk. Både 

tilbudssiden og etterspørselssiden spiller en viktig rolle for å mobilisere kompetansen i 

samfunnet, men det er koblerne i arbeidslivet må utfordres på å ta et hovedansvar. 

 4.3 Utvikle kompetanse 
Å utvikle kompetanse handler om å utvikle kunnskapstilbudet som vil bli etterspurt i det nye 

arbeidslivet. Det er et mål å øke andelen i befolkningen med formell utdanning. Fokus må 

rettes mot entreprenørskap og innovasjon; Agder må ha flere bein å stå på og se etter 

muligheter for å utvikle nye næringer. Planlegging og dimensjonering av videregående 

opplæring inngår her. Det samme gjør karriereveiledning og rådgivning i grunnskole og 

videregående skole. Å få til en god satsing på dette område vil kreve en systematisk og 

strategisk dialog mellom aktørene på både tilbuds- og etterspørselssiden, men tilbudssiden 

må ta hovedansvaret. 
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4.4 Konkretisering av satsingsområder 
Under følger ulike forslag til tema som konkretiserer satsingsområdene foran. Tiltakene 

nevnes i uprioritert rekkefølge. Disse vil knyttes opp/hentes opp/ inngå i strategiens 

handlingsplan og bli viktig for gjennomføringen. KOM MED INNSPILL!  

 

• Etter- og videreutdanning: Hvem tar ansvar for EVU i fremtiden (finansiering)? 

• Hvordan få til mer yrkesrettet praksis i universitets- og høgskolesektoren (tettere 

dialog mellom akademia og næringslivet).  

• Hvordan sikre at kompetanse som utvikles i Agder blir nyttiggjort i Agder (studenter 

flytter videre etter endt studietid)  

• Desentralisering av høyere utdanning/EVU og høyere fagutdanning/fagskole 

• Fokus på hele utdanningsløpet fra barnehage til universitet/fagskole 

• Fokus på ungdom og voksne som står utenfor både opplæring og arbeidsliv 

• Hvordan jobbe med "kvalifisering til arbeidslivet (inkludering, innvandrere). (Kanskje 

punktet henger sammen med forrige punkt?) 

• Sammen med yrkesopplæringsnemda (og etterspørselssiden i arbeidslivet) utvikle og 

dimensjonere relevante fagutdanninger for fremtiden. 

• Økt kvalitet i og fokus på karriereveiledning og rådgivning i grunnskole og 

videregående skole.  

• Status på fagutdanning/yrkesfag må opp.   

• Lærlingeproblematikken må frontes: Vi har en ubalanse mellom næringens behov og 

elevenes ønsker.  

 

Resultater fra relevante prosesser som andre aktører holder i kobles på underveis, særlig 

nevnes næringsforesight i regi av Business Region Kristiansand. 
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5 Gjennomføring 

5.1 Regionalt kompetanseforum 
Med et regionalt kompetanseforum vil vi etablere en samarbeidsarena for regional 

kompetansepolitikk. Alle aktører fra innspillsgruppen vil bli invitert til å bidra og delta aktivt, 

med ytterligere suppleringer for å sikre god og bred medvirkning. Målsetting vil være å sette 

fremtidens kompetansebehov på dagsorden og initiere tiltak som kan bidra til å bedre 

balansen mellom tilbud og etterspørsel i Agders arbeidsmarked. Arbeidet skal kobles mot 

nasjonal kompetansepolitikk. For å lykkes må forumet ha tilgang på oppdatert relevant 

kunnskap, se punkt 5.2. Fylkeskommunene påtar seg å etablere, drifte og utvikle forumet i 

kraft av rollen som regional utviklingsaktør.  

 

5.2 Regionalt kunnskapsgrunnlag 
Skal Agder lykkes med å arbeide kunnskapsbasert med den regionale kompetansepolitikken, 

må vi ha et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsgrunnlaget skal sammenfatte relevant 

informasjon og bidra til at aktørene får en felles forståelse av arbeidsmarkedets utfordringer, 

utviklingspotensial og kompetansebehov regionalt. Formål og problemstillinger må tydelig 

fremgå, målgrupper må være definert, og behov avklart, slik at kunnskapsgrunnlaget blir 

best mulig tilpasset mottaker. Det skal være en tydelig avgrensning av hva kunnskaps-

grunnlaget dekker og ikke dekker, og en klar oppskrift på hvordan kunnskapsgrunnlaget kan 

brukes. 

Det bør bygges samarbeid om kunnskapsgrunnlaget på tvers av regioner for på den måten å 

få frem et best mulig produkt. Arbeidet skal dra nytte av nasjonale nettverk som arbeider 

med regionale kunnskapsgrunnlag og prognoser. Fylkeskommunene tar ansvar for å 

fasilitere og koordinere arbeidet, som en del av arbeidet med regionalt kompetanseforum.  

5.3 Kritiske suksessfaktorer 

• Kompetansebehovet i arbeidslivet endrer seg fort. Strategien må bygge en 

samarbeidsstruktur (kompetanseforum) som bidrar til at involverte aktører sammen 

kan takle både uforutsette og mer langsiktige endringer i arbeidsmarkedet.  

• Strategien må gi et godt grunnlag for å gjennomføre tiltak som stimulerer både 

tilbuds- og etterspørselssiden i arbeidsmarkedet.  

• Fylkeskommunen må sette av tilstrekkelige ressurser til oppfølging av arbeidet 

(finansiering, kompetanse og tid).  

• Strategien må være forankret i fylkeskommunens toppledelse og samarbeidet på 

tvers av fagområder/avdelinger må være aktivt.  

• Deltakere i kompetanseforumet må ha mandat til å initiere og \gjennomføre tiltak.  

• Det må tilrettelegges for god kobling mot nasjonal kompetansepolitikk. 
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PS 28/18 Orientering ymse repr / utval

PS 29/18 Førespurnader



 

 
side 1 av 2

Årsmelding 2017 
 

Tilråding:  
Styret godkjenner utkast til årsmelding som framlagt. Dagleg leiar får fullmakt til å sluttføre 
årsmeldinga som skissert. 
 
 

Saksutgreiing: 
 
1. Bakgrunn for saka 

 
Styret utarbeider årsmelding som informasjon om verksemda. Regionrådet legg fram årsmeldinga 
for representantskapet i juni kvart år 
 

2. Saksopplysningar 
Årsmeldinga inneheld ein formell del fremst – «styremelding». Ein har og hatt praksis for ein meir 
utdjupande tekst for å skildre aktiviteten i høve kommunane og fylkeskommunen, eksterne 
samarbeidspartar, og innbyggjarane generelt. Utkast til årsmelding følgjer saka – men er ikkje 
komplett p.t. Styret blir bedt om å kome med innspel i møtet. Revidert versjon vil bli lagt fram for 
representantskapet. I publikumsversjonen vil og kortversjon av rekneskap framgå. 

Årsmeldinga syner hovudaktivitetane innafor dei ulike virkeområda; 
 Drift 
 Interkommunalt samarbeid 
 Næringsutvikling 
 Kompetanse 

 
Det er lagt opp til at det blir laga ein publikumsversjon til utlegging på nett og utsending til 
sentrale samarbeidspartar.  
 

3. Vurderingar 
Året 2017 syner høgt aktivitetsnivå i høve storleiken på administrasjonen. 
 

SAKSFRAMLEGG 

2017/67-5   16.04.2018 

    

130



 
side 2 av 2

I tillegg til å vere sekretariat og legge til rette for politiske saker og regional utvikling og 
samhandling internt – mellom kommunane og regionale samarbeidspartar, har ein søkt å levere i 
høve føringar frå styret.  
 
Arbeidet med nytt handlingsprogram vart gjennomført i 2017 og danna grunnlag både for både 
tiltak i 2017 og særleg med tanke på budsjettet for 2018. 
 
I tillegg til eigne budsjettrammer mottok ein prosjektmiddel til ungdomsprosjektet; Setesdal 
gründer og samfunnsutvikling og til eit nytt prosjekt «Berekraftig byggeri» som understøtter ønskja 
tiltak i det nye handlingsprogrammet, og auka den samla aktiviteten i Regionrådet i 2017. 
 
Årsmeldinga er ikkje heilt slutt ført pt. – men blir lagt fram slik for utsjekk i høve ev andre moment 
og saker styret måtte ønskje å framheve, før sluttføring. 

Valle, den 16.04.2018 

Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 

Vedlegg: 
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ÅRSMELDING 2017 
 

Styreleiaren helsar! 
 

 

 

Helsing  

 

Bjørn A. Ropstad 

Styreleiar 
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STYREMELDING  
 

Styret legg med dette fram årsmeldinga for Setesdal regionråd for driftsåret 2017.  

 

Arten og innhaldet til verksemda 
Setesdal regionråd er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Bykle, Valle, Bygland og 
Evje og Hornnes.  Verksemda er organisert som eit interkommunalt samarbeid i medhald av § 27 i 
kommunelova. Regionrådet er sjølvstendig rettssubjekt. Valle er vertskommune. 

Regionrådet har som visjon å medverke til at det er godt å bu og drive verksemd i Setesdal. 

Verksemda har tre strategiske satsingsområde - infrastruktur, interkommunalt samarbeid og 
næringsutvikling, i tillegg har ein kompetanseutvikling som fokusområde. 

 

Formalia - fundament for samarbeidet 
Visjonsdokument – samarbeidsavtale og nye vedtekter for Setesdal regionråd - vart lagde fram kring 
årsskiftet 2006-07. Kommunane godkjende og formaliserte fundamentet i 2007. I tillegg dannar 
Regional utviklingsplan for Setesdal 2020 fundament for strategisk og operativt arbeid i Regionrådet. 
I 2016 har ein i tillegg gått gjennom oppgåver og organisering – og fått ny tilslutnad frå kommunane 
om at ein vil halde fram med det meste ein alt arbeider med – og lagt nye oppgåver til lista. Som 
konsekvens av dette har styret og representantskapet vedteke å utvide kapasiteten administrativt i 
2017. Styret har i 2017 utarbeidd handlingsprogram for 2017-2020 med utgangspunkt i 
ovanfornemnte. 

 

Framhald av drifta 
Styret finn at verksemda er driven i samsvar med og i medhald av den samarbeidsavtalen og dei 
vedtaka som gjeld. Styret konstaterer at drifta for 2018 er sikra gjennom formaliserte 
samarbeidsavtalar med kommunane og øyremerkte midlar frå kommunane til verksemda. 
Fylkeskommunen medverkar og gjennom løyving i samsvar med konsesjonskraftavtale med 
kommunane og med rammeløyving til regionalt næringsfond frå Regionalt utviklingsprogram / KRD-
midlar. Ein har og ekstra ressursar gjennom Fjellregionsatsinga til KMT til to prosjekt, og annan 
prosjektfinansiering til distriktsvennleg studietilbod. 

Arbeidsmiljø - ytre miljø 
Verksemda disponerer tilfredsstillande kontor og nødvendig utstyr. Dagleg leiar var sjukmeldt i ein 
periode i 2017.  

Det var ikkje skade på personell eller utstyr igjennom året. Verksemda ureinar ikkje det ytre miljøet. 
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Likestilling 
Representantskapet i Setesdal regionråd er samansett av 5 formannskapsrepresentantar frå 
deltakarkommunane. Styret i verksemda utgjer 8 faste og 6 observatørar. I styret er det 8 menn, og 
observatørane er 5 menn og 1 kvinne. Desse er oppnemnd etter posisjon/verv.  I desember vedtok 
representantskapet at ein vil auke kvinneandelen gjennom utviding av styret med 1 representant frå 
kvar kommune resten av valperioden. 

Det er 1 tilsett. Det er i i tillegg tenestekjøp frå Valle kommune i 40 % stilling til administrativ / 
merkantilt arbeid, samt at ein kjøper rekneskapstenester frå Valle kommune. Rådmannsgruppa 
funger som valkomité for oppnemning av styrerepresentantar til interkommunale verksemder  - der 
legg ein vanlege reglar for likestilling til grunn. 

Økonomi og resultat 
Styret legg fram rekneskapen for 2017. Rekneskapen er førd i Valle kommune og revidert av Agder 
kommunerevisjon IKS . 

Avsetning og bruk av fond i driftsrekneskapen er ikkje i samsvar med budsjett. Dette skuldast at alle 
prosjekt blir gjort opp mot budsjetterte utgiftar ved årsslutt. Ein slik bokføring sikrar at ein til ei kvar 
tid held oversikt over ledige midlar til dei einskilde prosjekt.   

Budsjettavvik på refusjonar skuldast fyrst og fremst kompensasjon for meirverdiavgift ( 1 mill.)  

Styret meiner at årsrekneskapen gjev eit dekkande bilete av stillinga og resultatet til verksemda.  

Det er ikkje vesentlege hendingar eller uvisse når det gjeld det framlagde resultatet eller 
rekneskapen for 2017.   

Rekneskapsmessig overskot i driftsrekneskapen er på kr 132.319,-. Styret føreslær at overskotet vert 
sett av til disposisjonsfond.  Styret godkjenner rekneskapen som framlagt.   

Saksomfang 
Styret handsama i 20167;  128 politiske saker, 78 referatsaker, og 10. drøftingssaker. (...blir 
oppdaterte) Det var fatta 27 delegerte vedtak frå administrasjonen i 2017. 

Godkjenning – årsmelding 

I styremøte  25.  april  2018 vart  årsmeldinga handsama og godkjent, jf styresak  PS …/18 

Representantskapet tok årsmeldinga til etterretning i  møte .... juni 2018, sak 3/18....  

Representantskapet vedtok rekneskapen og disponering av overskot sak ..../18, som lagd fram av 
styret, sak 55/18. 

 

Jon Rolf Næss  Kay A. Jeiskelid   Tone Avdal 

Steinar Kyrvestad Knut Hagen  Margit Dale 

Leiv Rygg   Vidar Frøysnes  Anne Eikerapen 

Bjørn Ropstad  Lars Reidar Vassland  Brit-Ingrid Andersen 
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ORGANISERING 

 

Representantskap 
Formannskapet, ved 5 representantar frå kvart, i dei fire samarbeidskommunane er 
representantskap for Regionrådet. 

For perioden 2016/2017 var Leiv Rygg leiar av representantskapet og Steinar Kyrvestad nestleiar.  

Rådmennene og dagleg leiar møter med tale- og forslagsrett i representantskapet. 

 

Styre 
 

Bykle kommune:  Jon Rolf Næss og Kay Arne Jeiskelid. 

Valle kommune:  Steinar Kyrvestad og Knut Hagen. 

Bygland kommune: Leiv Rygg og Vidar Frøysnes 

Evje og Hornnes kommune:  Bjørn Ropstad og Lars Reidar Vassland 

For perioden 2016/2017 var Jon Rolf Næss vald til styreleiar og Bjørn Ropstad nestleiar. 

 

Observatørar med møte- og talerett 

Aust-Agder fylkeskommune:  

• Fylkesordførar Tellef Inge Mørland med fylkesvaraordførar John-Olav Strand som 
vararepresentant. 

• Fylkesrådmann Arild Eielsen 

Rådmennene: 

• Tallak Hoslemo – Bykle  

• Eivind Berg – Valle, Aud-Sunniva Fuhr frå 1.6.2017 

• Aasmund Lauvdal - Bygland 

• Jens Arild Johannessen – Evje og Hornnes 

 Setesdal regionråd, dagleg leiar:  

• Signe Sollien Haugå 
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Representantskap 2017 
Møtet 21.juni 2017 handsama årsmelding og rekneskap. 

Framlegget til nytt handlingsplan vart lagt fram.  

Handlingsprogrammet tek opp seg føringar frå styret i høve arbeidsoppgåver og satsingar dei neste 
åra.  

Representantskapet drøfta og likestilling og kvinneleg representasjon i styret. 

I tillegg vart honorar og godtgjeringar til leiande valde representantar drøfta. 

I møtet 14.desember vart representantskapet  orientert om ungdomsprosjektet: Setesdal gründer og 
samfunnsutvikling, og «Berekraftig byggeri» . 

Representantskapet valde og ny leiar og nestleiar for 2 år. 

 

 

Bilete: Ingvild Hovden og Erick Allende – studietur / illustrasjonar. 

 

Illustrasjon / bilettekst – Handlingsprogram / styresamlinger 
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Regionalt utvikling –politiske fokusområde 
 

Statlege og offentlege arbeidsplasser til Setesdal  
Styret etterlyste etablering av fleire offentlege arbeidsplassar i ljos av Regionreform og som motvekt 
til fleire års sentralisering av statleg etatar og redusert bemanning i Setesdal.  Det vart søkt laga ein 
statistikk over utviklinga – men tilbakemeldingane var få. 

 

Regionreform Agder og Setesdal 

Regionrådet hadde ikkje synspunkt for eller imot eitt Agder. Men, ein var aktive i høve å spele inn 
konkrete forventingar til forhandlingsutvalet mellom dei to fylkeskommunane i Agder på 
forventingar til «samfunnutviklaroppdraget» som fylkeskommunen har.  Ein understreka tydinga av 
grep som understøtta balansert vekst og utvikling i alle delar av Agder, og  

Ein peikte på trong for  

 «Motkonjunktur-tiltak»  og medverknad gjennom å legge fagmiljø td. Innafor klima-
miljøfeltet til Bygland 

 Forsterking av reiselivet og kompetansemiljøet på Hovden for kvit årstid og for utanlands -
marknadsføring for heile landsdelen. 

 Nye funksjonar og einingar for å styrke samfunnsutviklinga – med fengsel på Evje og digitale 
/avstandsuavhengige kompetansemiljø/arbeidsplassar til Bygland – Valle. 

Ein understreka at ein ikkje kan akseptere avvikling og tidsavgrensing vedrørande fordeling av 
konsesjonskraftinntektene, og formidla at ein ser det som rimeleg at ein rettmessig del av tilført 
vassdragsøkonomien i landsdelen blir øyremerka regional utvikling i områda der verdiskapinga finn 
stad.  Og at ein venta grep i høve virkemiddelbruk og ressursar til å skape meir dynamikk i ulike delar 
av Agder som både ivaretek heilskap og ulikskap.  

 

Regionale næringsfond i regionsamarbeida : I lag med næringsforumet vart det argumentert for 
vidareføring av dagens «fondsregionar»  - dvs. kommunar i samarbeid innafor det distriktspolitiske 
virkeområdet. Tilsvarande påverknad vart framført frå Østre Agder. Ein synte til måloppnåing som er 
dokumentert gjennom ekstern effektanalyse og tydinga av å kunne yte «lågterskel-tilbod» til 
næringsliv utanom byane, samt til andre moment som ; motiverande effekt, nærleik til etablerarar og 
næringsliv, heilskap og differensiering innafor bu og arbeidsmarkanden, fleksibilitet, kompetanse og 
samhandling. 

Ein la og vekt på at næringsstrukturen skil seg frå område med meir vekstpotensial og at behovet er 
større då sakene i mindre grad fell innafor Innovasjon N. sine ordningar.  Regionsamarbeida tilrådde 
ei vesentleg auke i ramma til regionale næringsfond og synte til føringar / øyremerking knytt til 
midlane frå KMD.  
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Fylkesmannen – dialogmøte 
Fylkesmann Stein A. Ytterdal var invitert til styremøte .... 

Regionrådet tok utfordringar som; 

 Sentralisering og trong for regional utvikling og gjerne offentlege arbeidsplassar 
 Samfunnstryggleik – digital infrastruktur , sårbarheit og fortrinn med tanke på plass- og 

energikrevjande verksemder  
 Kommuneøkonomi – kostnadsdrivarar og konsekvensar med krav til responstid og effektar 

for t.d. brann, redning, helse og andre når t.d politiet har redusert tilgjenge. 
 Ein var og innom arbeid for kompetanseutvikling innafor sentrale område, som helsesøster, 

samarbeidet innafor landbruk, og aktuelle tema som kimatilpassing og samfunnstryggleik.  
 Heieplan og klagesakshandsamingstid vart og teke opp som ei utfordring for utvikling i 

kommunane. 
 

NVE – tilsynsfunksjon –desentralisering av statlege arbeidsplasser: I samband med meldinga om 
utlegging av stateleg arbeidsplassar vart det teke politiske initiativ med siktemål å få lagt 
regionkontoret til NVE til Setesdal.  Steinar Kyrvestad og Bjørn Ropstad fekk i oppdrag å føreslå 
vidare arbeid og prosess.  

 

Vassforvaltingsarbeidet: Regional koordinator for vassregion Agder, Berit Weiby Gregersen, 
orienterte styret om framlegg til endringar i vassføresegna og naturmangfaldslova. Regionrådet 
støtta ikkje framlegg til endringar. Ein meinte at arbeidet burde vidareførast som regionalt 
planarbeid med prosessar i medhald av plan- og bygningslova. Dette dels for å sikre heilskapleg 
vassforvalting, politisk forankring og involvering av parter og interessentar. Ein tilrådde at forvaltinga 
framleis bør ligge til fylkeskommunen, og meinte at ev endringar måtte kome etter evaluering, og at 
det var for tidleg å føreta endringar utan slikt underlag.  

 

Fjellnettverket:  I kjølvatnet av Grüne Woche deltakinga i Berlin vart Regionrådet invitert til å bli 
medlem i organisasjonen.  Fjellnettverket (Fjellregionsamarbeidet) eir et politisk nettverk for 
kommunar, regionråd og fylkeskommunar i Sør-Noreg. Nettverket arbeider for å sette viktig spørsmål 
for fjellbygdene på dagsorden for å skape livskraftige bygder der verdiar blir skapte.  

Luftambulanse – base Hovden 

Styreleiar med tilslutnad frå styret i Regionrådet, arbeidde mykje med å få permanent base for Norsk 
Luftambulanse til Hovden. Ein såg dette som ei regionalt viktig sak for Sør-Noreg. 

Politiråd: 
Årets politiråd omhandla m.a. etablering av ny organisering og endringar i tenestestader/ 
kontorstruktur innan august 2018.  Bemanningsnivå skal ligge fast på min. 16 politistillingar og 2 sivile 
stillingar innafor Setesdal. Kvar kommune skal ha etablert eigen politikontakt. Det er og nedfelt 
føringar for årlege lokale politiråd.  Nærpoliti, responstid i høve sær skarpe oppdrag og ved andre 
utrykkingar innafor distriktet vart løfta fram som særleg viktig m.o.t vaktordningar og lokale 
tenestemenn.  
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Kommunane orienterte om at lokale politivedtekter var revidert. Naudnett og samfunnstryggleik vart 
drøfta. Vidare barnevern og politidialog, og språk-utfordringar knytt til flyktningfeltet. Førebygging i 
høve valdeleg ekstremisme, hat-kriminalitet og førebygging blir arbeidd med både frå politiet si side 
og lokalt gjennom at kommunane og SLT-koordinatorane utarbeider felles plan. Den  skal og 
omhandle vald i nære relasjonar.  Ein samhandlar og med «Plattform» om dette.  Luftambulanse, og 
arbeid med å få fast base på Hovden for redningstenester, vart og løfta fram som eit godt tiltak 
mellom alle aktørane. 

 

Gro Bråten , ny fylkesordførar vart ønskja velkomen i styremøtet 22.nov 2017 

 

Universitet i Agder- samskaping med Setesdal 
Rektor Frank Reichert med rektorat og direktørar møtte styret i september 2017. 

Styreleiar, Jon Rolf Næss orienterte om moglege område for meir samhandling og samskaping sett 
frå regionen sin ståstad.  Ordskiftet tok utgangspunkt i strategiane for UiA , og nyleg vedteken 
Kompetansestrategi for dalen. I møtet vart orientert og drøfta,  

 Universitetet som regional utviklingsaktør 
 Distriktsvennleg utdanningstilbod  
 Etter- og vidareutdanning 
 Praksisnær FOU / innovasjon i bedrifter/bransjar og offentleg sektor 
 Studentoppgåver 
 Setesdal som aktivum for UiA 

Ein vart samde om å vidareutvikle det gode samarbeidet ein alt har , og sjå nærare på ein 4års-plan 
for tinging av distriktsvennlege studietilbod. I første omgang såg ein føre seg sjukepleie i 2018 og 
arbeidsplassbasert barnehagelærarutdanning i 2019,  meir EVU-tilbod ut til kommunane, fleire 
praksisplassar lokalt og å arbeide for å få fleire studentoppgåver knytt til arbeidslivet i regionen. 

Bilete: 

 

 

Næringsforsight - Agder i eitt 20års perspektiv 

Kristiansand kommune tok initiativ til eit Næringsforsight-arbeid for å sjå på framtidsretta 
næringsutvikling med take på fortrinn, moglegheiter og å bidra til å skape eit robust og framtidsretta 
nærings- og arbeidsliv. Alle regionsamarbeida i Agder vart invitert til å delta i dette.  Ein vurderte at 
Setesdal hadde same behov for å sjå regionen inn i landsdelsperspektivet og utviklingsspor m.a. i 
høve berekraft og fornying.  Det vart løyvd 100.000 til prosjektet. 

Agder energi nett AS  

Svein Are Folgerø, direktør i nettselskapet, vart invitert for å orientere om nettselskapet med 
sideblikk på beredskap og investeringar i eit utvida samfunns- og næringsperspektiv. Styret uttrykte 
uro for vaktordningar og beredskap, nedetid/avbrot og konsekvensar for samfunnstryggleik og 
innbyggjarar. 
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Dagleg drift 
 

Strategisamling – revisjon av handlingsprogram: Styret vedtok å ruller handlingsprogrammet for 
2017-2020 og i det også ha ein gjennomgong av strategiane for verksemda. Næringsmedarbeidarar 
og representantar frå ungdomsprosjektet (SGoS) vart invitert med i bolkar av arbeidet. 

Utvida administrasjon: Styret vedtok auke i kapasitet/bemanning februar 2017. Stillinga vart lyst ut. 
Den som fekk stillinga trekte seg etter tilsettinga. Ny utlysing vart gjennomført og Runar Granheim 
vart tilsett – med tiltreding 1.1.2018. 

Tenestekjøp – administrative tenester Valle kommune; Avtala om tenestekjøp 
merkantile/administrative tenester låg nede i store delar av året, men konsekvensar i høve dagleg 
drift og kapasitet.  Valle kommune sa opp avtala – men trekte oppseiinga. I tillegg var det store 
utfordringar med oppgradering av sakshandsamingssystem gjennom året.  

Organisering – ev oppretting av arbeidsutval: Styret var delt i synet på behov for etablering av 
arbeidsutval, og det vart vedteke at dette ev måtte leggast fram som ny sak. 

Delegeringsfullmakt – revisjon: Delegeringsreglementet vart drøfta i rådmannsgruppa  og 
revidert/godkjent av styret hausten 2017. 

«Kringkasting» - radiosendingar frå styremøta: Valle radio kom med tilbod om sending og streaming 
av styremøta i Regionrådet. Styret vurderte dette som interessant for å forsterke kommunikasjon og 
kjennskap til verksemda, og vedtok eit samarbeid , i første omgang for eitt år. 
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Interkommunalt samarbeid 
 

Rådmannsmøte 
 

I 2017 arbeidde rådmannsgruppa (RM) m.a. med desse sakene: 

 Brann IKS – vedtektsendringar 
 Husleigesatsar – harmonisering - Leigeavtaler kommunale / interkommunale samarbeid  - 

samordning/regulering 
 Kartlegging statlege arbeidsplassar i regionen, 
 Servicenivå – innbyggjartilfredsheit i småkommunar. 
 NAV partnarskapsmøte – NAV lokalt 
 Samarbeid – evaluering, trong for justeringar interkommunale samarbeid 
 Ungdomsråd – regionalt/ lokale ungdomsråd – oppneming - adm pers kommunevis 
 Førebuing  til møte med fylkesmannen – styremøte SR 
 Oppfølging av gründermøte – landbruksbaserte næringar 
 Oppfølging strategimøte Regionrådet 
 Revisjon av konsesjonar i Otravassdraget 
 Vassdragsføresegna – endringsframlegg – høyringsuttale 
 Kriseteam: godtgjeringar 
 Valnemnd – IKS –styre 
 Næringsarbeid – næringsforum – 1.line / SR 
 KS – omdøme og rekruttering – gode historier  
 KS sin Imitasjonspris 2018 
 Webløysing – rekruttering 
 Statlege arbeidsplassar - kartlegging  
 Møteplan 2018  
 Delegeringsreglement Regionrådet  
 Lønstingingar kommunane  
 Leiarutvikling i kommunane 
 Endringsframlegg skatt på verk- og bruk – eigedomsskatt kraftanlegg 
 Revisjon av vassdragskonsesjonar Otra 
 Busetting av flyktningar – endringar i politikken i høve småkommunar 
 Indre Agder (tidl. K14) – kommunesamarbeidet 
 Forsking og utvikling- og innovasjon (FOUoI) – regionale forskingsfond 
 Regionale utviklingsområde – innspel til fylkessamanslåinga 
 Rutinar for rapportering frå nettverk og felles representantar eksterne regionale samarbeid  
 Beredskapskoordinatorar – stillingsinstruks 
 Politiråd- agenda  
 Skatteoppkrevjar – ut/-innmelding 
 DNT X-ung-prosjektet – ønskje om meir regional forankring 
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Litt meir om nokre sentrale tema i rådmannsdrøftingane i 2017 
 

Regional koordineringsgruppe for eHelse- og velferdsteknologi Agder (RKG-Agder) 

Velferdsteknologi – skal vere ein integrert del av helse- og omsorgstenestene innan 2020. Vidar 
Johnsen er vår representant inn i helsenettverket i Agder. Samarbeidet har fokus på: 

 Velferdsteknologi – Agder 2020 - omsøkt nasjonale prosjektmidlar 
 Telemedisin på Agder. www.telma.no  Avstandsoppfølging – kronikarar  
 Ein innbyggjar – ein journal 

Responssentertenester: Invitasjon til samarbeid  tenester og innkjøp velferdsteknologi.  Felles 
tilbakemelding vedr. vidareføre opsjon på innkjøpsavtale velferdsteknologi. 

Folkehelse; Egeland (Bykle)  vart oppnemnt som Setesdal sin representant til det fylkeskommunale 
folkehelsenettverket. 

Personvern: RM ser at det er viktig at løysinga omfattar alle tenesteområde og einingar i 
kommunane. Setesdal IKT blir tillagt ansvar for  oppfølging for rigging i høve nye krav til 
personopplysingar/-vern -  systemansvar, rutineutvikling – tryggleikspolicy / brukarsamtykke.  

LMT – Setesdal - Utmeldinga til Valle drøfta med sideblikk på øvrige kommunar i samarbeidet vart 
drøfta gjennom heile året. 

Lokale ungdomsråd : Oppnemning av adm.representantar / framdrift i handsaming av vedtekter.  

Offentlege innkjøp – lokal verdiskaping – Kartlegging vart forankra og gjennomgått. RM kom med 
innspel til rapport.  

Samskapingsinitiativ - samarbeidsavtale næringssamarbeid i Agder- UIA . 
 Frantz A. Nilsen, Glenn Q. Håkonsen og Signe Sollien Haugå vart oppnemnt til ulike grupper. 

 
Interkommunale samarbeid – evaluering/ gjennomgong 

 Rådmannsgruppa og dagleg leiar utarbeidde rapporten  - med undertittel: «Ein gjennomgong 
av organisering, drøfting av aktuelle grep m.a. med tanke på styring, robustheit, nytte/trong 
for samarbeid for å stette forventa krav / føringar i ei tid med region- og 
kommunestrukturendringar 

Innspel til politisk drøfting:  

 Samfunns- og næringsanalyse: RM føreslær at det blir utarbeidd ei utgreiing, t.d. av PWC, der 
ein ser på dei større/viktigaste verksemdene ein er på eigarsida i , og kva tyding og potensial 
dei har i høve verdiskaping og samfunnsutvikling i regionen. RM kan vere styringsgruppe for 
eit slikt arbeid. 

 Eigarstrategiar: Rådmannsgruppa  ser og behov for eigarstrategiar  for å sjå på 
utviklingsretningar for verksemdene ein er eigar i , både for å sjå på 
verdiskaping/utbyttepoltikk, samfunnsansvar/lokale arbeidsplassar oa.. RM stilte seg til 
rådvelde som styringsgruppe for eit slikt arbeid.  
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Anna interkommunalt 
Ungdomsråd: I februar tinga styret sak om etablering av lokale og regionalt ungdomsråd etter 
modell frå Hallingdal. 

Visit Setesdal – vidareføring tenestekjøp Destinasjon Hovden: Styret vedtok å vidareføre prinsippet 
om «kraftsamling» av reiselivet så framt organisasjonen vart vidareført i noverande form.  Styret 
etterspurte oppfølging og tettare samhandling med aktørar i Visit Setesdal. Handlingsplanen for 
Berkraftig reisemål vart lagt som føring for tiltak i komande avtaleperiode. Avtala vart fornya for 
åra 2017-2019. 

Regional koordineringsgruppe – helse og velferdsteknologi Agder (RKG): RKG tok initiativ til felles 
innkjøpsavtale innafor feltet. Kommunane i Setesdal slutta seg til med opsjon, dvs høve til å nytte 
seg av denne ved behov. RKG hadde orientering i utvida rådmannsmøte med eingingsleiarar 
innafor helse i kommunane i juni 2017. I etterkant av orientering under KS haustmøte – vart 
tilsvarande orientering gjennomført for styret. 

 
Setesdal Gründer og Samfunnsutvikling – Med unge i førarsetet 
Setesdal Gründer og Samfunnsutvikling (SGoS) føregjekk gjennom heile 2017 med støtte frå  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, i tillegg til at Regionrådet gjekk inn med eigne midlar. 
Utgangspunktet i søknaden var at det var dei unge sjølv som skulle vere med å utforme og 
gjennomføre prosjektet. 

Bakgrunnen for søknaden er at Setesdal som mange andre fjell-og dalområde opplever at det er i 
utfordring å halde på ungdommen og få til både tilbakeflytting og tilflytting av yngre folk.  

Prosjektet er altså mynta på og drive av ungdom og unge vaksne i alderen 16-35 år. Prosjektet er 
organisert gjennom ei styringsgruppe og vidare gjennom prosjektgrupper med kvar sine oppgåver og 
arbeidsområde.  

Dei jobbar for meir entreprenørskap og business hjå unge, marknadsføring av det gode livet i 
Setesdal, tilrettelegge for politisk deltaking hjå ungdom og ikkje minst med å arrangere ein festival 
som set Setesdal på kartet hjå unge i heile regionen.  

SGoS er delt inn i fire arbeidsgrupper, der kvar gruppe arbeider målretta for å nå måla.  

Og nokre av måla kan ein kalle «hårete». Businessgruppa sette seg eit mål om å få til 10 
nyetableringar i prosjektperioden. Eit anna må var å opprette politisk forankra ungdomsråd i alle 
kommunane. Vidare å bidra til auka tilflytning, med fokus på folk i etableringsfasen og ved å syne til 
ledige stillingar og ledige hus, småbruk og atraktive tomter.  

 

«Businessgruppa» : 7 medlemmer i alderen 16-20 år. Dei kunne tilby mentorordning og eigne 
støtteordningar for unge gründerar, mellom anna med hjelp frå 1.lina frå næringsarbeid i 
kommunane.  

Gjennom året møtte dei mange med gründeridear, og gav økonomisk støtte til 11 gründerar. Blant 
ideane kan me nemne veterinærpraksis, røykanalyse, hageservice og helsestudio/treningssenter. 
Businessgruppa fungerer som ein samtalepartnar med unge gründerar om idear, forretningsplanar 
og andre ting ein må ha på stell på vegen fram mot realisering. Mellom anna arrangerte dei eit 
tilpassa kurs i grunnleggande økonomi for gründerspirane. 
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I tillegg samarbeidde businessgruppa med Ungt Entreprenørskap, med fokus på ungdomskulane. Dei 
ynskjer å bidra til å skape ein kultur for entreprenørskap blant ungdomskuleelevar i Setesdal.  I 
samarbeid med UE og Sparebanken Sør arrangerte dei «karrieredag» på Bygland skule, der også Valle 
skule deltok. Fokus var arbeid og karriereval som er aktuelle for Setesdal i framtida, der dei inviterte 
Øyvind Nese frå Smaken av Setesdal som føredragshaldar.  

Gjennom 2018 vil businessgruppa fortsette arbeidet med oppfølging og tiltak for å skape meir 
entreprenørskap blant unge i Setesdal. 

Landlivsgruppa: 5 medlemmer i alder 25-35. Fokuset i Landlivsgruppa er auka tilflytning, gjennom 
arbeid med å promotere og marknadsføre Setesdal som ein god plass å bu for folk i etableringsfasen. 
Gjennom store delar av året jobba dei med produksjon av film og fotomateriale til vidare 
promotering av Setesdal. Landlivsgruppa mobiliserte over heile dalen, - og idrettslag, verksemder, 
familiar og ungdom frå heile Setesdal har stilt opp i dette arbeidet. Det handlar om å syne fram det 
me har å by på av natur, tilbod, aktivitetar,- både i kvardagen og elles. Filmen blir klar våren 2019. I 
tillegg har dei også i samband med filmen produsert ein fin samling bilete,- til bruk for 
marknadsføring og promotering av Setesdal.  

Dei fekk også oppretta ei eiga stilling med tittel «Landlivskoordinator», som er ein ressursperson som 
kjenner godt til tilhøva i heile regionen, og som skal ein kontaktperson for tilflyttarar både mtp 
tilgjengelege hus/eigedommar, jobbar, sosiale møteplassar og andre spørsmål.  

 

Festivalgruppa: 6 medlemmer i alder 17-19 år jobba for å få til kulturarrangement som set Setesdal 
på kartet. 

Målet er å skipe til ein festival, for og av ungdom, og datoen er sett til 21.07.2018,- på Tangen på 
Bygland. Namnet på festivalen blir SETR. 

Dei ynskjer å skipe til ein festival som skal spegle ungdomskulturen i Setesdal, og målgruppa er born, 
ungdom og unge vaksne i heile landsdelen.  

Det å skipe til slike store arrangement krev mykje arbeid,- m.o.t. på logistikk, sikkerheit, parkering, 
inngjerding og å sikre at alle avtalar er i boks, både med kommune, samarbeidspartnarar og med 
artistar og andre. Gjennom året har gruppa jobba utallege timar for å få dette til. Dei ynskjer å skape 
ein festival som klarar å vere berekraftig og som skal bli i stand til å bere seg sjølv.  

 

Ungdomsråd: Gruppa bestod av 3 medlemmer i alder 17-20 år. Eit av måla i prosjektet er å sikre at 
dei unge får reell innflytelse på samfunnsutviklinga i Setesdal og å dyrke samfunnsengasjementet 
blant dei unge.  Gjennom fellesmøter med engasjert ungdom og arbeid med vedtekter til politisk 
handsaming kom gruppa i mål,-  ungdomsråd blei politisk forankra i alle kommunane i Setesdal i 
løpet av året. Dei fyrste møta vart haldne våren 2018. Også vedtekter for eit regionalt ungdomsråd 
vert handsama i Setesdal regionråd, og oppstarten er tenkt hausten 2018. Ungdomsrådgruppa har 
grunn til å vere stolt av arbeidet sitt! 

Gjennom desse råda sikrar ein at born og unge får eit talerør inn i kommunane, og at ein slik kan 
fange opp dei unges interesser og perspektiv i saker som dei er opptekne av. 

Vidare i 2018 vil SGoS jobbe for å auke kompetansen både til dei unge representantane og til dei i 
administrasjonen som skal jobbe med ungdomsråda.  
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Framtidsbygda: Konferansen fann stad på Engesland 28. september 2017. Tema var stadutvikling - 
ungdom - gründerskap. Ungdomsprosjektet vårt; Setesdal gründer- og samfunnsutvikling (SGoS), 
hadde orienteringar om arbeidet som finn stad og alt dei allereie har fått til i dei ulike gruppene. Eit 
lydhørt publikum fekk siste nytt frå landlivsgruppa, businessgruppa, festival/arrangement og 
ungdomsrådgruppa. Ungt engasjement for samfunnsutviklinga er viktig! 

 

 

DNT Sør – X-ung 

 

Bjoren DS 
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Infrastruktur 
 

RV 9 
Styret etterspurte meir informasjon og aktivitet for å sikre finansiering av vidare utbygging. 

Prosjektorganisasjonen vart endra  i 2017. 

Parsellen Skomedal vart opna .... av stortingsrepresentant Svein Harberg. 

Regionrådet løyvde inntil 2 mill. til planlegging / igangsetting av vidare arbeid med Bjørnarå-
Optestøyl. Igangsetting vart sikra gjennom merknad til statsbudsjettet frå ein samla samferdsle- 
komité i stortingshandsaminga, og såkalla oppstartsløyving på 10 mill. 

Ny nasjonal transportplan synte at behovet for samla restutbygging av RV 9 vil koste 635 mill. 

I høyringa var det lagt inn 300 mill til RV 9 i planperioden 2018-2023. Det vart arbeidd ekstra med 
tanke på å få framskunda utbygginga til første handlingsplanperiode, dvs 2018-2021, og drøfta 
korleis ein skulle få auka samla ramme til behovet for å kunne sluttføre innan 2023. 

Sørlandsrådet og Sørlandstinget vart peika på som sentrale i høve vidare arbeid inn mot nasjonale 
styresmakter – samtidig som ein heldt fram det gode samarbeidet som er med Vegvesenet og 
Fylkeskommunen konkret. 

Besteland – Helle – det var aktiv dialog mellom Valle kommune og Vegvesenet vedrørande 
planarbeid. I desember tok styret initiativ i høve finansiering for å sikre oppstart og kontinuitet i 
utbygginga av Bjørnarå- Optestøyl.  

Fylkeskommunen deltok i høyring av statsbudsjettet og framførte m.a. bodskap på vegne av Rv 9. 

Informasjonsmateriell vart oppdatert . 

Det vart arbeidd med revidert avtale vedrørande trekkerøyr for fiber. 

Styret var orientert om omorgansiering i Statens vegvesen, og om endringar i drifts- og 
vedlikehaldskontrakter.  

 

Bilete: vegopning Skomedal 
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Haukelivegen AS 
Børge Skårdal orienterte om planane for E 134. Kommunane og fylkeskommunen vart invitert til å gå 
inn som medeigar i selskapet. 

 

Arkitektkonkurranse – nye ventebuer langs RV 9 – Administrasjonen deltok i tilrettelegging for 
utvikling av konkurransegrunnlag og i juryarbeidet.  

Illustrasjon: 

 

Invest in Agder 

Fylkeskommunane i Agder har oppretta eit nytt selskap som skal hjelpe til med utanlandske 
etableringar i Agder med særleg prioritet på grøn fornybar kraft og verksemder som kan nyttegjer 
seg kraftoverskottet i landsdelen.  Leiar for arbeidet, Gunnar Kulia, orienterte styret om tiltaket.  
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Ymse arrangement – samarbeid 
 

Haugeburet i Åraksbø – 800 årsjubileum –  Fylkeskommunen tok initiativ til ei markering rundt 
middelalderbygget. Programmet vart gjennomført i eit breitt samarbeid med bygdefolk, Bygland 
kommune, Fylkeskommunen, Museet, Husflidslaget og Regionrådet. Arrangementet vart tidenes 
folkevandring i Åraksbø med fagleg program innafor bygningsvern, marknad (Lislefarmen), og 
konsert i kyrkja. Kvelden før var det kulturtilstelling i og rundt buret for inviterte. 

Bilete: Ei fantastisk feiring av Haugeburet - kulturlandskap - bygdliv. Fredag var det feiring med 
bygdefolket i Åreaksbø - Laurdag liv og røre - og "folkevandring" til bygda og program for alle! Og til 
slutt konsert i kyrkja. Til og med veret var på vår side!  

 

Setesdalskonferansen 
Bilder / bildetekst tema og tal på deltakarar osb 

Setesdalsprisen 

Setesdal hylla HASLA 

HASLA ved Grete Fossen og Ørnulf Hasla var vinnarar av Setesdalsprisen 2017.  

Prisen som skal stimulere og inspirere til nyskaping og vidareutvikling av næringslivet i Setesdal, blei 
dela ut for åttande gong under Setesdalskonferansen på Revsnes hotell 20. - 21. april 2017! 

Det var regionalsjef Kirsten Borge som hadde æra av å dele ut Setesdalsprisen til Hasla på 
Setesdalskonferansen 2017 - den best besøkte i historia med godt over 100 deltakarar! 

 

Grunngjevinga til juryen: 

«Hasla ved Grete Fossen og Ørnulf Hasla blir tildelt Setesdalsprisen 2017 for fortenestefull 
innsats i ei årrekkje. 

Dei har etablert ei solid verksemd i Valle med filial i Oslo. Med marknad og impulsar til eit 
ungt og internasjonalt kundesegment i byen, blir nye kommersielle produksjonar skapt lokalt i 
lag med eigne og andre designarar. 

Hasla er ein arbeidsplass med vekt på arbeidsmiljø og involvering av dei tilsette heilt inn på 
eigarsida. 

Verksemda er eit fyrtårn for næringslivet i Setesdal med sitt fokus på godt handverk og 
tradisjonsbering, trendar og innovasjonskultur! 

Dei har i ei årrekkje arbeidd langsiktig med rekruttering og å halde faget i hevd og teke 
opplæringsansvar som læreverksemd for 61 lærlingar! 

Firmaet med døtrene i førarsetet har blitt ein spydspiss i marknadsføring gjennom sosiale 
media. Dei er og iferd med å innta moteverda med smykka sine - med internasjonal omtale i 
fleire magasin og deltaking på viktige messer i inn- og utland.  
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Verksemda har over tid utmerka seg som nyskapande og inspirerande i høve sin bransje og 
for næringslivet ikkje berre i heile Setesdal og på Sørlandet - men også nasjonalt og 
internasjonalt.  

Grete og Ørnulf er i tillegg rause menneskje i samfunnsliv og lokalmiljø.  Båe, kvar for seg og 
ilag, er  dei drivkrefter i lokale lag og næringsforeiningar. Dei målber samarbeid og 
fellesskapstenking i reiselivet, og ikkje minst er dei nestorar og mentorar for nye etablerarar i 
dalen.» 

 

 

Grüne Woche Berlin 

.... 
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Institutt-vitjing 

Institutt for strategi, leiing og økonomi hadde to-dagars samling i Setesdal der ein la til rette for 
bedriftsbesøk og orienteringar innanfor tema som: transport, helse, opplevings/attraksjonsutvikling , 
fornybar energi, internasjonalisering og forretningsutvikling med verdigrunnlag utover det 
kommersielle mv. 

 

Bilete: 

Berekraftig verdigskaping vart og belyst med innleiingar av Helga Arntzen og verksemda Landeskogen Peace 
Center og Aktive Fredsreiser. Kristoffer K Kallhovd orienterte om attraksjonsutvikling og verksemda Elgtun. Vi 
hadde og eit lite stopp hos Dagfinn og Sigrid Nersten Lunden og fekk sjå og smake frå eplehagen, og det var litt 
om berekraftig reiseliv på toppen av Fånefjellet. Vi hadde og innlegg om fornybar kraft frå Torstein Bjørgum ved 
Otra Kraft, Bjørgulv Sverdrup Lund i Agder Energi og Geir Skjevrak for Bygland Varmesentral A/S og Glenn Qvam 
Haakonsen for KONSESJONSKRAFT IKS. 
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Kompetanse 
Ny lærlingordning for små verksemder i Setesdal 

Styret har vedtok ei 2-årig ordning der ein vil støtte verksemder som kan tenkje seg å ta 
opplæringsansvar. Ordninga er særleg mynta på dei minste verksemdene og verksemder innafor 
fagområde der det er vanskeleg å rekruttere lærlingar.  Det er og opning for at verksemder kan gå i 
lag for å dele opplæringa av lærlingen 

 

Frå ide til marknad – Innovasjon Norge  

Kurs – 24.mai 2017 

 

‘Gründerkurs Aust-Agder fylkeskommune 

Helsesøsterutdanninga – I samarbeid med Lindesnes, Lister og Universitetet i Stavanger vart det 
igangsett eit deltidsstudium , 4 semester over 2 år. Studiet er på 60 studiepoeng og kan vere del av 
masterstudium. Ein arbeidde mykje med å finansiere tilbodet, med samla kostnad 2,3 mill. 
Regionrådet stilte garanti for 1/3 av kostnadane i påvente av ev støtte.  

 

Norskopplæring for å lette inngangen til arbeidslivet i Setedal 

Setesdal regionråd tilbydde i samarbeid med Folkeuniversitetet kurs for «arbeidsinnvandrarar» og 
tilflyttarar frå andre land som har behov for å få «godkjent» nivå på norsken sin og slik kome inn i 
arbeidsmarknaden. (Dette er noko anna enn vaksenopplæringa som kommunane tilbyr flykningar). 
Torhild Austad var kurslærar.  

Kursa:   

 Norskkurs på mellomnivå, B1, er for deltakarar som kan ein del norsk frå før - og som ønskjer 
å lære meir om norsk språk og samfunn  

 Norskkurs på høgare mellomnivå ,B2, var for deltakarar som allereie har basiskunnskapar i 
språket og vil bli meir sjølvstendig til å kommuniserer på norsk.  

 Norskkurs på høgare mellomnivå (B2) med vekt på skriftspråk.  
 Førebuingskurset til Bergenstesten . Bergenstesten er godkjent inntaksgrunnlag for høgskular 

og universitetsstudiar i Norge. Det og relevant om ein har universitets/ profesjonsutdanning 
frå utanlandske universitet og høgskular der det er profesjonskrav t.d. i helsesektor / 
undervisingsektor osb for å få fast tilsetting i Noreg. 

Desentralisert helsesyster-utdanning 

Imponerande å ha slik lærelyst - at ein prioriterer deltidstudium i ein for mange travel kvardag - 
Desse starta på den desentraliserte helsesysterutdanninga sist veke. Av over 100 søkjarar vart 26 
tekne opp på studiet som går i regi av Universitetet i Stavanger - og er i samarbeid med Lindesnes, 
Lister og Setesdal. Stor takk til regionale finansiørar som gjer dette mogleg og investering i slik 
kompetanseutvikling - dvs Sørlandets kompetansefond, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Vest-
Agder fylkeskommune og Sparebank Sør-stiftinga. 

Bilde 
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Sjukepleiarutdanning – 2015-2018 

I 2.studieår var det ei lett oppgåve å vere styringsgruppe for eit studium i godt gjenge med særs god 
oppfølging av Anne Opsal, UIA, og instituttet, og med nøgde studentar – og lite fråfall. 

Sjukepleiarstudium 2018-2021 

I 2017 starta tingingsdialogen med UIA med siktemål utlysing av nytt studium med oppstart 2018. I 
lag med Lister og Lindesnes vart det arbeidd med finansiering av meirkostnadane som 
Regionsamarbeida pårekna for oppstart. 

Yrkessjåfør – grunn- og etterutdanningstilbod 

Både Regional utviklingsplan for Setesdal 2020, handlingsprogrammet og nyleg vedteken 
Kompetansestrategi Setesdal har i seg ambisjonar til å bli delaktige i FOU-prosjekt på ulike nivå, og i 
sær i høve regionale fortrinn og utfordringar, og berekraft. Framlegg til budsjett for 2018 hadde ei 
ramme på 500.000.  

Berekraftig regionutvikling – forprosjekt – Universitet i Agder 

To ulike prosjektidear vart lagt fram for styret i desember, den eine eit mindre forprosjekt for å 
førebu strategiutvikling for berekraftsutfordringar knytt til distrikt, kopling av ulike grøne initiativ inn 
mot overordna utfordringar, og korleis ein kan sjå føre seg regional styring i spenn mellom statlege 
krav og lokale initiativ.  

MARA – inter reg. / EU prosjekt – mobilitet og tilgjengelegheit i distrikt 

Sørlandets Europakontor var initiativtakar til deltaking i eit prosjekt som skal sjå på tilgjengelegheit til 
basis sosial deltaking i distrikt, og utvikling av involverande metoder og å ta i bruk ny teknologi for å 
få dette til. 

forprosjekt om  er tenkt nytta m.a. til ev deltaking i eit nytt interreg./EU-prosjekt som skal sjå på 
mobilitet og tilgjengelegheit gjennom bruk av ny teknologi og anna for distribusjon av tenester i tynt 
befolka område. 

 

  

154



 

Næringsutvikling 
 

Regionalt næringsfond: Fylkeskommunen løyvde kr 600 frå midlane frå Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet for 2017. Tildelingsbrevet gav føringar for å prioritere: 

 Gode gründerar og levedyktige gründerverksemder 
 Vekstkraftige verksemder 
 Innovative næringsmiljø 
 Kvinner, unge og innvandrarar 

Næringsforumet: Næringsmedarbeidarane i lag med landbruksansvarleg hadde avgrensa aktivitet i 
2017 ut frå redusert bemanning mv.   

 Made in Setesdal – merkeordning med kriteria for merkebruk vart utvikla og godkjent. 
 Lærlingsatsing – vart utvikla og lagt fram. 
 Gründerkurs i lag med Fylkeskommunen – vertskaps for ulike kurs mellom kommunane  og 

SR 

Merkeordning – laga i Setesdal / made in Setesdal: Vi ønskjer at produkt frå Setesdal skal få felles 
identitet og ta del i "merkenamnet" Setesdal.   Verksemder som har lok... 

Vekst og gründerskap i landbruksbaserte næringar 
Fylkesmannen si landbruksavdeling tok initiativ til ei drøfting av lokalmat og andre utviklingstema 
relatert til landbruket i Setesdal i etterkant av Grüne Woche-deltakinga.  

Tradisjonelt landbruk er berebjelken i landbruksnæringane i dalen. Men, det finst og alternative 
måtar å tenkje gründerskap og drive verksemd med utgangspunkt i garden som ressurs, for dei som 
kanskje ikkje tenkjer at dei kan bli heiltidsbønder, men har eit bruk dei vil ha som base.  Det vere seg 
å vere besøksstad, å drive eit tilbod i høve barn- og unge via skular, i høve eldre og personar med 
demens eller anna.  

Eit temamøte samla 55 deltakar og responsen vart krystalliserte ut ønskje om oppfølging innafor: 

 Lokalmat – landbruk og reiseliv 
 «Liv i gardane» - garden som opplevingsarena / kreative bønder 
 Frukt og bær 
 Inn på tunet - velferdstenester 
 Storfe på utmarksbeite 
 Honning og birøkt 

Det vart avsett ei ramme til oppfølging i lag med jordbruksansvarlege og fylkesmannen si 
landbruksavdeling. 

 

 

Bilettekst: Inge Olav Fjalestad, Bygland kommune tok regi for fleire av temaoppfølgingane; birøkt – honning, Inn på tunet, og frukt- og bær i 
lag med Ole Magne Omdal hos Fylkesmannen si landbruksavdeling og dagleg leiar i Regionrådet. Inge Eftevand følgde opp storfe-initiativet 
i lag med norsk landbruksrådgjeving. 
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Felles løft  

I 2017 vart det signert samarbeidsavtale mellom Universitetet i Agder, næringsforeinigar og ulike 
næringssamarbeid i regionane og NHO Agder, med siktemål å vidareutvikle samarbeida. 

Visjon: «Agder skal vere den leiande næringsregionen i Noreg, med tett samarbeid mellom UiA og 
næringslivet i landsdelen.» 

I komande toårs-periode vil ein prioritere meir samarbeid for 

 Fleire praksisplassar 
 Formidling av studentoppgåver/jobbar relatert til næringsliv og studentar/nyutdanna via 

Kompetansetorget 
 Innovasjon m.a. gjennom UIA – Nyskaping og mentorordning 
 Felles prosjekter og involvering mellom aktøren 
 Synleggjering felles aktiviteter og prosjekt 

 

Ny lærlingordning for små verksemder i Setesdal 

Styret  oppretta ei 2-årig ordning der ein vil støtte verksemder som kan tenkje seg å ta 
opplæringsansvar. Ordningen er særleg mynta på dei minste verksemdene og verksemder innafor 
fagområde der det er vanskeleg å rekruttere lærlingar.  Det er og opning for at verksemder kan gå i 
lag for å dele opplæringa av lærlingen. 

FRAM for små og mellomstore verksemder 
Innovasjon Norge har eige kompetanseutviklingsprogram for strategisk leiing og bedriftsutvikling for 
små og mellomstore verksemder i distrikta. Frå dalen deltek 4 verksemder med siktemål både å 
styrke verksemda si konkurransekraft og inntening og lønsemd. 

Sommarmagasinet 2017 - Setesdal - Noreg tett på! 

Visit Setesdal i lag med 07-media har laga årets magasin i samarbeid med Regionrådet. Papirutgåva 
vart distribuert ut til turistkontor og reiselivsverksemder i Setesdal og i heile landsdelen.  

Miniseminar -ein lønsam dag! 
I samarbeid med Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge inviterte vi til eit uformelt miniseminar 
2. juni - om Skattefunn-ordninga og andre ordningar mynta på næringslivet for å fremje utvikling av 
verksemder, produkt og tenester. I tillegg til informasjon var det "skrivestove" - der ein arbeide med 
konkrete søknader.  

Fleirkulturell verdiskaping i Agder – Eit prosjekt i regi av fylkeskommunane som går ut på å uake 
vediskapinga gjennom åfå fleire innvandrarar til å lukkast med å starte eiga verksemd. Setesdal slutta 
seg til prosjektet gjennom løyving og gjennom deltaking i styringsgruppe , og gjennomføring av 
regionalt mobiliseringsmøte med kommunar, vaksenopplæring, NAV og andre tilstade. 

 

  

156



 

Fjellsatsinga – Berekraftig byggeri Setesdal – anno 2017 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyste ut ei ordning for å stimulere til næringsutvikling 
og verdiskaping i fjellkommunar i Noreg.  Ein fekk tilsegn om 600.000 til prosjektet. Styret vedtok 
prosjektorganiseringa, og løyvde kr 200.000 som eigendel til gjennomføringa. 

Målet med prosjektet er å utvikle modellar for berekraftig byggeri i form av smarte 
overnattingseiningar. På den måten ønskjer ein å bidra til verdiskaping for både handverkarar, 
produsentar, grunneigarar og reiselivsaktørar som kan utvikle unike, attraktive og miljøvennlege 
overnattingseiningar fleire plassar i Setesdal. Realisering av byggjeprosjekt vil samstundes styrke 
Setesdal som eit attraktivt reisemål. 

Setesdal er sertifisert som berekraftig reisemål, og dette prosjektet vil vere eit godt tiltak for å følgje 
opp satsinga.  

 Arkitekt Erick T. Allende og prosjektkoordinator Ingvild Hovden driv prosjektet.  

 

Skattefunndag: Forskningsrådet orienterte om skattefunnordniga 28.april 2017. Det vart og orientert 
om relevante ordningar frå Innovasjon Norge i same møte. 

 

Roadtrip Setesdal- mobilisering næringssaker: I etterkant av Setesdalskonferansen gjennomførte 
direktør i Innovasjon Norge Agder, Sveinung Hovstad, og næringssjef i Aust-Agder fylkeskommune , 
Wenche Fresvik og dagleg leiar bedriftsbesøk for å sjå på ulike typer næringssaker i Setesdal.  

 

Samskaping – Universitet i Agder: Øystein Djupedal orienterte næringslivet om intensjonane om 
styrkt samhandling mellom akademia og private aktørar på Setesdalskonferansen. 

 

 
Bedriftsretta næringsarbeid 
 

I tillegg til å forvalte det regionale næringsfondet og disponere midlar frå kommunale bidrag inn i 
Regionrådet til m.a. næringsutvikling, ligg det mykje arbeid i oppfølging av aktørar og verksemder og 
tilrettelegging for å utløyse andre ordningar gjennom virkemiddelapparatet i Agder, som m.a. 
Innovasjon Norge.  

Nokre av de større løyvingane i 2017:  

KVS Bygland:  KVS Bygland fekk 100.000 til å styrke marknadsføringa og gjennomføre 
rekrutteringstiltak. 

Landsskyttarstemnet 2020 – Evje: Styret løyvde kr 100.000 til arrangørane av Landsskyttarstemnet i 
2020 – med føring for tilsvarande løyving i 2019 og 2020. Ein ba om utdjuping om korleis profilering 
og marknadsføringa kan leggast opp i samarbeid med Visit Setesdal.  
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Revsnes hotell – fekk løyving på 250.000 til ...... 

OSE water: Bergtor Haugå fekk 250.000 som etablerarstøtte til investering i eigedom og 
tilrettelegging av anlegg og andre relaterte kostnader. 

Elgtun – fekk 50.000 til konseptutvikling / attraksjonsplanlegging før 2017-sesongen. 

 

Tabell / oversikt – løyvingar 
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Oppnemningar og representantar 
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Rekneskap 2017 – Setesdal regionråd 

Tilråding:  
Styret godkjenner rekneskapen som framlagt.  
Rekneskapsmessig overskot i driftsrekneskapen er på kr 132.319,- Styret føreslær at overskotet vert 
sett av til disposisjonsfond 
 
 

Saksutgreiing: 
 
1. Bakgrunn for saka 

Styret handsamer rekneskapen og legg denne fram for representantskapet. 
 

2. Saksopplysningar 
Representantskapet godkjente budsjett i desember 2016. Omdisponeringar føreteke gjennom 
året er innafor ramma og er i form av styregodkjenning av revidert budsjett og einskildvedtak 
gjennom i driftsåret, samt fullmakt til å omdisponere innafor samla ramme. Rekneskapen blir 
framlagt i medhald av dette. 
 
Påløpt mindreforbruk av utgifter til kjøp av varer og tenester, m.a. konsulenttenester, er mykje 
knytt opp til prosjekt. Mindreforbruket er sett av til fond knytt til dei ulike prosjekta. 
 
Årsrekneskapen er revidert av Agder kommunerevisjon IKS. 
Revisor har godkjent rekneskapen som vedlagt. Revisormelding vil bli delt ut i møtet.. 
 

3. Vurderingar 
 
Dagleg leiar orienterer ev ved framlegging av årsrekneskapen og syner elles til årsmeldinga. 
 
 
Valle, den 16.04.2018 
Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 

SAKSFRAMLEGG 

2017/67-6   16.04.2018 
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Vedlegg: 
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Til styret i Setesdal Regionråd 
 
 
REVISORS BERETNING FOR 2017 
 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet for Setesdal Regionråd som viser et ordinært resultat på  

kr 2 655 272 og et regnskapsmessig resultat på kr 132 319. Årsregnskapet består av balanse per 31. 

desember 2017, driftsregnskap og kapitalregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 

noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en 

dekkende fremstilling av selskapets finansiell stilling per 31. desember 2017, og av resultatet for 

regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov om interkommunale selskaper, 

forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal 

regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder 

de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 

standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige 

av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar 

med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som 

grunnlag for vår konklusjon. 

 

Øvrig informasjon  

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i selskapets 
årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  
 
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen.  
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende.   
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AGDER KOMMUNEREVISJON IKS 

 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov om interkommunale selskaper, 
forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å 
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 
 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 

men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk 

i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon 

kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig 

dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger 

som brukerne foretar basert på særregnskapet.  

 

 
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder 
ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

 identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å 
håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter 
ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden 
misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger 
eller overstyring av intern kontroll. 

 opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. 

 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende 
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har 
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne 
kontrollen. 
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AGDER KOMMUNEREVISJON IKS 

 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

 

Konklusjon med forbehold om budsjett  

Konto for refusjoner har en betydelig merinntekt i forhold til regulert budsjett. Kjøp av varer og tjenester 

har en betydelig mindreutgift i forhold til budsjett. Avsetninger til fond i driftsregnskapet har en 

betydelig merutgift i forhold til regulert budsjett.  Vi viser til redegjørelsen i selskapets årsberetning. 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdet 

beskrevet i avsnittet ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet i det alt vesentlige er 

i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. 

 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og 
forskrifter. 
 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 
og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i 
Norge. 
 
 
 
Evje 18. april 2018 
Agder Kommunerevisjon IKS 
 
 
 
Tommy Pytten 
oppdragsansvarlig revisor 
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Søknad om tilskott rulleskiløype 
 

Tilråding:  
 
Styret i Setesdal regionråd avslår søknaden 
 

 

Saksutgreiing: 
 
1. Bakgrunn for saka 

 
Valle kommune søkjer om investeringsstøtte til etablering av rulleskiløype i Brokke. Tiltaket er 
estimert til 12,3 mill og Regionrådet blir søkt om kr. 500.000 i støtte.   
 
 
 

2. Saksopplysningar 
 
Saka blir lagt fram med søknad og forprosjektrapport vedlagt.Ein legg og ved vedtaket frå 
tilsvarande søknad får Otra IL vedrørande etablering av rulleskiløype ved Trollbakken i Evje 
Hornnes i 2016, og til styresak med prinsippavklåringar for støtte til etablering av rulleskiløype på 
Hovden  (Røyrvikåsen) i 2015 som nedfeller omsyn for vurdering av slike saker då og framover. 

3.     Vurderingar 
 
Det omsøkte tiltaket blir vurdert å vere verdfullt i høve utvikling av Brokke som hyttedestinasjon. 
Infrastruktur og tilrettelegging vil ha lokal verknad i høve attraktivitet, og sideverknader for 
innbyggjarar i Valle og hyttefolk i Brokke primært. 
 

SAKSFRAMLEGG 

2018/24-2   17.04.2018 
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Regionrådet ytte støtte til rulleskiløype på Hovden ut i frå at dette er den primære 
vinterdestinasjonen i Setesdal og i landsdelen, og at infrastrukturen var utløysande i høve 
vidareutvikling av Setesdal vidaregåande skule si idrettsline og satsing innafor langrenn.  
Ein la vekt på at dette skulle vere eit konkurransefortrinn som utløyste enda meir innafor 
treningsopphald og arrangement i samarbeid med reiselivsnæringa på Hovden. Ein la og 
vekstpotensialet som ligg i skule, idrett, helse og destinasjonsutviklinga der.  Og at det er viktig 
med differensiering innfor regionen, og at ein i andre delar av regionen hadde ytt større løyvingar 
t.d. for utvikling av fengsel,  anleggsnæringar, skuleutvikling osb. 

 
Når tilsvarande søknad vart lagt fram frå Evje tok ein utgangspunkt i ønskje om  differensiering og 
spissing mellom lokasjonane i Regionen, og støtta vart difor lagt vekt på sommaraktivitet knytt til 
Trollbakken med sykkelløyper og tilgjeglegheit for alle – med ein meir symbolsk støtte på kr. 
60.000. 
 
Dagleg leiar syner til handlingsprogrammet og arbeidet med utvikling av reisemål og 
differensiering – og pågåande prosjekt innafor klatring og samhandling mellom aktørar innafor 
bratt friluftsliv, klatring på Helle og i Valle, folkehøgskuleutvikling relatert til denne typer aktivitet, 
og tilrår at ein heller signaliserer støtte for å understøtte ei slik spissing som vil vere av interesse 
regionalt, i landsdelen og utanlands. 
 
Dagleg leiar syner til vurderingane som er lagt i ovanfornevnte saker – og tilrår difor at styret 
avslår søknaden om støtte.   
 
 
 
 
 
Valle, den 17.04.2018 

Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 

Vedlegg: 
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FORPROSJEKTRAPPORT 

SKILØYPE MED ASFALT, LED-LYSANLEGG OG 

SNØPRODUKSJON 

 

 

BILDE OVER OMRÅDET - KVISLE 
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Innledning og oppdraget 
 

Forprosjektet utgjør grunnlaget som ble gitt Idrettens Anleggsservice as pr. e-post, 27.april 2017. 

ldrettens Anleggsservice as engasjeres til å utarbeide et forprosjekt som skal gi et kostnadsgrunnlag 

for: 

• Etablering av lysløypetrasé med asfaltert dekke for rulleski 

• LED-lys anlegg 

• Snø produksjonsanlegg 
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Oppdraget 
Idrettens Anleggsservice as med kontoradresse Åsbieveien 16, Stoa, 4848 Arendal ble engasjert i april 

2017 for å utarbeide en forprosjektrapport vedrørende mulighetene knyttet til en komplett skiløype. 

Det skal etableres asfalt dekke for rulleski, samt lysanlegg med LED- belysning og med mulighet for 

separat snø-produksjonsanlegg.  

Løypen skal være familievennlig og småkupert og med en asfaltert bruksbredde på 6 meter. 

Vinterstid vil bruksbredden bli på ca. 9 meter (1,5 meter skulder på hver side) 

Denne rapporten er utarbeidet av Idrettens Anleggsservice ved anleggskonsulent Helge Eriksen. 

Målet med forprosjektet med tilhørende rapport er følgende: 

• Beskrive muligheter knyttet til en løype med utgangspunkt i befaringen 

• GPS-måle benevnt trasé. 

• Utarbeide et kostnadsoverslag/kalkyle for benevnt trasé. 

• Utarbeide forprosjektrapport. 

Det ble innkalt til en felles befaring på Brokke 24. mai 2017 kl. 10:30 med representanter fra Valle 

kommune, Valle IL, Agder og Rogaland Skikrets, Hansen Oppmåling as og Idrettens Anleggsservice as.  

Det ble da gjennomført en oppmåling av mulig løype trasé i samarbeid med Hansen Oppmåling AS.  

Utgangspunktet for målingen er ved kanten av nedfarten til alpinanlegget, markert med pil i karet 

under. 
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Rammeverk og regler 
 

                                  
  

Langrenn/skiskyting  

Langrennsanlegg  

I et langrennsanlegg inngår stadion, smørebod, sprinttrasé og løyper (traséarbeid) i tilknytning til 

permanent stadion. De ulike anleggsenheter i forbindelse med et langrennsanlegg kan vurderes som 

separate søknader.  

Tilskudd: inntil 1/3 av godkjent kostnad, maksimalt kr 700 000.  

Løypetraséer med asfaltdekke  

Til løypetraséer for helårsbruk med asfaltdekke kan det i tillegg søkes om tilskudd på  

1/3 av kostnadene inntil kr 700 000 til legging av asfaltdekket.  

Store anlegg: etter særskilt vurdering av departementet.  

Skiskytteranlegg  

I et skiskytteranlegg inngår start-/målområde, skytebane, strafferunde og vekslingsfelt.  

Tilskudd: inntil 1/3 av godkjent kostnad, maksimalt kr 1 000 000.  

Snøproduksjonsanlegg  

Det kan gis tilskudd til snøkanoner, pumper, vannbasseng, tilførselsledninger og annet  

utstyr som er nødvendig for snøproduksjon. Nødvendige offentlige tillatelser  

og konsesjoner for eventuelt uttak av vann fra vassdrag eller bygging av vannbasseng må  

foreligge før spillemidler kan utbetales.  

Tilskudd: inntil 1/3 av godkjent kostnad, maksimalt kr 1 000 000. 

Lysanlegg  

Det kan søkes om tilskudd til lysanlegg for alle utendørsanlegg. Tilskudd: inntil 1/3 av godkjent 

kostnad, maksimalt kr 700 000. 
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Beskrivelse av planlagt trasé 
 

Krav til lengde (spillemidler) 

2 km 

Målt lengde 

1640 meter 

Høydeforskjell 

30 meter  

 

Traséens bruksbredde 
 

Barmark, asfaltert 6,0 meter 

Vinterløype  9,0 meter 

 

Traseen ligger i et område bestående for det meste av skogsterreng med mindre fjellpartier og 

enkelte felter/flater av myr. Løypen bør etableres i mest mulig «tørre områder» for å få tilnærmet 

samme oppbygging av fundamentet. Eksisterende terreng bør benyttes i mest mulig grad ved 

utforming.  

For å imøtekomme Kulturdepartementets krav til lengde, kan traseen forlenges ved å flytte start/mål 

til området ved parkeringsplass på sletta og- eller ved å legge inn ekstra sløyfer i den nye løypen.  

Ved å legge inn en sløyfe fra P-300 til P-1400 unngår man også de største stigninger og vil da få en 

løypelengde på ca. 1 km ved å ta «sletta» i bruk. 

For å imøtekomme behovet til barn og ungdom under 16 år, så bør en av sløyfene i rulleskiløypen 

ikke inneholde bakker med stigning på over 15%. 

For utøvere med bevegelsesutfordringer (kjelke/rullestolpiggere) bør en av sløyfene ikke inneholde 

bakker med stigning på over 12% siden en del utøvere ikke er sterke nok til å forsere brattere bakker. 

For rullestolbrukere generelt er kravet for universell utforming maks 8% (1:12) stigning. 

En av de aller største utfordringene med rulleskiløyper er å bygge sikre utforbakker og svinger der 

farten er stor. Av sikkerhetsgrunner bør utforbakker være slake og rette, men dette er ikke mulig å 

gjøre alle steder. 

Opp til 12% dosering er lett å bygge med vanlige anleggsmetoder og utøvere kan lett passere kurver 

med 12% dosering.  I praksis bør doseringen være maksimum 20%. 
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Grunnarbeider 
• Avskoging av området i en bredde på mellom 12-14 meter 

• Grovplanering med eksisterende masser. 

• Bred trase, 9 meter pluss grøft  

• Svakt tverrfall, skrånende mot en side eller takfall (høyest på midten)  

• Utforming av løypen med hensyn til rulleski, sikring, maskinpreparering og snø-legging 

• Planering av myr og jord, bør eltes (knas) mest mulig før planering  

• Steinmasser dekkes med jord eller grus  

• Store steiner fjernes/graves ned utenfor traseen. Vegetasjon og røtter fjernes fra traseen.  

• Nødvendige grøfter og fundamenter etableres for snø-produksjon og lyssetting.  

Overvannsgrøfter/drenering/skråninger. 

• Fiberduk benyttes før tilføring av knuste masser. 

 

Oppbygging av trase 
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Anbefaler at traseen får ligge gjennom en vintersesong slik at massene får «satt seg». Eventuelle 

utbedringer kan da foretas før asfaltering. 

 

Kostnader grunnarbeider 

Beskrivelse/arbeider Sum  

Avskoging og grovplanering av trase med eksisterende masser 602 800 

Grøftearbeider - OV, kabel og snøproduksjon, vanninntak 757 500 

Tilføring / utlegging / komprimering av masser + geotekstil 2 521 515 

Asfaltarbeider og arrondering 1 516 000 

Sum  5 397 815 

MVA. 1 349 454 

SUM INKL.MVA.  kr 6 747 269  

 

• Komprimeringsfaktor 1,2 er benyttet ved utregning av knuste tilførte masser.  

• Det er tatt høyde for 1 meter overlapp av geotekstil/fiberduk. 

Priser på masser er innhentet fra lokal leverandør. 
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Snøproduksjon 
 

Vi har benyttet SMI Snow Makers AS i Drammen for å beregne og anbefale en løsning av 

snøproduksjonsanlegget. De har tidligere levert viftekanoner til Hovden Skisenter og oppgraderer i 

disse dager også langrenns-traseen på Hovden. 

Trassen i Brokke er beregnet med 22 punkter lanser og snø-legging av totalt 13 200m2 i en bredde på 

8 meter. Det må påregnes å fordele snøen under/etter produksjon. Det er beregnet en avstand på ca. 

75 meter mellom lansene. Ved halvering av avstand mellom lansene vil kostnadene nærmest dobles. 

Vann hentes i elv ca. 100 meter på nedsiden av start/mål. Nødvendige offentlige tillatelser og 
konsesjoner for uttak av vann fra vassdrag må foreligge. 
Her bygges en matevannsstasjon P1 som fører vannet videre opp til høytrykkspumpe.  
Her bygges et pumpehus P2 hvor høytrykkspumpe og kompressor plasseres. Det vil også være plass 
for hovedtavle i bygget.  
Ut i fra P2 føres vannet i 2 veier rundt løype opp mot skibru øverst i anlegget.  
På hver ende av rørgaten monteres en miniflow ventil for å få sirkulasjon i rørgatene uavhengige av 
vannuttak.  
Rørgatene er av typen plastbelagte hurtigkoblingsrør for montasje i grøft, i samme grøft legges 
luftgate.  
For hver ca. 75 m plasseres en brønn med en selvdrenerede semi automatventil.  
Brønnene har lokk og luke samt feste for lanser. Det plasseres 1 stegs lanser med vribart hode pr 
brønn. 

 
 Stålbrønn med lansefeste 
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Snøberegning 
 

     
                    Anlegget er beregnet for å produser snømengden mellom -3 og -5 grader på ca. 48 t 

 

Strømbehov for snøproduksjon 
Anlegget krever opptil 161 kW installert og 400V 

• Matepumpe  11kW 

• Høytrykkspumpe 75kW 

• Kompressor  75kW 

 

 

Kostnader snøproduksjonsanlegg  

Beskrivelse/arbeider Sum  

Pumper, kompressor, brønner, rørgater, lanser,  

 monteringsarbeider, oppstart og igangkjøring 3 505 815 

Sum 3 505 815 

MVA. 876 454 

SUM INKL.MVA. 4 382 269 

        

I disse kostnadene er det ikke medtatt bygningsmessige arbeider i forhold til «nytt hus» for 

snøproduksjonsanlegget. Her må det ses på mulighetene til å bruke samme bygg som alpinanlegget. 

Gravearbeider samt legging av rør/kummer er naturlig å plassere hos grunnentreprenøren. 
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LED-lysanlegg 
Vi har benyttet G.T. Automasjon & Elektroservice AS v/ Geir Mykland til lyssettingen. 

Lysberegning er utført etter Norsk Standard for idrettsbelysning NS-EN 12193 samt veilederen utgitt 

av Kulturdepartementet for rulleskiløyper, langrenn og skiskyting. 

Overslaget er beregnet ut i fra lengden målt i kartet på 1640 meter. Det er medregnet totalt 82 

lyspunkter med ca. 20 meters avstand mellom punktene. Wattstyrken pr. led-armatur er oppgitt til 

70 W. Tilførselsstrøm er basert på tilkobling i eksisterende fordelingsskap. Mastenes høyde er 6 

meter og har en varmforsinket overflatebehandling. Det er lagt opp til bruk av tidsur for styring av 

lysanlegget. 

Strømbehov for lysanlegg totalt er på ca. 6,0 kW 

Kostnader LED-lysanlegg 

Beskrivelse/arbeider Sum  

Armaturer, master og fundamenter 721 600 

Kabel, styring og kabelskap + installasjonsarbeider 610 000 

Sum   1 331 600 

MVA  332 900 

SUM INKL.MVA.   kr 1 664 500  
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Kostnadsoverslag totalt 

ved lengde 1,64 km  

Beskrivelse/arbeider Sum  

Grunn- og asfaltarbeider  5 397 815 

Snøproduksjon 3 505 815 

Lysanlegg 1 331 600 

Administrasjon, rigg og andre kostnader 10% 1 019 673 

SUM   11 254 903 

MVA. 2 813 726 

SUM INKL.MVA.  kr 14 068 629  

 

Ved lengde 2,0 km. 

Beskrivelse/arbeider Sum  

Grunn- og asfaltarbeider  6 037 070 

Snøproduksjon 3 505 815 

Lysanlegg 1 612 000 

Administrasjon, rigg og andre kostnader 10% 1 115 489 

SUM   12 270 374 

MVA. 3 067 594 

SUM INKL.MVA.  kr 15 337 968  

 

Økonomi og spillemidler 
 

Det kan utarbeides følgende 4 spillemiddelsøknader for dette prosjektet: 

• Langrenn/rulleski 

• Løypetrase med asfaltdekke 

• Lysanlegg 

• Snøproduksjonsanlegg 

 

Dette avhenger dog av investeringsnivået, samt godkjenning av idrettskonsulent i Aust-Agder 

fylkeskommune. 

Prosjektet har en estimert totalkostnad for følgende løypelengde: 

• 1,64 km. ca. 14 mnok inkl. mva. 

• 2,0 km ca. 15,3 mnok inkl. mva. 
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FINANSIERINGSPLAN Løypelengde 1,64 KM Løypelengde 2,0 KM 

   

Spillemidler 3 100 000  3 100 000  

Egenandel 10 968 629  12 237 968  

Sum 14 068 629  15 337 968  

mva ref.  2 813 726  3 067 594  

Egenandel etter mva ref. 8 154 903  9 170 374  

 

Vi tar høyde for fullt spillemiddeltilskudd også ved løypelengde 1,64. Denne lengden vil mest 

sannsynlig økes ved detaljprosjektering. 

 

 

Forutsetninger og målgrupper 

Forutsetninger 
 

• Det er en forutsetning når spillemidler gis til slike formål at alle skal kunne bruke 

anlegget og at det bygges med universell utforming. 

• Med tildeling av spillemidler, så krever staten minimum 2 ting: 

 

o At grunnen kan disponeres til formålet i minimum 30 år. 

 

o At anlegget holdes åpent og er tilgjengelig/kan nyttes i minimum 30 år. 

Det betyr at det må tas høyde for hensiktsmessig vedlikehold i perioden. 
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Rulleskiløype er godt egnet for pigging 

 

 

Målgruppe  

 

• Barn og ungdom opp til 16 år  

• Juniorer  

• Senior/eliteløpere  

• Andre som ikke konkurrerer, turløpere, nybegynnere og utøvere med 

bevegelsesutfordringer      
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Konklusjon 
Ved etablering av anlegget vil området kunne benyttes av alle kommunenes innbyggere, idrettslag 

samt tilreisende og hyttebeboere. Anlegget vil også være et fint tilskudd for hyttefeltene som er 

under utbygging. Her vil alle få muligheter til aktiviteter som langrenn, turløype, rulleski og alpint. 

Lett tilgang til anleggene kan være med på at tilreisende velger å bli værende i lengre perioder og at 

også lokale bedrifter kan dra nytte av dette økonomisk.  

Anlegget vil også kunne benyttes ved arrangementet Sesilåmi som går mellom Brokke-Furestøyl i 

Valle og til Sinnes i Sirdal. 

Tanken bak dette anlegget var å få til en løype som skal være familievennlig og småkupert. Kreve lite 

snø for å ta den i bruk vinterstid, samtidig som at det skal være en helårsløype for alle slags type 

utøvere.  

Ski/rulleskiløypene kan gjerne bestå av to sløyfer som kan brukes hver for seg eller i kombinasjon. 

Løypene gir da mulighet for god variasjon i vanskelighetsgrad og utfordring. Nybegynnere kan finne 

forholdsvis lette partier, og de som ønsker større utfordringer kan finne ganske krevende partier. 

Anlegget er gjennomførbart og innfrir også kravene for spillemidler. 

 

 

Med  hilsen 

 

 
Helge Eriksen 

Tlf: 900 59 829 

helge.eriksen@idrettsfinans.no 

 

Vedlegg  
• Oversiktskart med pel.nr. 

• Lengdeprofil 1 

• Lengdeprofil 2 

• Lengdeprofil 3  

• Lengdeprofil 4 

• Lengdeprofil 5 
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Oversiktskart med pel.nr. 
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Lengdeprofil 1 
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Søknad - Opplev Evje 
 

Tilråding:  
 
Styret avslår søknaden frå Opplev Evje. 
 
 

Saksutgreiing: 
 
1. Bakgrunn for saka 

Opplev Evje er ei nystarta verksemd som har som føremål å synleggjere  Evje som 
turistdestinasjon og regionsenter, hovudsakleg gjennom ymse digitale verktøy.  Fokus er 
opplevingar, og marknadsføring av verksemder og aktiviteter i området. Digitale verktøy,- app, 
facebook o.l, annonsar, bilete/videoar o.l. Eit av hovudmåla er å auke antal besøkande til ymse 
arrangement med 10-20 %.  
 

2. Saksopplysningar 
Prosjektet er sett i gong av tre «eldsjeler», verksemda etablerast som aksjeselskap. Hovudmålet 
er å marknadsføre verksemder og aktiviteter på Evje, både for fastbuande og for besøkande.  
 
Inntekter skal kome frå digitale annonsekampanjar, marknadsføre arrangement og skape 
arrangement. På sikt vidareutvikle tilbodet, mellom anna ved å opprette nettbutikk-løysing 
(pakkeløysing, varar o.l). Hovudkundane er verksemder og arrangørar.   
 
Dei søker Setesdal regionråd om 200.000 til oppstart av prosjektet,- til investering i utstyr og 
kompetansebygging, - utvikling av innhald på den digitale plattformen, kompetanse på 
apputvikling og kursing/opplæring innan digital utvikling. I tillegg søker dei Evje og Hornnes 
kommune om 100.000 og midlar frå Innovasjon Norge.  
 
Ein har fått opplyst at Evjemoen Næringspark løyver kr. 100.000 i saka. 
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3. Vurderingar 

Prosjektet er positivt og framtidsretta, og inkluderande. Me vurderar det likevel til å vere for 
lokalt fundert rundt Evje, - i staden for å famne om heile regionen/ Setesdal.   
 
Regionrådet nyttar store ressursar innretta mot felles marknadsføring og for å vidareutvikle 
felles regional reiselivssatsing.  Dette var prinsippavklåra i samband med søknad frå Visit Evje 
– som tilsvarande ønskja støtte til utvikling av lokal reiselivsmarknadsføring, der ein var 
samde om at destinasjonsutvikling/-marknadsføring skulle handsamast lokalt. 
 
På denne bakgrunn innstiller ein på avslag på søknaden.  

 

 

 
 
 
Valle, den 20.02.2018 

Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 

Vedlegg: 
1 Søknad SR 
2 Forretningsplan 
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Setesdal Regionråd 

 

 

         Evje, 29.01.18 

 

 

        Søknad om midler til prosjekt 

                 #oppplevEvje 

 
Vi er i gang med et spennene prosjekt som vi har stor tro på vil gi Evje en unik 
posisjon for videre vekst og aktivitet. Vi ønsker å bidra med å digitalisere Evje, 
og øke verdiskapingen ved hjelp av moderne digitale markedsføringsvektøy og 
en ny felles digital plattform. 

Vi føler oss veldig trygge på dette prosjektet vil gi store positive ringvirkninger 
lokalt og regionalt. 

Vi har satt sammen en spennende og kompetent gruppe som vil gi plattformen 
en unik mulighet til å synliggjøre hva man kan oppleve på Evje. Dette gjennom 
digitale plattformer som hjemmeside, sosiale medier og en egen App for Evje 

For at dette skal lykkes vil det kreve til dels store investeringer i oppstarten på 
tekniske løsninger. Dette er avgjørende for å oppnå en best mulig 
gjennomføring og optimalisere effekten og resultatet ut til kundene. 

Det søkes med dette om kr.200.000 til oppstart av prosjektet «Opplevevje». I 
tillegg vil det søkes midler fra Evje og Hornnes kommune og Innovasjon Norge. 

Mvh 

Leif Jørgen Versland 

Vedlegg 

Forretningsplan med budsjett
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Søknad om støtte til Setesdalsfestivalen 2018 
 

Tilråding:  
Styret avslår søknaden om støtte frå Setesdal spelmannslag vedr. Setesdalsfestivalen, mellom anna 
på bakgrunn av etablert praksis om å ikkje gje driftstøtte til kulturtiltak.  
 
 

Saksutgreiing: 
 
1. Bakgrunn for saka 

Setesdal Spelemannslag er arrangør for Setesdalsfestivalen (tidlegare Setesdalskappleiken). 
Festivalen varar i tre dagar og har eit variert program. Dei søker om støtte frå Regionrådet på 
50.000 for årets festival, ved dagleg leiar Astri Rysstad, i søknad datert 14.03.2018.  
 

2. Saksopplysningar 
Festivalen no i år har eit budsjett på 400.000, der dei reiknar med at 180.000 blir dekka inn med 
billettinntekter. Dei har søkt om støtte frå Bykle, Valle og Bygland kommune, Aust-Agder 
Fylkeskommune og Norsk kulturråd. Søknaden til Norsk kulturråd blei avslegen.  
Setesdal spelemannslag har tidlegare søkt tilsvarande arrangementsstøtte og fått avslag , sjå 
vedlegg. 
 
Setesdal spelemannslag har tidlegare fått støtte til utviklingprosjekt – m.a. 150.000 pr år i 3 år til 
«Setesdalsfolk» - eit barn- og ungdomsprosjekt for å sikre rekruttering til folkemusikkfeltet. auka 
aktualitet og synlegheit. 

 
 

3.     Vurderingar 
Festivalen er med på å fremje folkemusikk, ikkje minst lokal musikk og kultur, og har eit breitt og 
variert program, som set folkekulturen i Setesdal på kartet.  

 
I høve andre festivalar og arrangement har Regionrådet i visse høve ytt oppstartstøtte, der ein 
har vurdert potensiale for at det kan bli kommersiell lønsemd og at arrangementet har 
nyskapande regional verdi.   
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Setesdalsfestivalen er i stor grad avhengig av offentleg støtte, - for å gjennomførast.   
 
Når administrasjonen tilrår at styret ikkje gjev støtte er det på bakgrunn av etablert praksis om å 
ikkje gje rein driftstøtte til kulturtiltak og kulturutgjevingar, og at den ikkje fell innafor den andre 
kategorien nye arrangement med kommersielt potensial. 
 
Dersom styret ønskjer å gi eit positivt signal i høve å understøtte vidareutvikling av folkemusikk 
som kulturnæring, og noko som har stor verdi i høve omdøme regional eigenart, kan ein ev føye 
det inn i vedtaket. 

 
 
 
Runar Granheim, sakshandsamar.  
 
 
 
Valle, den 19.03.2018 

Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 

Vedlegg: 
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Fra: Signe Sollien Haugå - Regionrådet (Signe.Hauga@setesdal.no)
Sendt: 16.03.2018 08.22.41
Til: Post - Setesdal Regionråd
Kopi: 

Emne: VS: Søknad om støtte til Setesdalsfestivalen 2018
Vedlegg: Sponsorsøknad - alle.docx
Ref, saksnr 18/31‐2
 
 
Fra: Astri Rysstad [mailto:astrirysstad@gmail.com] 
Sendt: onsdag 14. mars 2018 13:17
Til: Signe Sollien Haugå ‐ Regionrådet <Signe.Hauga@setesdal.no>
Emne: Søknad om støtte til Setesdalsfestivalen 2018
 
Vedlagt følgjer søknad og budsjett for Setesdalsfestivalen 2018 
 
 
Budsjett for 2018 Setesdal spelemannslag:

Inntekter:

Norsk kulturråd                               kr.    50 000

Kulturmidlar

Bykle, Valle og Bygland                  kr.    20 000

A.A. fylkeskommune                       kr. 100 000

Anna støtte                                       kr.   50 000

Eigne inntekter                                kr.  180 000

Totale inntekter                               kr. 400 000

 

Utgifter:

Honorar                                              kr.  150 000

Premiar                                              kr.    50 000

Varer for matsal                                kr.    50 000

Reiseutg.                                            Kr.   50 000

Leige av utstyr                                  kr.    30 000

Andre utg.                                         kr.    70 000

Totale utgifter                                   kr. 400 000
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SPONSORSØKNAD TIL SETESDAL SPELEMANNSLAG 
 
           SETESDALSFESTIVALEN 2018 
 

  
Vi tillet oss her å søkje støtte til Setesdalsfestivalen 2018 på Rysstad i Setesdal frå 27. – 29. juli.    
 
Vi har i år lagt opp til forteljarseminar, kurs i hardingfele, munnharpe, dans og kveding.  I tillegg vil 
vi ha konsertar med desse artistane: 

         Setesdalskveld med vekt på heimstaddiktarar v/Kirsten Bråten Berg med fleire 
         Lena Willemark med band (Svensk) 
         Laila Yrvum med band (tatermusikk)  
         Stina Brandin (barneprogram) 
         Hallvard T. Bjørgum og Gunnar Stubseid 
         Bordun spelemannslag og lokale spelemenn og –kvinner 
  Frokostkonsert ved Coop – Hylestad  
         Sjokoladekappleik 
         Kappleik 

Vi har tidlegare hatt mellom 60-70 deltakarar på kursa våre.  På Seminaret vil vi leggje vekt på 
forteljartradisjonen frå Setesdal med utgangspunkt i forteljingane i «Gamalt or Setesdal».  Det er 
også i år 100 år sidan professor Olav Bø blei fødd.   

Vi ønskjer å nå ut til eit breitt publikum, men det kostar pengar med store og kjende artistar, slik at 
vi førebels ikkje vågar å satse for stort.  Vi vonar no å få opparbeidd oss eit økonomisk grunnlag slik 
at vi kan satse større til neste år med artistar som Mari Boine, Odd Nordstoga m.fl..  

Kostnadane for heile festivalen ligg på litt over kr. 400 000,-.  Vi har fått innvilga støtte frå Aust-
Agder fylke på kr. 100 000, og tek inn om lag kr. 180 000 i billettinntekter/sal av mat og drikke.  
Vi er takksame for all støtte, og vil sjølvsagt ta med dykkar bedrift med logo i programmet vårt.   
 
Evt. støtte  kan setjast inn på kto.  2890.12.93726 
  
Vi er svært takksame for eit tilskot, stort eller lite! Programmet går i trykken i byrjinga av mai, slik at 
vi treng svar innan april månad 2018.    
 
 
 
 
Med venleg helsing  
Setesdal spelemannslag v/Astri Rysstad, telf. 91575925,  
Adr. Setesdalsvegen 3235, 4748 Rysstad.  Epost: astrirysstad@gmail.com 
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