
 

 

 
 
 
 
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: Bykle hotell 
Dato: 20.06.2018 
Tid: 13:30 

 
Utvalsleiar 

  
Marie Johnnysdotter Pedersen 
utvalssekretær 
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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 Referatsaker 
RS 1/18 Søknad - deltaking i MARA-prosjektet - med vedlegg 
PS 4/18 Rekneskap- Setesdal regionråd 2017 
PS 5/18 Årsmelding- Setesdal regionråd 2017 
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PS 1/18 Godkjenning av innkalling og sakliste



 
side 1 av 7

Faste medlemar som møtte: 
Namn Funksjon Representerte 
Kay A. Jeiskelid Medlem BYKLE KOMMUNE 
Jon Rolf Næss Medlem BYKLE KOMMUNE 
Tone Lise Avdal Medlem BYKLE KOMMUNE 
Margit Dale Medlem VALLE KOMMUNE 
Steinar Kyrvestad Medlem VALLE KOMMUNE 
Leiv Rygg Medlem BYGLAND KOMMUNE 
Olav Neset Medlem BYGLAND KOMMUNE 
Vidar Frøysnes Medlem BYGLAND KOMMUNE 
Vigdis Beisland Medlem BYGLAND KOMMUNE 
Britt Ingrid Andersen Medlem E OG H KOMMUNE 
Lars Reidar Vasland Medlem E OG H KOMMUNE 
Bjørn Alfred Ropstad 
 

Medlem E OG H KOMMUNE 

 
Varamedlemar som møtte: 
Namn Møtte for Representerte 
Olav Hovet*  
Ingar Lindsetmo 
Alf Morten Tallaksen 
 

Knut Hagen 
Hallstein K. Homdrum  
Line Vennesland 
 

VALLE KOMMUNE 
BYGLAND KOMMUNE 
E OG H KOMMUNE 

Hovet deltok i orienteringane men ikkje i vedtakssakene. 
 

Bykle, 

MØTEPROTOKOLL 

Møtestad: Bykle hotell 
Dato: 14.12.2017 
Tid: 10:30 – 12.10 

Andre som møtte: 
Namn  
Marie J. Pedersen 
Signe Sollie Haugå 

Utvalssekretær  
Dagleg Leiar 

Aud Sunniva Fuhr 
Aasmund Lauvdal 
Jens Arild Johannessen 

Rådmann i Valle kommune 
Rådmann i Bygland kommune 
Rådmann i Evje og hornnes kommune 
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Marie Johnnysdotter Pedersen 
Utvalssekretær 
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Saksnummer Innhald 
PS 1/17 Godkjenning av innkalling og sakliste 
PS 2/17 Godkjenning av møteprotokoll representantskapet SRR 

21.06.2017 
PS 3/17 Referatsaker 
RS 1/17 Handlingsprogram 2017-2020 
PS 4/17 Orienteringar 
PS 5/17 Godtgjering - styreleiar og leiar av representantskap - 

Setesdal regionråd 
PS 6/17 Budsjett 2018 -Setesdal regionråd 
PS 7/17 Val av leiar og nestleiar i representantskapet 
PS 8/17 Endring av vedtekter - tal styremedlem  
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PS 1/17 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Representantskapet - 14.12.2017  

Handsaming: 
Leiv Rygg føreslo tilleggssak: Val av leiar og nestleiar i representantskapet. 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakliste godkjent med endring framsett i møtet. Samrøystes.  
 
PS 2/17 Godkjenning av møteprotokoll representantskapet SRR 21.06.2017 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Representantskapet - 14.12.2017  

Handsaming: 
Ingen merknad til møteprotokoll representantskapet 21.06.2017 
 
Vedtak: 
Møteprotokoll frå representantskapsmøte 21.06.2017 – godkjent. Samrøystes. 
 
PS 3/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Representantskapet - 14.12.2017  

Handsaming: 
 
Vedtak: 
Referatsak vert teke til orientering. Samrøystes. 
 
 
RS 1/17 Handlingsprogram 2017-2020 
PS 4/17 Orienteringar 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Representantskapet - 14.12.2017  

Handsaming: 
 
Ungdomsprosjektet, Setesdal gründer og samfunnsutvikling (SGoS)  
Trond Haugå - orienterer om prosjektet , organsering, fokusområder og 
arbeidsgrupper, samt status / resultat pt. 
 
Berekraftig byggeri – Anno 2017 
Ingvild Hovden orienterer om prosjektet, føremål og prosjektaktiviteter pt.  
 
Representantskapet uttrykte støtte til SGoS og intensjonar om vidareføring. 
 
Vedtak: 
Styret tek orienteringane til etterretning. Samrøystes. 
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PS 5/17 Godtgjering - styreleiar og leiar av representantskap - Setesdal regionråd 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Representantskapet - 14.12.2017  

Handsaming: 
 
Lars Reidar Vasland fremmer forslag til vedtak:  

Styrehonorar knyter ikkje opp til dagleg leiars lønn, men godtgjørelsen 
vurders kvart år av representantskapet. Det same gjelder leiar av 
representantskapet. 
Honorar styreleier 85 000kr gjeldande frå 1/1 – 2018 
Honorar representantskapsleiar 8 000 kr. 

 
Margit Dale fremmer forslag til vedtak:  

15% av stortingsrep. si løn. 
 
Representantskapsleiar gjennomførte votering mellom styret si innstilling og 
framlegg frå Lars Reidar Vasland.  
Røysting: 7 røysta for styret si innstilling og 7 for Lars Reidar Vasland sitt 
framlegg. Vasland sitt framlegg vart vedteke med representantskapsleiar si 
dobbeltstemme. 
 
Vedtak: 
Styrehonorar knyter ikkje opp til dagleg leiars lønn, men godtgjørelsen vurders 
kvart år av representantskapet. Det same gjelder leiar av representantskapet. 
Honorar styreleier 85 000kr gjeldande frå 1/1 – 2018 
Honorar representantskapsleiar 8 000 kr. 
 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 06.12.2017  

Handsaming: 
Lars Reidar Vasland føreslo redusert godtgjering, og deling av godtgjering 
mellom styreleiar og leiar av rådmannsutvalet. 
Kay Jeiskelid er viljug til stemme for å imøtekome framlegg frå Evje Hornnes 
kommune dersom dei ønskjer det, - om ikkje bør dagens ordning vidareførast. 
Jon Rolf Næss føreslo å vidareføre dagens ordning. Godtgjeringa speglar 
forventing til innsats/ansvar og tid/prioritet til å følgje opp det regionale arbeidet. 
Godtgjeringa til styreleiar omfattar både meirarbeid, nytting av posisjon og 
nettverk, i tillegg til ansvar som følgjer med vervet til representasjon og 
oppfølging av dagleg drift. 
Framlegg til vedtak frå styreleiar vart sett opp mot framlegg frå Vasland. 
Styreleiars framlegg vart vedteke mot ei røyst. 
 
 
Vedtak: 
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Styret innstiller på at dagens ordning med godtgjering til styreleiar og 
representantskapsleiar blir vidareført. Godtgjeringa speglar forventing til 
innsats/ansvar og tid/prioritet til å følgje opp det regionale samarbeidet. 
Godtgjeringa til styreleiar omfattar både meirarbeid, nytting av posisjon og 
nettverk, i tillegg til ansvar som følgjer med vervet til representasjon og 
oppfølging av dagleg drift. 
 
PS 6/17 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. 
 
 
PS 7/17 Val av leiar og nestleiar i representantskapet 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Representantskapet - 14.12.2017  

Handsaming: 
Forslag frå Leiv Rygg: Steinar Kyrvestad ny leiar, og Jon Rolf Næss ny nestleiar 
for perioden 2018-2019. 
 
Samrøystes vedteke. 
 
Vedtak: 
Steinar Kyrvestad vert ny leiar i representantskapet. Jon Rolf Næss vert ny 
nestleiar i representantskapet for perioden 2018-2019. 
 
PS 8/17 Endring av vedteker - tal styremedlem 
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Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Representantskapet - 14.12.2017  

Handsaming: 
Representantskapsleiar tok opp til avrøysting om representantskapet forslag til 
tilleggssak vedrørande endring i tal styrerepresentantar/ vedtektsendring i møtet. 
 
Representantskapet godkjente realitetshandsaming av tilleggssak med 11 
røyster for og 3 imot. 
  
Forslag frå Tone Lise Avdal: Regionrådet styre utvides med 4 repr., 1 frå kvar 
kommune. Kvinneandelen skal være rundt 30%. 
 
Representantskapsleiar framsette på denne bakgrunn forslag til vedtektsendring 
pkt. 4, 1 avsnitt: 
 
Ordlyden blir endra frå: 

Styret skal ha to faste styremedlemmar og to varamedlemmar frå kvar 
deltakarkommune. Kommunane oppnemnar sjølv sine medlemmar . 
Funksjonstida følgjer kommunevalperioden 

 
Til: 

Styret skal ha tre faste styremedlemar og to varamedlemar frå kvar 
deltakarkommune. Båe kjønn skal vere representert. Kommunane nemner 
sjølv opp sine medlemar. 

 
Representantskapsleiar gjorde merksam på pkt 9 i vedtektene som  fastset at det 
krev eit fleirtal på 2/3 av dei avgjevne røystene i representantskapet og 
godkjenning frå alle deltakarane. Framlegget til vedtaket var difor tilføygd:  
 
Vedtaket blir sendt til kommunane for godkjenning.  
 
Jf. pkt 11 i vedtektene tek endra vedtekter til å gjelde når dei fire  samarbeids-
kommunane har godkjent dei og dei er underteikna av ordførarane i 
samarbeidskommunane. 
 
Vedtak: 

Styret skal ha tre faste styremedlemar og to varamedlemar frå kvar 
deltakarkommune. Båe kjønn skal vere representert. Kommunane nemner 
sjølv opp sine medlemar. 
 
Vedtaket blir sendt til kommunane for godkjenning 

 
Samrøystes vedteke.  
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PS 3/18 Referatsaker



Fra: Signe Sollien Haugå - Regionrådet (Signe.Hauga@setesdal.no)
Sendt: 16.03.2018 18.59.23
Til: Post - Setesdal Regionråd
Kopi: 

Emne: Fwd: Signed partner declaration and state aid declaration
Vedlegg: DRAFT outline of Workplan MARA 20180316 KLTSSHRH comments.docx;ATT00001.htm;Letter of
support fylkesmannen.pdf;ATT00002.htm;Partner declaration.pdf;ATT00003.htm;State aid self-
declaration.pdf;ATT00004.htm
Fra: Rita Hansen <Rita.Hansen@e-h.kommune.no>
Dato: 16. mars 2018 kl. 14:44:45 CET
Til: Clara Coornaert <cc@sustainable-projects.eu>
Kopi: Signe Sollien Haugå - Regionrådet <Signe.Hauga@setesdal.no>, Karsten Aust <ka@south-norway.no>, Jens
Arild Johannessen <Jens.Arild.Johannessen@e-h.kommune.no>, "klt@south-norway.no" <klt@south-norway.no>
Emne: Signed partner declaration and state aid declaration

Dear Clara,
 
Please find attached 4 documents:
 

A)    Signed partner declaration
B)    Signed state aid self declaration.
C)    Draft outline of Workplan
D)    Letter of support from the County Governor

 
The second letter of support will be sent you as soon as possible.
 
The documents will also be sent by regular post as you requested.
 
Best regards,
Rita
 
 
 
 
 

Fra: Clara Coornaert [mailto:cc@sustainable‐projects.eu] 
Sendt: onsdag 21. februar 2018 15.06
Til: Karsten Aust <ka@south‐norway.no>; Barbara Budnik <b.budnik91@gmail.com>; Wiesław Urban
<w.urban@pb.edu.pl>; Lidia Grabe <lidia.grabe@em.mv‐regierung.de>; Laima Greiciune
<laima.greiciune@vgtu.lt>; Rita Hansen <Rita.Hansen@e‐h.kommune.no>; Tobias Heldt
<the@du.se>; Holger Janssen <holger.janssen@em.mv‐regierung.de>; Natalya Lavrushina
<natalya.lavrushina@petrozavodsk‐mo.ru>; Malcolm Lundgren <malcolm.lundgren@trafikverket.se>;
Andzejs Stepancuks <andzejs.stepancuks@vidzeme.lv>; Elżbieta Szymańska
<e.szymanska@pb.edu.pl>
Kopi: Carsten Beyer <cb@sustainable‐projects.eu>
Emne: MARA documents to fill in
 

Dear MARA partners,

I would like to thank you once more for coming to Berlin yesterday and for providing very valuable
inputs! I hope you all had a safe trip back! 

As discussed yesterday, please find attached 4 documents that you will need to fill in and return to us by
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Mid March (the exact deadlines for each document are mentioned below):

1) Your Partner declaration: please fill in this attached document carefully following the instruction
given in the grey boxes. You will find in the Excel table attached (MARA_partnership) your partner
number. Please indicate this number where required in the partner declaration. Please send your filled
declaration back to me for a pre check before signing it. The deadline to send me the signed final
partner declaration is 16th March.

2) Your state aid self declaration should be filled in as well. You will find the template attached.
Again, please follow the instruction given in the grey boxes. Please send your filled State aid self
declaration back to me for a pre check before signing it. The deadline to send me the signed final state
aid self declaration is 16th March.

3) Budget and administrative information template: please fill in the attached budget template
following the instructions indicated in the document. Some examples or additional instructions are
indicated in red. For some of the boxes, you will see that a drop menu is available (you need to click on
the small arrow on the right side of the boxes and to select one of the items of the menu). Please
complete all the boxes except the spending plan (we will do it for you at the partnership level). When
indicating your budget in this template, please do not exceed the budget you sent me in the orange table
you completed few days ago. Your budget can decrease if needed but can't exceed what you indicated
before. The deadline to submit this budget template is 13th March.

In order for you to plan your travel costs, please note that 5 partner meetings will be organized taking
place in Sweden, Norway, Poland, Germany and Latvia. In addition to that, you should also plan the
attendance of few other workshops or conferences (approximately 5) in the Baltic Sea Region. In
general, you should budget 600-700€ for a travel for one person. 

Under the budget line External services: You might want to subcontract certain tasks. Thus you should
foresee enough funds here. Also all logistical costs (e.g. for events organization, promotion of the project
results etc.) are budgeted here. We suggest to plan with an external service budget of at least €30k -
€50k (depending on the costs in your country) – if you plan to subcontract a lot, then of course more.

Partners from Germany, Norway, Russia and Lithuania should budget for a First Level Control (Auditor)
under the Budget Line External Services (approx. € 5k - €10k depending on the country).

4) The letter of support template: the table attached called "MARA partnership" is also listing the
associated partners we agreed on yesterday. Please complete the yellow parts of the Letter of support
template with you associated partner's information and make this letter of support as specific as possible,
especially the part listing how the associated partner will concretely support the project. Then please
send your letter of support to your associated partner for him/her to sign it (and amend it if necessary).
Please send me your signed letter(s) of support no later than 16th March. 

 

For those who couldn't attend our meeting yesterday, please think about one or two associated partners
you would like to involve in the project (local public authorities, transport administrations or
companies,... which would be key actors for the implementation of the project in your region). Please
send me your suggestion of associated partners by Monday 26th February.

 Should you have any question related to those 4 documents, do not hesitate to come back to me via
email or phone. 

Please keep in mind that the dates I mentioned above are the deadlines for you to send me your final
signed documents and that receiving the documents earlier is always appreciated.
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Best regards,

Clara

 

Clara Coornaert

s.Pro - sustainable projects GmbH

Kärntener Straße 20 - 10827 Berlin

Tel. +49 30 832 1417 - 53

www.sustainable-projects.eu
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DRAFT outline of Work Plan MARA

1 

Work Package 2: “Analysing: identifying mobility needs in touristic 
remote areas” 
 
WP leader: PP2 Bialystok University  
 
Aim of the WP2 

The aim of this WP is to identify the current and future mobility needs of the local tourism sector (the economic driver) 
and the remote areas’ citizens’ mobility needs (the social driver) in the remote partner regions. To do so, the main 
stakeholders (citizens, tourists, transport actors, local public authorities) should be targeted, questioned and thus better 
involved in planning mobility concepts. The existing methods and tools used in the partner regions for stakeholders’ 
involvement should be assessed and improved based on other partner regions’ inputs (GoA 2.1). New participative 
methods (i.e. digital ones) should also be assessed and potentially used to improve the stakeholders’ involvement based 
on other regions’ best practices.  
 
Once the existing tools will have been assessed and improved, the improved tools will be used to identify the current 
mobility needs of citizens and tourists in the partner regions taking the seasonality aspect of this mobility into account 
(GoA 2.2). In addition to that, methodologies for screening the population mobility based on mobile phone data for 
instance should be used. Common patterns between tourists and citizens’ needs should be found out in order to increase 
the efficiency of the mobility offer.  
 
In parallel to the mapping of existing mobility needs, the analysis of the existing mobility solutions in the partner regions, 
should they be individual or collective, classical or alternative, should be inventoried for both residents and tourists (GoA 
2.3). Mismatches between the mobility needs (GoA 2.2) and the existing mobility solutions (GoA 2.3) should be identified 
as the Work Package main output.  

Partner involvement (WP2) 

 Which are the particular competences of involved partners that are needed to successfully realise planned activities and outputs?  
 In case some specific partners have a significantly more active role than others, please explain this imbalance 
 If relevant, please describe to role of partners from the private sector 

WP2 coordinator: PP2 Bialystok University has a strong experience in the field of mobility research, especially in relation 
to the tourism management. They have a strong knowledge of using social method participation during the 
implementation of regional development programs and strategies. They are also used to cooperate with various 
stakeholders such as entrepreneurs, public administration entities (local or regional), the local civil society for research 
purposes. PP2 Bialystok University will also coordinate GoA 2.2. 
 
PP11 SYKE will coordinate GoA 2.1. Strong knowledge of participatory methods for stakeholders’ involvement, especially 
methods based on GIS and digital tools. They will be involved in all the GoAs of this Work Package and will strongly 
support PP2 Bialystok University for GoA 2.2 and especially the final mapping of citizens’ and tourists’ mobility needs.  
 
PP9 Dalarna University will coordinate GoA 2.3. Dalarna University has a strong experience in micro-data analysis, GIS 
and big data modelling that leads to mobility solutions. In addition to coordinating GoA 2.3, PP9 will support PP2 
Bialystok with GoA 2.2 and especially with the final mapping of citizens’ and tourists’ mobility needs.  
 
All the other partners will also take part in this Work Package. They will all gather information for their own region on 
the existing tools and methods used in their region for stakeholders’ involvement in mobility needs and spatial planning 
(GoA 2.1) and identify the current mobility needs and existing mobility models in their own region (GoA 2.2 and 2.3).  

 

Associated Partner involvement (WP2) 

AO1 Diakonie Schleswig-Holstein, Lead partner of the ongoing MAMBA project co-funded by the BSR Interreg 
Programme and AO2 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt, Lead partner of the 
Interreg Central project RUMOBIL (which support transnational cooperation between public authorities and their 
transport entities) will both be involved in this WP. Their researches dealing with the assessment of the current mobility 
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DRAFT outline of Work Plan MARA

2 

needs will be used for GoA 2.2 and 2.3, in order to avoid duplication of the work.   
 

 

 

Group of activities (GoA) 2.1 Title:  

 
Increase the involvement of interested parties  

Description of the GoA 2.1 (max 3000 characters) 

(Are these activities of a particular transnational relevance? How? Do the activities serve a pilot action purpose?  If relevant, 
how are the target groups involved in the activities and in the development of the output?) 
 

In order to increase the involvement of stakeholders (citizens, tourists, local authorities, spatial planners or companies) 
in the spatial planning process and by understanding their mobility needs, an analysis of the existing tools and methods 
used in all the partner regions should be applied. A common template / methodology will be elaborated by PP11 SYKE in 
cooperation with the other partners in order to conduct this assessment. 
The methods and tools which will be inventoried will then be evaluated by the respective partners using common 
criteria of evaluation. Solutions should then be found in order to improve those methods and tools, based on other 
partners’ tools and best practices. Each partner should indeed select at least 2 best practice tools from other regions 
which should apply and be implemented in their territory. The transnational exchange of best practices and of solutions 
for stakeholder involvement to improve the existing tools is a key element of this GoA. A short report should be 
produced as a result of this GoA, presenting the existing stakeholders involvement’s tools and methods in all the partner 
regions, evaluating them and listing good practices from other partner regions which could be transferred to each 
region.  
For each region, the conditions to improve people’s involvement in the spatial planning process should be identified and 
a concrete stakeholders’ involvement strategy should be produced, adapted to the different stakeholders and their 
particular need (the best way to involve citizens in spatial planning might indeed not be the same as the one to involve 
companies).  
 
This GOA will be led by PP11 SYKE which has thorough experience in the field of mobility research and stakeholders’ 
consultations. This partner is also specialised in digital tools  such as public participatory geographic information system, 
which are new ways of involving remote stakeholders such inhabitants of rural areas. In addition to coordinating this 
GoA, PP11 will therefore provide advices and inputs to other project partners on digital methods for stakeholders’ 
involvement, which are considered by all partners as very relevant tools to involve more and better stakeholders.  
All the partners will take part in this Group of Activities. They will all gather information for their own region on the 
existing tools and methods used in their region for stakeholders’ involvement in mobility needs and spatial planning 
(GoA 2.1). 

Output  GoA 2.1 (max 2000 characters) 

A group of activities would usually result in an output or a main output/investment. Please note that each investment is a 
main project output. In case this activity results in a (main) output, please describe the output and its purpose. Please also 
describe the transnational value of this output. 
 
 

This group of activities will result in the production of three different outputs: 
-A report should be produced as a result of this GoA, inventorying the existing stakeholders’ involvement’s tools and 
methods in all the partner regions, evaluating them and listing good practices identified which could be transferred to 
each region. This report should not be longer than 30 pages.  
-One stakeholders’ involvement strategy should be produced for each region. It should summarise the conditions to be 
met in order to improve target groups’ involvement in the spatial planning process and provide very concrete steps for 
each region in order to better involve those target groups. Each involvement strategy should also take into account the 
specific features of the different stakeholders’ groups and adapt its discourse to those very different stakeholders and 
their interests. Those stakeholders’ involvement strategy should not be longer that 5 pages for each partner region to be 
used by the respective regional public authorities.  
 

Commented [CC1]:  To SYKE: do you have any 
suggestions on such criteria? 

Commented [CC2]:  To SYKE: could you please clarify 
with other digital tools? 

17
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3 

 
Timeline of 2.1 A 2.1 I 2.1 
Period 1 X  
Period 2 X  
Period 3   
Period 4   
Period 5   
Period 6   
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DRAFT outline of Work Plan MARA

4 

Group of activities (GoA) 2.2 Title:  

 
Identify current mobility needs  

Description of the GoA 2.2 (max 3000 characters) 

(Are these activities of a particular transnational relevance? How? Do the activities serve a pilot action purpose?  If relevant, 
how are the target groups involved in the activities and in the development of the output?) 
 

Using the improved tools and methods for stakeholders’ involvement (GoA 2.1) the project partners will identify the 
current and future mobility needs in their region. Several target groups are identified for this GoA: the transport users, 
such as tourists and citizens, the local companies, the spatial planners and the local authorities. Classic tools such as 
interviews, public consultations, surveys (should they be digital or not) and statistics should be used for that purpose. 
The target groups mentioned above will therefore be involved at that stage.  
In addition, new tools identified under GoA 2.1 (such as digital ones) shall be piloted in the regions.  
In addition to stakeholders’ consultation, the mobility needs should be identified using mobile data in order to identify 
real mobility. A Population Mobility Monitor will be developed by Uni Tartu (PP12) in order to identify real mobility 
patterns. Different solutions could be developed via this PMM: each country will have its solution (depending on 
available data) and seasonal applications will be available as it is clear that the mobility needs in touristic areas are 
depending a lot on seasons.  
Additionally, citizens’ and tourists’ systems (i.e. their centers of interest such as supermarkets, schools, shops, doctors, 
cultural places, tourist attractions…)  should also be mapped based on GIS.  
Finally, the research carried out by the Interreg projects MAMBA (Interreg BSR) and RUMOBIL (Interreg Central) dealing 
with the assessment of mobility needs should be used at that stage. Both partners are Associated partners of this 
project.  
Transnational aspect: exchange of good practices as some partners have good experience with certain tools such as 
survey (PP2 Bialystok) or the organisation of public consultation (PP1 EM-MV and PP3 Vidzeme and PP4 Setesdal) or the 
use of GIS data (PP11 SYKE and PP9 Dalarna).  
All the mobility needs identified will then be presented as maps for each region. Several maps will be produced for each 
regions taking into account the seasonality (especially for tourists mobility) and the period of the day (the mobility needs 
being different in the morning or in the middle of the day).  
 
This GoA will be lead by PP2 Bialystok University. This partner has a strong experience in the field of mobility research. 
They have a thorough knowledge of using social method participation in order to gather citizens and tourists’ needs and 
have also developed digital tools in order to evaluate stakeholders’ opinions. In addition, they have experience in 
identifying mobility needs, among others in the area of flexible services, for citizens and tourists in remote regions.  
PP11 SYKE and PP9 Dalarna University will be particularly involved in this GoA as well as they both have strong 
experience in using GIS tools and mapping mobility needs. 
PP12 University Tartu will also be a key partner for the development of this GoA. It will indeed develop a Population 
Mobility Monitor (PMM), which aims to monitor population/tourism mobility and detect changes in mobility patterns 
related to implementing new policies / measures and developing / changing infrastructure. To do so, the PMM will use 
data from traffic counters, mobile phones and tourism surveys.  
All the partners will be involved in this GoA as the existing and future mobility needs in each partner regions should be 
screened at that stage. 

 
 

Output  GoA 2.2 

A group of activities would usually result in an output or a main output/investment. Please note that each investment is a 
main project output. In case this activity results in a (main) output, please describe the output and its purpose. Please also 
describe the transnational value of this output. 
 
 

The output for this Group of Activities is the production of maps presenting the mobility needs in each region. Based on 
the information gathered by each partner, several maps will be produced by PP9 Dalarna  and PP12 Uni Tartu for each 
region, taking into account the seasonality (especially for tourists’ mobility) and the period of the day (the mobility 
needs being different in the morning or in the middle of the day). The presentation of the mobility needs will be adapted 
to each regions’ existing mapping tools. New maps will be created in regions where no mobility maps are currently 
existing. However, in other partner regions such as PP3 Vidzeme, where mapping tools already exist, new information 
layers could be integrated to existing tools.  

Commented [CC3]:  PP9 Dalarna and P12 Uni Tartu 
please confirm. Could another partner such as PP11 SYKE 
assist here? PP9 Dalarna, could you please add few elements 
on the format of the maps? 
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In addition to those maps, 1 pilot living map will be elaborated for the Dalarna region.  
 

 

 

Timeline of 2.2 A 2.2 I 2.2 
Period 1   
Period 2 X  
Period 3 X  
Period 4   
Period 5   
Period 6   

  

Commented [CC4]:  PP9 Dalarna, could you please 
develop a bit on that matter? PP12 Uni Tartu, do you have 
the capacity and knowledge to develop living maps 
presenting the mobility patterns for the different partner 
regions? 
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Group of activities (GoA) 2.3 Title:  

 
Analyse existing mobility models 

Description of the GoA 2.3 (max 3000 characters) 

(Are these activities of a particular transnational relevance? How? Do the activities serve a pilot action purpose?  If relevant, 
how are the target groups involved in the activities and in the development of the output?) 
 

In parallel to GoA 2.2 (Identify current mobility needs), partners will inventory the existing mobility models in their own 
remote region. Both public and private transport should be screened. Classic models such as taxis, public buses, trains 
should be identified there as well as alternative mobility models such as car sharing, on-demand buses or automated 
transport. One of the main challenges of the remote regions is indeed that public transport are very expensive and not 
really competitive.  
Transport companies’ data should be used in order to have an overview of the schedules available. Transport departments 
of local authorities, which often have access to the public transport schedules, should help there as well to provide data. 
The result of this inventory should be presented in maps format, complemented by Excel or Word documents in case 
information can’t be displayed on maps.   
A common template for this inventory will be developed by the GoA coordinator PP9 University Dalarna.  
The main objective of this GoA 2.3 will be to identify mismatches between the current mobility needs of the users (citizens, 
tourists, local/regional companies) screened in the GoA 2.2 and the existing mobility models in the partner regions. After 
having identified those mismatches, partners will screen the existing mobility models developed in other partner regions 
and will have the possibility to identify good practices in order to adapt and develop them in their own region  under WP3. 
Tailored new mobility models should be explored in Work Package 3 in order to fill in the mobility gaps identified under 
the WP2.  
 
This Group of Activities will be coordinated by PP9 Dalarna University.  
All the partners will be involved in this GoA as the existing mobility models in each partner regions should be screened at 
that stage. 

 
 

Output GoA 2.3 

A group of activities would usually result in an output or a main output/investment. Please note that each investment is a 
main project output. In case this activity results in a (main) output, please describe the output and its purpose. Please also 
describe the transnational value of this output. 
 
 

GoA 2.3 will produce a main output which will consist of 1 action plan for mobility solutions per partner region, including 
maps. This output should list the existing mobility models of each regions and identify the mismatches between the 
current mobility needs of the end users identified under GoA 2.2 and the existing mobility solutions inventoried.  
It will comprise several parts: 
-a summary of the key findings of the outputs produced under GoA 2.2 and including maps 
-an inventory of the existing mobility models in each region 
-the identification of mobility mismatches in their own region 
-the identification of mobility models’ best practices which have been identified in other partner regions and which 
could be adapted in the partner own region in order to reduce or even overcome mismatches.  

 

Target Group Main Output 2.3 (max 2000 characters) 

The practical application of main outputs is what determines the change a project brings to its target groups and helps 
enhance their institutional capacity. Please provide answers to the following questions: 

 Which target groups will apply the main output (e.g. manage it, implement it, apply in their daily practice)? 
 If applicable, which end-users will benefit from the main output (e.g. use the newly established services)? 
 In case of investment, please explain who will own it? 
 In which areas/regions the main output will be used? 

 
 

Commented [CC5]:  PP9 Dalarna, please add here your 
specific experience dealing with development / assessment / 
analysis of mobility models 
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This main output described above will be used in all the partner regions’ areas.  
The target groups will be diverse. The first ones are the public authorities of the partner regions in charge of spatial 
planning and mobility, should they be local, regional or national. The aim is indeed for them to improve their spatial and 
mobility plan based on the GoA 2.3 results, in order to better match the users’ needs.  
The local and regional transport actors (transport companies, transport department of public authorities) are also key 
targets of this output as they will have the possibility to modify their offer based on the mismatches identified in this 
main output.  
The various end-users (citizens, tourists, companies) are also important target groups of this GoA as they will benefit 
from the improved mobility offer. These end-users will also be directly involved in the GoA 2.2 as they will be consulted 
in order to identify their mobility needs.  

 
Timeline of 2.3 A 2.3 I 2.3 
Period 1   
Period 2   
Period 3 X X 
Period 4 X X 
Period 5   
Period 6   
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Work Package 3 “Applying: adapting and advancing existing 
mobility solutions and testing new ones” 
 
WP leader: PP6 Trafikverket (Swedish Transport Administration)  
 
Aim of the WP3 

Mobility mismatches between mobility demand and offer in the partner regions have been identified as a result of the 
WP2. The aim of this WP is to reduce and/or overcome those mismatches thanks to the implementation of new mobility 
solutions which are more adapted to the end-users needs. For instance, because of the importance of seasonality of 
tourism in those remote touristic areas, the new mobility models should be flexible enough to face seasonal transport 
mobility peaks.  
This objective will be achieved via different ways:  

 adapting existing mobility models in the partner regions based on the mobility needs identified in the WP2 (GoA 
3.1) 

 developing new mobility solutions (GoA 3.2) which could be based on good practices identified in partner 
regions (as a result of GoA 2.3).  

The improvement of existing mobility solutions (GoA 3.1) and the development of new mobility solutions (GoA 3.2) will 
be implemented in parallel in different cases.  
In certain partner regions, those adapted and/or new mobility solutions will then be tested in reality in pilot cases (GoA 
3.3).  
Transnational dialogue is a key element of this work package. Each case owner, i.e. each project partner which will 
develop and/or test new mobility solutions, will indeed be supported by a Peer group of project partners. The Peer group 
members are project partners also interested in the case, either because they have experience with this mobility solution 
and can contribute with specific expertise, or because they face the same challenges and would also like to implement 
the same mobility solution in their region. The elaboration of mobility solutions (GoA 3.1/3.2) and pilot cases (GoA 3.3) 
will be the result of regular discussion between the Peer group.  

Partner involvement (WP3) 

 Which are the particular competences of involved partners that are needed to successfully realise planned activities and outputs?  
 In case some specific partners have a significantly more active role than others, please explain this imbalance 
 If relevant, please describe to role of partners from the private sector 

WP3 will be lead by PP6 Trafikverket which will also coordinate GoA 3.1 (Improve existing mobility 
solutions). Trafikverket is the Lead partner of the European project TransTourism co funded by the Northern 
Periphery Programme. The project aims to develop and implement solutions for transport services that are 
adapted to rural tourism areas in the Northern Periphery. New transport services are tested under this 
TransTourism project which qualify PP6 to coordinate this WP. 
PP5 VGTU will coordinate GoA 3.2 ( Develop new mobility concepts at the regional and BSR level). VGTU has 
thorough experience in business models’ analysis and development for mobility solutions. They have also 
developed a good expertise in the development and analysis of new technological facilities such as rent and 
shared transports via Apps.  
PP4 Setesdal Regional Council will coordinate the Group of Actvities 3.3 (Pilot and test new or adapted 
mobility cases).  
PP8 Hajnowka County will coordinate GoA 3.4 dealing with Transnational exchange on adapted solutions.  
All partners will take part in this Work Package which is based on the development of new flexible mobility 
cases in their regions advised by a Peer group made of other project partners. One mobility case will be 
developed in each of the partner regions except in Kymenlaakso in Finland where an administrative reform 
is taking place, which make the testing of new mobility solutions difficult for the moment. PP11 SYKE will 
however take part in several Peer Groups of the cases with the idea of learning from those cases to be able 
to implement some of them in their region as a project result once the administrative reform will be in 
place.  
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Associated Partner involvement (WP3) 

Most of the Associated partners will take part in this work package as they will all be involved in one pilot case.  
AOX Verkehrgesellschaft  Ludwiglust Parchim will collaborate with the Lead partner and be involved in the case 1 
“Improve “call a bus” in Mecklenburg Vorpommern” (GoA 3.1) and the pilot case 1 “Test an improved “call a bus” in 
Mecklenburg Vorpommern (GoA 3.3). 
AOx  and AOX will be involved in the case 2 “Improve citizen bus in Vidzeme” and the case 3 “Concept for e-bike sharing 
in Norway and Latvia”. 
AOX Region Agde will collaborate with PP4 Setesdal on case 3 “Concept for e-bike sharing in Norway and Latvia” and 
case 5 “A safe “UBER” for children” as well as on pilot case 2 “test the sharing of e-bikes” (GoA 3.3).  
AOX Marshall's Office of Podlaskie Province will support PP2 and PP8 with the case 4 “Car and bike sharing between 
strategic points” (GoA 3.2). 
AoX and AOX will both support the Swedish partners Trafikverket and Dalarna University with their case 6 
“Conceptualise an integrated mobility plan in Region Dalarna”.  

 

 

Group of activities (GoA) 3.1 Title:  

 
Improve existing mobility solutions 

Description of the GoA 3.1 (max 3000 characters) 

(Are these activities of a particular transnational relevance? How? Do the activities serve a pilot action purpose?  If relevant, 
how are the target groups involved in the activities and in the development of the output?) 
 

Two cases in two different project regions will be developed under this GoA 3.1.  
The case 1, developed by the Lead partner (EM-MV) is called “call a bus” in Mecklenburg Vorpommern in cooperation 
with the AO1 Verkehrgesellschaft  Ludwiglust Parchim. The aim of this case is to improve an on-demand bus service, run 
by the Verkehrgesellschaft  Ludwiglust Parchim in the Ludwiglust Parchim district of the Region Mecklenburg 
Vorpommern. It should be improved by reducing access barriers and increasing service and quality thanks to real-time 
information, especially for securing connection, paperless sale of tickets, web-and smartphone-based distribution 
(eTicketing), a complete electronic workflow (information, order, payment, payment of subcontractors), an expansion of 
service time (24/24h) and a shorter pre-booking time.  
The case 2 “Improve citizen bus in Vidzeme” will be implemented by PP3 Vidzeme Planning Region. A management plan 
to implement the citizen bus should be produced.  
Each case will apply the following string of activities: 
- Assessment of the existing mobility solution 
- Development of the concept for an improved solution 
- Consultation with the stakeholder group (end-users) in order to evaluate the concept. The stakeholder involvement 
process developed under GoA 2.1 should be used for this phase 
- Revise / amend the concept accordingly 
The piloting of the final concept is then part of GoA 3.3.  
In addition to this work, a Peer Group made of several project partners (PP3 Vidzeme, PP1 EM-MV and PP6 Trafikverket) 
will be created. The three partners will exchange once every three months on their on-going work, problems, 
stakeholders’ involvement process... Both cases dealing with the same mobility solution (buses), they should both learn 
from each other and share their experience and good practices to overcome the difficulties. In addition to those 3 
partners, PP4 Setesdal Region will also take part in this Peer Group in order to learn from the “Call a bus case” and 
maybe implement such a service in Setesdal in a later stage.  
 
This Group of Activities will be coordinated by PP6 Trafikverket, the Swedish Transport Administration. In addition to its 
expertise in mobility solutions and mobility planning, PP6 has a strong knowledge in project and GoA coordination, being 
the Lead partner of the TransTourism project dealing with the development and implementation of solutions for 
transport services that are adapted to rural tourism areas in the Northern Periphery. 
In addition to PP6 Trafikverket, two project partners will mainly take part in this GoA:  

Commented [SP6]:  To PP3 Vidzeme: please write few 
sentences on your case (taking the case 1 above as an 
example).  
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-the Lead partner (EM-MV) will be involved in the case 1 “Improve “call a bus” in Mecklenburg Vorpommern”  
-PP3 Vidzeme Planning Region will develop the case 2 “Improve citizen bus in Vidzeme”.  
The three partners will also constitute a Peer group, acting as an advisory board and aiming at sharing their experiences 
and best practices when developing their cases. 

 

Output  GoA 3.1 

A group of activities would usually result in an output or a main output/investment. Please note that each investment is a 
main project output. In case this activity results in a (main) output, please describe the output and its purpose. Please also 
describe the transnational value of this output. 
 
 

Two short reports (one for each case) should be produced under this GoA 3.1: 
-PP3 Vidzeme Region will develop a management plan to implement the citizen bus in Vidzeme 
-PP1 EM-MV will present a feasibility study on the improved “call a bus” in the Ludwiglust Parchim district 
 

 

Timeline of 3.1 A 3.1 I 3.1 
Period 1   
Period 2 X  
Period 3 X  
Period 4 X  
Period 5   
Period 6   
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Group of activities (GoA) 3.2 Title:  

 
Develop new mobility solutions in the partner region  

Description of the GoA 3.2 (max 3000 characters) 

(Are these activities of a particular transnational relevance? How? Do the activities serve a pilot action purpose?  If relevant, 
how are the target groups involved in the activities and in the development of the output?) 
 

Several cases will be developed under this Group of activity 3.2 which aims to develop new mobility solutions in the 
partner regions in order to overcome the mobility mismatches identified under GoA 2.3. 
-PP3 Vidzeme Region and PP4 Setesdal Regional Council will both develop a concept for e-bike / e-cargo bike sharing in 
their region (case 3) 
-PP2 Bialystok University and PP8 Poviat Hajnowka will work together on case 4 “Electric cars and bikes sharing between 
strategic points in Hajnowka”. This includes electric cars and bicycles, which you can borrow by registering in an 
application and by using special card. E-bicycles will be borrowed via an app, which will send the code to rent a bike.  
-PP4 Setesdal Region will develop another case, case 5 “Developing a safe UBER for children”. 
-PP6 Trafikverket and PP9 Dalarna University will cooperate in case 6 “Conceptualise an integrated mobility plan in 
Dalarna Region” 
- PP5 VGTU will develop the case 7 which aims to study the possibility of extending existing car sharing solutions to 
touristic remote areas in Lithuania 
-PP7 City of Petrozavodsk and PP10 Tourist Center of Karelia will jointly develop case 8 “develop and mark 1-3 safe 
water routes on the Onega Lake (incl. maps for beacons) 
Each case will apply the following string of activities: 
- Development of the concept for an improved solution 
- Consultation with the stakeholder group (end-users) in order to evaluate the concept. The stakeholder involvement 
process developed under GoA 2.1 should be used for this phase 
- Revise / amend the concept accordingly 
The piloting of the final concept is then part of GoA 3.3.  
In addition to this work, Peer Groups made of several project partners will be created. A first Peer Group on “shared 
mobility” will be created gathering PP3 Vidzeme, PP4 Setesdal, PP5 VGTU, PP2 Bialystok University and PP8 Poviat 
Hajnowka, all developing a case dealing with bike or car sharing. A second Peer Group will gather PP1 EM-MV, PP3 
Vidzeme Region, PP6 Trafikverket, PP9 Dalarna University, PP7 Petrozavodsk and PP10 Tourist Center Karelia  and will 
advice the latter four partners on their case “Conceptualise an integrated mobility plan” (in Sweden) and “Development 
of new safe water route on the Onega Lake” (in Russia). Those project partners are indeed all public institutions 
responsible for spatial and mobility planning in their region.  
The aim of such Peer groups is to exchange once every 3 months on their on-going work, problems, stakeholders’ 
involvement process... The different partners gathered in such a Peer Group dealing with the same mobility solutions, 
they should both learn from each other and share their experience and good practices to overcome the difficulties they 
face. 
New mobility concepts and solutions in BSR based on the partner cases’ experiences will be compiled by the coordinator 
of this GoA (PP5 VGTU). Proposals on best practice examples in other regions, new business models (such as B2B, B2C 
and PPP) testing results from the project partners within BSR area will be provided. 

Output  GoA 3.2 

A group of activities would usually result in an output or a main output/investment. Please note that each investment is a 
main project output. In case this activity results in a (main) output, please describe the output and its purpose. Please also 
describe the transnational value of this output. 
 
 
 

One specific output should be produced for each case: 
-Case 3 “develop a concept for e-bike / e-cargo bike sharing in Setesdal (Norway) and Vidzeme (Latvia)” will produce an 
investment concept for e-bike / e-cargo bike sharing  
-PP2 Bialystok University and PP8 Poviat Hajnowka will produce inputs to introduce electric cars and bikes sharing in the 
spatial plan of the Poviat Hajnowka (case 4 “Electric cars and bikes sharing between strategic points in Hajnowka”).  
-PP4 Setesdal Region will produce a thematic expertise on the “UBER for children” (case 5) 
-PP6 Trafikverket and PP9 Dalarna University will produce their “Integrated mobility plan in Dalarna Region” (case 6) 
- PP5 VGTU will publish a feasibility study on the possibility to extend existing car sharing solutions to touristic remote 
areas in Lithuania (case 7) 
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-PP7 City of Petrozavodsk and PP10 Tourist Center of Karelia will produce a feasibility study on the development of 1-3 
safe water routes on the Onega Lake which will include several maps (case 8) 

In addition, GoA 3.2 coordinator, PP5 VGTU, will coordinate a report on “Development of new mobility solutions at BSR 
level”. This report will provide new mobility concepts and solutions in BSR based on the partner cases’ experiences. It 
will also provide proposals on possible mobility concepts, best practice examples in other regions, new business models 
(such as B2B, B2C and PPP) testing results from the project partners within BSR area. 

 
 

 
 

Target Group Main Output 3.2 

The practical application of main outputs is what determines the change a project brings to its target groups and helps 
enhance their institutional capacity. Please provide answers to the following questions: 

 Which target groups will apply the main output (e.g. manage it, implement it, apply in their daily practice)? 
 If applicable, which end-users will benefit from the main output (e.g. use the newly established services)? 
 In case of investment, please explain who will own it? 
 In which areas/regions the main output will be used? 

 
 

-The thematic expertise on “Development of new mobility solutions at BSR level” providing new mobility concepts and 
solutions in BSR based on the partner cases’ experiences will be a main output of this WP3. As it will provide proposals 
on possible mobility concepts, best practice examples in other regions, new business models (such as B2B, B2C and PPP) 
testing results from the project partners within BSR area, the target groups should be the partner regions as well as 
other region responsible for spatial and/or transport planning in the BSR. PAC Transport of the EUSBSR is also a key 
target group of this main output.  
-Another main output will be the investment concept for e-bike / e-cargo bike sharing in Setesdal and Vidzeme 

 

 

 

Timeline of 3.2 A 3.2 I 3.2 
Period 1   
Period 2 X  
Period 3 X  
Period 4 X  
Period 5   
Period 6   
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Group of activities (GoA) 3.3 Title:  

 
Pilot and test new or adapted mobility solutions 

Description of the GoA 3.3 (max 3000 characters) 

(Are these activities of a particular transnational relevance? How? Do the activities serve a pilot action purpose?  If relevant, 
how are the target groups involved in the activities and in the development of the output?) 
 

4 cases developed under GoA 3.1 (Improve existing mobility solutions) and GoA 3.2 (Develop new mobility solutions in 
the partner regions) will be tested under this GoA 3.3. 
- PP4 Setesdal Region will test the sharing of e-bikes / e-cargo bikes based on the results of its case 3 “Concept for e-bike 
sharing” developed under GoA 3.2. X Setesdal Region will test sharing e-bikes in the region with the aim of 
reducing private cars, from an environmental and public health perspective. This mobility solution will 
emphasize physical activity in and around community centers, increase accessibility throughout the region 
and act as a catalyst to develop cycling tourism for different nature experiences. 
Health promotion activities aimed at children and families is an integrated part of the region’s and the 
county’s development plan.  
 
The e-bikes are aimed at a variety of the population, including people who do not own a car in order to 
increase their mobility. 
 
Setesdal Region is one of Norway’s most important hydropower areas, giving an advantage to placing e-bikes 
in the region. Through implementing the e-bike project and its charging stations, Setesdal Region will 
promote and support measures supporting the green shift.  
 
The objective of the activity is to translate ambitions such as sustainable societal development, alternative 
forms for transportation and public heath into action. The results of the activity will provide the basis for 
further development of concepts with increased local value creation with spill-over effects towards the 
tourism industry. Setesdal Region believes this will increase the region’s attractiveness as a pioneer region in 
Norway within the green shift in a rural context.  
Setesdal region will test the use of e-bikes in the district in view of reduced private cars in an environmental and public 
health perspective, emphasizing physical activity in and around community centers, and to develop cycling tourism for 
different nature experiences and accessibility throughout the region. The measure will allow the use of public transport 
(express buses) to and from the region with internal traffic solutions for stays and availability/ transport internally 
between places, attractions, and further into the buildings from the main transport years, road 9. The measure can be 
used by persons who do not have a car and increase their mobility. 
 
The region is urging for health promotion activities aimed at children and families. It is also one of the country's most 
important hydropower areas (renewable, clean energy) and implementing measures supporting the green shift at all 
levels, first through a charging station project to create comprehensive electrified itinerary infrastructure and promote 
electric car as an alternative in the district, and now to increase focus on near traffic and mobility through e-bike efforts.  
 
The objective of the measure is to translate ambitions such as sustainable social development into practice. The test can 
provide the basis for further development of concepts with increased local value creation as an extended effect towards 
the tourism industry afterwards, and increase the region's attractiveness as a pioneer region in Norway within the green 
shift in a rural context. 
e-bikes will be purchased by the Setesdal Region for the testing.  
-PP1 EM-MV will test another pilot case, “call a bus”, based on the results of its case 1 “call a bus” developed under GoA 
3.1.  
-PP6 Trafikverket and PP9 Dalarna University will implement their integrated mobility plan in Dalarna, based on the plan 
produced under GoA 3.2. 
-Finally, a fourth pilot case will be implemented in Russia by PP7 City of Petrozavodsk and PP10 Tourist Center of Karelia. 
They will implement and test 1 to 3 safe water routes on the Onega Lake based on the feasibility study produced under 
GoA 3.2. 
In addition to this work, Peer Groups made of several project partners will be created. A first Peer Group will deal with 
the Norwegian pilot case on “e-bike testing”. This Peer Group will gather PP3 Vidzeme, PP4 Setesdal Region, PP5 VGTU, 
PP2 Bialystok University and PP8 Poviat Hajnowka which will all have developed a case dealing with bike or car sharing 
under GoA 3.1 and GoA 3.2. In addition to sharing their expertise and providing advises to PP4 Setesdal Regions, the 
Peer Group members should study the results of the pilot case in order to adapt the new shared mobility solution in 
their own region. 
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A second Peer Group will gather PP1 EM-MV and PP3 Vidzeme Region on the pilot case “Test the improved call a bus in 
Ludwiglust Parchim”, both partners having developed bus cases under GoA 3.1. In addition to sharing their expertise and 
providing advises to PP1 EM-MV, PP3 Vidzeme Planning Region should study the results of the pilot case in order to 
adapt them to their citizen bus (see case 2 developed under GoA 3.1).  
A third Peer Group will be made of PP6 Trafikverket, PP9 Dalarna University, PP7 Petrozavodsk and PP10 Tourist Center 
Karelia. They will advise each other on their respective cases “Implementing an integrated mobility plan” (in Sweden) 
and “Testing new safe water route on the Onega Lake” (in Russia). Those project partners are public institutions 
responsible for spatial and mobility planning in their region and will be able to learn from each other and share good 
practices on their respective cases.  
 
This Group of Activities will be coordinated by PP4 Setesdal Region. Setesdal Region faces challenges within the 
transport sector as a scarcely populated, rural area. The region is experienced in identifying and mapping the mobility 
needs of the citizens in the region, and cooperation with other administrative levels and public transport companies in 
order to best meet the needs of the population. 
PP4 Setesdal Region will implement one pilot case called “Testing the sharing of e-bikes / e-cargo bikes” based on the 
results of its case 3 “Concept for e-bike sharing” developed under GoA 3.2. 
PP1 EM-MV will test a second pilot case, “Test the improved call a bus in Ludwiglust Parchim” based on the results of its 
case 1 “Improve call a bus in Ludwiglust Parchim” developed under GoA 3.1. 
PP6 Trafikverket and PP9 Dalarna University will implement their integrated mobility plan in Dalarna, based on the plan 
produced under GoA 3.2. 
Finally, a fourth pilot case will be tested in Russia by PP7 City of Petrozavodsk and PP10 Tourist Center of Karelia. They 
will implement and test 1 to 3 safe water routes on the Onega Lake based on the feasibility study produced under GoA 
3.2. 
The different project partners will organise in several Peer groups, acting as advisory boards and aiming at sharing their 
experiences and best practices when developing implementing their pilot cases. 

Output  GoA 3.3 

A group of activities would usually result in an output or a main output/investment. Please note that each investment is a 
main project output. In case this activity results in a (main) output, please describe the output and its purpose. Please also 
describe the transnational value of this output. 
 
 
 

One report will be produced for each pilot case. This report will present the condition required for the testing, the 
results of the testing, including stakeholders’ feedbacks (using the stakeholder involvement strategy developed under 
GoA2.1) and the way to improve the new mobility solutions based on the testing.  
This report will also explain how the members of the Peer Group which are not the pilot case owner could use the 
results of the pilot case in order to adapt the new mobility solution in their own region.  

 
 

Target Group Main Output 3.3 

The practical application of main outputs is what determines the change a project brings to its target groups and helps 
enhance their institutional capacity. Please provide answers to the following questions: 

 Which target groups will apply the main output (e.g. manage it, implement it, apply in their daily practice)? 
 If applicable, which end-users will benefit from the main output (e.g. use the newly established services)? 
 In case of investment, please explain who will own it? 
 In which areas/regions the main output will be used? 

 
 

Two main outputs will be produced under WP3: 
-a report on the ICT tool for transport companies developed as a result of the pilot case “Call a bus” (PP1 EM-MV being 
the case owner) 
-an integrated mobility plan produced for the Dalarna Region (PP6 and PP9 being the case owner) 

 

 

 

Commented [SP7]:  To PP4 Setesdal: please describe your 
expertise on new mobility solutions there (only one or 2 
sentences needed) 
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Timeline of 3.3 A 3.3 I 3.3 
Period 1   
Period 2   
Period 3   
Period 4 X  
Period 5 X  
Period 6 X  
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Group of activities (GoA) 3.4 Title:  

 
Transnational exchange on adapted solutions 

Description of the GoA 3.4 (max 3000 characters) 

(Are these activities of a particular transnational relevance? How? Do the activities serve a pilot action purpose?  If relevant, 
how are the target groups involved in the activities and in the development of the output?) 
 

The aim of this Group of Activities is to enable partners to exchange on the cases that are developed in GoA 3.1. and 
GoA 3.2  and the piloting of the cases that will be done in  GoA  3.3.  
While there is a regular exchange on each case in the framework of the peer groups that are established this GoA 3.4. 
will provide the platform to ensure the communication and exchange on the case across the whole partnership (incl. 
associated partners if deemed necessary). 
This exchange will be achieved primarily through the organisation of 5 partner meetings throughout the project lifetime 
(please refer also to WP1, the kick-off meeting taking place in Schwerin in January 2019 and hosted by the LP will serve 
primarily organisational and planning purposes)The preliminary schedule is as follows: 

 1st Partner Meeting in Bialystok/ Hajnówka (PL) in  Apr/May 2019 (Hosts: PP2 /PP8): Thematic focus will be on 
the assessment of mobility needs and appropriate strategies for stakeholder involvement (GoA 2.1 and GoA 
2.2) 

 2nd Partner Meeting in Petrozavodsk (RU) in Oct 2019 (Hosts: PP10 / PP7 ): Thematic focus will be on 
exchanging the pros and cons on existing mobility models in the participating remote regions and possibly 
examples from elsewhere (GoA 2.3) 

 3rd Partner Meeting in Vidzeme (LV) in Apr 2020 (Host: PP3): Thematic focus will be on mobility solutions 
relying on intelligent on demand bus services (GoA 3.1) 

 4th Partner Meeting in South Norway in Oct 2020 (Host: PP4): Thematic focus will be mobility solutions that 
rely on sharing of transport means with the possibility to go on a study excursion on sharing of e-bikes (GoA 
3.2 and GoA 3.3) 

 5th Partner Meeting in Dalarna (SE) in Apr 2021 (Hosts: PP9 / PP6): Thematic focus will be on integrating the 
findings of the cases / the project into the regional mobility plan and the regional spatial plans (GoA 4.3) 

This GoA is coordinated by PP8 Poviat Hajnowka with the support of the LP /external project coordinators 
All project partners will be involved in this GoA and pro-actively participate in the partner meetings and the thematic 
transnational workshops forming part of them.  Associated partners will also be involved in this group of activities as all 
of them will take part in at least on case or pilot case under GoA 3.1, 3.2 and 3.3.  

Output  GoA 3.4 

A group of activities would usually result in an output or a main output/investment. Please note that each investment is a 
main project output. In case this activity results in a (main) output, please describe the output and its purpose. Please also 
describe the transnational value of this output. 
 
 
 

As a result of this GoA 3.4  five partner meetings will be organised. 
 
 

 

 

Timeline of 3.4 A 3.4 I 3.4 
Period 1 X  
Period 2 X  
Period 3 X  
Period 4 X  
Period 5 X  
Period 6 X  

 

Commented [CC8]:  To Russian partners: could you please 
confirm that you could host a two-day partner meeting? If 
yes, one of you should integrate the costs in its budget (costs 
for catering and renting a room) 
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Work Package 4 “Upscaling: using the project results in order to 
improve the spatial plans of public authorities” 
 
WP leader: PP3 Vidzeme Planning Region 
 
Aim of the WP4 

The aim of this work package is to use the project results - should they be the stakeholders’ involvement 
strategies developed under GoA 2.1, the current mobility needs identified under GoA2.2 and the new 
mobility solutions carried out under WP3 - in order to improve the spatial plans and mobility plans of the 
partner regions’ public authorities. Integrating the project results in those public plans, indeed, is the best 
way to ensure the sustainability and durability of those results.  
The project results are however not the only sources that the partners will be able to use for their planning 
improvement. Cooperation and exchanges with ongoing EU projects dealing with mobility improvement in 
remote areas are indeed foreseen under this WP4 (both with GoA 4.1 and GoA 4.2). Cooperation and 
exchange of good practices with two Interreg projects, MAMBA (Interreg BSR) and RUMOBIL (Interreg 
Central), are especially planned, those two projects being Associated partners of MARA and PP3 Vidzeme 
Planning Region being involved in the MAMBA project as well.  

Partner involvement (WP4) 

 Which are the particular competences of involved partners that are needed to successfully realise planned activities and outputs?  
 In case some specific partners have a significantly more active role than others, please explain this imbalance 
 If relevant, please describe to role of partners from the private sector 

The project partners responsible for spatial and mobility planning in their regions will be the main involved in this WP 
which aims to integrate the project results in the spatial plans of public authorities.  
PP3 Vidzeme Planning Region will lead this WP. Vidzeme Planning Region is responsible for spatial and mobility planning 
in the Vidzeme Region (Latvia). PP3 is also a project partner of the ongoing MAMBA project, dealing with improving 
mobility in remote areas. Because of its involvement in MAMBA, PP3 will be a key partner for GoA 4.2, under which 
project partners will exchange on mobility solutions with other ongoing projects such as MAMBA and coorganise study 
trips together with those projects. PP3 being responsible for spatial planning in the Vidzeme region, it will coordinate 
GoA 4.3, which deals with the adaptation and implementation of the project results at public authority level. 
In addition to PP3, PP1 EM-MV, PP4 Setesdal Region, PP6 Trafikverket, PP7 City of Petrozavodsk, PP8 County of 
Hajnowka and PP11 SYKE will be involved in GoA 4.3, all being public authorities responsible for spatial and / or mobility 
planning. 
In addition to those public authorities, all the partners will be involved in GoA 4.1, dealing with the promotion of project 
results via different medias (online dissemination, organisation and/or participation in events and conferences).  

 

Associated Partner involvement (WP4) 

All the Associated Partners will take part in this WP4 and especially in GoA4.1 dealing with the promotion of the project 
results (online dissemination, printed material, organisation of and participation in conferences and study trips…).  
 

 

 

 

 

Commented [RH9]:  PP4 is not responsible for spatial 
planning and cannot take part in GoA 4.2 and 4.3. 
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Group of activities (GoA) 4.1 Title:  

 
Promotion of project results 

 

Description of the GoA 4.1 (max 3000 characters) 

(Are these activities of a particular transnational relevance? How? Do the activities serve a pilot action purpose?  If relevant, 
how are the target groups involved in the activities and in the development of the output?) 
 

The objective of this GoA 4.1 is to promote the project and its results - should they be the stakeholders’ involvement 
strategies developed under GoA 2.1, the current mobility needs identified under GoA2.2 or the new mobility solutions 
carried out under WP3 – in the partner regions but also at a Baltic and European level. Several targets should be reached 
thanks to this dissemination: citizens and tourists of the partner regions, the local agencies and administrations of those 
regions, the local and regional transport companies and the academia.  
The promotion of those results will be made via: 
-an online dissemination: creation of a dedicated project website, the project partners will also share information 
dealing with the project on their website. In addition, social media such as LinkedIn and Twitter should be used to 
communicate with stakeholders.   
-printed materials such as project flyers, roll-up, project posters.  
-the publication of scientific articles by the partner Universities (PP2 Bialystok University, PP5 VGTU, PP9 Dalarna 
University) 
-the participation in existing conferences dealing with accessibility and mobility in remote areas and the co-organisation 
of a conference with the projects RUMOBIL and/or MAMBA. We indeed consider that it is better to take part in existing 
conferences than to create our own conference and create a multiplication of conferences dealing with the same topic. 
To coordinate this GoA, it is envisaged to subcontract a communication manager at project level.  
 
This Group of Activities will be coordinated by PP7 City of Petrozavodsk.  
In addition to PP7, all the partners will take part in this GoA as they will all be responsible for the dissemination of the 
project results in their region and country, at least. The project partners should also join existing events (conferences, 
workshops) organised at a regional, national, Baltic or even European level and represent the project there. 

Output  GoA 4.1 

A group of activities would usually result in an output or a main output/investment. Please note that each investment is a 
main project output. In case this activity results in a (main) output, please describe the output and its purpose. Please also 
describe the transnational value of this output. 
 
 

Several outputs will be produced under this GoA: 
-1 project website is created 
-project partners take part in X conferences in the project lifetime 
-co-organisation of 1 conference together with the Interreg Central project RUMOBIL and the Interreg BSR project 
MAMBA, both Associated partners of the MARA project.  
-X scientific publications are produced in international papers 

 

 

Timeline of 4.1 A 4.1 O 4.1 
Period 1 X  
Period 2 X  
Period 3 X  
Period 4 X  
Period 5 X  
Period 6 X  

 

 

Commented [SP10]:  To PP1: Please first ask MAMBA’s 
and RUMOBIL’s Lead Partner before we write that in the 
application. They should  mention that in their letter of 
support if it is not too late 

Commented [SP11]:  To PP7 Petrozavodsk, please 
explain here in 2 sentences what is your experience with 
project results‘ dissemination 

33



DRAFT outline of Work Plan MARA

19 

Target Group Main Output 4.1 

The practical application of main outputs is what determines the change a project brings to its target groups and helps 
enhance their institutional capacity. Please provide answers to the following questions: 

 Which target groups will apply the main output (e.g. manage it, implement it, apply in their daily practice)? 
 If applicable, which end-users will benefit from the main output (e.g. use the newly established services)? 
 In case of investment, please explain who will own it? 
 In which areas/regions the main output will be used? 
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Group of activities (GoA) 4.2 Title:  

 
Exchange between local / regional authorities in charge of spatial planning and mobility 

Description of the GoA 4.2 (max 3000 characters) 

(Are these activities of a particular transnational relevance? How? Do the activities serve a pilot action purpose?  If relevant, 
how are the target groups involved in the activities and in the development of the output?) 
 

The aim of this Group of Activities is to create exchange opportunities between national, regional and local institutions 
on innovative sustainable transport solutions in remote areas and on the best way to integrate those new solutions in 
the regional or local spatial plans. To do so, several activities will be carried out by project partners: 

-Establish a transnational forum for exchange under the horizontal action “Spatial planning” of the EUSBSR, the HAC 
“Spatial planning” supporting the MARA project (see their letter of commitment in attachment). As a prerequisite, the 
partners should identify key persons at Baltic Sea and European level and at regional and local level which could be 
interested in such a forum. In addition to that, an overview of the basics of planning systems (transport planning and 
spatial planning) in the partner regions should be produced to provide other partners with a better understanding of 
each other’s’ legal framework.  

-Organise study trips for partners, associated partners and cross project collaboration in the partner regions and in other 
regions with the same remoteness characteristics. Those study trips will/should be organised in cooperation with other 
Interreg projects dealing with mobility improvement such as MAMBA and RUMOBIL which Lead partners are both 
Associated partners of the MARA project.  

-Organise competition of local ideas  
 
This Group of Activities will be coordinated by PP1 EM-MV which is the Ministry responsible for spatial planning in 
Mecklenburg-Vorpommern (Germany). The Lead partner has a strong experience in the participation in and 
coordination of Interreg projects (Lead Partner of the ongoing BEA-APP project under Interreg BSR programme and of 
the previous Balt Coast and Plan Coast). The Lead partner has direct access to spatial planning authorities within the 
Baltic Sea Region, and especially the EUSBSR Horizontal Area Coordinator “Spatial Planning”, which is a strong support of 
this project and has provided a letter of commitment which you can find as an annex to this application.  
The other project partners responsible for spatial and mobility planning will also be involved in this GoA: PP1 EM-MV, 
PP3 Vidzeme Planning Region, PP4 Setesdal Region, PP6 Trafikverket, PP7 City of Petrozavodsk, PP8 County of Hajnowka 
and PP11 SYKE.  

 

Output  GoA 4.2 

A group of activities would usually result in an output or a main output/investment. Please note that each investment is a 
main project output. In case this activity results in a (main) output, please describe the output and its purpose. Please also 
describe the transnational value of this output. 
 
 

-X study trips are organised under the MARA project in and outside the partner regions 
-A transnational forum for exchange is created under the Horizontal Action “Spatial planning” of the EUSBSR and several 
meetings are organised under this forum. If the MARA project is approved, it will receive the flagship status “Spatial 
Planning” of the EUSBSR (see the HAC Spatial Planning’s letter of support in attachment)  
-An overview of the basics of planning systems (transport planning and spatial planning) in the partner regions is 
produced 

 

Timeline of 4.2 A 4.2 I 4.2 
Period 1   
Period 2 X  
Period 3 X  
Period 4 X  
Period 5 X  
Period 6 X  

Commented [CC12]:  To PP1: could you please develop 
this point a bit?  

Commented [RH13]:  PP4¤ is not involved in GoA 4.2 
since they are not responsible for spatial planning – ref 
emails. 
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Target Group Main Output 4.2 

The practical application of main outputs is what determines the change a project brings to its target groups and helps 
enhance their institutional capacity. Please provide answers to the following questions: 

 Which target groups will apply the main output (e.g. manage it, implement it, apply in their daily practice)? 
 If applicable, which end-users will benefit from the main output (e.g. use the newly established services)? 
 In case of investment, please explain who will own it? 
 In which areas/regions the main output will be used? 
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Group of activities (GoA) 4.3 Title:  

 
Adaptation and implementation of the project results at public authority level 

Description of the GoA 4.3 (max 3000 characters) 

(Are these activities of a particular transnational relevance? How? Do the activities serve a pilot action purpose?  If relevant, 
how are the target groups involved in the activities and in the development of the output?) 
 

The overall objective of this GoA is to improve the spatial and mobility plans of the partner regions based on the project 
results, should it be a better stakeholders’ involvement in the process (GoA 2.1), a better understanding of citizens and 
tourists’ mobility needs (GoA 2.2), the addition of new alternative mobility solutions (WP3) or good spatial planning 
practices learned from other regions (GoA4.2). 

To reach this objective, several activities will apply: 

 Improved approaches to / revised regional spatial plans in the participating regions  
 Increase the applicability of good practices learned from other partner regions at the public authority level 
 Equip the institutions with tools enabling launch of actions to improve tourists and citizens accessibility 

This Group of Activities is coordinated by PP3 Vidzeme Planning Region. Vidzeme Planning Region is responsible for 
spatial and mobility planning in the Vidzeme Region (Latvia). Therefore, it makes sense that they lead this GoA, which 
deals with the adaptation and implementation of the project results at public authority level. 
In addition to PP3, PP1 EM-MV, PP4 Setesdal Region, PP6 Trafikverket, PP7 City of Petrozavodsk and PP8 County of 
Hajnowka all being public authorities responsible for spatial and / or mobility planning in their region.  
PP11 SYKE will also take part in this GoA, not as an entity responsible for spatial planning but in order to evaluate the 
cases developed by project partners under WP3 (GoA 3.1, 3.2 and 3.3) and provide suggestions for their reflection in 
planning documents.  

Output  GoA 4.3 

A group of activities would usually result in an output or a main output/investment. Please note that each investment is a 
main project output. In case this activity results in a (main) output, please describe the output and its purpose. Please also 
describe the transnational value of this output. 
 
 
 

 Improved spatial and/or mobility plans are produced in Mecklenburg Vorpommern (Germany), in the Hajnowka 
County (Poland), in the Vidzeme Region (Latvia), in the Setesdal Region (Norway), in Dalarna Region (Sweden), in 
the Municipality of Petrozavodsk (Russia), in Kymenlaakso (Finland) 

 The project results are collated in guidance documents on how to integrate them in the future regional spatial plans 

 
 

Target Group Main Output 4.3 

The practical application of main outputs is what determines the change a project brings to its target groups and helps 
enhance their institutional capacity. Please provide answers to the following questions: 

 Which target groups will apply the main output (e.g. manage it, implement it, apply in their daily practice)? 
 If applicable, which end-users will benefit from the main output (e.g. use the newly established services)? 
 In case of investment, please explain who will own it? 
 In which areas/regions the main output will be used? 

 
The guidance documents presenting how to integrate the project results in the future regional spatial plans are the main 
outputs of this WP4.  

The target groups are the regional authorities responsible for spatial planning.  

The main output should be used in the partner regions as well as in other regions of the BSR presenting some similarities 
with the project partner region (geographical, climatic, demographic similarities for instance).  

 

Commented [RH14]:  PP4¤ is not involved in GoA4.3 
since they are not responsible for spatial planning – ref 
emails. 

Commented [CC15]:  To PP1 EM-MV and PP11 SYKE: 
could you please add few words there?  

Commented [CC16]:  To PP11 SYKE: I guess they will 
not be able to revise their spatial plan based on the project 
results because of their administrative reform but could they 
maybe produce (with your help) a guidance document on 
how to integrate the project results in their future spatial 
plans (see next bullet point) ? 
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Timeline of 4.3 A 4.3 I 4.3 
Period 1   
Period 2   
Period 3   

Period 4 X  
Period 5 X  
Period 6 X  
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Rekneskap – Setesdal regionråd 2017 
 

Tilråding:  
Representantskapet 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 godkjente rekneskapen i styremøte 25.04.2018, - 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.  
Årsekneskap og revisormelding ligg vedlagt. 
 

3.     Vurderingar 
        Styrleiear og/eller rådgjevar orienterer evt ved framlegging av årsrekneskap og syner elles til      
årsmeldinga. 
 
 
 
 

SAKSFRAMLEGG 

2017/67-15   11.06.2018 
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Valle, den 11.06.2018 

Bjørn Ropstad                                                Runar Granheim 

Styreleiar                                                       Dagleg leiar 

Vedlegg: 
1 SRR rekneskap 2017 komplett 
2 Revisors beretning 2017 undertegnet 
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Setesdal Regionråd

DRIFTSREGNSKAP

Note Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap
2017 budsjett budsjett 2016

Driftsinntekter
Salgsinntekter 10 210 0 0 931
Refusjoner 10 4 762 611 2 600 000 1 200 000 1 276 365
Overføringer 10 10 500 000 10 300 000 10 300 000 10 200 000
Andre driftsinntekter

Sum driftsinntekter 15 262 821 12 900 000 11 500 000 11 477 296

Driftsutgifter
Lønn inkl. sosiale utgifter 2, 3 1 736 474 1 585 000 2 035 000 1 268 829
Kjøp av varer og tjenester 5 070 731 8 348 598 6 675 000 5 091 291
Overføringer 5 975 938 6 181 257 3 001 000 4 788 422
Kalkulatoriske avskrivninger 4 250 023 0 0 250 023
Andre driftsutgifter

Sum driftsutgifter 13 033 167 16 114 855 11 711 000 11 398 566

Driftsresultat 2 229 654 -3 214 855 -211 000 78 730

Finansposter
Renteinntekter 155 845 170 000 170 000 152 871
Renteutgifter 251 0 0 167
Avdrag på lån 0 0 0 0
Mottatte avdrag på lån 20 000 41 000 41 000 41 333

Motpost kalkulatoriske avskrivninger 250 023 0 0 250 023

Ordinært resultat 2 655 272 -3 003 855 0 522 791

Interne finansieringstransaksjoner
Avsetninger 6 5 906 711 0 0 3 535 186
Bruk av tidligere avsetninger 6 3 389 084 3 003 855 0 3 024 700
Brukt til finansiering av utgifter i 
kapitalregnskapet 6 5 326 0 0 4 724

Sum interne finansieringstransaksjoner -2 522 953 3 003 855 0 -515 210

Regnskapsmessig resultat 6 132 319 0 0 7 581
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KAPITALREGNSKAP

Note Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap
2017 budsjett budsjett 2016

Investeringer i
varige driftsmidler 0 0 0 0
Utlån 0 0 0 0
Kjøp av aksjer og andeler 5 326 0 0 4 724
Avdrag på lån 0 0 0 0

Sum investeringer 5 326 0 0 4 724

Finansiering
Bruk av lån 0 0 0 0
Salg av driftsmidler 0 0 0 0
Tilskudd og refusjoner vedrørende
investeringer 0 0 0 0
Kompensasjon for merverdiavgift 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Bidrag fra årets driftsregnskap 6 5 326 0 0 4 724
Netto avsetninger 0 0 0 0

Sum finansiering 5 326 0 0 4 724

Udekket/udisponert 0 0 0 0
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Balanseregnskapet

Note Regnskap Regnskap
2017 2016

EIENDELER

A. Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg 0 0
Utstyr, maskiner og transportmidler 4 2 000 186 2 250 210
Utlån 140 000 160 000
Aksjer og andeler 5 890 831 885 505
Pensjonsmidler 3 1 877 348 1 608 770

Sum anleggsmidler 4 908 365 4 904 485

B. Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer 7 640 949 1 208 300
Premieavvik 0 0
Aksjer og andeler 0 0
Sertifikater 0 0
Obligasjoner 0 0
Derivater 0 0
Kasse, postgiro, bankinnskudd 11 745 065 15 550 020

Sum omløpsmidler 19 386 014 16 758 320

Sum eiendeler 24 294 379 21 662 805
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Setesdal Regionråd

Balanseregnskapet

Note Regnskap Regnskap
2017 2016

GJELD OG EGENKAPITAL

C. Egenkapital
Disposisjonsfond 6 14 133 269 14 376 453
Bundne driftsfond 6 3 438 390 669 998
Ubundne kapitalfond 6 16 100 16 100
Bundne kapitalfond 0 0
Regnskapsmessig overskudd 6, 7 132 319 7 581
Regnskapsmessig underskudd 0 0
Kapitalkonto 8 2 605 397 2 769 951

Sum egenkapital 20 325 476 17 840 084

D. Gjeld

Langsiktig gjeld
Ihendehaverobligasjonslån 0 0
Pensjonsforpliktelse 3 2 302 572 2 134 137
Sertifikatlån 0 0
Andre lån 0 0
Sum langsiktig gjeld 2 302 572 2 134 137

Kortsiktig gjeld
Kassekredittlån 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1 662 332 1 597 981
Derivater 0 0
Premieavvik 3 3 999 90 602
Sum kortsiktig gjeld 1 666 332 1 688 583

Sum gjeld 3 968 904 3 822 721

Sum egenkapital og gjeld 24 294 379 21 662 805

MEMORIAKONTI:

Ubrukte lånemidler 0 0
Andre memoriakonti 0 0
Motkonto for memoriakontiene 0 0
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Setesdal Regionråd

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Selskapet har vedtatt i selskapsavtalen å avgi regnskap etter kommunale prinsipper.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for selskapet. Andre
eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte
verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte
verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre selskapet har foretatt investeringen ut fra
næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som
anleggsmidler.

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter 
anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.

Selskapet følger KRS (F) nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet.
Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til
anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i
driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden
ved anskaffelsen utgiftsføres i kapitalregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i lov om interkommunale selskaper § 22 med unntak av 
likviditetstrekkrettighet/likviditetslån jf. samme lov § 22 nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.

Vurderingsregler

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte
finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.

Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap.

De kommunale prinsippene er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i 
året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av 
anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og 
innbetalinger i løpet av året som vedrører selskapets virksomhet skal fremgå av drifts- eller kapitalregnskapet 
i året enten de er betalt eller ikke.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne 
finansieringstransaksjoner. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i 
investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet 
for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.
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Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid
avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året
etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med §
8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig
verdi i balansen.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld.

Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår.
Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter.
Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp
som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall.
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Note 1 - Endring i arbeidskapital

Balanseregnskapet 2017 2016 Endring

5.1 Omløpsmidler 19 386 014 16 758 320 2 627 694
5.3 Kortsiktig gjeld 1 666 332 1 688 583 22 252

Arbeidskapital 17 719 682 15 069 736 2 649 946

Drifts- og investeringsregnskapet: Beløp Sum

Anskaffelse av midler
Inntekter driftsregnskap 15 262 821
Inntekter kapitalregnskap 0
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 175 845

Sum anskaffelse av midler 15 438 666 15 438 666

Anvendelse av midler
Utgifter driftsregnskap 12 783 143
Utgifter kapitalregnskap 0
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 5 577

Sum anvendelse av midler 12 788 720 12 788 720

Anskaffelse - anvendelse av midler 2 649 946

Endring i ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon -) 0

Endring i arbeidskapital i drifts- og kapitalregnskap 2 649 946

Endring i arbeidskapital i balansen 2 649 946

Differanse (forklares nedenfor) 0

Forklaring til differanse i arbeidskapital: Beløp Sum

0 0
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Note 2 - Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor

Tekst 2017 2016

Bemanning i årsverk

Lønn daglig leder:
- samlet lønn og annen fast godtgjørelse samt eventuelle bonusutbetalinger 764 676 742 565
- godtgjørelse fra andre verv i selskapet
- vesentlig tilleggsgodtgjørelse for tjenester utenfor normal funksjon
- betalt eller skyldig vederlag i forbindelse med avslutning av 
ansettelsesforhold eller verv.
- beregnet verdi av totale fordeler i annet enn kontanter som anses
som godtgjørelse (naturalytelser) 4 392 4 392
Sum lønn daglig leder 769 068 746 957

Godtgjørelse styrets leder:
- samlet lønn og annen fast godtgjørelse samt eventuelle bonusutbetalinger 169 347 164 540
- godtgjørelse fra andre verv i selskapet
- vesentlig tilleggsgodtgjørelse for tjenester utenfor normal funksjon
- betalt eller skyldig vederlag i forbindelse med avslutning av 
ansettelsesforhold eller verv.
- beregnet verdi av totale fordeler i annet enn kontanter som anses
som godtgjørelse (naturalytelser)
Sum godtgjørelse til styrets leder 169 347 164 540

Godtgjøring revisor:
- regnskapsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag 23 750 25 025
- rådgivning og andre tjenester 3 250 9 900
Sum godtgjørelse til revisor 27 000 34 925
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Note 3 - Pensjonsforpliktelser

Generelt om pensjonsordningene i selskapet

Premiefond

2017 2016
Innestående på premiefond 01.01 675 234
Tilført premiefondet i løpet av året 20 533 64 192
Bruk av premiefondet i løpet av året 20 971 63 751
Innestående på premiefond 31.12 237 675

Regnskapsføring av pensjon

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden KLP
Forventet avkastning pensjonsmidler 4,50 %
Diskonteringsrente 4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst 2,97 %
Forventet årlig G-regulering 2,97 %
Forventet regulering av pensjoner under utbetaling 2,20 %

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra 
langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte 
enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to 
størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal 
inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. 
Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år 
for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at 
alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl § 48 nr. 2).
Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2017 
ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr 86.603 lavere enn faktisk betalte pensjonspremier.

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som 
henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Selskapet har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som sikrer ytelsesbasert pensjon for 
de ansatte.

Pensjonsordningen  omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og 
uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra 
NAV.

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til 
fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk 
betalte pensjonspremier.
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Note 3 - Pensjonsforpliktelser

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik

Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik 2017 2016

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 122 445 123 403
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 86 993 80 146
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene -78 093 -69 605
Administrasjonskostnader 7 756 4 082

Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 139 101 138 026

Betalt premie i året 135 485 56 107

Årets premieavvik 3 616 81 919

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og 
akkumulert premieavvik Arb.g.avg. Arb.g.avg.
Arbeidsgiveravgiftssats 10,60 % 10,60 %

Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.12 2 261 819 2 083 786
Pensjonsmidler pr. 31.12 1 877 348 1 608 770

Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12 384 471 40 754 475 016 50 352

Årets premieavvik -3 616 -383 -81 919 -8 683
Sum gjenstående premieavvik tidligere år ( 01.01) -81 919 -8 683
Sum amortisert premieavvik dette året 81 919 8 683

Akkumulert premieavvik pr. 31.12 -3 616 -383 -81 919 -8 683

Pensjons- Pensjons- Pensjons- Pensjons-
Estimatavvik og planendringer midler forpliktelser midler forpliktelser

Estimatavvik 31.12 dette år 62 756 -31 405 133 514 -176 663

Virkningen av planendringer etter § 13-3 bokstav C

2017 2016

2017 2016
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Note 4 - Varige driftsmidler

Utstyr, maskiner og transportmidler

TEKST Kunst etc..

EDB-utstyr, 
kontor-

maskiner
Anleggs-

maskiner mv.

Brannbiler, 
tekniske 
anlegg SUM

Anskaffelseskost 01.01 2 250 210 2 250 210
Årets tilgang 0
Årets avgang 0

Anskaffelseskost 31.12 0 0 2 250 210 0 2 250 210
Akk. avskrivninger 01.01 0
Årets avskriving 250 023 250 023
Årets avgang avskrivinger 0

Akk. avskrivninger 31.12 0 0 250 023 0 250 023
Akk. nedskrivinger 01.01 0
Årets nedskriving 0
Årets reverserte nedskrivninger 0

Akk. nedskriving 31.12 0 0 0 0 0

Bokført verdi pr. 31.12 0 0 2 000 187 0 2 000 187

Tap ved salg av anleggsmidler 0

Gevinst ved salg av anleggsmidler 0

Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år
Avskrivningsplan Ingen avskr. Lineær Lineær Lineær
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Note 4 - Varige driftsmidler

Faste eiendommer og anlegg

TEKST Tomter
Tekn.anl. 

VAR
Boliger, 

skoler, veier
Adm.bygg, 

sykehjem mv. SUM
Anskaffelseskost 01.01 0
Årets tilgang 0
Årets avgang 0

Anskaffelseskost 31.12 0 0 0 0 0
Akk. avskrivninger 01.01 0
Årets avskriving 0
Årets avgang avskrivinger 0

Akk. avskrivninger 31.12 0 0 0 0 0
Akk. nedskrivinger 01.01 0
Årets nedskriving 0
Årets reverserte nedskrivninger 0

Akk. nedskriving 31.12 0 0 0 0 0

Bokført verdi pr. 31.12 0 0 0 0 0

Tap ved salg av anleggsmidler 0

Gevinst ved salg av anleggsmidler 0

Økonomisk levetid 20 år 40 år 50 år
Avskrivningsplan Ingen avskr. Lineær Lineær Lineær
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Note 5 - Aksjer og andeler (anleggsmidler)

Selskapets navn
Eierandel i 
selskapet

Eventuell 
markeds-

verdi
Balanseført 

verdi
Balanseført 

verdi
2017 2016

EK - Tilskot KLP 25 880 20 554
Setesdal bilruter 4,01 % 2 450 000 445 500 445 500
Evjeklinikken as 11,10 % 462 725 404 118 404 118
Destinasjon hovden 1,20 % 23 293 15 333 15 333

Sum 2 936 018 890 831 885 505
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Note 6 - Spesifikasjon over samlede avsetninger og bruk av avsetninger

a) Samlede avsetninger og bruk av avsetninger

Regnskap Regnskap
2017 2016

Avsetninger og bruk av avsetninger

Avsetninger til:
Disposisjonsfond 3 021 062 3 482 929
Bundne driftsfond 2 885 649 52 257
Ubundne kapitalfond 0 0
Bundne kapitalfond 0 0

Sum fondsavsetninger 5 906 711 3 535 186

Bruk av avsetninger:
Disposisjonsfond i driftsregnskapet 3 264 245 2 848 750
Bundne driftsfond i driftsregnskapet 117 257 147 450
Disposisjonsfond i kapitalregnskapet 0 3 659
Bundne driftsfond i kapitalregnskapet 0 0
Ubundne kapitalfond 0 0
Bundne kapitalfond 0 0

Sum bruk av fondsavsetninger 3 381 502 2 999 859

Netto fondsavsetninger 2 525 208 535 327

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0
Bruk av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 7 581 28 500
Dekning av tidligere års udekket 0 3 659
Bruk av tidligere års udisponert 0 0

Netto mer- og mindreforbruk og udekket/udisponert -7 581 -24 841

Overført til kapitalregnskapet 5 326 4 724
Overført fra driftsregnskapet 5 326 4 724

Netto overføringer 0 0

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 132 319 7 581
Udekket/udisponert 0 0

Sum netto avsetninger 2 649 946 518 067

Anskaffelse - anvendelse av midler fra Note 1 2 649 946
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Note 6 - Spesifikasjon over samlede avsetninger og bruk av avsetninger

b) Avsetning til og bruk av disposisjonsfond

Disposisjonsfond pr. 1.1 14 376 453
Avsatt til disposisjonsfond i driftsregnskapet 3 021 062
Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet 3 264 245
Bruk av disposisjonsfond i kapitalregnskapet 0
Disposisjonsfond pr. 31.12 14 133 269

c) Avsetning til og bruk av bundne driftsfond

Bundne driftsfond pr. 1.1 669 998
Avsatt til bundne driftsfond i driftsregnskapet 2 885 649
Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet 117 257
Bruk av bundne driftsfond i kapitalregnskapet 0
Bundne driftsfond pr. 31.12 3 438 390

d) Avsetning til og bruk av ubundne kapitalfond

Ubundne kapitalfond pr. 1.1 16 100
Avsatt til ubundne kapitalfond i kapitalregnskapet 0
Bruk av ubundne kapitalfond i kapitalregnskapet 0
Ubundne kapitalfond pr. 31.12 16 100

e) Avsetning til og bruk av bundne kapitalfond

Bundne kapitalfond pr. 1.1 0
Avsatt til bundne kapitalfond i kapitalregnskapet 0
Bruk av bundne kapitalfond i kapitalregnskapet 0
Bundne kapitalfond pr. 31.12 0
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Note 6 - Spesifikasjon over samlede avsetninger og bruk av avsetninger

f) Årets og bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk i driftsregnskapet

Regnskapsmessig mindreforbruk 1.1 7 581
Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet 132 319
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk i driftsregnskapet 7 581
Regnskapsmessig mindreforbruk 31.12 132 319

g) Årets og dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk i driftsregnskapet

Regnskapsmessig merforbruk 1.1 0
Regnskapsmessig merforbruk i driftsregnskapet 0
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk i  driftsregnskapet 0
Regnskapsmessig merforbruk 31.12 0

h) Årets og bruk av tidligere års udisponert i kapitalregnskapet

Udisponert i kapitalregnskapet 1.1 0
Udisponert i kapitalregnskapet 0
Disponering av tidligere års udisponert i kapitalregnskapet 0
Udisponert i kapitalregnskapet 31.12 0

i) Årets og dekning av tidligere års udekket i kapitalregnskapet

Udekket i kapitalregnskapet 1.1 0
Udekket i kapitalregnskapet 0
Avsatt til dekning av tidligere års udekket i kapitalregnskapet 0
Udekket i kapitalregnskapet 31.12 0
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Note 6 - Spesifikasjon over samlede avsetninger og bruk av avsetninger

j) Spesifikasjon av bundne fond

Kontonummer Tekst 2017 2016
55199750 Desentralisert sj.pl.utd. 2015-2018 -112 312 -102 257
55199751 Forprosjekt-helsesøster-ufordelt pott lister, lindesnes, setesdal -200 000 0
55199820 SGOS-fellesfond (pro 82*) -428 894 0
55199821 SGOS-Fabrikken ungdomsklubb-Evje (pro 82101) -22 000 0
55199822 SGOS-Knut Kasin (pro 82102) -90 000 0
55199823 SGOS-Lars Nordgren Rysstad - fase 1 (pro 82103) -10 000 0
55199824 SGOS-Svenn Kvaale Winther-fase 1 (pro 82104) -5 000 0
55199825 SGOS-Dagfinn Borgi-fase 1 (pro 82105) -10 000 0
55199826 SGOS-Trond Knutson Haugå-fase 1 (pro 82106) -13 900 0
55199827 SGOS-Mona Bjørgum-Eliezzer Mendez Contreras-fase 1 (pro 82107) -10 000 0
55199828 SGOS-Tone B. Ryningen-Fase 2 (pro 82109) -30 000 0
55199829 SGOS-Ole S. Lund-fase 2 (pro 82110) -55 000 0
55199830 SGOS-Ragnhild O. Nomeland-fase 1/2 (pro 82111) -60 000 0
55199831 SGOS-Svenn kvaale winther-fase 2 (pro 82112) -80 000 0
55199832 SGOS-Festival-arrangement-SETR AS (pro 826) -400 000 0
55199833 SGOS-Landlivgruppa-filmprosjekt (pro 822) -200 000 0
55199850 Berekraftig byggeri 2017 (KMD) (pro 645) -372 575 0
55199870 Helse: Ramme-pro 870 -63 609 -78 609
55199883 Helse: Regional funksjon/prosjekt - pro 883 -6 128 -6 128
55199901 Ledige midlar -158 671 -158 671
55199915 Samarbeid Indre agder/K14-9014 -255 935 -255 935
55199950 Forum kommuneplanlegging -25 796 -25 796
55199970 Støtteordning el-fylle/ladestasjonar 2015 (pro 928) -92 602 -42 602
55199752 Desentralisert helsesøsterutd. (pro 056 og 1001) -735 967 0

Sum -3 438 390 -669 998
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Note 6 - Spesifikasjon over samlede avsetninger og bruk av avsetninger

Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap
2017 budsjett budsjett 2016

DRIFTSREGNSKAP

Avsetninger i driftsregnskapet
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0
Avsetninger til disposisjonsfond (frie avsetninger) 3 021 062 0 0 3 482 929
Avsetninger til bundne fond (pliktige avsetninger) 2 885 649 0 0 52 257
Sum avsetninger i driftsregnskapet 5 906 711 0 0 3 535 186

Avsetninger i driftsregnskapet 5 906 711 0 0 3 535 186

Differanse 0 0 0 0

Bruk av avsetninger i driftsregnskapet
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 7 581 0 0 28 500
Bruk av disposisjonsfond 3 264 245 2 886 598 0 2 848 750
Bruk av bundne driftsfond 117 257 117 257 0 147 450
Sum bruk av avsetninger i driftsregnskapet 3 389 084 3 003 855 0 3 024 700

Bruk av tidligere avsetninger i driftsregnskapet 3 389 084 3 003 855 0 3 024 700

Differanse 0 0 0 0

KAPITALREGNSKAP

Avsetninger i kapitalregnskapet
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 3 659
Avsetninger til ubundne kapitalfond 0 0 0 0
Avsetninger til bundne fond (pliktige avsetninger) 0 0 0 0
Sum avsetninger i kapitalregnskapet 0 0 0 3 659

Bruk av avsetninger i kapitalregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 3 659
Bruk av ubundne kapitalfond 0 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0
Bruk av bundne kapitalfond 0 0 0 0
Sum bruk av avsetninger i kapitalregnskapet 0 0 0 3 659

Netto avsetninger i kapitalregnskapet
(Bruk - Avsetninger) 0 0 0 0

Netto avsetninger i kapitalregnskapet 0 0 0 0

Differanse 0 0 0 0
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Note 7 - Spesifikasjon av regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk spesifisert per år 

Spesifikasjon av egenkapitalkontoer for regnskapsmessig mer/mindreforbruk

2017 2016

Regnskapsmessig overskudd 132 319 7 581
Består av:

Mindreforbruk i driftsregnskapet: 132 319 7 581
Oppstått år:

2017 132 319
2016 7 581
2015

Udisponert i kapitalregnskapet fra: 0 0
Oppstått år:

2017
2016
2015

Regnskapsmessig underskudd 0 0
Består av:

Merforbruk i driftsregnskapet fra: 0 0
Oppstått år:

2017
2016
2015

Udekket i kapitalregnskapet fra: 0 0
Oppstått år:

2017
2016
2015

Saldo iht balansekonto
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Note 8 - Spesifikasjon av kapitalkontoen

Saldo 01.01 2 769 951

Økning av kapitalkonto (kreditposteringer)
Aktivering av fast eiendom om anlegg 0
Reversert nedskriving av fast eiendom og anlegg 0
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 0
Reversert nedskriving utstyr, maskiner og transportmidler 0
Kjøp av aksjer og andeler 5 326
Reversert nedskriving av aksjer og andeler 0
Utlån 0
Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse 0
Avdrag på eksterne lån 0
Økning pensjonsmidler 268 578
Reduksjon pensjonsforpliktelser 9 598

Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer)
Avgang fast eiendom og anlegg 0
Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg 0
Avgang utstyr, maskiner og transportmidler 0
Av- og nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler 250 023
Avgang aksjer og andeler 0
Nedskriving av aksjer og andeler 0
Avdrag på utlån 20 000
Avskrivning utlån 0
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse 0
Bruk av midler fra eksterne lån 0
Reduksjon pensjonsmidler 0
Økning pensjonsforpliktelser 178 033
Urealisert kurstap utenlandslån 0

Saldo 31.12 2 605 397
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Note 9 - Spesifikasjon av overføringer mellom selskap og deltakere

Eierkommune Kommunenr Art Funksjon Beløp
Evje og Hornes kommune0937 38800 325 -1 300 000
Bygland kommune 0938 38800 325 -1 300 000
Valle kommune 0940 33501 325 249 543
Valle kommune 0940 38800 325 -1 300 000
Bykle kommune 0941 38800 325 -1 300 000
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Note 10 - Eksterne inntekter og utgifter

Regnskap Budsjett Regnskap 
2017 2016

Salgsinntekter -210 0 -145 156
Refusjon fra staten-ink.mvakomp -1 599 660 -2 000 000 -993 965
Refusjon fra fylkeskommunen -2 428 300 -600 000 -200 000
Overføring fra fylkeskommunen -5 300 000 -5 100 000 -5 000 000
andre refusjonar -734 650 0 -82 400

Totalt -10 062 821 -7 700 000 -6 421 521
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Årsmelding- Setesdal regionråd 2017 
 

Tilråding:  
Representantskapet godkjenner årsmelding som framlagt. 
 
 

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. Endeleg versjon vert lagt fram for 
representantskapet. I publikumsversjonen er vil kortversjon av rekneskap framgå. 
Årsmeldinga syner hovudaktivitetane innafor dei ulike virkeområda;  
 
*Drift 
*Interkommunalt samarbeid 
*Næringsutvikling 
*Kompetanse 
 
 

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

SAKSFRAMLEGG 

2017/67-16   11.06.2018 
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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. 
 
 
 
 
 
Valle, den 11.06.2018 

Bjørn Ropstad                                                     Runar Granheim 
Styreleiar                                                             Rådgjevar 

Vedlegg: 
1 SR_årsmelding_2017_13.05.18_lav 
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Omslag; Ungdomsprosjektet, Setesdal Gründer og  
samfunnsutvikling (SGoS) er vårt viktigaste prosjekt, i tillegg  
til Rv 9-utbygginga. SGoS har som mål å fremje entreprenørskap  
og samfunnsengasjement blant dei unge slik at dei både kjenner  
tilhøyre og har lyst til å flytte tilbake etter utdanning. 
Skaparlyst og eigarskap er nøkkelord. Landliv, Business,  
Ungdomsråd og Festival er noko dei arbeider med. Fleire av  
bileta i årsmeldinga er henta får biletbasen til SGoS. Vi håper det  
gir gode kjensler for at dette er ein god region å vekse opp, bu, 
gjeste og drive verksemd i.

Forsidebilde: Anders Martinsen fotografer
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Nok eit år ligg bak oss, og aktiviteten er og har vore stor også i 2017. Setesdal regionråd driv aktivt  
og målretta for at Setesdal skal vere ein god stad å bu, arbeide og drive næring i.

Arbeidet bygg jar på fire hovudpilarar,- næring, infrastruktur, interkommunalt samarbeid og  
kompetansebygging. Eg meiner me lukkast med mykje, og at me driv eit målretta og godt arbeid.  
Me som bur her trivast og kan ikkje heilt forstå kvifor ikkje fleire har lyst til å busette seg i regionen vår. 
Ein region med masse moglegheiter, eit godt klima og ein unik natur, - med «berre» moglegheiter.  
Fleire og fleire oppdagar dette, noko me merkar på hyttebygginga i regionen, og utviklinga mellom anna 
på Hovden og i Brokke er fenomenal. Dette ynskjer me å utnytte enda meir slik at fleire brukar meir av 
tida si i Setesdal. 

Rv9 er sjølve nerva g jennom dalen, og her byggast det målretta, - og for kvar strekning som blir utbetra 
stig både humør og moglegheiter. Her vil me sende ein stor takk til Sørlandsbenken som har stått på og 
løfta vår region. Arbeidet med Rv9 håpar og trur me kan fullførast innan 2023.
 
Me har kome langt med fiberutbygging i kommunane, men utviklinga g jeng fort. Difor er det viktig at  
me ikkje kviler på det som er g jort, men at me heile tida jobbar målretta for å vere med på utviklinga. 

Arbeid er heilt avg jerande for at folk skal busette seg i regionen, difor held me eit sterkt fokus på  
næringsutviklinga. Som ny styreleiar ynskjer eg å halde fokus på dette. Håpet er at me kan få til enda  
fleire gode og sikre arbeidsplassar. 

Eg er stolt av regionen vår. Me skulle ha kommunisert det gode biletet enda meir ut i den store  
verda. Me skal g jere så godt som mogleg å få fram alle dei moglegheitene Setesdal har å by på.  
Me ynskjer at det skal bli enda betre å bu, arbeide og drive næring her,- og me ynskjer oss alle  
lukke til med dette arbeidet.

Med helsing

Bjørn A. Ropstad
Styreleiar

EIN GOD STAD Å BU, ARBEIDE  
OG DRIVE NÆRING I

STYRELEIAR HELSAR!
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Foto: Setesdal gründer og samfunnsutvikling / Setesdal regionråd - Anders Martinsen
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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 kompetanse-
utvikling 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 g jennom 
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 utgangs-
punkt i ovanfornemnte.

FRAMHALD AV DRIFTA
Styret finn at verksemda er driven i samsvar  
med og i medhald av den samarbeidsavtalen og dei 
vedtaka som g jeld. Styret konstaterer at drifta for 
2018 er sikra g jennom formaliserte samarbeidsav-
talar med kommunane og øyremerkte midlar  
frå kommunane til verksemda. Fylkeskommunen 
medverkar og g jennom løyving i samsvar med 
konsesjonskraftavtale med kommunane og med 
rammeløyving til regionalt næringsfond frå  
Regionalt utviklingsprogram/KRD-midlar.  
Ein har og ekstra ressursar g jennom  
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 ig jennom 
året. Verksemda ureinar ikkje det ytre miljøet.
 
LIKESTILLING
Representantskapet i Setesdal regionråd er  
samansett av 5 formannskapsrepresentantar  
frå deltakarkommunane. Styret i verksemda utg jer 
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 
g jennom utviding av styret med 1 representant frå 
kvar kommune resten av valperioden.

Det er 1 tilsett. Det er i itillegg tenestekjøp frå 
Valle kommune i 40 % stilling til administrativ/  
merkantilt arbeid, samt at ein kjøper rekneskaps-
tenester frå Valle kommune. Rådmannsgruppa  
funger som valkomite for oppnemning av styre-
representantar til interkommunale verksemder – 
der legg ein vanlege reglar for likestilling til grunn.

STYREMELDING

80



ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2017   7

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 g jort 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 g jev eit dekkande 
bilete av stillinga og resultatet til verksemda. 
Det er ikkje vesentlege hendingar eller uvisse  
når det g jeld 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 2017; 137 politiske saker,  
38 referatsaker, og 13. drøftingssaker.
Det var fatta 16 delegerte vedtak frå  
administrasjonen i 2017.

GODKJENNING – ÅRSMELDING
I styremøte  25.  april  2018 vart  årsmeldinga handsama og godkjent, jf styresak PS 30/18.  
Rekneskapen vart godkjent som framlagt i styresak PS 31/18. Representantskapet tok årsmeldinga  
til etterretning i møte 20. juni 2018, sak 3/18. Representant-skapet vedtok rekneskapen og disponering 
av overskot sak 4/18.

Jon Rolf Næss Kay A. Jeiskelid  Steinar Kyrvestad Knut Hagen  

Leiv Rygg  Vidar Frøysnes Bjørn Ropstad Lars Reidar Vasland 
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STEINAR KYRVESTAD
Ordførar
Valle kommune

VIDAR FRØYSNES
Varaordførar
Bygland kommune

KAY JEISKELID
Formannskapsmedlem
Bykle kommune

LARS REIDAR VASSLAND
Varaordførar
Evje og Hornnes kommune

KNUT HAGEN
Varaordførar
Valle kommune

LEIV RYGG
Ordførar
Bygland kommune

BJØRN ROPSTAD
Ordførar
Evje og Hornnes kommune

JON-ROLF NÆSS
Ordførar
Bykle kommune

ORGANISASJON
STYRET
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JENS ARILD JOHANNESSEN
Rådmann
Evje og Hornnes kommune

ÅSMUND LAUVDAL
Rådmann
Bygland kommune

SIGNE SOLLIEN HAUGÅ
Dagleg leiar
Setesdal Regionråd

GRO BRÅTEN
Fylkesordfører
Aust-Agder fylkeskommune

TELLEF INGE MØRLAND
Fylkesordførar
Aust-Agder Fylkeskommune

ARILD EIELSEN
Fylkesrådmann
Aust-Agder Fylkeskommune

TALLAK HOSLEMO
Rådmann
Bykle kommune

AUD-SUNNIVA FUHR
Rådmann
Valle kommune

OBSERVATØRAR
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REPRESENTANTSKAP
Formannskapet, ved 5 representantar frå kvart,  
i dei fire samarbeidskommunane er representant-
skap 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
• Aasmund Lauvdal - Bygland
• Jens Arild Johannessen – Evje og Hornnes
 
Setesdal regionråd, dagleg leiar: 
• Signe Sollien Haugå

REPRESENTANTSKAPSMØTE 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 representajon i styret.I tillegg vart 
honorar og godtg jeringar 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.

Fylkesordførar Gro Bråten er fast observatør,  
og fylkesvaraordførar Jon-Olav Strand, er hennes vara  
til styret i Regionrådet. Vi set stor pris på samhandlinga  
med dei og fylkeskommunen, og at dei stadig utøver ei  
aktiv regionalutviklingsrolle i høve Setesdal. 
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HANDLINGSPROGRAM 2017–2020

Styret vedtok å rullere handlingsprogrammet for 2017-2020  
og i det også ha ein gjennomgong av strategiane for verksemda. 
Næringsmedarbeiarar og representantar frå ungdomsprosjektet 
(SGoS) vart invitert med i bolkar av arbeidet.  
Handlingsprogrammet vart godkjent i styret og handsama i 
representantskapsmøte i 2017.

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

Handlingsprogram 2017-2020   5

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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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
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1

4

3

6

2

5

7

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

ir
ts

ha
ls

Ti
l F

re
de

ri
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

Veteke i styremøte 24. mai 2017 sak 58/17 og lagt fram for representantskapet 21. juni 2017

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 2022
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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

REGIONAL UTVIKLINGSPLAN  

FOR SETESDAL 2020

HANDLINGSPROGRAM

2017-2020

Veteke i styremøte 24. mai 2017 sak 58/17 

og lagt fram for representantskapet 21. juni 2017
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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.

Ein peikte på trong for:
• «Motkonjunktur-tiltak» og medverknad  
 g jennom 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 g jennom ekstern effektananlyse  
og tydinga av å kunne yte «lågterskel-tilbod» til 
næringsliv utanom byane, samt til andre moment 
som ; motiverande effekt, nærleik til etablererar  
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. 

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. 
Ein kom til at det ikkje var grunnlag for å arbeide 
vidare med initiativet.
 

REGIONALT UTVIKLING 
POLITISKE FOKUSOMRÅDE
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FYLKESMANNEN – DIALOGMØTE
Fylkesmann Stein A. Ytterdahl innleia til ordskifte 
om ev etablering av ein regionalisert dialog der ein 
kan sjå Fylkesmannen som del av partnarskapet 
som i fellesskap vil løfte Agder.  Dialogen kan handle 
om å meir felles rettleiing/ formidling av statlege 
føringar på ulike politikkområder  og høve til meir 
tovegspåverknad vedrørande statleg politikk og 
rammebetingelsar som er ser som viktig for  
utviklinga i Setesdal

Regionrådet tok opp utfordringar som:
• Sentralisering og trong for regional utvikling  
 og g jerne offentlege arbeidsplassar
• Samfunnstryggleik – digital infrastruktur,  
 sårbarheit og fortrinn med tanke på plass-  
 og energikrevjande verksemder 
• Kommuneøkonomi – kostnadsdrivarar og  
 konsekvensar med krav til responstid og effekter 
 for t.d. brann, redning, helse og andre når t.d   
 politiet har redusert tilg jenge.
• Ein var og innom arbeid for kompetanseutvikling  
 innafor sentrale område, som helessøster,  
 samarbeidet innafor landbruk, og aktuelle tema  
 som kimatilpassing og samfunnstryggleik. 
• Heieplan og klagesakshandsamingstid vart  
 og teke opp som ei utfordring for utvikling  
 i kommunane.

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 eva-
luering, 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 organi-
sasjonen. Fjellnettverket (Fjellregionsamarbeidet)  
er eit 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/kontor-
struktur 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. 

Kommunane orienterte om at lokale politived-
tekter 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 g jennom 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.
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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 utgangs-
punkt 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 studie-
tilbod. I første omgang såg ein føre seg sjukepleie  
i 2018 og arbeidsplassbasert barnehagelærar-
utdanning i 2019, meir EVU-tilbod ut til  
kommunane, fleire praksisplassar lokalt og å 
arbeide for å få fleire studentoppgåver knytt 
til arbeidslivet i regionen.
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NÆRINGSFORSIGHT - AGDER I EITT  
20-ÅRS 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 utviklingssspor 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 investeringer  
i eit utvida samfunns- og næringsperspektiv.  
Styret uttrykte uro for vaktordinger og 
beredskap, nedetid/avbrot og konsekvensar 
for samfunnstryggleik og innbyg jarar.

Som oppfølging bad styret leiar av eigarkom-
munane sitt arbeidsutval om at temaet vart løfta  
i eigarmøte i Agder energi.

GRÜNE WOCHE 2017
Sørlandet var invitert som ein av 2 landsdelar  
til å profilere Noreg på landbruks- og matmessa  
i Berlin 20-29.januar 2017. I samarbeid med  
prosjektleiinga i Innovasjon Norge–Agder,  
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og Matforum 
Agder vart Setesdal invitert til ekstra synlegheit 
på landsdelsstanden. Førebuing av opplegget vart 
g jennomført med Ellen Saltermark, Kjellaug Øverås 
og Øyvind Nese. Opplegg, utval av produkt og ikkje 
minst sterk deltaking av aktørar frå verksemder  
i Setesdal gav meirsmak for ny deltaking i 2018. 

89



16    ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2017

RV 9
Styret etterspurte meir informasjon og aktivitet 
for å sikre finansiering av vidare utbygging.

Prosjektorganisasjonen vart endra i 2017.

Parsellen Skomedal vart opna 23. oktober 2017.

Regionrådet løyvde inntil 2 mill. til planlegging / 
igangsetting av vidare arbeid med Bjørnarå- 
Optestøyl. Igangsetting vart sikra g jennom 
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 plan-
perioden 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 sty-
resmakter – samtidig som ein heldt fram det gode 
samarbeidet som er med Vegvesenet og Fylkes-
kommunen 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. 

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 utvik-
ling av konkurransegrunnlag og i juryarbeidet. 

Invest in Agder
Fylkeskommunane i Agder har oppretta eit nytt 
selskap som skal hjelpe til med utanlandske etable-
ringar i Agder med særleg prioritet på grøn for-
nybar kraft og verksemder som kan nytteg jer seg 
kraftoverskottet i landsdelen.  Leiar for arbeidet, 
Gunnar Kulia, orienterte styret om tiltaket. 

INFRASTRUKTUR
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Regionvegsjef Kjell Inge Davik syter for at nye parsellar på RV 9 blir opna årleg! 
Den 23.okt 2017 ønskja han velkomen til opningsseremoni på Skomedal. 
Stortingsrepresentant Svein Harberg klypte snora i lag med ordførar Leiv Rygg 
Langerak.  På bileta sentrale personar i RV 9 –arbeidet i ei årrekkje; samferdslesjef  
i fylkeskommunen, Ola Olsbu  frå vegvesenet; Åvald Bakken, Erling Jonassen,  
og Sigurd Wiberg. Entreprenør, grunneigarar/bygdefolk , lokale musikar og  
andre medverka og vart takka på denne merkedagen på Skomedal.
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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 – innbygg jartilfredsheit  
 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
• Oppsfølging strategimøte Regionrådet
• Revisjon av konsesjonar i Otravassdraget 
• Vassdragsføresegna – endringsframlegg –  
 høyringsuttale
• Kriseteam: godtg jeringar
• 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

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 innbygg jar – 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 løysin-
ga omfattar alle tenesteområde og einingar i 
kommunane. Setesdal IKT blir tillagt ansvar for  
oppfølging for rigging i høve nye krav til person-
opplysingar/-vern -  systemansvar, rutineutvikling 
– tryggleikspolicy / brukarsamtykke. 

INTERKOMMUNALT SAMARBEID

92



ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2017   19

LMT – Setesdal - Utmeldinga til Valle drøfta med 
sideblikk på øvrige kommunar i samarbeidet vart 
drøfta g jennom heile året.

Lokale ungdomsråd: Oppnemning av adm.represen-
tantar/framdrift i handsaming av vedtekter. 

Offentlege innkjøp – lokal verdiskaping – Kartlegging 
vart forankra og g jennomgått. 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/g jennomgong
• Rådmannsgruppa og dagleg leiar utarbeidde   
 rapporten – med undertittel: «Ein g jennomgong  
 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. 

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 l 
agt 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 orien-
tering i utvida rådmannsmøte med eingingsleiarar 
innafor helse i kommunane i juni 2017. I etterkant av 
orientering under KS haustmøte – vart tilsvarande 
orientering g jennomført for styret.

Styret vedtok å vidareføre årleg prosjektstøtte  
til DNT Sør-X-ung prosjektet og årleg driftsstøtte til  
DS Bjoren for dei neste 3 åra. 

93



20    ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2017

Setesdal Gründer og Samfunnsutvikling (SGoS) 
føreg jekk g jennom heile 2017 med støtte frå  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet,  
i tillegg til at Regionrådet g jekk inn med eigne 
midlar. Utgangspunktet i søknaden var at det var 
dei unge sjølv som skulle vere med å utforme og 
g jennomføre 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 g jennom ei styringsgruppe og vidare 
g jennom 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». Business-
gruppa sette seg eit mål om å få til 10 nyetablerin-
gar 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/trenings-
senter. 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.

I tillegg samarbeidde businessgruppa med Ungt 
Entreprenørskap, med fokus på ungdomskulane.  
Dei ynskjer å bidra til å skape ein kultur for entre-
prenørskap 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 ar-
beidet med oppfølging og tiltak for å skape meir 
entreprenørskap blant unge i Setesdal.

Landlivsgruppa: 
5 medlemmer i alder 25-35. Fokuset i Landlivs-
gruppa er auka tilflytning, g jennom 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 ung-
dom frå heile Setesdal har stilt opp i dette arbei-
det. 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 
tilg jengelege hus/eigedommar, jobbar, sosiale  
møteplassar og andre spørsmål. 

SETESDAL GRÜNDER OG  
SAMFUNNSUTVIKLING 
MED UNGE I FØRARSETET
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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,- mtp på logistikk, sikkerheit,  
parkering, inng jerding 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 
møtene vert 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 kompe-
tansen både til dei unge representantane og  
til dei i administrasjonen som skal jobbe med  
ungdomsråda. 

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 landlivs-
gruppa, businessgruppa, festival/arrangement  
og ungdomsrådgruppa. Ungt engasjement for  
samfunnsutviklinga er viktig!
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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 landbruks-
ansvarleg 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

NÆRINGSUTVIKLING

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/jobber relatert  
 til næringsliv og studenter/nyutdanna via  
 Kompetansetorget
• Innovasjon ma..a g jennom UIA – Nyskaping  
 og mentorordning
• Felles prosjekter og involvering mellom aktøren
• Synlegg jering felles aktiviteter og prosjekt
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Ny lærlingordning for små verksemder i Setesdal
Styret  oppretta ei 2-årig ordning der ein vil støtte 
verksemder som kan tenkje seg å ta opplærings-
ansvar. 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 kompetanseutviklings-
program 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 reiselivsverk-
semder i Setesdal og i heile landsdelen. 

Fjellsatsinga – Berekraftig byggeri  
Setesdal – anno 2017
Kommunal- og moderniseringdepartementet 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 
prosjektorgansieringa, og løyvde kr 200.000 som 
eigendel til g jennomføringa.

Målet med prosjektet er å utvikle modellar for 
berekraftig byggeri i form av smarte overnat-
tingseiningar. På den måten ønskjer ein å bidra til 
verdiskaping for både handverkarar, produsentar, 
grunneigarar og reiselivsaktørar som kan utvikle 
unike, attraktive og miljøvennlege overnattingsei-
ningar fleire plassar i Setesdal. Realisering av  
bygg jeprosjekt vil samstundes styrke Setesdal  
som eit attraktivt berekraftig reisemål. 
 
Arkitekt Erick T. Allende og prosjektkoordinator 
Ingvild Hovden driv prosjektet. 

Ingvild Hovden og Erick Allende organiserte fleire arbeids-
møte, og studietur til Østerrike og Sveits. Deltarar var alt frå 
tre-produsentar, grunneigar, handverkarar og ulike fagdisiplinar 
som kan tenkjast inn i lokalt byggeri.
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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 g jennom åfå fleire 
innvandrarar til å lukkast med å starte eiga  
verksemd. Setesdal slutta seg til prosjektet 
g jennom løyving og g jennom deltaking i styrings-
gruppe , og g jennomføring av regionalt mobilise-
ringsmøte med kommunar, vaksenopplæring, 
NAV og andre tilstade.

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 g jennomførte 
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.

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 landbruksnæ-
ringane 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.

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 lokale produkt kan søkje om  
å nytte merket.
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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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Setesdalskonferansen er for leiarar i private verksemder i Setesdal. 
Fagleg påfyll, nettverk, samarbeid mellom dei private og tiltaksapparatet 
er føremålet. Årets tema; Mot til å satse! Presentasjonane femna frå 
gründerpresentasjonar til vel etablerte med vekstambisjonar.  
Som vanleg; ispedd ei god dose underhaldning og humor, og eksterne 
«kanoner». Konferansen har funne si form under eminent mangeårig leiing 
av Styrk Fjærtoft, og ein ditto programkomité med like faste deltaking av 
Ole P. Bruun, Connie Barthold, Ørnulf Hasla og Signe Sollien Haugå.  
Konferansen fann stad på Revsnes hotell 20-21.april 2017.  
Fleire bilete ligg på www.setesdalskonferansen.no.  
Setesdalskonferansen 2017 -den best besøkte i historia med godt over 
100 deltakarar!
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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 Setesdals-
konferansen på Revsnes hotell 20.–21. april 2017!
Det var regionalsjef Kirsten Borge som hadde  
æra av å dele ut Setesdalsprisen til Hasla på  
 

Grunng jevinga 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 g jennom 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.  
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 reise-
livet, og ikkje minst er dei nestorar og mentorar for 
nye etablerarar i dalen.»
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Haugeburet i Åraksbø – 800 årsjubileum  
Fylkeskommunen tok initiativ til ei markering  
rundt middelalderbygget. Programmet vart  
g jennomført 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.

YMSE ARRANGEMENT 
SAMARBEID
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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! 
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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

Kurs for gründerar og næringslivet
Det vart g jennomført kortkurs « Frå ide til 
marknad» 24.mai i regi av Innovasjon Norge.
Det vart og g jennomført årvisse gründerkurs  
i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune.

Desentralisert helsesyster-utdanning
Imponerande å ha slik lærelyst – at ein priorite-
rer deltidstudium i ein for mange travel kvardag 
– Desse starta på den desentraliserte helsesyster-
utdanninga sist veke. Av over 100 søkjarar vart 26 
tekne opp på studiet som går i regi av Universite-
tet i Stavanger – og er i samarbeid med Lindesnes, 
Lister og Setesdal. Stor takk til regionale finansiørar 
som g jer dette mogleg og investering i slik kompe-
tanseutvikling – dvs Sørlandets kompetansefond, 
Fylkesmannen i Aust-og Vest-Agder, Vest-Agder 
fylkeskommune og Sparebank Sør-stiftinga.
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. 

KOMPETANSE

Hovden Fjellstoge, Fjellgarden Hovden og Opplærings-
kontoret i Agder sette opp viltkurs for lærlingar i  
kokkefaget. Lærlingar frå heile Agder deltok på 3-dagers  
opplegget på Hovden. Tilbodet var støtta av Bykle kommune  
og Regionrådet for å bidra til å rekruttere lærlingar i  
kokk- og pølsemakarfaget – for å setje fokus på den  
unike fagkompetansen på Hovden, og for å gjere Bykle  
attraktiv for lærlingar.
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Sjukepleiarutdanning – 2015-2018
I 2.studieår var det ei lett oppgåve å vere styrings-
gruppe for eit studium i godt g jenge 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 sikte-
mål utlysing av nytt studium med oppstart 2018.  
I lag med Lister og Lindesnes vart det arbeidd med 
finansiering av meirkostnadane som Region-
samarbeida pårekna for oppstart.

Yrkessjåfør – grunn- og etterutdanningstilbod
Innmeldt behov for kurs vart følgd opp med  
utlysing av desentralisert kurspakke. Det var  
ikkje nok påmeldte deltakar til igangsetting.

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,  
 - lære meir om norsk språk og samfunn
· Norskkurs på høgare mellomnivå ,B2,  
 - meir sjølvstendig til å kommuniserer på norsk.
· Norskkurs på høgare mellomnivå (B2)   
 - med vekt på skriftspråk.
· Førebuingskurset til Bergenstesten.  
 - inntaksgrunnlag for høgskular og  
 universitetsstudiar i Noreg
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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 berkraftig 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.

FORSKING OG  
UTVIKLING

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  
tilg jengelegheit i distrikt
Sørlandets Europakontor var initiativtakar til  
deltaking i eit prosjekt som skal sjå på tilg jengeleg-
heit til basis sosial deltaking i distrikt, og utvikling  
av involverande metoder og å ta i bruk ny teknologi 
for å få dette til.

Forprosjekt som er tenkt nytta m.a. til ev deltaking  
i eit nytt interreg./EU-prosjekt som skal sjå på 
mobilitet og tilg jengelegheit g jennom bruk av ny 
teknologi og anna for distribusjon av tenester  
i tynt befolka område.

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/attraksjons-
utvikling , fornybar energi, internasjonalisering  
og forretningsutvikling med verdigrunnlag utover 
det kommersielle mv.
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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  
g jennomført og Runar Granheim vart tilsett  
– med tiltreding 1.1.2018.

Tenestekjøp – administrative tenester: 
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 g jennom året.

DAGLEG DRIFT

 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: Delegerings-
reglementet 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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UTGIFTER SR 2017 
Interkommunalt samarbeid 
5101 Modellutvikling - samling interkomm.tenester/samarbeid 50 000
5101 LIM - Likestilling/integr./mangfald (flyktningrelatert) 25 000
5101 Styresamling - studietur 200 000
5101 Kulturarv og opplevingar - Setesdal 2020 200 000
5101 Driftsstøtte Bjoren  - * frå fond 105 000* 
   475 000,00
  
Infrastruktur 
5201 Digitale Setesdal  200 000
5201 Rulleskianlegg Bykle kommune  500 000
5201 RV9 - planleggingsfond 1 000 000
5201 RV9 - påverknadsarbeid 300 000
5201 Støtteordning private ladestasjonar  50 000
5201 Ladestasjonsoppfølging 2016- 20 000
   2 070 000

Næringsutvikling Felles/bransjetiltak 
5301 Visit Setesdal/Destinasjon Hovden  1 250 000
5301 Miljøsertifiseringsprosjekt  100 000
5301 Setesdalskonferansen 339 000
5301 Læringsatsing - insentivordning 145 000
5301 Læringarrangement Hovden 30 000
5301 Sølvgarden-lærling  25 000
  Uppstad VVS - Lærling  25 000
  Knut Hovet installasjon - Lærling  25 000
  Næringsarbeid - tenestekjøp/konsulent 2016- 11 000
   1 950 000

Bedriftsretta støtte 
5303 Tor A Bjørgum, nydyrking  57 600
5303 Valle sport Forprosjekt forr.plan  25 000
5303 Styrestipend 2015-2017  100 000
5303 Jannes bunadssølv 50 000
5303 Ose Motorfestival  25 000
5303 Systog dale 20 000
5303 Sølvgarden 55 000
5303 Gründerveka 100 000
5303 Gründerskap i landbruksbaserte næringar 100 000
5303 KVS Bygland-Utviklingsarbeid 100 000
5303 Ose water 250 000
5303 Elgtun 50 000
5303 Olav Haugetveit 100 000
5303 Fleirkulturell verdiskaping Agder 50 000
5303 THA Arkitekter 35 000

ØKONOMI 
LØYVINGAR /DISPONERINGAR
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5303 Setesdal bunadsenter 30 000
5303 SP Stål AS 30 000
5303 Tent forsikring 30 000
5303 Helle Herberge 15 000
5303 Revsnes hotell 30 000
   1 475 000

Kompetanse og FOU 
5401 Yrkessjåfør- grunn- og vidareutd. 250 000
5401 Nye desentraliserte studietilbod  50 000
5401 Desentralisert sj.pl.utd, 2015-2018 100 000
5401 Desentralisert lærarutd. 2013-2017 16 000
5401 Helsesøsterutdanning 150 000
5401 Studiesenteret 60 000
5401 FOU - organisering/modellar  150 000
5401 Etter- og vidareutdanning  100 000
   876 000
  
Øyremerka prosjekt / KMD 
5501 Businessgruppa - gründermillion 417 630
5501 Fabrikken Ungdomsklubb-Evje 22 000
5501 Knut Kasin 90 000
5501 Lars Nordgren Rysstad- Fase 1 20 000
5501 Svenn Kvaale Winther-Fase 1 5 000
5501 Dagfinn Borgi-Fase 1 10 000
5501 Trond Knutson Haugå-Fase 1 13 900
5501 Mona Bjørgum-Eliezzer M. Contreras - Fase 1 10 000
5501 Joakim Berg-Fase 2 50 000
5501 Tone B. Ryningen-Fase 2 60 000
5501 Ole S. Lund-Fase 2 55 000
5501 Ragnhild O Nomeland fase-1/fase 2 60 000
5501 Svenn Kvaale Winther-Fase 2 80 000
5501 Landlivsgruppa - landlivskontakten 207 761
5501 Ungdomsråd 29 660
5501 Felleskostnader SGoS  709 248
5501 Festival–arrangement 400 000
   2 316 200
  
Andre øyremerka satsingar  
5502 Fellestiltak reiseliv inkl. IP-soner  500 000
5502 Grüne woche Berlin 50 000
   550 000
  
9000 DRIFT SR 2 390 119,30

111



38    ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2017

EIGEDELAR  Rekneskap Rekneskap
   2017 2016 
A. ANLEGGSMIDDEL
Utstyr, maskiner og transp.midler   2 000 186 2 250 209,65
Utlån  2 000 186 160 000,06
Aksjar og andeler   890 831 885 505
Pensjonsmidler  1 877 348 1 608 770
SUM ANLEGGSMIDLER   4 908 365 4 904 484
    
B. OMLØPSMIDLER   
Kortsiktige fordringer   7 640 949 1 208 300
Kasse, postgiro, bankinnskudd   11 745 065 15 550 019
SUM OMLØPSMIDLER   19 386 014 16 758 319
    
SUM EIGEDELER  24 294 379 21 662 804
    
GJELD OG EIGENKAPITAL   
C. EIGENKAPITAL   
Disposisjonsfond   -14 133 269 -14 376 452
Bundne driftsfond   -3 438 390  -669 998
Ubundne kapitalfond   -16 100 -16 100
Regnskapsmessig overskudd   -132 319  -7 580
Kapitalkonto   -2 605 397 -2 769 951
SUM EIGENKAPITAL   -20 325 476  -17 840 083
    
D. GJELD    
LANGSIKTIG GJELD   
Pensjonsforpliktelse   2 302 572 2 134 137
SUM LANGSIKTIG GJELD   2 302 572  2 134 137
    
KORTSIKTIG GJELD   
Annen kortsiktig g jeld  1 662 332 1 597 981
Konsernintern kortsiktig g jeld    
Premieavvik  3 999 90 602
SUM KORTSIKTIG GJELD  1 666 332 1 688 583

SUM GJELD  3 968 904 3 822 720
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   24 294 379       21 662 803

BALANSEREKNESKAP
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   Rekneskap Rekneskap
   2017 2016
DRIFTSINNTEKTER       
Salgsinntekter   - 210  -931
Refusjoner   - 4 762 611 -1 276 365

Overføringer   - 10 500 000  -10 200 000

Andre driftsinntekter    
Sum driftsinntekter B  - 15 262 821 -11 477 296
   
DRIFTSUTGIFTER   
Lønn inkl. sosiale utgifter  1 736 474 1 268 829
Kjøp av varer og tjenester     5 070 731 5 091 291
Overføringer   5 975 938  4 788 422
Avskrivingar  250 023
Andre driftsutgifter     
SUM DRIFTSUTGIFTER C    13 033 167 11 398 566
   
DRIFTSRESULTAT D=B-C    -2 229 654  - 78 730
   
FINANSPOSTER   
Renteinntekter    -155 845  - 152 871
Renteutgifter   251  167
Motteke avdrag på lån    -20 000 - 41 333
Motpost avskrivingar  -250 023
Ordinært resultat H    -2 655 272  -522 791
Interne finanstransaksjoner  

AVSETNINGER   -5 906 711  3 535 186
Bruk av tidligere avsetninger    -3  389 084 -3 024 700
Brukt til fin. av utgifter i kapitalregnskapet    5 326  -4 724
SUM AVSETNINGER J    2 522 953  -515 210
   
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT K=H+I-J    -132 319  -7 581
Regnskapsmessig overskot    -132 319 7 581

DRIFTSREKNESKAP
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NOTE BEMANNING OG YTINGAR TIL LEIANDE PERSONAR  2 017   2 016 
Bemanning i årsverk    1   1 
Lønn dagleg leiar:    
- Samla løn og annen fast godtg jering    856 347  828 543
- Beregnet verdi av totale fordeler som blir sett som godtg jering   4 392  4 392
Godtg jering styreleiar    
- Samlet lønn og annen fast godtg jørelse    169 347  164 540
Godtg jøring revisor:    
- regnskapsrevisjon    23 750  25 025 
- bistand    3 250  9 900

NOTE - AKSJER OG ANDELER (ANLEGGSMIDLER)                   
Selskapets navn Eigrandel Eventuell Balanseført  Balanseført
   i selskapet marknadsverdi verdi verdi 
     2017 2016
EK - tilskot KLP     25 880 15 830
Setesdal Bilruter 4,01 % 2 450 000 445 500 445 500
Evjeklinikken as 11,10 % 462 725  404 118 404 118
Destinasjon Hovden 1,20 % 23 293  15 333 15 333

  
NOTE - SPESIFIKASJON AV OVERFØRINGAR MELLOM SELSKAP OG DELTAKARAR 
Kommune Beløp
Evje og Hornes kommune -1 300 000
Bygland kommune -1 300 000
Valle kommune 249 543
Valle kommune -1 300 000
Bykle kommune -1 300 000

NOTE  - EKSTERNE INNTEKTER OG UTGIFTER 2 017   2 016 
Salsinntekter -210 -145 156
Refusjon frå staten-ink.mvakomp -1 599 660 -993 965
Refusjon frå fylkeskommunar( KMD m.v) -2 428 300 -200 000
Overføring frå fylkeskommunen -5 300 000 -5 000 000
Andre refusjonar -734 650 -82 400
TOTALT -10 062 821 -6 421 521

NOTER
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REVISORMELDING
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Utgjevar: Setesdal regionråd
Tekst:   Signe Sollien Haugå
Design:  Tress Design AS

Foto:
Setesdal gründer og samfunnsutvikling/ 
Setesdal regionråd/
Anders Martinsen fotografer  
Framside 4 / 29

Setesdal regionråd/
Fotograf Marit S. Kvaale 
8 / 9 / 19

Aust-Agder fylkeskommune 10

Geir Daasvatn 17

Runar Brøvig 22

Ingvild Hovden 23

Inge Olav Fjalestad 25 – de to nest 
nedste bileta

Folkeuniversitetet Sørlandet 33 venstre

Setesdal vidaregåande skule 33 høgre

Styrk Fjærtoft 26 / 27 / 28

Signe Sollien Haugå 
14 / 15 / 21 / 25 / 30 / 31 / 32 / 34 / 35

TAKK
Då er oppsummeringa av året 2017 sluttført.  
Årsmeldinga syner at det i sum er utløyst mykje 
engasjement og at det er tilsvarande mykje  
arbeid som er utført gjennom året. 

Regionrådet har ei operativ og koordinerande  
rolle. –Tett samarbeid med private og offentlege 
aktørar bidreg til positiv utvikling i Setesdal,  
– og til entusiastisk tru på regionen si utvikling 
framover.

Hjarteleg takk til alle som har medverka og som vi 
har hatt gleda av å samarbeide med gjennom året! 

Og, takk for meg!

Signe Sollien Haugå
Bygland, 5.mai 2018
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Setesdal Regionråd, 
kommunehuset, 4747 Valle
Tlf 37937500 
post@setesdal.no www.setesdal.no

EVJE OG HORNNES KOMMUNE
Kasernevegen 19  4735 Evje

BYGLAND KOMMUNE
Sentrum 18  4745 Bygland

VALLE KOMMUNE
Postboks 4 4747 Valle kommune

BYKLE KOMMUNE
Sarvsvegen 14  4754 Bykle
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