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Tlf.: 37 93 75 00
post@setesdal.no

Medlemene vert med dette kalla inn til møte.
Varamedlemer 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.

Bygland, 15.05.2013

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre  
22.05.2013 kl. 09:00 påRevsnes Hotell   

Køyreplan:
09:00 Møtestart – sjå saksliste
11:30 Lunsj
12:00 Styreleiar-stipend v/ Connie Barthold
13:00 Landbruksprosjektet i Setesdal v/ Jakob J. Saaghus
13:30 Riksveg 9 v/ Kjell Pedersen-Rise
14:00 Møteslutt

Leiv Rygg Siri Øvergård
Utvalsleiar Utvalssekretær
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Saksnummer Innhald

PS 85/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 86/13 Godkjenning av møteprotokoll

PS 87/13 Referatsaker

PS 88/13 Delegerte saker

PS 89/13 Styreleiar orienterar

PS 90/13 Dagleg leiar orienterar

PS 91/13 Leiar rådmannsutvalet orienterar

PS 92/13 Fylkeskommunen orienterar

PS 93/13 Status representasjon ymse utval

PS 94/13 Drøfting/orienteringssaker

PS 95/13 Søknad om lån til investering - dok ettersendes/deles ut i møte

PS 96/13 Årsrekneskap  - Setesdal regionråd 2012

PS 97/13 Disponering av årsoverskott i driftsrekneskapen for 2012

PS 98/13 Årsmelding - Setesdal regionråd 2012

PS 99/13 Fjellregionssamarbeidet - Invitasjon til oppstart av fjellsatsingen.

PS 100/13 Studietur - oppsummering

PS 101/13 Styrkt kapastitet - næring mv Setesdal regionråd

PS 102/13 Drøfting - utproving av "styreleiar-stipend" til små- og mellomstore 
verksemder i Setesdal

PS 103/13 Landbruksprosjektet i Setesdal  2011-2014, Grovforbasert 
kjøttproduksjon

PS 104/13 Søknad om driftsstøtte 2013 og ev årlege framtidige løyvingar - DS 
Bjoren
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PS 85/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 86/13 Godkjenning av mçteprotokoll
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PS 87/13 Referatsaker

RS 62/13 Endring i prosessen med Interreg-sçknad. Forprosjekt.

RS 63/13 Rammebevilgning til regionalt næringsfond i Setesdal 2013

RS 64/13 Referat frå mçte januar - Arbeidsgruppe om Bjoren si framtid

RS 65/13 Orientering om vedtak i Sçrlandets kompetansfond

RS 66/13 Protokoll  fra generalforsamling i Setesdal Næringshage AS

RS 67/13 Invitasjon - samling i Lçfte håndverket - 31 mai, Lillehammer

RS 68/13 Invitasjon informasjonsmçte TV-aksjonen, 6 mai Havnegården,

Arendal

RS 69/13 Invitasjon til SkatteFUNN-skolen - fçrste samling 19.6

RS 70/13 Vedtak frå Bykle kommune - Gulli åkkås - språk og identitet i

barnehagane i Setesdal

RS 71/13 Protokoll  fra generalforsamling i Setesdal Næringshage AS

RS 72/13 Vedrçrende etablering av helikopterberedskap for Sçr-Norge på

Hovden

RS 73/13 Svar på fçrespurnad om utsett freist - forprosjekt Lusekoftesenter

RS 74/13 Rv 9 - referat frå mçte april 2013

RS 75/13 Åpning Bygningsvernsenteret i Aust-Agder

RS 76/13 Europ 2020 -Referat fra mçtet vedr. Euromontana

RS 77/13 SSHF çnsker mer dialog om Utviklingsplan 2030

RS 78/13 Viderefçring av WEB kurs

RS 79/13 Revidert innspel - Sçrlandsutvalet

RS 80/13 Protokoll generaforsamling uten mçte den 26 apr 13 Setesdal

Næringshage

RS 81/13 Rapport om konsept Landeskogen

RS 82/13 Leiv Rygg SRR`s representant på GF Evjeklinikken
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RS 83/13 Styringsgruppemçte 7 mai - distriktsvennleg sjukepleieutd

RS 84/13 LUK-opplæring - ny samling næringsapparatet

RS 85/13 Norsk och Dansk partner önskas till Kreativt Center-Interregansökan

RS 86/13 Avslag sçknad om stçtte - Transnova

RS 87/13 Oppneming av eigarrepresentant - GF 2013 Evjeklinikken AS -

styrehandsaming pr e-post

RS 88/13 Valnemnda i L/L Setesdal Bilruter - fçrespurnad



Side 6

PS 88/13 Delegerte saker

PS 89/13 Styreleiar orienterar

PS 90/13 Dagleg leiar orienterar

PS 91/13 Leiar rådmannsutvalet orienterar

PS 92/13 Fylkeskommunen orienterar



Representantar for ymse utval oirenterar

Høve til kort info / status / aktuelt frå organa Setesdal er representert i:

Vassdragsstyre for Nedre Otra

Vassdragsstyre for Øvre Otra

Krypsivprosjektet

Krypsivfondet

Forvaltningsplan for otra / Vassdirektivet – arbeidsutvalet

Vassregionutvalet

Regionplan Agder

RV9

NAV Setesdal

OSS

Konsesjonskraftfondet

Innkjøpssentralen offentleg fellesinnkjøp – arbeidsutvalet

Grønt batteri

Visit Setesdal / Destinasjon Hovden
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PS 94/13 Drçfting/orienteringssaker



 

 
 

Postadresse Besøksadresse Saksbehandler: 

Postboks 988 Kirkegaten 76, Lillehammer  Anne Marie Sveipe 

2626 LILLEHAMMER Bankkonto: 2000 09 50018 Telefon:     
Org. nr: 961382335 E-post: postmottak@oppland.org E-post: AnneMarie.Sveipe@oppland.org 

 

Regionalenheten 

Fylkesordførere, ordførere, fylkesmenn i fjellregionen i Sør-Norge   

Samarbeidspartnere 

 
Vår ref.: 201200383-10 Lillehammer, 23. april 2013 
Deres ref.:     

   

 

 

Oppstart av fjellsatsingen – bli med å skape opptur for fjellområdene! 

 

Oppland fylkeskommune inviterer i samarbeid med Fjellregionsamarbeidet til oppstartsmøte og 

dialog omkring verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene.  

 

 

Møtet holdes på Skei hotell i Jølster fredag den 31.mai mellom kl 0830 og kl 1200. 

Vi inviterer til lunsj umiddelbart etter møteslutt. 

 

 

Bakgrunn: 

I fremleggingen av Statsbudsjettet 2013 kom det informasjon om at det var satt av 10 mill kr til 

verdiskaping og næringsutvikling for fjellområdene. Kommunal og regionaldepartementet (KRD) tok 

initiativ til møter med utvalgte fylkeskommuner, for å få innspill til hvordan midlene kunne forvaltes 

og forslag til innhold i satsingen. Regional og distriktsmeldingen, Meld.St. nr 13 (2012-2013) Ta heile 

landet i bruk kom 1.mars, og i den forbindelse ble det kjent at forvaltningsansvaret for de 10 mill kr 

ble lagt til Oppland fylkeskommune. Satsingen skal skje gjennom å satse på kompetanse- og 

nettverksbygging, entreprenørskap og innovasjon.  Tilskuddsbrevet er i pr dato ikke kommet, men 

det er gitt informasjon om at dette er under utarbeidelse, og vil foreligge innen utgangen av mai.  

 

 

Oppstartsmøte: 

Oppland fylkeskommune har i dialog med KRD fått klare forventninger om at arbeidet skal skje 

gjennom samarbeid på tvers av fylkeskommuner og andre relevante aktører.  For å komme raskt i 

gang med arbeidet, ønsker Oppland fylkeskommune å benytte Fjellregionsamarbeidet sin 

årskonferanse som arena for oppstart av samarbeidet for satsingen. Her samles mange av 

fylkeskommunene, regionene og kommunene som omfattes av satsingen, sammen med viktige 

samarbeidspartnere. Oppland fylkeskommune legger opp til en arbeidsøkt med en ekstern 
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prosessleder, der målsetningen blant annet er å starte utarbeidelsen av strategier for bruk av 

midlene. Hva skal vektlegges i satsingen, og hvordan skal det jobbes for å nå målsetningen for økt 

verdiskaping i fjellområdene våre? 

 

 Vi håper at flest mulig ønsker å delta på Fjellregionsamarbeidet sin årskonferanse onsdag den 

30.mai, som vil omhandle relevante tema for satsingen. Programmet for konferansen er vedlagt. 

 

Vi håper at invitasjonen vekker interesse, og at vi møtes i Jølster for å sparke i gang en unik satsing på 

fjellområdene våre!  

 

 

Vi ber om at påmelding til møtet den 31.mai og årskonferansen skjer her. 

Hjemmesiden til Fjellregionsamarbeidet www.fjellregionsamarbeidet.no inneholder også informasjon 

og påmeldingslenke.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Gro Lundby (sign.) 

Fylkesordfører i Oppland  

Styreleder Fjellregionsamarbeidet 

   
 
 

  
   

 

Vedlegg 

Konferanseprogram 
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Bli med på ein opptur 
for fjellområda!

Skei Hotel, Jølster  
29. – 31. mai

program

Fjellregionsamarbeidet sin 
årskonferanse og rådsmøte 
– 2013
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13.00 – 14.00

14.00 – 14.15

14.15 – 15.15

15.15 – 15.30

15.30 – 17.30

19.00 –

08.30 – 09.30

09.30 – 09.40

onsdag 29. mai

Lunsj

Velkomen og opning av konferansen
Oddmund Klakegg, ordførar i Jølster 
kommune

Kva kjenneteiknar bygder som lykkast? 
Jørgen Amdam

pause med matbit/frukt

rådsmøte

Aperitif med jubileumssus
Sogn og Fjordane fylke 250 år –  
reiselivshistorie i 150 år: «Fjell og fjord – 
attraktive reisemål i 150 år – Glimt frå 
turismens historie i Sogn og Fjordane». 
Aage Engesæter, Norsk Reiselivsmuseum

middag

Torsdag 30. mai

Konferansier: Finn Tokvam

distriktsmeldinga
Ein opptur for fjellregionen?  
Eli Blakstad, Kommunal- og  
regionaldepartementet

pause

program mobilisering aV  
KompeTansearbeidsplassar 

Fjellregionen – mellom produksjon,  
reproduksjon og rekreasjon:  
nokre utviklingstrekk og trendar 
Katrina Rønningen, Bygdeforskning  

designdriven verdiskaping  
Gro Flølo, Farmhouse og Wenche Flølo,  
Bulyst-prosjektet Designlandet 

pause med frukt

Attraktive kommunar i fjellregionane 
Inga Marie Skavhaug, Distriktssenteret 

Bratt moro –  
festivalen som vart tilflyttarmagnet
Tor Yttri, Bratt Moro 

lunsj

inTernasJonalisering

internasjonalt samarbeid 
Tydinga av internasjonalisering  
for kunnskapsutvikling i prosjekt , 
Østlandsforskning 

internasjonal marknadsføring 
Korleis lykkast internasjonalt –  
produktutvikling, nettverksbygging  
og viktigheita av salskanalar
The Travel Designer + Åmot Operagard

pause med matbit

Avreise studietur –  
buss Til sandane

erfaringar som distriktsarbeidsplass
Byrkjelo Kraft

sogn og Fjordane si vasskrafthistorie 
Nordfjord Folkemuseum

gloppen Hotell bak suksessen –  
om korleis vi får fram dei flotte  
råvarene i bygda
Gloppen Hotell og Fjordameny 

Frå jord til bord
Sigmund Vereide, Agro Business Park

middag på gloppen Hotell

retur til skei med buss

Fredag 31. mai

arbeidsøkt 
Satsing på verdiskaping, næringsutvikling 
og samarbeid i fjellområda

oppsummering/avslutning

Lunsj og vel heim

Vi tek atterhald om at det kan bli  
endringar i programmet

For påmelding: trykk her!

09.40 – 12.50

09.40 – 10.25

10.25 – 11.10

11.10 – 11.20

11.20 – 12.05

12.05  – 12.50

12.50 – 13.45

13.45 – 15.15

13.45 – 14.30

14.30 – 15.15

15.15 – 16.15

16.15

17.00 – 17.45

18.00 – 18.45

19.00 – 20.30

20.30

22.30

08.30 – 11.30

11.30 – 12.30
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Saksmappenr: 2010/318-37
Arkiv: 210
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå

Saksframlegg

Setesdal Regionråd

Saksnummer Utval Møtedato

97/13 Setesdal Regionråd - Styre 22.05.2013

Årsrekneskap - Setesdal regionråd 2012

Tilråding:
Rekneskapen for 2012 er lagt fram med eit ordinært resultat på kr. 567.485, budsjettet var på kr. 0
Rekneskapsmessig resultat er kr. 94.191,65

Dette vert vedteke som selskapet sitt rekneskap for 2012. 

Kapitalrekneskapen er gjort opp med eit underskot på kr 42.219,00 

Hovudtala og ymse noter blir innarbeidd i årsmeldinga for Regionrådet. 

Saka blir lagt fram for representantskapet på dette grunnlag

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka
Setesdal regionråd avgir sjølvstendig rekneskap.

2. Saksopplysningar
Rekneskapen er ført i Valle kommune gjennom avtale om tenestekjøp. 
Setesdal revisjonsdistrikt skal revidere rekneskapen.
Dekning av underskot i kapitalrekneskapen og diponsering av overskot i driftsrekneskapen bli lagt 
fram som eigne vedtakssaker.

3. Vurdering

Dagleg leiar syner til rekneskapsutdrag som følgjer saka og til munnleg orientering i saka i møtet 
22.mai 2013.

Dagleg leiar opplysar at: meirforbruket på ansvar 9000 m.a. skuldast noko høgare forbruk på 
reklame/trykksak, eit større arrangement som vart teke over drifta og vekst i løn/honorar. .

Ansvar 9002 var budsjettert med 500` til driftskostnader på reiselivsrelaterte utgifter som ikkje er 
del av tenesteavtala med Destinasjon Hovden. I denne posten ligg mellom anna  driftskostnadar til 
trådlause IP-soner med 111`,  produksjon av nye banner 72`, serviceavtale med Otera 125`,  
samarbeidsavtala med Norsk kulturarv 50`,  tilleggsfoto A. Martinsen 35`mv. Meirforbruket er 
dekka gjennom tidlegare års mindreforbruk – og øyremerka avsetningar.
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Ansvar 9090 – konsulent SR- mindreforbruk – er overført til ansvar 9000.

Under ansvar 9101 ligg øyremerka løyvingar/ prosjekt osb. Desse er i medhald av budsjett og 
einskildvedtak og delegerte vedtak gjennom året. Unytta løyvingar blir øyremerka og framført til
seinare år og nokre er m.a. finansiert med tidlegare års løyvingar t.d. til prosjekt.

Prosjekt 635 Nettside-utviklinga er gjennomført saman med kommunane og dei vil bli lansert i 
dette kvartalet. 

Prosjekt 603 – planleggingsreserve Rv 9 - er i si heileheit ført til fond.

Prosjekt 626 – studietur - er overført og nytta i 2013.

Prosjekt 871 - Mindreforbruket på helsekoordinator skuldast eksterne nasjonale løyvingar og 
internkjøp mellom helseprosjekta. Ledig ramme er føreslege øyremerka som reserve for ev. 
oppfølging – uføresett.

Prosjekt 912 - Meirforbruket på ladestasjons-prosjektet er dekka av ledig ramme på ansvaret.

På ansvar 9121 ligg regionalt næringsfond og tilsvarande middel frå ramma til regionrådet til 
næringsarbeid og næringssaker. Som på ansvar 9101 blir løyvingane øyremerka dersom dei ikkje 
er utbetalt i rekneskapsåret. Samla løyvingar på dette ansvaret vart på 2,3 mill i 2012.

Kommentar til nokre av dei større løyvingane: 

Prosjekt 161 er samlepost på tilskott til kjøp av mjølkekvote – ordninga har medverka til at samla 
produksjon har blitt oppretthalde og auke litt sjølv om talet på driftseiningar er redusert i Setesdal 
dei seinare åra. I 2012 var det to større løyvingar på 67-71`- til driftige bønder i Evje Hornnes.

Prosjekt 320 var ei løyving til konseptutvikling og marknadsarbeid mv. godkjent av 
representantskapen i des 2012. Prosjektet er under vegs  -jf strategirapport i april 2013. 

Prosjekt 343: Woodward/ Camp Evje som ein var merksam på hadde stor risko-profil men på 
bakgrunn av tilrådingar frå Evje utvikling gjekk ein inn for løyvinga. - Denne lukkast ikkje med å 
bli realitet her- men konseptet er vidareført på Lista.  

344 Valle modellverkstad er i drift, løyvinga var utløysande i høve å sikre vidare drift / re-
etablering.

346 KVS Bygland  - ein avventar sluttføring av strategiprosess – og har tett dialog om 
utviklingsarbeid, linetilbod og anna.

353 –Veidemann – har ikkje lete seg realisere og løyvinga er trekt inn, 150`er føreslege nytta til 
inndekking av prosjektkostnad til landbruksprosjekt – 405, jf styresak.

Næringsramma har i hovudtrekk vore disponert til
 Omdømebygging (temaavis, utstilling og små kulturtiltak) 225`,
 Kulturnæringsrelaterte løyvingar 45
 Reiseliv - arrangementsutvikling:130`
 Naturligvis – matarrangement: 180`
 Etablerarstøtte (inkl Veidemann): 340 ` 
 Konsept/ strategiutvikling/ forprosjekt : 678` 
 Investeringsstøtte: 455`
 Landbruk (mjølkekvote, nydyrking mv): 201`
 Kompetansetiltak – bedriftsnivå. 45`
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Dagleg leiar har elles ikkje særskilde opplysingar eller vurderingar knytt til rekneskapen.

Valle, den  13.05.2013

Signe Sollien Haugå
dagleg leiar
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Saksmappenr: 2010/318-39
Arkiv: 210
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå

Saksframlegg

Setesdal Regionråd

Saksnummer Utval Møtedato

98/13 Setesdal Regionråd - Styre 22.05.2013

Disponering av årsoverskott i driftsrekneskapen for 2012

Tilråding:

Rekneskapsmessig overskot i driftsrekneskapen på kr. 94.191,65 vert nytta til å dekke 
underskot i kapitalrekneskapen for 2012  med kr. 42.219,- . Resten, kr. 51.972,65, vert sett 
av til disposisjonsfond. 

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka
I samband med handsaminga av årsrekneskap i styresak 68/12 rådde revisor til at 
rekneskapen først vart godkjent og at disponering av overskot vart handsama i som eigne 
saker. 

2. Saksopplysningar

Rekneskapsmessig overskot i driftsrekneskapen for 2012 er på kr. 94.191,65
Underskot i kapitalrekneskapen for 2012  med kr. 42.219,- .

3. Vurdering
Saka blir lagt fram utan ytterlegare utgreiing.

Valle, den  13.05.2013

Signe Sollien Haugå
dagleg leiar
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Saksmappenr: 2010/318-38
Arkiv: 210
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå

Saksframlegg

Setesdal Regionråd

Saksnummer Utval Møtedato

99/13 Setesdal Regionråd - Styre 22.05.2013

Årsmelding - Setesdal regionråd 2012

Tilråding:
Styret godkjenner årsmeldinga, og gir dagleg leiar fullmakt til å sluttføre publikumsversjon/ tekst som 
skildrar driftsåret som skissert i møtet.

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka
Regionrådet legg fram årsmeldinga for representantskapet i juni kvart år.

2. Saksopplysningar
Årsmeldinga inneheld ein formell del fremst – Ein har og hatt praksis for ein meir utdjupande tekst 
for å skildre aktiviteten i høve kommunane og fylkeskommunen, eksterne samarbeidspartar, og 
innbyggjarane generelt.

3. Vurdering

Valle, den  13.05.2013

Signe Sollien Haugå
dagleg leiar

Vedlegg
1 Styrearbeidet 2012-17 april 2013-4-ssh
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1

ÅRSMELDING
Styret legg med dette fram årsmeldinga for Setesdal regionråd for driftsåret 2012. 

Arten og innhaldet til verksemda

Setesdal regionråd er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Bykle, Valle, Bygland og 

Evje og Hornnes.  Verksemda er organisert som eit interkommunalt samarbeid i medhald av § 27 i 

kommunelova. Regionrådet er sjølvstendig rettssubjekt. Valle er vertskommune.

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

Verksemda har tre strategiske satsingsområde - infrastruktur, interkommunalt samarbeid og 

næringsutvikling, i tillegg har ein kompetanseutvikling som fokusområde.

Formalia - fundament for samarbeidet

Visjonsdokument – samarbeidsavtale og nye vedtekter for Setesdal regionråd - vart lagde fram kring 
årsskiftet 2006-07. Kommunane godkjende og formaliserte fundamentet i 2007.
Framhald av drifta

Styret finn at verksemda er driven i samsvar med og i medhald av den samarbeidsavtalen og dei 

vedtaka som gjeld. Styret konstaterer at drifta for 2013 er sikra gjennom formaliserte 

samarbeidsavtalar med kommunane og øyremerkte midlar frå kommunane til verksemda. 

Fylkeskommunen medverkar og gjennom løyving i samsvar med konsesjonskraftavtale med 

kommunane og med rammeløyving til regionalt næringsfond frå Regionalt utviklingsprogram / KRD-

midlar.

Arbeidsmiljø - ytre miljø

Verksemda disponerer tilfredsstillande kontor og nødvendig utstyr. Det har ikkje vore sjukdom eller 

skader på personell eller utstyr i 2012. Verksemda ureinar ikkje det ytre miljøet.

Økonomi og resultat

Styret legg fram rekneskapen for 2012. Rekneskapen er førd i Valle kommune og revidert av Setesdal 

revisjonsdistrikt IKS. Styret meiner at årsrekneskapen gjev eit dekkande bilete av stillinga og resultatet 

til verksemda. Det er ikkje vesentlege hendingar eller uvisse når det gjeld det framlagde resultatet eller 

rekneskapen for 2012.  

Ordinært resultat for 2012 er på kr………………. og det er eit rekneskapsmessig overskot i 
driftsrekneskapen på kr. ……... Styret føreslår at det vert nytta til å dekke ……resten, kr. ….., vert sett 
av til disposisjonsfond. Rekneskapsmessig underskot i kapitalrekneskapen på kr. 1.437,- vert dekka 
av disposisjonsfond. 

Måloppnåing

Det viktigaste resultatet i 2012 må seiast å vere at vi fekk ei samla landing og vidareføring av den 3-

årige helsesatsinga gjennom etableringa av eit nytt interkommunalt samarbeid med dei 

lokalmedisinske  tenestene i Setesdal. Den offensive satsinga har letta implementeringa av 

Samhandlingsreforma - og vi opplev at vi er godt budd på nye oppgåver lokalt og i fellesskapet.
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Ein langvarig arbeid med infrastruktur og riksveg 9 for å posisjonere og få vårt prosjekt inn i ny 

Nasjonal transportplan 2013-2023 er gjennomført og hovudmålsettinga om forpliktande lovnad om 

samla restutbygging  - gul midtstripe - innan 2023 synest å vere innan rekkevidde.

Arbeidsåret har vore prega av ulike ønskje til retningsval for det regionale samarbeidet, og kva ein skal 

legge i den regionale utviklingsrolla til Regionrådet. Dette har særleg kome til uttrykk i høve 

næringsarbeidet, og det har hemma det operative arbeidet m.v. 

Reiselivssamarbeidet er i positiv utvikling – og det er gjengs oppfatning av at samarbeid er einaste 

alternativ for å ta del i organiseringa som finn stad i kjølevatnet av ny nasjonal reiselivsstrategi.

Saksomfang 

Styret handsama i 2012;  155 politiske saker, 174 referatsaker, og …..drøftingssaker. 

Det var fatta 29 delegerte vedtak frå administrasjonen.

Godkjenning – årsmelding

I styremøte  22.  mai 2013 vart  årsmeldinga handsama og godkjent, jf styresak …. 

Representantskapet tok årsmeldinga til etterretning i  møte 19. juni 2013, sak ….. Representantskapet 

vedtok rekneskapen som lagd fram av styret, jf.sak …  og disponering av overskot sak …, og 

inndekking av underskot i kapitalrekneskapen sak ….

Leiv Rygg Olav Neset Bjørn Ropstad Finn Bjørn Rørvik 

Tarald Myrum Nina Susanne Johnsen Jon-Rolf Næss Tor Hallvard Mosdøl

Som vedlegg følgjer:

 Budsjettkontroll, drift 2012
 Budsjettkontroll, drift og prosjekt 2012
 Driftsrekneskap
 Samandrag balanse
 Generelle notar
 Notar til rekneskapen
 Revisjonsmelding
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Representantskap

Formannskapet i dei fire samarbeidskommunane er representantskap for Regionrådet.

For perioden 2012/2013 er Jon-Rolf Næss leiar og Bjørn A. Ropstad nestleiar.

Rådmennene og dagleg leiar møter med tale- og forslagsrett.

Styre

For perioden 2012/2013 er Leiv Rygg vald til styreleiar og Tarald Myrum  nestleiar.

Bykle kommune: ordførar Jon-Rolf Næss og varaordførar Tor Hallvard Mosdøl

Valle kommune: ordførar Tarald Myrumog formannskapsmedlem Frode Verpe / varaordførar Nina 
Susanne Johnsen f.o.m…….

Bygland kommune: ordførar Leiv Rygg og varaordførar Olav Nese

Evje og Hornnes kommune: ordførar Bjørn Ropstad og varaordførar Finn Bjørn Rørvik

Observatørar med møte- og talerett:

Aust-Agder fylkeskommune: 
 Fylkesordførar Bjørgulv Sverdrup Lund
 med vara fylkesvaraordførar John-Olav Strand
 Fylkesrådmann Arild Eielsen 

Rådmennene i dei samarbeidande kommunane:
 Tallak Hoslemo – Bykle 
 Eivind Berg - Valle
 Aasmund Lauvdal - Bygland
 Jens Arild Johannessen – Evje og Hornnes

Dagleg leiar, Setesdal regionråd:
 Signe Sollien Haugå

Møtesekretær: 
 Siri Alice Øvergård
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Administrasjon – tilsette og faste engasjement

Dagleg leiar Signe Sollien Haugå er tilsett i 100 % stilling. Siri Alice Øvergård er tilsett i  60% 
prosjektstilling. Wenche Tangene var tilsett som helseprosjektkoordinator i 100 % prosjektstilling. 
Frode Verpe vart tilsett som prosjektmedarbeidar i 100 % f.o.m…….for å arbeide særskilt med 
lokalmedisinske tenester.  Det var også engasjert prosjektleiarar i deltidsstillinger, / frikjøp til 
helseprosjekt, riksveg 9 , Smaken av Setesdal osv. Regionrådet har og avtalefest tenestekjøp 
gjennom Destinasjon Hovden AS for å arbeide med reiselivet regionalt under nemninga Visit Setesdal. 
Vertskommunen yter tenester til mellom anna arkiv, økonomi og rekneskap, datastøtte, 
sentralbordtenester, kontor med reinhalds- og vaktmeistertenester.  

Setesdal revisjonsdistrikt IKS er revisor for Regionrådet.

Rådmannsgruppa

Rådmennene drøfter aktuelle saker før og etter handsaming av styresaker i tillegg til mykje anna 

administrativ samordning mellom kommunane. Rådmannen i Iveland deltek i saker som vedkjem 

kommunen, t.d. oppfølging av felles interkommunale samarbeid. Den samla kompetansen i 

rådmannsgruppa i Setesdal er stor og verdfull i høve til mange og krevjande saksfelt. Ikkje minst er 

samarbeidet ressurseffektivt. Dagleg leiar tilrettelegg møta og er sekretær for rådmannsgruppa.

Prosjektgrupper og liknande i 2012

� ”Naturligvis” - komite
� Setesdalskonferansen – programkomite
� Smaken av Setesdal - styringsgruppe
� Visit Setesdal  - reiselivsforum

Kontorarbeid og drift

Vi har avdelingskontor i kommunehuset i Bygland for prosjektmedarbeidaren. 

Valle er vertskommune og kommunehuset er kontorstad for dagleg leiar.

Regionrådet har tenesteavtale for kjøp av sekretærtenester, arkiv, økonomi, IKT o.a. i Valle kommune. 
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INVOLVERING I LANDSDELSORDSKIFTET 

SAMHANDLING MED FYLKESKOMMUNEN OG ANDRE

Orienteringar og drøftingar:

Poltiråd  Setesdal

Politimeister Kirsten Lindeberg med si leiing legg det årleg Politirådet med tenestdistriktet (Setesdal og 

Åseral) samband med regionrådsmøte. Politiråd vart gjennomført 20. jan 2012 og 25.juni i 2012.

Agderbenken –møte – (skildring tema)

Vitjing av storingsrepresentantar og sentrale politikarar – KVS Bygland og Landeskogen.

Stortingsrepresentant Svein Harberg, fylkesordførar Bjørgulv Sverdrup Lund , og fylkesvaraordførar 

Jon-Olav Strand deltok på møte med desse. 

Konsolideringsproesess – Setesdalsmuseet og musea i Aust-Agder

Fylkeskultursjef Per Nordstrøm orienterte styret i møte 26.jan 2012.  Styret melde raskt at ein ville vere 

proaktive i arbeidet , og Tarald Myrum som representantskapsleiar vart bedt om å følgje prosessen 

tett. 

Regionalt utviklingsprogram – Agder / Aust-Agder: 

Regionrådet synte til prioriterte område i Utviklingsplan Setesdal 2020 , og prioriterte prosjekt i høve 

Regionplan Agder 2020:

 Rv 9, 

 Lokalisering av ei større verksemd hit 

 Landeskogen - utvekslingsprogram med EU,

 Reiselivssatsing –  Setesdal som reiserute og reisemål, 

 Arealplanlegging og aktiv naturressursforvalting.

I tillegg vart tiltak som kan utløyse meir positiv folketalsutvikling og rekruttering, folkehelsesatsing

og helseklynge-initiativ, vidaregåande skule- med struktur og linetilbod, kollektivtransport , og 

kapasitet / ressursar til regional utvikling  og FOU som relaterer seg til særlege potensial eller 

utfordringar i området, bioenergi – og grønt reiseliv, kultur som kraft for nærings – og stadutvikling, 

opplevingsutvikling og Smaken av Setesdal vart og løfta fram som aktuelle saker å få hjelp til å 

løfte fram for regional forsterking og samhandling utover eigen region.. 

Regional planstrategi – Aust Agder fylkeskommune:

Styret slutta seg til denne og synte til saksutgreiing der ein særleg målbar regional kompetansepolitikk, 

differensierte næringsstrategiar/-politikk, og at ein ønskja merksemd og opning for at Setesdal skal 

vere eit aktivum o gein attraktiv region for landsdelen med eigenart innafor natur og kulturarv. Det vart 

framsett ønskje om ein eigen strategisk kulturminneplan for immaterielt kulturvern / handlingsboren 

kunnskap i planperioden.
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Internasjonal strategi  for Agder

Styret gav brei tilslutning til planen og signalisert samstundes at ein ønskjer å vere eit aktivum for 

landsdelen utover landegrensene.  Landeskogen Peace Center vart løfta fram, samt at ein uttrykte 

ønskje realtert til verdiskaping og reiselivsutvikling. 

Visit Sørlandet.  Regionrådet stadfesta at ein ønskjer å slutte opp om landsdelssamarbeidet. 

Samstundes var ein oppteken av å kunne vidareføre felles områdeprofilering /-

marknadsføringskampanjar ved sida for Setesal og Destinasjon Hovden. Ein signaliserte og ønskje 

om representasjon frå regionen i utviklinga av reiselivet i landsdelen. Med finansiering frå Innovasjon 

N. var det kjørt ei kursrekke for reiselivsverksemdene m.a. om vertskap, pakking og produktutvikling 

osb.

Bygningsvernsenter I april vedtok fylkestinget å opprette Bygningsvernsenter i regi av Aust-Agder 

fylkeskommune - i tråd med det ein arbeidde for i Strategisk kulturminneplan nyleg - og det ein i 

høyringsuttala og oppmoda til.  Ei stilling vart lagt til Setedal. 

Lokale energi-utgreiingar – Agder Energi nett AS

Styret vart orientert om utgreiingane og kva dess omhandlar , mellom anna energiforsying, alternative 

energiløysingar mv.  Det vart og orientert om orverisk tover nye utbyggingsplaner og at planene blir 

oppdatert årleg etter m.a. innspel frå kommunar og energi. Hovuddrøftinga omhandla tilstand og 

investeringsplanar knytt til leidningsnett med sideblikk på planlagtde småkraftubyggingar mv.

KS Agder – informasjon 

Jan Inge Tungesvik og Jarl…. deltok i styremøte ………og informerte om KS og KS-Agder.

Høyringsuttale til NOU 2012:6 Arbeidsretta tiltak.

Setpro utarbeidde høyringsuttale som styret i Regionrådet slutta seg til. 
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INFRASTRUKTUR
Riksveg 9

Påverknadsarbeidet er organisert styringsgruppe og administrativ prosjektgruppe med  
fylkeskommunen, statens vegvesen, NHO og  Setesdalsregionen . 

Styringsgruppe:

Kay A. Jeiskelid Setesdal regionråd

Leiv Rygg Setesdal regionråd

Bjørgulv Sverdrup Lund Aust-Agder fylkeskommune

Siri Mathiesen NHO

Kay Jeiskelid  leia  Rv 9 - arbeidet til han trekte seg …. Leiv Rygg vart vald som etterfølgjar – i tillegg 

vart Jon Rolf Næss bedt om å tiltre gruppa sitt arbeid.  

Arbeidsgruppe: Ola Olsbu for Aust-Agder fylkeskommune, Harald Tobiassen og Erling Jonassen for 
Statens Vegvesen, Signe Sollien Haugå og  Kjell Pedersen-Rise for Setesdal regionråd.

Prosjekteigar: Setesdal regionråd. Prosjektansvarleg: Signe Sollien Haugå.

Prosjektleiar : Kjell Pedersen-Rise.

Gruppa arbeidde i 2012 med å sikre posisjonering  og med aktivt påverknadsarbeid i høve sentrale 

aktørar i arbeidet med ny nasjonal transportplan (NTP)  . Ein drøfta og alternative strategiar med tanke 

på rammenivå og ambisjonar i høve samla restutbygging og påverknadsarbeidets målsettingar i høve 

løyvingar for 1. og 2. handlingsplanperiode (2014-2023). 

Etableringa av felles vegaksjon mellom fylkeskommunane og NHO fordra tettare samarbeid for å vere 

koordinerte i kommunikasjonen eksternt og fremje både E18, E39 og Rv 9 som landsdelen sine 

prioriterte prosjekt.  Fylkesordførar Bjørgulv Sverdrup Lund leiar dette arbeidet. 

Rv 9-prosjekt var representert då ny samferdsleminister,  Marit Arnstad, vitja Aust-Agder hausten 

2012. 

Det vart utarbeidd nyheitsbrev – og  to variantar brosjyremateriell samd presentasjon for Rv 9 

prosjektet. 

Parsellen Krokå-Langeid kom ut på anbod og arbeida starta opp hausten 2012. 

Planlegging av Sandnes-Harstadberg kom og i gong.  

IP soner

Styret slutta seg til å avvikle eksisterande samarbeidsavtale – og skifte leverandør av tenestene f.o.m 

2013. 

DS Bjoren AS

Dampskipet Bjoren søkte om årleg løyving – søknaden vart avvist i påvente av omorgansering og meir 

varig driftsopplegg for båten. 
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INTERKOMMUNALT SAMARBEID

Helseprosjekt	– LMT	Setesdal

I 2012 konkluderte ein helseprosjekta og kva som skulle takast vidare til drift. Kommunane  vart 

samde om om organiseringa av felles oppgåveløysing/ drift. Dette vart definert gjennom 

prosjektrapporten Lokalmedisinske tenester Setesdal. (LMT)-

Vertskommuneavtale – Samhandlingsreformen

Styret og dernest kommunestyra slutta seg til avtale om vertskommunetenester frå Evje og Hornnes 

for å vidareføre etablerte samarbeid innafor helsesatsinga – og med det sluttføre dei prosjekta som 

skulle over i varig drift. Tenestavtala vart gjort gjeldande frå 1.8. 2012 – og med finansiering frå 

Regionrådet fram til årsskiftet då kommunane tok fordeling av kostnadane. 

Samarbeidet vart konkretisert og formalisert gjennom vertskommuneavtale. 

I samarbeidet la ein representasjon i høve Overordna samarbeidsutval (OSS) med sjukehuset, og 

arbeidsutvalet, leiing av regionalt samarbeidsutval (RSU), oppfølging av samarbeidsavtaler- med 

koordinering vs delavtaler og tilhøyrande arbeidsgrupper. Oppfølging av prosess rundt endra ansvars 

og oppgåvedeling mellom kommunane og sjukehuset, vidare utvikling av LMT rapporteringar, 

koordinering av søknader til nye samhandlingstiltak, informasjonsarbeid, systemarbeid, 

helseovervaking og informasjonstryggleik osb.

Omstilliing DPS Byglandsfjord – Sørlandet sjukehus. Regionrådet involverte seg i 

omstillingsprosessen rundt DPS Aust-Agder/ Byglandsfjord for å trygge fagmiljø og tilbod i distriktet. 

Ein var og oppteken av moglegheitene som følgjer av Samhandlingsreformen – og som kan indikere 

samhandling om utvikling av felles tenester kring verksemda. Resultatet av Sjukehuset si omlegging

gjekk frå psykiatri – til rus og psykiatri. Poliklinikk og dagtilbod vart vidarerført. Ein drøfta og potensiale

for utvikling av interkommunale tilbod i ljos av Samhandlingsreforma og forventa flytting av ansvar og 

oppgåver og innanfor dette feltet framover.

Helsekoordinator , Wenche Tangene , fekk utvida engasjement i 100 % først fram til 1.7 og sidan , 

gradvis nedtrapping fram til 1.1.2013.

Dette var del av innspurten på helsesatsinga i Regionrådsregi:

 Delavtaler – kommunane  - Sørlandet sjukehus SF

 Etablering av vertskommunesamarbeid –helse og samhandling -  frå prosjekt til drift 

 Representasjon – fagutval – nettverk - helse

 Standard-avtale – husleige  - interkommunale samarbeid

 Prinsipp  - tenesteyting og godtgjeringar – vertskommune vs interkommunale samarbeid.

 Felles samhandlingskoordinator / leiar av LMT Setesdal

 Psykisk helse og rus 

 Psykologstilling

 Ruskonsulent

 Demensteam og pårørandeskule

 IKT Helse

 Frislivs-lærings og mestrinssamarbeid – forstudie

 Desentraliserte spesialist-tenester - forprosjekt

 Eigarstyring og oranisering av interkommunale samarbeid – folkevaldopplæring

 Hjertespesialist - desentralisert Holter – diagonistikk  
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 Innkjøp av utstyr – plasser t på legekontoret Evje p.t.

Visit	Setesdal – Reiselivssamarbeidet!

Setesdalsamarbeidet samordnar og er talerør for reiselivet i mange fora og arenaer.

Gjennom dette får ein organisert felle marknadsføring av Setesdal og gjennomført felles tiltak som 

etablering av felles fotoarkiv, merkevarebygging, marknadsbidrag for å kjøre kampanjar o g bli synlege 

og søkbare eksternt.  

Samarbeidet har og medverka til at vi kan vere aktive i dei store strategiske drøftingane om 

organiseringa av reiselivet både i landedelen og nasjonalt, og vere aktivt på i høve ny Nasjonal 

reiselivsstrategi – når vi representerer ein heil region. 

Destinasjon Hovden gjennom Bykle kommune fekk på plass samarbeidsavtale med Colorline .  Den 

var opptakt til at fleire ser nytten av å kunne vere tilbydarar gjennom fellesskap med nye og ulike  

bookbare produkt. Styret melde positiv interesse for å vurdere felles reiselivsorganisering over tid. 

Samarbeidet har pt eit godt samarbeid med dei øvre kommunane, Brokke  og Nedre Setesdal 

reisetrafikklag – samt mange av einskilde reiselivsverksemdene i Setesdal.

Felles profilering/ områdemarknadsføring – Setesdal:

Eit av tiltaka er www.setesdal.com –nettstaden som publiserar arrangement , produkt og opplevingar 

for verksemde mv.  Systemet kommuiserer med www.visitnorway.com –der  Setesdal er presentert 

som sjølvstendig reisemål  - på fleire språk vs norske og utanlandske marknader. 

Produktoppdateringar på Setesdal-sida- blir automatisk agregert vidare til visit norway-portalen.

I 2012 var vi med på Vandre-kampanje til Innovasjon Norge – den vart eksponert i Tyskland, 

Nederland, England, Danmark og Sverige.

Norgeskatalog – Tyskland –  i 2012 hadde vi ei heilside, Katolgen inneheld overordna informasjon om 

Noreg som ferieland og vert nytta til  alle større kampanjar , messer osb.

Visit Sørlandet – vi deltok i rundreisekampanje – Sørlandet-Setesdal.  Kampanjen fekk synlegiheit på 

tysk og nederlandske nettsider eksplisitt.

Setesdal  guiden– som trykksak – er framleis etterspurt o geit opplag på 450000 blir  delt ut på norsk 

og engels, og ei på tysk og nederlandsk.

Campingnæringa er relativt stor i Setesdal – det vart og kjøpt heilside i NHO reiseliv si profilering. 

Anna profilering var; Dyreparkavisa, deltaking på 6 utanlandske messer, Norgeskampanjen til 

Innovasjon Norge – med ekstra profilering av Setesdal ved sida av Visit Sørlandet  osb.

Heilskapleg skilting og gradering av turløypenettet i Setesdal

Reiselivssamarbeidet, Visit Setesdal, fekk i samarbeid med eigendel frå Regionrådet viktig støtte frå 

Aust-Agder fylkeskommune, for å sette i gong arbeid med skilting og gradering i høve internasjonal 

standard.
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Administrativ	– interkommunal	samhandling	via	rådmannsgruppa

I 2012 har rådmannsgruppa særleg arbeidd med:

 Felles rus-/ psykiatriplan: 

 Setesdal IKT 

 NAV Setesdal

 Ladestasjonar – el-bilar: 

 Kontrollutval - regelendring

 Temadag – eigarskapstyring – interkommunale  samarbeid / IKS

 Pedagogisk psykologisk teneste (PPT). 

 Stillingsoppretting Helse-IKT 

 Veterinærvakt 

 Alternative organiseringar ved overgang frå prosjekt til drift - helsesamarbeidet

 LMT Setesdal: fortløpande oppfølging vs helsekoordinator. 

 Delavtaler – Sørlandet sjukehus: Oppnemnde representantar til ulike utval som arbeider med 

avtaleutvikling mellom kommunane og Sørlandet sjukehus.  

 Desentraliserte spesialisttenester

 Oppnemning - brukarrepresentant og regionalt samarbeidsutval – Setesdal (RSS)

 Sørlandsutvalet – aktuelle tema vart føreslege til møtet. 

 Søknad om skjønsmiddel 

 Barnevern (mellom dei tre kommunane Bykle, Valle og  Bygland)

 Regionplan Agder 

 Vassdrags-, særlovs- og forvaltingsrelaterte tema
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Næringsutvikling

Som nemnt i styremeldinga har arbeidsåret har vore prega av ulike ønskje til retningsval for det 

regionale samarbeidet, og kva ein skal legge i den regionale utviklingsrolla til Regionrådet. Dette har 

særleg kome til uttrykk i høve næringsarbeidet, og det har hemma det operative arbeidet. Likevel, det 

er høgt aktivitetsnivå og mange intiativ på næringsfronten som Regionrådet har arbeidd med.

Forstudie – auka og styrkt samarbeid innanfor næringsarbeidet i Setesdal

Forstudien som var utarbeidd under prosessleiing av Agnete Rieber-Mohn.. Arbeidet kom i gong etter 

tinging frå felles kommunestyre / Setesdalsting og som oppfølging av konkret definert oppdrag i 

handlingsprogrammet til Utviklingsplan Setesdal 2020..

Forstudien såg på korelis ein kunne samordne og målrette regionale ressursar og aktivitetar , og 

tydleggjer regionrådet si rolle og oppgåver i næringsarbeidet. I botnen låg føringar om at kvar 

kommune skulle ha 1.line-teneste og høve til differensiert næringspolitikk /-ressursar seg imellom.  

Føremåle var mellom anna også å auke slagkrafta og redusere sårbarheita i kommunane sitt 

næringsarbeid. Forstudien konkretiserte 8 tiltak og ei 3-årig satsing med ; 

Etablering av Setesdal næringsforum, utarbeiding av strategisk næringsplan, felles næringsportal, 

fellesverkty og kompetanseutvikling, styrkt kapasitet for regional koordinering og rolle vs omverda m.a. 

etter råd frå Innovasjon N. og Fylkeskommunen.  Etablering av «tenestepool» for å kunne spisse og 

dele og utveksle tenester mellom aktørane i 1.lina,  re-etablering av bedriftsgruppe og formalisering av 

samhandlinga mellom aktørane. 

Rapporten vart drøfta i fleire møte i 2012.  Styret og representantskapet vedtok løyving til styrking av 

Regionrådet si næringssatsing i budsjettet for 2013, jf møte 19.des 2013.

Setesdal Næringshage (SNH)

Gjennom heile 2012 vart det arbeidd med ulike måtar å revitalisere og finne måtar å re-organisere. 

Tarald Myrum leia undersøkinga av alternative måtar og organisere og  ev samhandle med 

kommunane på.  Før det var det og ytt administrativ bistand for utvikling av søknad til det nye 

næringshageprogrammet i lag med SNH og Siva v/ Frans Karlsson. 

Regionalt næringsfond og eigne middel til næringsutvikling
Samla løyvingar til næringsutvikling var i 2012 på 2,3 mill.
Av dette var vel 1 mill løyving frå Fylkeskommunen  (Regionalt næringsfond).

Næringsramma har i hovudtrekk vore disponert til
 Omdømebygging (temaavis, utstilling og små kulturtiltak) 225`,
 Kulturnæringsrelaterte løyvingar 45
 Reiseliv - arrangementsutvikling:130` 
 Naturligvis – ymse mat-arrangement: 180`
 Etablerarstøtte: 340 ` 
 Konsept/ strategiutvikling/ forprosjekt: 678` 
 Investeringsstøtte: 455`
 Landbruk (mjølkekvote, nydyrking mv): 201`
 Kompetansetiltak – bedriftsnivå. 45`
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Nokre av de større sakene frå 2012 var:

Landbruk – nydyrking og mjølkekvoter: Mjølkekvoteordninga har medverka til at samla produksjon har 
blitt oppretthalde og auke litt sjølv om talet på driftseiningar er redusert i Setesdal dei seinare åra. I 
2012 var det to større løyvingar på 67-71`- til driftige bønder i Evje Hornnes og nokre mindre.
Det er årleg og fleire nydyrkingssaker. (Større investeringssaker blir handtert via Innovasjon Norge.) 
I tillegg kjem med-finansiering av husdyrprosjektet i regi av Norsk Landbruks rådgjeving – Setesdal.

Sølvgarden – omstillingsarbeid Sølvgarden er eit regionalt viktig reiselivsanlegg, og viktig infrastruktur 

både i høve lokalsamfunn, region, gjestar og ferdafolk. Verksemda sleit med gjeldsbyrde etter massiv 

utbygging. Verksemda fekk ettergitt lån og heftingar for å medverke til vidare drift. 

Valle modellverkstad I samband med eigarskifte og re-start av verksemda ytte styret ei løyving innretta 
mot etableringskostandar, marknadsarbeid, produktutvikling mv. Valle kommune,  Aust-Agder 
næringsselskap bidrog og til re-etableringa. Ein vurderer at løyvinga var utløysande i høve å sikre 
vidare drift / re-etablering.

Woodward / Camp Evje Initiativtakarane ønskja å konkretisere eit konsept og det var naudsynt med 

forretningsplanarbeid og marknadsvurdering før dei kunne få finansiørar til eit ev hovudprosjekt.  

Prosjektet var forankra med Evje utvikling- som og følgde prosjektet tett vs Innovasjon N. 

Prosjekteigarane valde å realisere konseptet på Lista.

Veidemann: Styret løyvde etableringsstøtte til eit nytt selskap som skulle drive med netthandel og 
turguiding  m.v. Etableringa har ikkje lete seg realisere og løyvinga blir trekt inn.

KVS Bygland fekk støtte til strategisk utviklingsarbeid og utvikling av liner/tilbod. Ein avventar 

sluttføring av strategiprosess – og har tett dialog om utviklingsarbeid, linetilbod og anna.

Tine Meieriet Setedal Verksemda ønskja å invester i ny produksjonsline.  Styret ytte løyving frå 

Regionalt næringsfond på vanleg måte. 

Smaken av Setesdal Prosjektet var og tema for stand på Naturligvis på Evjemoen i august 2012. I 

tillegg til utstilling deltok fleire av produsentane og reiselivsverksemdene med sal og  promotering. 

Eiga heimeside vart lansert i samband med dette. Øyvind Nese vart engasjert som prosjektleiar etter 

Rune Ingebretsen.  Det vart arbeidd med å leggje til rettes  for gradvis  overtaking frå dei private 

aktørane i  etter modell  frå m.a. Røros-mat.

Setesdalskonferansen 26-27. april  (her eller under arrangement) 

Mette Fagerlid, Richard Jabosen – tema merkevarebygging og sal. Bedriftsbesøk: Bykle vindu.

Ungt Entreprenørskap – KVS Bygland :

Leiv Rygg og Tarald Myrum vart utpeikt til å samarbeide vidare med skulen for å få dette til Setesdal.
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KOMPETANSE
Basiskompetanse til arbeidslivet – VoX

Kapitalstyring og finansiering – næringslivet – korkurs – Glenn Håkonsen – BI

«Det som er godt for hyttefolk – er godt for fastbuande!» Distriktssenteret – FOU med case Setesdal 

Distriktssenteret valde ut fleire case til ein FOU-utgreiing som mellom anna skulle løftast inn i arbeidet 

med ny distriktsmelding.  Bykle kommune vart vald ut til å delta i prosjektet, som skulle sjå på 

utviklingsarbeid innretta mot både hytte- og bygdefolk. Roar Werner Vangsnes – kontaktansvarleg for 

Agderfylka for Distriktssenteret var rundt i regionen og forankra prosjektet i lag med Regionrådet.

Cubaru – kultur som utviklingsstrategi i stadutviklinga – Agderforsking 

Universitetet i  Bergen – samfunnsgeografi – feltstudier 

Nytt sjukepleierstudium 2012-2016

Styret godkjente oppstart og medfinansiering av nytt distriktsvennleg studium i lag med Lister og 

Lindesnes. Det vart teke opp vel 40 studenter , av desse 8 i Setesdal. Setesdal vidaregåande skule,

avd Valle vart samlingsstad for kullet denne gongen.

Samplan 2012 

Dagleg leiar fullførte etter- og vidarutdanninga i samfunnsplanlegging. 
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ARRANGEMENT
Representantskap SR og IKS , 20-21 juni og des 2012

Eigarstyring – interkommunale samarbeid.

Det vart gjennomført temadag - felles folkevaldopplæring / eigarstyringsdag for formannskap m.fl. 

(meir her)

Vitnemålsutdeling – distriktsvennleg sjukepleiarutdanning  - Lister – Lindesnes – Setesdal 

Universitetet i Agder 

Fagdag Evjeklinikken – helsesøster fagdag-i Agder

Setesdalskonferansen / Setesdalsprisen

Setesdalstinget vart først vedteke skyvd til hausten 2012 . Tinget var sidan utsett inntil vidare.

Norsk Kulturarv – vart introdusert for styret i april 2012. Norsk kulturarv er ein ideell stifting som arbeid 

for vern gjennom bruk. Fokus er praktiske tiltak i samarbeid med offentlege styremakter og næringsliv 

for slik å ta vare på mangfaldet i kulturarven. Setesdal regionråd vart den første regionen som teikna 

samarbeidsavtale på vegne av kommunane har og reiselivssamarbeidet.  Samarbeidsavtala omhandla 

samarbeid fr m.a. å få målretta kursing for landsdelen i høve materiallære og bygningsteknikk  for 

verneverdige bygningar, i samarbeid med  Setesdalsmuseet/ Bygningsvernsenteret (under etablering),

distribusjon av kurs i regi av Senter for bygdekultur og Norsk kulturarv til landsdelen mv.  Setesdal 

regionråd har og prioritet for samarbeid rundt nasjonal eller internasjonal satsing på immateriell 

kulturrav og handboren kunnskap - og Setesdal som fokusområde.

Avtala omfatta og profilering av ikkje-kommersielle kulturminne gjennom nettportalen Olavsrosa, og 

intensjonar om å gå i gang med aktivt undervisningsopplegg for grunnskulen. 

I samband med søknadsoverlevering for Olavsrose til Bjoren vart det og signert samarbeidsavtale 

mellom kommunane via Regionrådet og Norsk kulturarv. 

Adm. dir Simen Bjørgen deltok på arrangementet.

Reiselivsmøte – Lisa: Evje utvikling arrangerte dagmøte om bygdeturisme. Innovasjon N. og 

Regionrådet finansierte arrangementet.

Fagseminar – Helt vilt: Hovden høgfjellshotell v/ Frank Eckman tok regi for lærlinge – og engrosmesse 

på Hovden, i samarbeid med opplæringsnemnda m.fl. Regionrådet ytte støtte til arrangementet som 

sette fokus på lokale råvarer , vilt og  menya frå naturens spiskammer. 
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YMSE 
Gulli Åkkås

Mållaget på Agder presenterte eit forprosjekt om språkleg identitet innretta mot barnehagane. 

Intensjonen var å kom ei gong med eit 3-årig prosjekt i dei fire kommunane i Setesdal. Målet er å 

styrke språkleg identitet ved auka medvit om ,bruk av lokale dialektar, nynorsk skriftspråk og lokal 

kultur og tradisjon. Styret signaliserte velvilje til eit ev. hovudprosjekt. 

Målform!

I kjølvatnet av måldebatt både i Bykle og Bygland presiserte og styret at Regionrådet skal legge fram 

sine saksutgreiingar på nynorsk!

Setesdal IKT 

Iveland slutta seg til samarbeidet i 2012 på lik line med dei andre kommunane.

Profilering

 Naturligvis (oppslag)

 Colorline Setesdal Tour

 Setesdølen

 Dagens næringsliv - bilag

 Rogaland næringsliv

SR Drift: I løpet av året vart konverteringa til elektronisk utlegging av saksdokumentgjennomført. 

Heimeside – Setesdal Ikt tok prosjektkoordinering for utvikling av nye heimesider for kommunane og 

Regionrådet (interkommunale samarbeid). Tress Design vart engasjert til å bistå i utvikling av 

sideuttrykk og funksjonalitet, medan ….vart vald som programmerings/systemplattform.  Sidene vil bli 

lansert 1.halvår 2013.

BALANSEREKNESKAP 2010

DRIFTSREKNESKAP

REVISJONSBERETNING
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FRAMTIDSUTSIKTER - PRIORITERTE AKTIVITETAR
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VEDLEGG:

ORGANISERING - SAMARBEIDSSTRUKTURAR

Representantskap i IKS

Styret i Regionrådet utgjer representantskap i dei interkommunale selskapa i Setesdal:

 Setesdal brannvesen IKS

 Setesdal miljø og gjenvinning IKS (renovasjonsselskap)

 Setesdalsmuseet IKS / Setesdalsmuseet eigedom IKS

 Setesdal revisjonsdistrikt IKS

*  sjå vedlegg med oversikt over styreverv for perioden 2012-2013.

Leiarar av  representantskap i dei interkommunale verksemdene (IKS):

Setesdal Brannvesen IKS – leiar Leiv Rygg  vald for to år (2012-2013)

         nestleiar Tarald Myrum  vald for to år (2012-2013)

Setesdal revisjonsdistrikt IKS: leiar Bjørn Ropstad vald for to år (2012-2013)

nestleiar Leiv Rygg  vald for to år (2012-2013)

Setesdal miljø og gjenvinning IKS: leiar Jon-Rolf Næss  vald for to år (2012-2013)

nestleiar Tarald Myrum vald for to år (2012-2013)

Setesdalsmuseet IKS: leiar Tarald Myrum vald for to år (2012-2013)

nestleiar Jon-Rolf Næss vald for to år (2012-2013)

Setesdalsmuseet Eigedom IKS : leiar Tarald Myrum  vald for to år (2012-2013)

nestleiar  Leiv Rygg vald for to år (2012-2013)

Representasjon, oppnemningar, utsendingar o.a.:

Vassdragsstyret for Nedre Otra, observatør til styret: Leiv Rygg  
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Vassdragsstyret for Øvre Otra: Leiv Rygg, Tarald Myrum 1. vara og Jon-Rolf Næss 2.vara

Krypsivprosjektet: Leiv Rygg, Tarald Myrum 1. vara og Jon-Rolf Næss 2.vara 

Krypsivfondet: Leiv Rygg, Tarald Myrum 1. vara og Jon-Rolf Næss 2.vara

Forvaltingsplan for Otra / vassdirektivet, representantar til arbeidsutvalet: ordførarane

Vassregionutvalet: Leiv Rygg, med Bjørn Ropstad som vara etter valet.

Regionplan Agder 2020: 
 styringsgruppa: Leiv Rygg 
 rådmannsgruppa: Åsmund Lauvdal 
 sekretariatet: Signe Sollien Haugå

Sørlandet samferdselsløft: Leiv Rygg

NAV Setesdal: rådmennene er styringsgruppe og representantar i partnarskapsstyret

Overordna strategisk samarbeidsutval (OSS): Jens A. Johannessen
OSS arbeidsutval: Wenche Tangene 

Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder: Tallak Hoslemo

Innkjøpssentralen Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (OFA), arbeidsutvalet: Tallak Hoslemo

IKS- valkomité, valperioden: rådmennene

Tingingsdialog UiA – Lister, Lindesnes og Setesdal: for Setesdal;Signe Sollien Haugå 

KS Agder, regionrådsutval: Signe Sollien Haugå

Visit Sørlandet, Visit Setesdal via Destinasjon Hovden: Lasse Eidskrem 

Styret har ikkje oppnemnt, men er orientert om at dagleg leiar har desse relaterte verva:
 Setesdal Informasjons- og kompetansesenter (SIK): styrerepresentant
 Evje utvikling, observatør til styret
 Destinasjon Hovden – styrerepresentant
 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – styrerepresentant 
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Saksmappenr: 2013/8-11
Arkiv:
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå

Saksframlegg

Setesdal Regionråd

Saksnummer Utval Møtedato

100/13 Setesdal Regionråd - Styre 22.05.2013

Studietur - oppsummering

Tilråding:
Styret ber dagleg leiar arbeidet vidare med oppfølging i tråd med drøftingane i møtet. 

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka

Styret med fleire var på studietur til Sogn og Valdres 22-24 april 2013.05.
Turen var lagt opp av Distriktssenteret og administrasjonen.

2. Saksopplysningar

Studieturen vart gjennomført som planlagt. Etter kvar av øktene vart deltakarane utfordra til å notere 
ned kva ein hadde festa seg særleg med, moment som ein såg relevans / nytte av å ta med seg 
vidare osb. «Lappeskrivet» er avskrift av desse innspela. 

Det er naturleg at styret i fellesskap summerer opp tiltaket og peikar på kva ein ev skal ta med seg i 
vidare arbeid med t.d handlingsprogram / strategiske satsingar.

Det vil og bli laga ein stuttfatta rapport i etterkant, der oppsummeringa vil inngå.

3. Vurdering

Dagleg leiar har vald å ikkje lage eit utdrag / resymé p.t.- men å avvente plenumsdrøftinga.

Ein oppmodar styret til å drøfte eit utval av moment som ein tek med seg vidare til strategiske 
satsingar / handlingsprogram 2014.

Valle, den  10.05.2013

Signe Sollien Haugå
dagleg leiar

Vedlegg
1 Lappeskrift
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Lappeskrift	-	Studietur22-24	april	2013:

Mrk: dette er rett avskrift  - så langt eg har tyda skrifta – av både bokmål og nynorsk

Vik	i	Sogn

Øke befolkningen

Det som er bra for turister er bra for fastbuande (utvikle)

Arbeidsplasser (skape)

Infrastruktur (bedring)

Handlingsrom – terra økonomi

Ikke forhold til fylkeskommunen

Ressurs: utenlandsk befolknings utvikling.

Landbruksfokus

Bruk- vern- kulturlandskap

Skolestrukturen – fundamental for tilbakeflytting av ungdom.

Proiflpodukter,  det ekte – det nære. Stolthet.

Kommunikasjoner.

Reiseliv , utvikling av gode produkter

Folketallsutvikling.

Hardt arbeid

Stolte på egen innsats

Dyrke det dei er gode på (bringebær – gamalost)

God uttelling  - NTP

Stedsutvikling – vanskelig økonomi

Trivselstiltak – sjø – rundt kirke

Samferdsel

Folketallsutfordring

Målretta satsing
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Tørre å spisse mot nisje

Stolte

Vere nøgde, stolte

Bruk av eigne ressursar / kompetanse

Eigen innsats, initiativ , bygge stein på stein.

+ Turstier / Sentrumsutvikling (promenade) /Kometanse arbeidsplasser

- Bibliotek ? Kulturhus ? Aktiviteter (tilbod) ? 

Utenlandske tilflyttinger

Nisjeprodukt

Kompetansemiljø – hvordan

Finne det som kan skille oss frå andre.

Legge vekt på at lokale verksemder får lokale oppdrag, dele opp for å få prosjekt innunder regler for 

offentlege anskaffelser.

Et senter er et senter og blir prioritert – med de andre får litt

Natursti – Sylvringen – kulturlandskap – kulturminne

Prosjekt – kommuneplan, kan innvandring snu folketalet

Sogn	og	Fjordane	fylkeskommune:

Fylkeskommunen – veldig bra. God avklaring inst. Seg imellom – elles kjente me til det siste – med 

BRA

2-ting minus – fekk ikkje kjøpt gammalost, ikkje besøkt museet Fagernes

Kommunikativ utviklingsaktør

Fylkeskommunenes Reiselivsplan som kunne utvikles/ justeres løpende i forhold til ny kunnskap og 

engasjement

Omstilling – endringer – bussgrupper forsvinner. Hverdag – struktur.

Mot. Tørre å prioritere. De som ikke vil glemmer vi. 
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Analyserer først – tiltak etterhvert. 

Vandring i fjordlandskap. 

Direkte kontakt og tilrettelegger for kommunene.

Da hadde baller!

Reiseliv – analyser, statistikk, endringer i reiselivsmønster – BRA!

Liten detaljstyring

Viktig å samle krefter

De som ikke vil være med bryr en seg ikke om,

Slutt for konferansehotellene i distriktene.

Folk og kapital er utslitt.

Reiselivet : overrislingseffekten er viktigst. 

Det er viktige er å skape arenaer – ikke å spille selv.

Reiselivsorganisering: større einingar med samarbeid over større geografiske område. Færre 

destinasjonsselskap. 

Færre og meir digitaliserta turistinformasjonar. Kommunane har ansvar for vertsskapsrolla.

Reiselivsverksemder som ikkje vil være med i samarbeidsorganisering er det ikkje vits i å bruke tid på.

God dialog med kommunene.

Lyttende til kommunenes synspunkt.

Krevende omstilling i reiselivet – må tenke nytt.

Avtale med kommunane.

Var på tiltakssida.

Rammestyring

Destinasjonsmarknadsføring.

Viktig at dei ikkje handsamar enkeltsaker (reguleringsplaner)

Avtaler med kommunane (Kan undergrave regionrådet). – Litt skeptisk.

Omstille reiselivet a) Sjølvhushald  b) Superstandard

Reiselivet: viktig å tenke de store linjer – ikkje la detaljer styre for mye.

Bra med solid kunnskapsgrunnlag
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Viktig med overordnede prinsipper / strategier

Fornuftig å samarbeide med de som vil.

Fylkeskommunen som støttespiller for planarbeid i kommunene.

Samarbeid med næringsliv – reiseliv

Utnytte sosiale medier i info-arbeid.

Faktagrunnlag vedrørenede reisemønsteret.

God spådom om framtidig reisemønster og etterspørsel

Samarbeide med den som vil , gi blaffen i de andre.

Bookbare aktiviteter

Fylkeskommunens rolle som veileder/rettleier, ikkje «innsiger»

Frå dårlegast på IKT til beste kommune. Det kan vi og gjere som vi vi vil, syner kva bevisst innsats kan 

få til.

Reiseliv , dei som ikkje vil – lar vi vere

Om kulturen, forete kav dei ser, ikkje bare padle i vei.

Selve huset vi var i: «ordning ock reda» dvs ryddig. Velholdt og dermed innbydende , representerer 

en holdning til KVALITET.

Heggehiem: interessant – samme problem.

Skuggenh Hoff: klare roller fylkeskommunen - næringsliv / regionalt.

Fosshaugane	campus	

Fantastisk samarbeid mellom stat, kommune, fylkeskommune, Sogndal osv – meir av i Setesdal.

Sette fokus på det positive, det som engasjerer, det som er ekte. Alle som bur i Setesdal. REf 

marknadsføringssjefen i Sogndal.

Arbeide for fleire desentraliserte studium. Tilrettelegge for dette (kommunar / Setesdal regionråd)

Samlokalisering og felles ressursutnytting gir stor effekt.

God synleggjøring av natur og studieretning.

Sats på det du kan gjøre noe med.

Offensive
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Tørr å satse

Dyrke entusiaster

Gjøre hverandre gode.

Sambruk / samarbeid / samlokalisering.

FOU

Viktighet av regionalt samarbeid

Stolthet, la alle slippe til.

Solid finansiering, skaper fleksibilitet.

Rasmus Moe: Betydningen av identiet/ stolthet / egenverdi.

Framsnakking og stolthet. Ildsjeler.

Samhandling. Skaping av næring – arbeidsplasser gjennomgående opplæringsløp.

Finansiering – via tilskot.

Å være flere, samhandling, framsnakke, også «de andre».

Idretten har vært katalysator, utløst – begeistring/ entusiasme. Ta med tribunejubelen inn i 

kvardagen.

Mobilitet, viljen til å reie over noe avstand.

Det handler om å hoppe.

Samhandling privat/offentleg / ulike ….

Identitet / Stolthet

Samhold – ja , vi kan!

Få ulike nivå til å satse sammen.

Kunnskapsbasen.

Innovative samarbeider – eks: Regionråd – vidaregåaende skule, tverrsektoriellt samarbeid, 

samarbeid om «sted» - ex – Campus utvikling

Arenaer i praksis – ex konkrete prosjekt

Holdniger til samarbeid: «yes we can»
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Valdres

Vurdere park – modellen i Valdres ifht Setesdal

Vurdere turist –helse-næring ( fylle senger – samarbeid)

Destinasjon Hovden ta ei sterkare utviklingsrolle i.fht utvikling / etablering av arrangement i Setesdal 

(jamfør destinasjon Valdres).

Valdres kultur og naturpark

Struktur helse

Næringsfokus , regionstyret

Stolte av lokalsamfunnet

Park Setesdal – må defineres bredt

Muligheter i private helsetiltak, samarbeid m. offentlige, fastboende, hytte/turister.

2-delt organisasjonsmodell – næring + utvikling  / tjenester

Regionalt samarbeid med utganspunkt i kva dei er samde om

Å dra næringslivet inn i styrande organ

Merkevarebygging / identitetsbygging

Offentleg + næringsaktørar

Utnytte særegenhet+ eksisterende miljøer

Se Setesdal utenfra for å skape stolthet hjemme

Bygdeutviklingsmidler direkte til regionen (ikkje fylkeskommunen)

Næringslivet aktivt og tungt inne i regionrådet

Fleksibilitet i høve arbeidplass – helse (pollen)- «second home»

Prøve ut nye samarbeidsformer

Vilje og mot

Europeisk perspektiv

Regionrådet, blanding av næringsliv og politikere

Bestemme oss for hvor vi vil være best og holde fast ved det over tid

Se muligheter der det ser svart ut (eldreomsorg av hyttebeboere)
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Forpliktende partnerskap – offentlig – privat – spennende tanke

Stolthet, troverdighet, eierskap

Sortert, ryddet – målrettet

Vil du være med så heng på!

Dersom du velger bort – så blir du ikke med.

Gi ideene / visjonen en mulighet. Fomuler felles visjon!

Opplevelsespark er interessant

Felles entusiasme og merkevarebygging

Fokus på utviklingsarbeidet – ikkje på interkommunale problem

Stoltheit – noko å lære

Rausheit – NB veldig konkrete

Kunnskapsbasert utvikling, stabilitet.

---

Bygland, 1. mai 2013

SSH
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Saksmappenr: 2011/69-45
Arkiv:
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå

Saksframlegg

Setesdal Regionråd

Saksnummer Utval Møtedato

101/13 Setesdal Regionråd - Styre 22.05.2013

Styrkt kapasitet - næring mv Setesdal regionråd

Tilråding:
Styret godkjenner oppretting av stilling som Næringskoordinator i tråd med saksutgreiinga.
Styreleiar og dagleg leiar får fullmakt til å utarbeide stillingskildring og utlysing på bakgrunn av 
drøftingane i møtet.

Saksutgreiing:
1. Bakgrunn for saka
Ein forstudie og framlegg til styrkt regional funksjon for næringsarbeidet i vart lagt fram og drøfta 

ved fleire høve i 2012. Saka no tek utgangspunkt i forstudien, i vedteke budsjett 2013,  og skissa frå 

Fylkesrådmannen til styrkt næringsfokus i regionrådsregi i styremøte 13.mars 2013.

2. Saksopplysningar
Setesdal regionråd er etablert er etablert for å drive regionalt utviklingsarbeid. I det har ein fokusert 

å legge til rette for interkommunale samarbeid, etablering av viktig infrastruktur, og 

næringsutvikling. I tillegg har ein over tid og sett kompetanse som eit gjennomgåande tema for å 

løfte regionen.  

Utviklingsplan Setesdal 2020 definerer fire hovudstrategiar når det gjeld å vere tilretteleggjar  for eit 

meir  dynamisk og lønsamt næringsliv i Setesdal:

 Kunnskapsbasert vekst og nyskaping

 Auka lønsemd og lokal verdiskaping

 Unytte lokale føremunnar

 Koordinert og profesjonelt næringsapparat

Som trykte vedlegg følgjer:

 Fylkesrådmannen sin presentasjon – styremøte 13. mars 2013 

 Forstudien om felles næringsapparat - presentert og drøfta i 2012 

 Saksframlegget til forstudien 2012

 Notat – om samla kapasitet mv. og innhald i påtenkt næringsutviklar-stilling (p.t)
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Som bakgrunnsdokument og uttrykte vedlegg følgjer: 

 Regionplan Agder 2020

 Utviklingsplan Setesdal 2020, jf. kap 3, og handlingsplan 2011-2015.

 Setesdal næringshage – forretningsplan - nytt næringshageprogram - prosess

 Regionanalyse Setesdal, Agderforskning

 Næringsanalyse – Setesdal, Telemarksforskning

 NHO – næringslivs barometer 2013

3. Vurdering
Det er laga eit meir uttømande notat kring arbeidsoppgåver og samla kapasitet, som følgjer som 

vedlegg. I kort-tekst kan ein oppsummere dette og kome med ei samla vurdering og tilråding slik:

Dagleg leiar må frigjerast til meir overordna arbeid

 Dagleg leiing av SR

 Strategisk arbeid med «Setesdalssaker» - ad hoch

 Oppfølging overordna infrastrukturprosjekt

 Initiering og koordinering av regionale utdannings- og kompetansetiltak

 Regional utvikling - eksterne samarbeidsaktørar - nettverksbygging

 Samspel og utvikling av prosjekt saman med regionale og nasjonale aktørar

o Universitetet i Agder, andre universitets- og høgskule- og FOU miljø

o Innovasjon Noreg og anna regionalt og nasjonalt virkemiddelapparat

o Distriktssenteret, og andre relevante nasjonale aktørar

o Ulike departement i høve relevante prosjekt og satsingar til Setesdal

 Koordinator i høve til IKS og interkommunale samarbeid i Setesdal

 Prosjektansvar – koordinering – temporære tenestekjøp, Reiseliv osb

Næringsutviklar/-koordinator i Setesdal regionråd

 Samordning av næringsarbeidet i Setesdal

 Etablere ein forpliktande/fast møteplass (Næringsforum) - koordinerande organ for 1. lina

og regionalt næringsapparat/-aktørar

 Erfaringsutveksling og kompetansebygging

 Samarbeide med 1. line tenesta i kommunane om enkeltprosjekt/regionale satsingar

 Operativt regionalt kontaktpunkt mot Innovasjon Norge og regionalt virkemiddelapparat, og 

andre overordna relevante aktørar innafor næringsutvikling

 Utveksling av tenester og spisskompetanse

 Definering og koordinert målretta satsing i høve bransjer / tema

 Involvering i næringssaker i regi av regionrådet / næringsfondet

 Bidra til at en framstår meir koordinert og synlege

 Aktiv samhandling med representantar frå næringslivet i Setesdal

 Aktivt arbeid for å trekke investorar/etableringar til Setesdal. 
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Det er viktig å halde fokus på at rolla skal vere koordinerande og ikkje overlappande i høve 1.line, og 

at det er regionalt og oppover i styringssystema denne vil arbeide for å styrke næringslivet og 

regionen eksternt. Og at ein i oppstarten friskar opp att saksgang/ rutinar og rekkefølgje på 

næringssaker mellom 1. line og Regionalt næringsfond.

Etablering av næringsforum bør medføre betre samhandling mellom kommunane, og mellom 

kommunane og regionale funksjonar / øvrig apparat. Næringsforum bør bli ein sentralt stad å delta i. 

Det er og viktig å merke seg at både fylkeskommunen og Innovasjon N. etterspør slik koordinering 

og regional styrking av kapasiteten. 

Ein bør og vurdere å få tettare samarbeid med næringslivet igjen, med vald representantar til 

næringsforum/bedriftsgruppe eller liknande.

Merkantile tenester

 Merkantile tenester. 

 Post registering - arkivering

 Attestering bilag 

 Rapportering Regionalt næringsfond - KRD

 Enkel sakshandsaming i samråd med dagleg leiar

 Heimeside

 Møtesekretær - innkallingar - utsending av saksdokument , særutskrifter osb

 Arrangement – tilrettelegging og førebuing

 (Jf. notat til møtet i april vedrørande stillingsinnhald medarbeidar)

Kapasitetsbehov

 Dagleg leiar i 100 % stilling (som før)

 Næringsutviklar /-koordinator, 100 % stilling i prosjekt over tre år.(ny)

 Merkantile tenester. (Medarbeidar / avtale med Valle kommune)

Skildring av mogleg stillingsinnhald for næringskoordinator følgjer og i vedlagte notat.

Valle, den  10.05.2013

Signe Sollien Haugå
dagleg leiar

Vedlegg
1 Økt regionalt samarbeid innan næring i Setesdal
2 Forstudie Felles næringsapparat for Setesdal - oppsummering og anbefalte tiltak april 2012
3 Næringsarbeidet i Setesdal, Setesdal regionråd 13. mars 2013-AE
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Notat:

Styrkt strategisk	og	operativ	kapasitet	i	Setesdal	regionråd

Behovet for godt næringsarbeid er stort. Ein legg til grunn at kvar kommune skal vidareføre si 1.line 

og at det vil vere ulikt trykk framover også når det gjeld næringsarbeidet i mellom kommunane, dvs

differensiering gjennom ulike ressursar, kapasitet, kompetanse og lokale ordningar.  Utviklinga dei 

siste åra med dels konkurrerande og overlappande næringsarbeid mellom ulike aktørar i 1.lina, og 

meir uklart oppdrag vdr regionrådet si rolle på næringssida må seiast å vere lite tilfredsstillande.  

Næringsarbeidet no er lite koordinert. Ein påreknar at betre samordning både kan gi synergiar og  

regional forsterking. Det bør og bli meir målretta i høve å møte og ta grep i høve å møte påreknelege 

trendar og utfordringar, sette i gong viktige regionale satsingar, for å få til større etableringar, 

bransjeløft osb. Ein reknar og med at det vil gi meir effekt i høve ressursbruken og den samla 

innsatsen for næringsutvikling.  Ikkje minst treng ein å følgje med på utviklinga og definere viktige 

innsatsområder å handle i høve til.

Regionrådet si rolle og moment ligg i å være samordnande og løfte fram viktige felles saker for ei 

tenleg utvikling i heile Setesdal.  Dei siste par åra har tydleggjort trongen for koordinering og 

«styringsfart» når det gjeld næringsarbeid og større satsingar i regi av regionale samarbeidet.

Ved å vidareføre og vidareutvikle  samarbeid og koordinering kan ein spele på ulik kompetanse og 

slik få ein heilskap og komplementering og samarbeid mellom tilsette om viktige næringssaker anten 

dei er lokale einskildsaker eller del av regionale strategiske løft. Med referanse til røynsler med ein 

eigen helsekoordinator ser ein og at dedikerte personressursar med spisskompetanse og kan 

tiltrekke seg satsingar og eksterne ressursar i rikt monn.

Samla kapasitet og kompetanse: Setesdal regionråd har ein omsetnad på ca 10 mill – nokre år langt 

meir då ein har hatt eigne prosjekt-satsingar som har tilført ekstra løyvingar gjennom 

prosjektfinansiering.  Økonomi ansvaret ligg til administrasjonen, i nært samarbeid med 

økonomiavdelinga i Valle kommune.

Ein syner og til drøfting vedrørande merkantile funksjonar og kontortenester nyleg.

Regionrådet har koordinerande rolle i høve dei interkommunale samarbeida og som

eigarsekretariat.

I tillegg er det prosjektansvar og oppfølging av prioriterte satsingar med avtalefest tenestekjøp / 

ekstern prosjektleiing  t.d. rv 9, reiseliv , kompetansetiltak (kurs og utdanningstilbod),   felles 

arrangement (som Setesdalskonferansen) mv.  Ein har i periodar tidsavgrensa prosjekt i eigenregi –

som t.d. Smaken av Setedal.  I tillegg kjem vertsskaps og koordinering av oppfølging frå eksterne 

førespurnader og aktørar v.s. regionen.

Staben er avgrensa til 1,6 årsverk, i tillegg kjem tenestekjøp til reiselivssamarbeidet og riksveg 9 –

satsinga. Det er p.t. ikkje kapasitet til å prioritere næringsarbeid ytterlegare utan kapasitetsauke, 

eller reduksjon på andre arbeidsområde. 
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Samstundes er det viktig å understreke at det er ønskjeleg å ha «handlingsrom» og kapasitet til å 

vere meir proaktiv i høve initering  av nye prosjekt eller oppfølginga av førespurnader om vertsskap 

for nye prosjekt/ nasjonale løft,  og tilretteleggar for viktige FOU-prosjekt som direkte eller indirekte 

omhandlar regional utvikling, og styrkt ekstern arbeid og alliansebygging,  slik ein gjerne ønskjer og 

meiner er teneleg.

Ved auka kapasitet vil ein og kunne ha styrkt fokus og trykk på næringsarbeidet- og få etablert meir 

struktur og rutinar for eit meir målretta, koordinert og samordna næringsarbeid internt og eksternt. 

Folketalsutvikling, arbeidsplassar og positiv regional utvikling i heile regionen heng tett i hop. 

For Regionrådet som utviklingsaktør vurderar ein auka kapasitet til å ta meir regionalt grep for styrkt

næringsutvikling, som overordna. Saksframlegget byggjer på momentlista som styret gav positive 

signal i høve til i marsmøtet. Den byggjer og på signal frå både Innovasjon Norge og nærinsavdelinga 

i Fylkeskommunen som etterlyser regional samordning og koordinert fremjing av saker frå Setesdal. 

Dagleg leiar tilrår difor utlysing av stilling som Næringskoordinator i Regionrådsregi så snart som 

mogleg. 

Næringskoordinator for Setesdal

Det er viktig å halde fokus på at rolla skal vere koordinerande og ikkje overlappande i høve 1.line, og 

at det er regionalt og oppover i styringssystema denne vil arbeide for å styrke næringslivet og 

regionen eksternt. Og at ein i oppstarten friskar opp att saksgang/ rutinar og rekkefølgje på 

næringssaker mellom 1. line og Regionalt næringsfond.

Etablering av næringsforum bør medføre betre samhandling mellom kommunane, og mellom 

kommunane og regionale funksjonar / øvrig apparat. Næringsforum bør bli ein sentralt stad å delta i:

 Forpliktande/fast møteplass mellom 1. linjen og regionale einingar

 Erfaringsutveksling og kompetansebygging

 Utveksling av tenester og spisskompetanse

 Involvering i næringssaker i regi av regionrådet/ næringsfondet

 Bidra til at en fremstår mer koordinert og synlege

 (Utvida liste i saksframlegget)

Resultatmål:

 Auka nyskaping og innovasjon

 Vekst i tal etableringar

 Vekst i eksisterande verksemder

 Auka lønsemd

 FOU / utviklings- omstillingsevne – hjørnesteinsverksemder / viktige næringar

 Strategisk utvikling – tilrettelegging for vekstnæringar og nokre større etableringar

Næringsforumet bør i fellesskap definere resultatmåla og kan i fellesskap ha utfordringa med å 
levere i høve desse, og planlegge og fordele aktivitet som utløyser resultat i praksis og god 
måloppnåing.
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Koordinatoren bør ha høg grad av mobilitet for å spele aktivt med 1.lina og øvrig virkemiddelapparat 

og næringsaktørar  – men ha ei forankring med Regionrådet som arbeidsgjevar som gir regional 

legitimitet.

Koordinatoren må ha høg kompetanse innafor næringsarbeid og evne til å drive utviklingsarbeid i 

samspel med både næringsliv, virkemiddelapparatet og eksterne samarbeidsaktørar.  Det vil og vere 

ønskjeleg med kjennskap til viktige bransjar og koplementerende kunnskap vs det ein har i 1.lina t.d. 

innafor innovasjon, teknologi, finans og bedriftsstyring.

Har vedkommande relevant kompetanse / røynsle i høve organisasjonsutvikling e.l og kan bistå i 

høve forsterking/ utvikling, initiering og oppfølging av strategiske satsingar  (prosjekt og FOU) , 

utvikling av eigarsekretariatsfunksjonar og organiseringa/ styringa av framtidige interkommunale 

samarbeid er det ein styrke. - Slik vil ein og få auka samla kapasitet, kompetanse og fleksibilitet – og 

meir robustheit i administrasjonen.

Signe Sollien Haugå
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Næringsarbeidet i Setesdal

Ressursar til næringsutviklingsarbeidet:

 Evje og Hornnes: 1, 3 mill til Evje utvikling (900` drift, 250`næringsfond)

 Bygland 1,3 til lokalt næringsarbeid (næringstiltak /fellestiltak. Rom for auke av ramma ved 

behov.

 Bykle : fri ramme 3,5 mill

 Valle: fri ramme 1 mill næringstilskot . I tillegg:   høve til å låne ut næringslån frå 

næringsfondet

 SR: regionalt næringsfond 1 mill (+ prosjekt/ rammeposter)

Næringsapparat / relaterte stillingar (anslag stillingsdel):

 Evje: EU: 1,5 stilling ( BEU – under etablering)

 Bygland: rådmann/ ordførar (BEU – under etablering)

 Valle: 0.8 stilling

 Bykle: 1 stilling

 SR: 0,25  stilling

 SNH: 0,2-1 stilling ( under avvikling)

Landbruk 

 Jordbruk- og skogbruksjef Evje / Iveland :  delar av 1,6 stilling 

 Skogbrukssjef – Bygland- Valle – Bykle – 0,6

 Jorbrukssjef – Bygland – del av tenesteleiarstilling 0,1

 Jordbruksjef / PBL-handsamar – Valle 0,2

 Landbrukskonsulent Bykle – naturmangfald/  verneområde/motorferdsle 0,2

 (Landbruksprosjekt – LFR  - 3 årig) – 150` støtte pr år

Reiseliv:

 Visit Setesdal (SR) : 1 mill  (60/40 drift  - felles  områdeprofilering /infotiltak mv.)

 Destinasjon Hovden (Bykle): 6-8 mill

 Valle: 0,4 mill ymse faste utlegg (løyper, nærradio mv.) + turistinfo-stillingsdel

 Bygland: turistinfo (avtale med Glashytta): 60`

 Evje : turistinfo (avtale Åses verden) / Evje utvikling / Visit Evje: 150`
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Saksmappenr: 2011/69-36
Arkiv:
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå

Saksframlegg

Setesdal Regionråd

Saksnummer Utval Møtedato

Setesdal Regionråd - Styre 21.06.2012

Økt regionalt samarbeid innan næring i Setesdal

Tilråding:
Styret sluttar seg til tilrådingane frå forstudiet og rådmannsgruppa (styringsgruppa) i høve til økt 
regionalt samarbeid innan næring. Dagleg leiar får fullmakt til å utarbeide forslag til stillingsutlysning 
for regional næringskoordinator som ei 3-årig prosjektstilling.

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka

Styret i regionrådet vedtok i sitt møte 8.9.11 å sette i gang ein forstudie for å vurdere eit sterkare 
regionalt samarbeid innan næring. Dette prosjektet er forankra i regional utviklingsplan og 
handlingsplan 2011, samt ein felles bestilling frå Setesdalstinget juni 2011.

Styret stadfesta følgjande premiss for arbeidet:

• Setesdal Regionråd skal også framover utgjere regionen sitt felles næringsapparat. Forstudiet 
skal sjå nærare på korleis ein kan samordne og målrette regionale ressursar og aktivitetar, 
samt tydeleggjere Regionrådet si rolle og oppgåver i næringsarbeidet.

• Ein skal oppretthalde den lokale 1. lina i kommunane og gje høve til differensiert trykk i 
næringsarbeid og -politikk mellom kommunane. Forstudiet skal vurdere korleis eit tettare 
samarbeid kan gje auka slagkrafta og redusert sårbarheit i kommunane sitt næringsarbeid.

2. Saksopplysningar

Formålet med forstudiet har vært å etablere eit vedtaksgrunnlag for å vurdere eit meir formalisert 
samarbeid innan næring på kommunalt og regionalt nivå.

Forstudiet har vært organisert som eit prosjekt. Prosjektgruppa har bestått av næringsrådgjevarane i 
kommunane, ein representant frå dei landbruksansvarlege samt dagleg leiar i regionrådet. Ein har og 
involvert representantar frå Innovasjon Norge og Aust-Agder fylkeskommune i ein referansegruppe. 
Totalt har ein gjennomført 3 arbeidsseminar samt ein rekke mindre møter i perioden oktober 2011 –
februar 2012.

Det er utarbeid ein sluttrapport (sjå vedlegg) frå prosjektet som inneheld ein analyse av situasjonen i 
dag, tilråding av framtidig samarbeidsmodell, og ei rekke tiltak som støttar opp under dette. Alle 
partar har hatt høve til å kome med administrative innspel til sluttrapporten. Rapporten er drøfta i 
rådmannsgruppa og styret i regionrådet i april 2012.
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3. Vurdering

Forstudiet peikar på tre hovudutfordringar ved situasjon i dag:
• Næringsapparatet (1. og 2. line) består av mange aktørar med til dels ulike mål, 

satsingsområde, rollar og forståing av verkelegheita. Det er krevjande å framstå tydeleg og 
samordna utetter - overfor kundar og samarbeidspartar.

• Det er behov for å definere klåre, felles mål og strategiske satsingsområde for å posisjonere 
regionen slik at vi kan ta del i og være eit aktivum for veksten i landsdelen.

• Næringsapparatet i Setesdal består av eit fåtal personar som både skal ivareta eige kommune 
sin næringspolitikk /-arbeid og bidra i den regionale og strategiske utviklinga. Eit tettare 
samarbeid vil bidra til å optimalisere bruken av ressursar og kompetanse. 

For å møte desse utfordringane tilrår prosjektet at ein inngår eit forpliktande regionalt samarbeid
mellom dei 4 kommunane, Regionrådet, Innovasjon Norge og Fylkeskommunen. Samarbeidet skal 
baserast på eit sett med regionale mål og satsingsområde innanfor dei område der partane har felles 
interesse. Eit tettare og meir formalisert samarbeid skal bidra til: 

 Meir heilskapeleg og slagkraftig næringsutvikling.
 Økt evne til å arbeide strategisk og langsiktig.
 Meir synleg, tydeleg og samordna næringsapparat.
 Betre nytting av kompetanse og ressursar.
 Redusert sårbarheit og styrkt habilitet. 

Tilrådinga inneber ikkje ein felles regional juridisk eining, men ein sterkare regional overbygning og 
samhandling som vil forsterke og løfte det lokale arbeidet innafor strategiske viktige / felles 
prioriterte næringssatsingar.. Den einskilte kommune opprettheld lokalt sjølvstyre i høve til lokal 
satsingar, tenestetilbod og ressursar, - og ansvar for eige næringsarbeid og virkemiddelbruk.

Eit meir formalisert samarbeid vil og styrke dialogen med Innovasjon Norge og Aust-Agder 
Fylkeskommune. Regionrådet og kommunane vil gjennom auka samhandling få betre høve til å vere 
med på å dra i gang program og satsingar som er innretta mot dei ressursar, moglegheiter og 
utfordringar som fins i næringslivet i Setesdal.

Det forpliktande samarbeidet skal realiserast gjennom 8 konkrete tiltak som til saman utgjer ein 
heilskapeleg satsing i ein 3 årleg prosjektperiode. Rapporten skildrar innretning og innhald i tiltaka. 
Ein vil her gjere greie for viktige innspel som har kome frå ulike aktørar i slutthandsaminga av 
rapporten:

1. Etablering av Setesdal Næringsforum: Det er avgjerande å ha ein felles, forpliktande 
møteplass der aktørane jobbar saman om konkrete sakar og satsingsområde, samt der ein kan 
drøfte rollar, prinsipp og utfordringar i næringsarbeidet. Dette vil gje økt forståing for 
kvarandre sin ståstad og vurderingar i ulike saker. Ein vil og jobba med å analysere trendar og 
utviklingstrekk, samt sjå på effekten av disponerte midlar. Landbruket vil delta i forumet, til 
dømes med 2 representantar frå dei landbruksansvarlege i kommunane. Andre deltakarar som 
NAV, Setesdal Næringshage, Kompetanse på vegen, representantar frå næringslivet osb. vil 
bli invitert når dette er føremålsteneleg i høve til tema.

2. Utarbeiding av strategisk næringsplan for Setesdal: Planen vil bli forankra i Regional 
utviklingsplan for Setesdal og Regionplan Agder 2020. Den vil tydeleggjere felles 
satsingsområde og konkrete utviklingsprosjekt med fokus på felles interesser. Prosjektgruppa 
er tydleg på at det er viktig at ein i tillegg er romsleg og raus overfor enkeltprosjekt og 
initiativ som kjem opp, sjølv om dei er på sida av dei definerte satsingsområda i
næringsplanen – dersom dei har potensiale i seg sjølve.. Planen er tenkt følgd opp med 
samarbeidsavtalar mellom aktørane som konkretiserer kva den einskilde forpliktar seg til å 
bidra med i form av tiltak/prioriteringar, ressursar og kompetanse.- og ev tenesteyting / 
prosjektansvar lokalt osb.

3. Utvikle felles næringsportal for Setesdal: Felles og oppdatert informasjon vil gjere det lettare 
for kundar og samarbeidspartnarar å forhalde seg næringsapparatet. Det blir viktig å rydde 
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opp i eksisterande nettside for å få en einskapleg struktur og sidevising mellom nivåa.. Ein vil 
fokusere på å gjere informasjonen lett tilgjengeleg for brukarane.

4. Felles verktøy og kompetanseutvikling: Felles språk, arbeidsmetodikk og verktøy vil 
understøtte samarbeidet og bidreg til å sikre kvaliteten på næringsarbeidet. 
Kompetanseprogrammet i regi av Innovasjon Norge og Fylkeskommunen starta mai 2012. 

5. Styrke regional næringssatsing i Setesdal Regionråd: Det er behov for å styrke den regionale 
rolla i næringsarbeidet for å sikre tilstrekkeleg trykk og kontinuitet på dei regionale interesser 
og initiativ, større felles bransjesatsingar, løft for viktige verksemder osb.. Dei regionale 
aktørane ønskjer i stadig større grad å forhalde seg til regionen, og ikkje den einskilde 
kommune. Dette stiller krav til regionrådet sin kapasitet. Dagleg leiar har i dag for stor 
arbeidsmengde og oppgåvespenn til å kunne ivareta ein aukande forventing og trong for den 
regionale rolla/ funksjonar innan næringsutvikling på ein god nok måte. Rapporten tilrår difor 
ein 50% prosjektstilling som regional næringskoordinator.. Prosjektgruppa med unnatak av
Evje Utvikling (EU) står samla bak rapporten og tilrådingane. EU vil i staden nytte 
eksisterande ressursar ut i det lokale næringsapparatet gjennom tenestekjøp og utan felles 
koordinering via regionrådet. Dagleg leiar er av den oppfatning at basis i regional utvikling
og regionrådet si rolle eksternt og koordineringsfunksjon internt mellom kommunane er tidvis 
krevjande og difor ikkje bør leggjast til ein kommune. Dagleg leiar vektlegg omsyn som 
redusert sårbarheit og styrkt samla kompetanse ved å nytte spesialisering og tenestekjøp frå 
1.lina i fleire kommunar og aktørar – og mest ressurseffektivitet med å nytte dei med best 
kompetanse / ledig kapasitet ut frå tema / prosjekt / case. Rådmannsutvalet ( styringsgruppa)
tilrår ein 100% stilling for å gjere den attraktiv for kvalifiserte kandidatar og faktisk markere 
eit løft i høve næringsutvikling no. Fylkeskommunen og Innovasjon Norge har slutta seg til
hovudgrepa i arbeidet og tilrår at regionrådets rolle og kapasitet blir styrkt som skissert – og 
sett i samanheng med de strategiar og tiltak ein vedtek for regionen.

6. Tydeleggjere regional organisering og arbeidsdeling: For å kunne tydeleggjere regional rolle 
og oppgåve, må ein bli samd om kva for oppgåve som skal ligge som eit minimum lokalt. 
Kommunane står fritt til å velje korleis dei vil ivareta desse oppgåvene og om dei vil tilby 
tenester utover dette. Ein tenestepool vil legge grunnlaget for fordeling av oppgåver/saker og 
utlån/kjøp av ressursar og tenester mellom kommunane og mellom kommunane og 
regionrådet. Det legg og grunnlaget for ein meir målretta kompetanseutvikling. Kommunane 
må skildre/definere lokal tenestyting, ordningar og kompetanse- og kva kapasitet dei har for å 
ta på seg prosjektoppdrag.

7. Inngå samarbeidsavtale mellom aktørane i næringsapparatet: Rammeverket for desse avtala 
vil bli utviklet i løpet av prosjektperioden basert på den strategiske næringsplanen og i nær 
dialog med dei ulike partane. I første omgang ser ein ikkje for seg å forplikte dei i høve til 
bruk av virkemiddel, men meir i retning av kva den enkelte vil bidra med av prioriteringar/
tiltak, kompetanse og ressursar (tid). Ein føreset at lokale ressursar (økonomiske virkemiddel 
) blir disponert lokalt og at det framleis skal være det som ligg i «differensiert» nærings-
politikk - medan dei felles ressursane via regionalt næringsfond og regionrådet skal virke likt 
uavhengig av lokale ordningar (altså ikkje avkorte / jamne ut ulikskap, men nyttast ut frå 
fagleg individuell vurdering knytt til den kommersielle bærekrafta i kvar sak) Tilsvarande 
ønskjer ein at samordninga mellom nivåa kan gå på avklåring av grensegangar, og arbeids-
deling i nokre tilfelle – og samordning i høve finansiering / kompetansemekling i høve 
satsing/saker.

8. Reetablere Bedriftsgruppa og vidareføre Setesdalskonferansen

Valle, den 22.05.2012
Signe Sollien Haugå, dagleg leiar

Vedlegg: Forstudie Felles næringsapparat i Setesdal – oppsummering og anbefalinger (powerpoint)
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Næringsarbeidet i Setesdal

Arild Eielsen

Setesdal regionråd , 13. mars 2013
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Situasjonen

Det brukes mye ressurser på næringsutvikling i Setesdal, 
men arbeidet skjer lite koordinert.

Behovet for et godt arbeid på dette området er stort.

Målet må være regional forsterkning, og mer effekt av 
innsatsen.

Kan Setesdal regionråd bidra til koordinering?
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Stilling som næringskoordinator vedtatt i budsjettet for 
SR.

Kan stillingen være utløsende for en bedre koordinering?
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En mulig modell?

Setesdal 
regionråd

Rådmannsutv.

Politisk 
ledelse

NæringsforumNæringskoordinator

• 1. linjen i kommunen
• Aust-Agder fylkeskommune 
• Innovasjon Norge
• Fylkesmannens 

landsbruksavdeling
• Setesdal næringshage
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Etablering av næringsforum kan medføre bedre 
samhandling mellom kommunene, og mellom kommunene 
og regionale funksjoner.
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Næringsforum bør gjøres til et sentralt sted å være med:

• Forpliktende/fast møteplass mellom 1. linjen og 
regionale enheter

• Erfaringsutveksling og kompetansebygging

• Utveksling av tjenester og spisskompetanse

• Involvering i næringssaker i regi av regionrådet/ 
næringsfondet

• Bidra til at en fremstår mer koordinert og synlige

• .

• .

• osv
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Næringshage

Man vil neppe få næringshagestatus fra SIVA uten at alle 
kommunene i dalen støtter opp om den.

Forutsetter aktive private miljøer.
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Status som SIVA næringshage innebærer 
følgende:
• Valgt ut i en nasjonal konkurranse og tilfredsstiller krav til 

bedriftsmiljø og vekstkraft

• Fylkeskommunen har valgt sted/region hvor næringshagen 
skal virke

• Kontinuitet i finansiering og oppfølgning fra 
fylkeskommunen/SIVA gjennom utviklingsavtale

• Deltakelse i nasjonalt ledernettverk – viktig læringsarena

• Plikt til å rapportere på mål og handlingsplaner – god styring 
med utviklingen

• Avsatt ressurs til daglig ledelse av næringshagen (hel – deltid)

• Deltakelse i nasjonale programmer initiert av SIVA – eks 
KVINNOVASJON – program for kvinnelige etablerere 

• Distribuert inkubator i regi av Coventure og Innoventus
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Et mulig forslag:

Næringskoordinatoren blir også daglig leder i Setesdal 
næringshage.

Kan bidra til ytterligere å koordinere næringsarbeidet, 
samtidig som man sparer ressurser. 
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Et mulig forslag:

Setesdal 
regionråd

Rådmannsutv.

Politisk 
ledelse

NæringsforumSetesdal 
næringshage

Næringskoordinator

• 1. linjen i kommunen
• Aust-Agder fylkeskommune 
• Innovasjon Norge
• Fylkesmannens 

landsbruksavdeling
• Setesdal næringshage

Næringskoordinatoren blir også daglig leder i Setesdal næringshage.

Kan bidra til ytterligere å koordinere næringsarbeidet, samtidig som man 
sparer ressurser. 
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Lokalisering:

Næringskoordinatoren (daglig leder i næringshagen) sitter 
i regionrådet.

Den enkelte kommune tilbyr lokaler til bedrifter som skal 
være tilknyttet næringshagen (VEKSTHUS).
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Er dette en farbar vei?
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Saksmappenr: 2013/15-13
Arkiv:
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå

Saksframlegg

Setesdal Regionråd

Saksnummer Utval Møtedato

102/13 Setesdal Regionråd - Styre 22.05.2013

Drøfting - utproving av "styreleiar-stipend" til små- og 
mellomstore verksemder i Setesdal

Tilråding:
Styret ser at det kan vere av interesse å prøve ei ordning for å initiere meir bruk av ekstern 
kompetanse i styrearbeidet, og sjå om lokale verksemder aukar lønsemda si gjennom det.
Dagleg leiar får fullmakt til å konkretisere ordninga - og førebu utlysing januar 2014. 
Ramme på kr 200.000,- blir lagt inn i budsjettet for 2014.

Saksutgreiing:
1. Bakgrunn for saka

Næringslivet i Setedal er konjunkturutsett og generelt er det varierande marginar og lågare 
lønsemd enn ønskjeleg. Ideen til å prøve ut ei stipendordning lokalt er for å sjå om dei som prøver 
det opplever nytte og vekst kom etter møte som Valle næringslag arrangerte og som Connie 
Barthold i Evje Utvikling var tilstade på. Ideen er konkretisert i eit notat frå Barthold– og at dei kan 
«ta seg råd til» å få slik erfaring og bli motiverte til å hente inn ekstern kompetanse for å utvikle 
verksemda si.

2. Saksopplysningar
     Notat følgjer saka. Det vil og bli orientert i møtet.

3. Vurdering

Dagleg leiar vurderar at dette er eit interessant tiltak å prøve ut. 

Ein vurderer at det på kort sikt kan skape merksemd og medvit om styrearbeidet, og at fleire 
vurderer om dei kan ha nytte av komplimenterande kompetanse i si verksemd. 

På lengre sikt kan dette hende utløyse at fleire «strekker seg» etter å få meir utviklingskraft og at 
det blir ein kultur for å utvikle verksemdene innafrå samstundes som ein involverer eksterne 
krefter.

Målet er å sjå om det kan auke lønsemda for dei som tek steget og hentar ekstern 
styreleiarkompetanse inn i verksemda. 

Ein vurderar at det er av interesse å sjå på litt ulike type verksemder og at det er viktig at dei deler 
røynslene sine vidare – dersom dei opplev det som nyttig og at det gir positive resultat.
Konkretisering av ordning – kriteria for utval av type verksemder osb bør vi gjere i fellesskap med 
1. lina frå alle kommunane. 

Slik vi har tenkt vil det og vere viktig at verksemdene blir følgd undervegs – og at Connie Barthold / 
Evje utvikling tek prosjektleiaransvar for å gjennomføre prosessen i samråd med underteikna.

Valle, den  14.05.2013 Signe Sollien Haugå, dagleg leiar
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Svak lønnsomhet i Setesdalsbedrifter

NHOs NæringsNM viste at bedriftene i Setesdal har svak lønnsomhet. Det er ikke dette vi skal 

fokusere på, men hva som evt.kan gjøres for å bedre lønnsomheten for derigjennom å styrke 

næringslivet i Setesdal.

Valle Næringslag avholdt i april et møte med dette som tema. Det ble også holdt et innlegg fra 

styrelederen i Hasla, som påpekte viktigheten av å skille rollene, dvs. at eier, daglig leder og 

styreleder ikke er en og samme person. Det var få av bedriftene som mente at dette hadde noen som 

helst innvirkning på bedriftens lønnsomhet, og at de ikke ønsket å bruke penger på ekstern 

styreleder.

Det vil være en styrke for de aller fleste bedriftene med en ekstern styreleder, både for å inspirere, 

kontrollere, være samtalepartner, tenke endring og utvikling, strategi m.m.

Denne tankegangen støttes også av NHO v/Siri Mathiesen(direktør) hvor hun i en artikkel i Fævennen 

mener at bedriftene ikke har nok forståelse for at de må endre seg. Hun sier videre  ”at som et ledd i 

å få endring i bedriftene er det viktig at bedriftene er bevisste på hvilke personer de velger til 

styreleder.  Vi ser ofte at bedrifter har samme person som daglig leder og styreleder. Da går de glipp 

av mange potensielle innspill, og risikerer å ikke bli kritisk til egen innsats. Bedriftene trenger en 

kritisk venn i styret”.

Dersom vi tar denne lærdommen til oss, vil det være interessant å se i hvilken grad en ekstern 

styreleder faktisk påvirker, og bidrar til utvikling og lønnsomhet i bedriften.  På bakgrunn av dette vil 

det være ønskelig å kjøre et prosjekt hvor 3 bedrifter får muligheten til å delta etter å ha meldt sin 

interesse. Det vil da jobbes med å finne en passende styreleder. Oppfølging vil gjøres ved å analysere 

bedriften før oppstart, deltakelser på enkelte styremøter, samt evaluering til slutt. Prosjektet 

forutsetter at bedriftene er villige til å dele av erfaringer, regnskap m.m. Vi anslår kostnadene ved 

styreleder til mellom kr.30.000-50.000, sum kr.150.000. I tillegg kommer oppfølging, analyse, samt 

evaluering kr.50.000. Totale prosjektkostnader kr.200.000. Det må påpekes at det kan være et noe 

kort tidsperspektiv med ett år.
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Saksmappenr: 2011/39-9
Arkiv:
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå

Saksframlegg

Setesdal Regionråd

Saksnummer Utval Møtedato

103/13 Setesdal Regionråd - Styre 22.05.2013

Landbruksprosjektet i Setesdal 2011-2014, Grovforbasert 
kjøttproduksjon

Tilråding:
Dagleg leiar tilrår at søknad om støtte/utbetaling til prosjektet i regi av Norsk Landbruksrågjeving 
Setesdal på kr. 150.000,- blir imøtekomen for driftsåret 2012 som omsøkt. Utbetalinga blir finansiert 
gjennom inntrekk av kr. 200.000,- ansvar 9121, prosjekt 353. Overskytande blir tilbakeført til ledig 
ramme, regionalt næringsfond. Styret føretek samstundes budsjettjustering for 2013 med tilsvarande 
ramme til prosjektet for inneverande år. 

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka
Norsk landbruksrådgjeving Setesdal (tidl. Forsøksringen) søkte i 2011 om støtte til eit 3årig 
prosjekt. Styret signaliserte at ein ønskja å støtte dette i tråd med prosjekt- og finansieringsplan, 
men tok atterhald om årlege løvyingar.

2. Saksopplysningar
Prosjektplan, og utbetalingsoppmoding for 2012 følgjer saka.

Dagleg leiar gjer merksam på at det i budsjettet var sett av 50.000,- i 2012. Løyvinga vart utbetalt 
på grunnlag av utbetalingsoppmoding for 2011 i 2012.  Finansieringsplanen lag opp til auke i den 
årlege medfinansieringa til kr.150.000,- årleg i perioden 2012-2014. Dagleg leiar tek ansvar for at 
dette ikkje er fanga opp i budsjettarbeidet.  Sidan ein heller ikkje har motteke søknad om støtte for 
2012 tidlegare er årsrekneskapen avslutta utan korrigeringar for dette. Dagleg leiar ber difor styret 
føreta inntrekk av løyving, kr. 200.000,- i anna næringssak som ikkje blir realitet, og slik få 
disponible middel til å imøtekome søknaden innafor rekneskapen- og ramma for 2012.
Samt å innarbeide ramme til inndekking av tilsvarande løyving for 2013 tilsvarande.

3. Vurdering
Dagleg leiar vurderer at prosjektaktiviteten samsvarar godt med prosjektplanen, og at det er 
arbeidd mykje med å drive konkret rådgjeving og oppfølging på brukarnivå for å medverke til auka 
verdiskaping. Det er og lagt mykje innsats i fagleg utvikling og etablering av produsentgrupper mv., 
samt at prosjektet er godt synleg i media og slik aukar medvit kring tydinga av produsentmiljø og 
investeringar for å halde landbruket oppe.

Valle, den  02.05.2013

Signe Sollien Haugå
dagleg leiar
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Norsk Landbruksrådgiving Setesdal
v/styreleiar Olav Lidtveit
4745 Bygland

Kopi til: Fylkesmannen i Aust-Agder v/Landbrukskontoret, Bykl kommune, Valle kommune, 
Bygland kommune, Evje- og Hornnes kommune

Vår ref: Sakshandsamar: Arkiv: Dato:
2011/39-6 Siri Øvergård 19.10.2011
PS 72/11 

siri.overgard@setesdal.no

Vedrørande søknad om støtte til Landbruksprosjekt Setesdal 2011-2014  

Tilråding:
Styret ønskjer å medverke til at prosjektet kjem i gong og gir føring til budsjettarbeidet for 2012 om 
at ein er innstilt på å medverke i tråd med finansieringsplanen for prosjektet – under føresetnad av 
årleg godkjenning løyvingar frå styre/representantskap

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 08.09.2011
Handsaming:
Styret uttrykte stor vilje til å slutte opp om landbruket og tiltak for å stimulere til å snu utviking i  
næringa.

Vedtak:
Styret ønskjer å medverke til at prosjektet kjem i gong og gir føring til budsjettarbeidet for 2012 om 
at ein er innstilt på å medverke i tråd med finansieringsplanen for prosjektet – under føresetnad av 
årleg godkjenning løyvingar frå styre/representantskap

Bygland, 19.10.2011

Signe Sollien Haugå Siri Alice Øvergård
Dagleg leiar Rådgjevar
(sign.)
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Saksmappenr: 2006/181-66
Arkiv: 223
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå

Saksframlegg

Setesdal Regionråd

Saksnummer Utval Møtedato

104/13 Setesdal Regionråd - Styre 22.05.2013

Søknad om driftsstøtte 2013 og ev årlege framtidige løyvingar -
DS Bjoren

Tilråding:
Styret etterspør stadig formalisering av overtaking og organisering i tråd med tidlegare prinsippsaker 
med tilhøyrande vilkår/intensjonar  og «Utviklingsplan for DS Bjoren». Men, ut frå ei samla vurdering 
og omsynet til å sikre føreseieleg drift for sesongen 2013 løyver styret kr. 61.000,- som omsøkt. 

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka
Styret og representantskapet har sidan 2007-08 ved fleire høve vore involvert i korleis ein kan 
trygge vidare drift av DS Bjoren som eit regionalt flaggskip. Det vart i si tid signalisert at ein var 
innstilt på å løyve kr.500.000,- pr år i 5 år – som dels skulle gå til ta att etterslep på vedlikehald 
naudsynt oppgradering / tryggingstiltak for sertifiseringar – og dernest til oppbygging av 
grunnfondet i lag med dei andre stifterane. Det vart og ytt støtte frå Regionrådet til eit 
utviklingsprosjekt for å greie ut mogleg organisering og driftsopplegg i høve reiselivet og for båten 
som teknisk kulturhistorisk objekt. 

I 2010 valde styret å føreta delutbetaling på 300.000 til drift, medan ein signaliserte at resterande 
200.000,- og påfølgjande års løyvingar skulle gå til grunnfondsoppbygging i lag med løyvingar frå 
stifterane av grunnfondet. Frå og med 2010 har det vore etterspurt framdrift i formalisering av ny 
organisering før ev. utbetaling av støtte, for å få oppfylt vilkåra som låg til grunn for det opphavlege 
løftet.  I 2011 vart ramma trekt inn og skuvd eitt år fram i påvente av framdrift i arbeidet med 
grunnfondsoppbygging. I 2012 utsette styret tilsvarande sak i påvente av dialogen med 
Setesdalsmuseet.

DS Bjoren blir drive av entusiastar i driftsselskapet, og det er ei årleg «pine» å få utløyst ressursar 
for å trygge drifta heile sesongen, då ein administrativt stadig syner til vilkår og intensjonar frå 
2008.

Bygland kommune har no teke initiativ til ein prosess for omorganisering mellom Bygland 
kommune/ grunnfondet (stifting) og Setesdalsmuseet. Skisse til framtidig organisering er skildra i 
søknaden om driftsstøtte for 2013.

2. Saksopplysningar
Søknad om driftstilskott for 2013 følgjer saka i lag med referat frå møte i arbeidsgruppe mellom 
aktørane 24.januar 2013. Vedlagt følgjer og utviklingsplanen, og ymse dokument til saka. 
Bygland kommune søker på vegne av Bjoren om driftsstøtte på kr.61.000,- for sesongen 2013 frå 
både Regionrådet, Fylkeskommunen og kommunen sjølv.
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3. Vurdering
I utviklingsplanen frå 2009 vart det skissert alternative løysingar for eigarskap og drift.  
A ) Vidareføring av dagens organisering
B) Bjoren som del av Setesdalsmuseet
c)  Samling av drift og eigarskap og grunnfondskapital  i felles stifting DS Bjoren.

Arbeidsgruppa har tilrådd ei løysing der museet berre tek over driftsansvaret, og ei avtalefesting 
av drifta mellom museet og dei som driv båten. 

Arbeidsgruppa føreslær at Bygland kommune vidareføre eigarskap til båten, og tilhøyrande 
båthus, sluser og brygger mv. Ein har fått opplyst at ei ev driftsavtale vil omfatte både drift og 
vedlikehald av fartyet.

Arbeidsgruppa er og opne for å avvikle grunnfondet og overføre og nytte kapitalen til opphavleg 
føremål. Gruppa har ikkje vurdert at grunnfondsoppbygging slik intensjonen var rundt det 
opphavlege vedtaket om 5 år støtte frå Regionrådet, men har lagt til grunn at dagens avkasting er 
for liten til å trygge drifta framover. Arbeidsgruppa har difor søkt Bygland kommune, 
Fylkeskommunen og Regionrådet om støtte for 2013. Arbeidsgruppa ber om vurdering av 
framtidig driftsstøtte gjennom årlege løyvingar.

Dagleg leiar er av oppfatning av at dersom driftsansvaret blir lagt til Setesdalsmuseet må 
driftskostnadane og leggast inn i ordinær drift og finansierast på vanleg måte som dei museale 
anlegga.

Dersom det berre er snakk om driftsansvar i høve tilsette som skal ekstern-finansierast som årlege 
spleiselag, kan det vere like naturleg å forsterke relasjonen til det samordna reiselivet og legge 
dette inn som del av eit reiselivssamarbeidet og tenestekjøpet gjennom Destinasjon Hovden, - og 
slik få forsterka fokus på båten i høve marknad og gjester.

Dagleg leiar er av den oppfatning at DS Bjoren er av regional interesse og viktig som flaggskip båe 
i høve kulturvern og reiseliv, og at ein bør involvere representantskapet i drøftinga i høve framtidig 
og varig med-finansiering.

Av omsyn til drivarane og trongen for å trygge føreseieleg drift denne sesongen tilrår ein at 
søknaden for 2013 blir imøtekomen.

Valle, den  02.05.2013

Signe Sollien Haugå
dagleg leiar
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Postadresse: Telefon: 37 93 47 00 Bankgiro: 2801.06.66394
Telefaks: 37 93 47 01 Skatt:          7855.05.09384 

4745 Bygland E-post: post@bygland.kommune.no Org.nr: 964 966 397

Bygland kommune
Ordførar

Aust-Agder Fylkeskommune
Setesdal Regionråd
Bygland kommune

Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato:
2012/321-7 Leiv Rygg,   C50 21.04.2013

Finansiering av drifta av DS Bjoren sesongen 2013. Søknad om 
tilskott.

Drifta av DS Bjoren er finansiert av driftsinntekter og av tilskott frå «Stiftelsen D/S Bjoren 
sitt grunnfond». Situasjonen er no den at drifta av DS Bjoren ikkje går i hop. Budsjett for 
sesongen 2013 syner at det er naudsynt med tilskot om det skal bli drift i sommar.

Før fjorårets sesong vart det sett ned ei arbeidsgruppe for å sjå på framtida til DS Bjoren. Det 
var klårt at dagens organisering og drift ikkje var optimal, og at det var naudsynt å ta grep for 
å få mest mogleg ut av drifta og for å syte for ei stabil finansiering. Med i arbeidsgruppa er 
Ordførar og rådmann frå Bygland kommune (som eig DS Bjoren), styreleiar for 
driftsselskapet DS Bjoren AS – Knut På Bø, Setesdalsmuseet v/dagleg leiar Anna Stella 
Karlsdottir, Kaptein på Bjoren Sven Robert Kleppe, Fylkeskultursjef Per Norstrøm og 
Setesdal Regionråd v/Signe Sollien Haugå. Ordførar i Bygland er elles leiar for grunnfondet.

Til grunn for arbeidet låg «Utviklingsplan for DS Bjoren» utarbeidd for DS Bjoren AS av 
Mimir (vedlagt). Arbeidsgruppa fann i fjor at ein ville gå for å endra organiseringa i tråd med 
det anbefalte forslaget i utviklingsplanen, der Bjoren vert drifta av Setesdalsmuseet.

Hausten 2012 slutta styret i Setesdalsmuseet seg til at dette var noko dei var viljuge til å  
arbeide vidare med. Arbeidsgruppa fann då i siste møtet at ein no skal gå praktisk til verks for 
å få på plass organisering, avtalar mellom partar og økonomisk fundament for vidare drift. 
Det er truleg at arbeidsgruppa vil ha på plass avtaler og organisering hausten 2013, slik at 
partane kan handsame dette i samband med budsjetthandsaming hausten 2013.

Modellen ein går for er:
 Setesdalsmuseet overtar driftsansvaret som driftsselskapet DS Bjoren AS hittil har 

hatt. Driftsselskapet vert nedlagt.
 Bygland kommune vil fortsatt eige DS Bjoren, og andre anlegg som er knytte til 

båten, båthus, brygger, sluseanlegg m.v.
 Det skal vurderast om det er formålstenleg å oppløyse stiftinga for å kunne nytte 

kapitalen i stiftinga (2,5 millionar) på anna vis til drift og vedlikehald av Bjoren. Det 
må vurderast nærmare kva som gjev best nytte av denne kapitalen. Det er klårt at det 
er mogleg å oppløyse stiftinga så lenge kapitalen vert nytta til det opprinnelege 
føremålet, men det vil ta noko tid og medføre kostander.

 Det vil vere naudsynt at det vert garantert for tilskot til drifta av Bjoren. I 2013 er 
behovet for tilskot 253 000,-. Behovet åra frametter vil vere på om lag det same, men 
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ein må vere budd på år med ekstra vedlikehaldskostnader. Samstundes er det god von 
om auke i driftsinntektene. 

Grunnfondet har overført 70 000,- til DS Bjoren AS i 2013. Dette er den rørlege kapitalen 
grunnfondet kan overføre. Det står då att 183 000,-.

På vegne av arbeidsgruppa ber eg difor om at Bygland kommune, Setesdal Regionråd og 
Aust-Agder Fylkeskommune går inn med 61 000,- i tilskott kvar til driftsselskapet DS Bjoren 
AS i 2013, slik at drifta vert halde i gang til dess sak er klar om ny organisering og 
finansiering av drifta av Bjoren.

For ytterlegare opplysningar kan underteikna kontaktast.

Med helsing

Leiv Rygg
Ordførar

Vedlegg
- Budsjett for 2013 (basert på erfaringstal)
- Utviklingsplan for DS Bjoren
- Rekneskapsutskrifter pr 31.10.12 (merknad: tilskot 170 000 er ikkje frå Bygland 

kommune, det er også frå grunnfondet).

Kopi til:
Rådmann Aasmund Lauvdal
Repr for tilsette i DS Bjoren Sven Robert Kleppe
Setesdalsmuseet
DS Bjoren AS
Fylkeskultursjef Per Norstrøm
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Forord   

Denne utviklingsplanen har som mål å se på potensialet for D/S Bjoren samt peke på 
tiltak på kort og lang sikt som bør gjennomføres for å nå målsetning med driften av D/S 
Bjoren. Utviklingsplanen skal være et arbeidsdokument for styret i D/S Bjoren.   

Oppdragsgiver for arbeidet har vært Dampskibsaktieselskabet Bjoren AS.  

Arbeidet er utført i perioden mai  september 2009.  

Mimir AS ved rådgiver Marie Bergsli har utført arbeidet.  

Vi håper at utviklingsplanen kan bidra til en forutsigbar drift av flaggskipet D/S Bjoren 
og takker for et interessant oppdrag.    

Larvik, 27. august 2009  

Marie Bergsli 
Rådgiver 
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1. Bakgrunn  

D/S Bjoren AS mottar per i dag driftstilskudd på kr. 500.000,- fra Setesdal Regionråd.  

Styret i Setesdal Regionråd vedtok 05.02.09 å bevilge midler til drift av D/S Bjoren AS 
under forutsetning av at D/S Bjoren AS kan vise til en tilfredsstillende fremdrift og 
utvikling. Styret i D/S Bjoren AS har derfor vedtatt å utarbeide en utviklingsplan for 
båten.  

Mimir AS ved Marie Bergsli er engasjert til å bistå i prosessen med å utvikle en 
utviklingsplan for D/S Bjoren AS. 

2. Formål  

En viktig rammebetingelse er at D/S Bjoren skal være en attraksjon og opplevelse for så 
vel tilreisende, som lokalbefolkningen i regionen. D/S Bjoren skal, i samarbeid med 
øvrige reiselivsaktører i regionen, bidra til økt utvikling av sommerturismen i Setesdal og 
dermed bidra til økte næringsinntekter (handel, transport, overnatting etc).  

Målsetningen er at D/S Bjoren skal være en attraksjon som tilbyr en opplevelse av høy 
kvalitet både når det gjelder selve båtturen, tilbudet om bord, forutsigbarhet i 
seilingsplanen, prissetting og markedsføring. 

3. Styringsgruppe  

Styringsgruppen for prosjektet har bestått av:  

Jørn Salvesen   styreleder D/S Bjoren  
Vidar Frøysnes   Bygland kommune 
Andreas Skjærli   Revsnes Hotell 
Tone Knudsen   styremedlem D/S Bjoren  

Det har i løpet av prosjektperioden vært gjennomført to møter med styringsgruppen / 
oppdragsgiver. På ett av disse møtene deltok også Gunnar E. Knudsen fra Aust-Agder 
Fylkeskommune og Signe Sollien Haugå fra Setesdal Regionråd. I tillegg skal planen 
presenteres for Setesdal Regionråd 3.september 2009.   

Marie Bergsli fra Mimir AS har vært prosjektleder. Hun har 22 års erfaring fra reiselivet, 
hvorav 8 år som daglig leder i destinasjonsselskapet Telemarkreiser al. Telemarkreiser al 
har siden 1986 vært generalagent for M/S Victoria og senere også M/S Henrik Ibsen som 
trafikkerer Telemarkskanalen. Som generalagent var hovedoppgavene salg, 
markedsføring og booking av tilbudet på Telemarkskanalen. Telemarkreiser al var i tillegg 
i stor grad involvert i den daglige driften av båtene (sikkerhet, produktutvikling, 
opplæring, kontakt med offentlige myndigheter, PR, utvikling av restauranttilbudet, 
samarbeid med Telemark Bilruter etc.)  Prosjektleder har dermed lang erfaring og 
kjennskap til drift av turistbåter som disse på Telemarkskanalen.     
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4. Hvem er sommerturisten i Setesdal?  

For å tilrettelegge tilbudet med D/S Bjoren AS er det viktig å vite noe om hvem som er 
turist i Setesdal i dag. D/S Bjoren er i stor grad avhengig av å tilby sitt produkt til turister 
som allerede har bestemt seg for å feriere i området eller som legger turen gjennom 
Setesdal på vei til/fra fjordene og fjellet (utenlandske gjester) eller til/fra Dyreparken 
(barnefamilier fra Vestlandet).   

4.1 Assosiasjoner til Setesdal  

Solveig Svardal (2005)1 gjennomførte en assosiasjonsanalyse, der et representativt 
utvalg av den norske befolkningen ble spurt om hvilke assosiasjoner de har til ulike sider 
ved Setesdal. Analysen var en del av arbeidet med Merkevara Setesdal .   

Bunader, særpregede dialekter, setesdalskofta og folkemusikk er eksempler på ressurser 
forankret i bygdekulturen som er så sterke at de etter forfattarens mening kan brukes 
direkte i merkevarebyggingen.   

Andre ressurser som sølvsmedarbeid, byggeskikk, lokale mattradisjoner, eventyr og 
naturopplevelser har i følge forfatteren kulturøkonomisk potensial, men det er avhengig 
av at de blir foredlet, kobles opp mot ressurser med sterkere assosiasjonseffekt eller 
profileres på annen måte.   

4.2 Undersøkelse blant sommerturister i Setesdal  

Telemarksforskning gjennomførte i 2006, en intervjuundersøkelse blant utvalgte turister 
(475 intervjuer) på overnattingssteder og på attraksjoner i Setesdal. Det antas at 
resultatene gir et godt overblikk over type turister i Setesdal.   

Det viser ser at nederlendere (37%) er største nasjonalitetsgruppen etterfulgt av 
nordmenn (32%) og tyskere (18%). Nordmennene på besøk i Setesdal er i all hovedsak 
bosatt på sør- og sørvestlandet. Ca 50% av alle respondenter reiser med barn under 18 
år.  

82% av alle bruker personbil og mange turister oppholder seg i Setesdal i mer enn et 
døgn. Blant dansker, nederlendere, nordmenn og tyskere er det vanlig å oppholde seg 
mellom 2-10 dager.  

Turistene velger å komme til Setesdal pga. naturopplevelsene og fordi området passer 
godt i reiseruta.  

På et åpent spørsmål om hva turistene er mest fornøyd med i Setesdal, kan svarene 
fordeles i tre kategorier:     

                                         

 

1 Svardal, S. 2005. Kva er Setesdal? Arbeidsrapport 18/2005. TF-Bø 

Side 151



Utviklingsplan for D/ S Bjoren                                                                 

  

7

    
1. Aktiviteter og attraksjoner, for eksempel elgsafari, rafting, bading, fisking, sykling 

og mineralstien.   

2. Fasiliteter og service  

3. Visuell opplevelse, for eksempel at stedet byr på fred og ro, stille og vakkert 
landskap. Det å se på landskap uten nødvendigvis å være fysisk aktiv, er for 
mange en viktig side av opplevelsen.  

Samlet kan det se ut til at reisen legges gjennom Setesdal av praktiske hensyn på vei 
videre i Norge eller sørover  dvs. rundreise, men at svært mange finner tilbudene og 
attraksjonene i Setesdal så attraktive at de velger å stoppe opp litt mer. Dette ble også 
påpekt i en tilsvarende undersøkelse fra 2004, der en særlig drøfta hvordan man skulle 
få turistene til å oppholde seg lenger i Setesdal. Flere hadde kommentarer på at det var 
langt mellom attraksjonene.   

Tilbakemeldingene tyder på at turistene har hatt mange stopp gjennom Setesdal.  
Utfyllende rapport i vedlegg 1.   

4.3 Mat og kultur på fjellet

  

I en undersøkelse gjennomført av Aniara på oppdrag fra Innovativ fjellturisme i 2007, ble 
det testet ut 8 sommerkonsepter i det tyske, nederlandske, britiske og danske 
befolkningen. Av de 8 konseptene som ble testet, var mat og kultur på fjellet det tredje 
mest attraktive konseptet, med 42 % som mente at konseptet var svært attraktivt. De 
mest likte konseptene var avslappende fjellferie og avslappende fjordferie . Les mer 
om undersøkelsen i vedlegg 2.  

Disse undersøkelsene viser at Setesdal har et stort potensial for å kunne tilfredsstille 
gjester på det tyske, nederlandske, danske og britiske marked som ønsker en ferie med 
fokus på mat og kulturferie på fjellet . Dette er i samsvar med de nasjonaliteter som i 
dag legger sommerferien sin til Setesdal.  

På bakgrunn at denne kunnskapen om turisten i Setesdal kan vi konkludere med at D/S 
Bjoren kan tilfredsstille gjestens ønske om både å nyte natur og utsikt og bli kjent med 
lokal kultur. Turistene ønsker å benytte seg av attraksjonene langs Rv 9 gjennom 
Setesdal og siden rundt 50% er barnefamilier bør tilbudene også tilrettelegges for barn. 
De aller fleste kommer med egen bil og har dermed frihet til å stoppe langs ruten på eget 
initiativ. Det er viktig å legge ut spikermatte slik at turistene blir oppmerksomme på 
tilbudene langs ruten.   

4.4 Statistikk i Setesdal - sommer  

Det totale antall gjestedøgn (norske og utenlandske) på alle overnattingsformer i 
Setesdal i sommersesongen, lå i 2008 på 154 000. Valle/Bygland/Evje hadde 123 000 
gjestedøgn, mens Bykle kommune hadde 31 000. Det er norske gjestedøgn som bidro til 
veksten i Setesdal fra 2007 til 2008..     
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Figur 1 Antall gjestedøgn i sommersesongen (juni-august) i Setesdal, Valle/Bygland/Evje og Bykle, alle 
nasjonaliteter og alle overnattingsformer, 2000-2008 (Kilde: Statistikknett.no) 

Antall gjestedøgn totalt, juni - august
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Setesdal ialt Valle/Bygland/Evje Bykle

Setesdal ialt 139 539 142 176 148 128 129 313 135 424 131 341 150 748 135 605 154 203

Valle/Bygland/Evje 100 083 100 622 108 225 95 941 98 277 95 870 116 562 103 279 123 041

Bykle 39 456 41 554 39 903 33 372 37 147 35 471 34 186 32 326 31 162
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Figur 2 Antall norske gjestedøgn i sommersesongen (juni-august) i Setesdal, Valle/Bygland/Evje og Bykle, 
alle nasjonaliteter og alle overnattingsformer, 2000-2008 (Kilde: 
Statistikknett.no)

Antall norske gjestedøgn, juni - august
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Hovedkonklusjon er at Setesdal har et relativt stabilt besøk og det er viktig å selge båttur 
med D/S Bjoren til de gjestene som befinner seg i området og/eller er på vei gjennom 
Setesdal. 
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5 . Attraksjonen D/S Bjoren  

I et kunde/bruker perspektiv kan en attraksjon enklest defineres som:  
Attraksjoner er det turister verdsetter 2. Attraksjoner kan altså kun vurderes ut fra 

kundens ståsted. Dette betyr for eksempel at tilbud som representerer stor 
kulturhistorisk verdi, kan ha liten attraksjonsverdi for ordinære turister. 
Attraksjonskraften kan imidlertid styrkes gjennom utvikling, tilrettelegging og 
markedsføring. .  

Alle attraksjoner kan sorteres i tre nivåer etter deres posisjon i markedet 3:  

1. En primærattraksjon er bestemmende for valg av reiserute og reisemål. 
Primærattraksjoner skaper trafikk  den setter folk i bevegelse. 
Eksempelvis Dyreparken, naturen i Setesdal, fjordene på Vestlandet, Bø Sommarland  

2. En sekundærattraksjon er kjent på forhånd, men er ikke avgjørende for folks valg 
av reiserute. Slike attraksjoner kan imidlertid få innvirkning på valg av reiserute mot en 
primærattraksjon. Sekundærattraksjoner styrer trafikk. 
Eksempelvis Setesdal Mineralpark, Sylvartun, Hovden Badeland   

3. En tertiærattraksjon er ikke kjent på forhånd, dvs. før avreise, men oppdages 
tilfeldig underveis eller på stedet. Tertiærattraksjoner høster trafikk. 
Glasshygga i Setesdal, Hovden Jernvinnermuseum, Valleutstillinga  

Bjoren vil i denne sammenhengen være en tertiærattraksjon, dvs. at den vil kunne 
nyttiggjøre seg av trafikk som passerer. Det innebærer at Bjoren må samarbeide med 
andre attraksjoner og/eller overnattingssteder i området  for å gjøre turistene 
oppmerksomme på tilbudet.  

5.1 Forholdet mellom veg og attraksjon  

Forholdet mellom veg og attraksjon4 antar forskjellige former:  
- en veg kan føre til en eller flere attraksjoner (punktattraksjoner) 
- en veg kan binde flere attraksjoner sammen (en klynge) 
- vegen kan være utsiktsted til forskjellige attraksjoner  
- en veg (veganlegg) kan være attraksjon i seg selv (Jacobsen 2006)  

Rv 9 gjennom Setesdal er typisk en veg med punktattraksjoner, men også et utsiktssted 
til andre attraksjoner for eksempel naturen.D/S Bjoren har potensial til å bli en 
attraksjon langs veien som stopper turisten på vei opp eller ned dalen.     

                                         

 

2 Gondolrapport, Mimir og Jacobsen 2006 (TØI) 
3 Leiper 1990 
4 Jacobsen (TØI 2006) 
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6. Om D/S Bjoren  

6.1 Historikk  

D/S Bjoren er vernet av Riksantikvaren. Vernete fartøyer er en gruppe fartøyer som er 
underlagt antikvariske bevaringsforpliktelser som et resultat av bindende avtale mellom 
fartøyeier og Riksantikvaren. Riksantikvaren har 213 fartøy på sin liste over vernete 
fartøy , hvor av 50 er passasjerfartøy som D/S Bjoren. I Aust-Agder er i tillegg Øisang 
vernet og i Telemark bla. Ammonia og Storegut på Tinnsjøen og Farris og Kysten i 
Vestfold.  

D/B Bjoren er en vedfyrt dampbåt. Ved som drivstoff var et naturlig valg siden det var 
(og er) rikelig, lokal tilgang på dette. Vedfyringen bidrar sterkt til å gjøre Bjoren til en 
norsk kulturskatt og et flytende, teknisk kulturminne.  

D/S Bjoren er bygd som passasjerbåt ved Akers mekaniske verksted i 1867. De første 
årene gikk Bjoren i rute fra Kile til Horness (ca 2 mil). Senere ble ruta forlenget helt til 
Fennefoss og Nikkelverket på Evje.   

I 1896 åpnet Setesdalsbanen og Bjoren mistet trafikkgrunnlaget på Kilefjorden. Båten ble 
forlenget og satt i trafikk sammen med båten Dølen. Kombinasjonen mellom jernbane fra 
Kristiansand og 2 båter på fjorden førte til økt handel og trafikk i Setesdal etter 
århundreskiftet.  

I 1914 ble D/S Bjoren på nytt forlenget og etter denne ombyggingen fikk Bjoren den 
formen den har i dag. Lengden ble 68,9 fot, maskin med effekt på 42 HK og tonnasjen 
26,9 BRT.  

På 1930-tallet begynte bilruter å ta trafikk fra båten. Med noe statsstøtte holdt 
dampbåtene trafikken opp til de veiløse gardene på vestsiden av fjorden helt fram til 
1957. På 1950-tallet ble det så bygd vei på vestsida av Byglandsfjorden og 
trafikkgrunnlaget falt helt bort. Båten gikk i opplag, forfallet startet og etter hvert gikk 
den til bunns.  

Rundt 1970 startet en aksjon for å berge det som var igjen av båten og få den 
restaurert. Riksantikvaren kom inn i bildet og i 1994 var Bjoren igjen seilklar etter 
restaurering ved Drammen Skibsreparasjoner AS.  

I 2005 ble det oppdaget omfattende råteskader bl.a. i takbord og dørk og seilingsplanen 
for denne sesongen ble kansellert. Nok engang ble båten satt i stand og i 2006 feiret 
båten sitt 140-års jubileum. 11. august 2006 fikk også dronning Sonja oppleve denne 
særegne veteranbåten på en totimers tur fra Ose til Bygland.  

Som verdens eldste vedfyrte dampbåt med passasjertrafikk er D/S Bjoren en 
unik attraksjon..   
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6.2 Nå-situasjon 

6.2.1 Eier  

Bygland kommune overtok D/S Bjoren og opprettet Stiftelsen Bjoren sitt grunnfond i 
1978. Avkastning av fondet benyttes til drift av båten. 
Kommunen har opprettet en tilsynsnemnd, som per i dag ikke er i virksomhet. 
Avtale følger vedlagt  vedlegg 5. 

6.2.2 Driftsselskap  

Driftsselskapet Dampskibsaktieselskabet Bjoren AS ble stiftet i 1994 og har 251 aksjer 
pålydende kr. 1.000,-.  

Det foreligger en avtale mellom eier (Bygland kommune) og driver (D/S Bjoren AS). Det 
er for tiden ingen fast ansatte i selskapet og styret ivaretar den daglige driften på 
dugnadsbasis.  

6.2.3 Administrasjon og drift  

Selskapet drives på dugnad av styret samt at foreningen «Bjorens venner» legger ned en 
stor dugnadsinnsats for å holde båtens verdier i hevd. Venneforeningen har ca 130 
medlemmer hvorav ca 10-15 personer er aktive. Målsetningen med venneforeningen er å 
være en støttefunksjon for D/S Bjoren, bidra til dugnadsarbeid samt skape et sosialt 
fellesskap rundt båten.  

6.2.4 Selskapets styre  

Styret i Dampskibsaktieselskabet Bjoren AS består av følgende personer:  

Styrets leder: Jørn Salvesen  
Nestformann: Rune Skibsrud  
Styremedlem: Hallvard Lauvdal  
Styremedlem: Tone Simonstad Knutsen  
Styremedlem: Torbjørn Borgi  
Styremedlem: Knut H. Eilertsen Bø  

I tillegg har ordføreren i Bygland kommune en observatørpost og møter fast på alle 
styremøter.  

6.2.5 Tekniske fakta   

D/S Bjoren er 68,9 lang og veier ca 26 tonn. Båten er sertifisert for 55 passasjerer. 
D/S Bjoren trafikkerer strekningen Byglandsfjord-Bygland og Bygland - Ose i Setesdal i 
tillegg til at den går i chartertrafikk.  

6.2.6 Salg og booking funksjon  

Det er inngått en samarbeidsavtale mellom D/S Bjoren AS og Revsnes Hotell vedr. 
bookingfunksjon for DS Bjoren . 
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Avtalen regulerer følgende forhold:  

- Godtgjørelse for håndtering av salget (10 % av provisjon av salget på ruteturer) 
- Sikkerhetsrutiner knyttet passasjeroversikter 
- Priser 
- Ansvar for kiosksalget om bord 
- Noen oppgaver knyttet til annonsering og markedsføring 
- Ansvar for bemanningen om bord   

6.2.7 Økonomi  

Salgsinntekter kr. 256.000,- (08) og 168.000,- (07) 
Av dette utgjør billettinntektene kr. 242.000,- (08) og kr. 137.000,-(07)  

I tillegg kommer driftstilskudd på kr. 763.00,- bla. kr. 500.000,- fra Setesdal Regionråd, 
kr. 90.000,- fra Bygland kommune, 43.000,- fra stiftelsen UNI og kr. 43.000,- fra 
Riksantikvaren (2008)  

6.2.8 Sesong  

1. juni  1. september  

6.2.9 Antall turer  

Det ble i 2008 gjennomført totalt 48 turer med D/S Bjoren, med til sammen 1614 
passasjerer.  

6.2.10 Chartertrafikk  

D/S Bjoren har hjemmehavn ved Dampskipsbrygga i Byglandsfjord, men legger også til 
ved Refnes brygge ved Revsnes Hotell i Byglandsfjord. I tilegg kan båten starte på 
Bygland eller Ose.  

I perioden primo juni til medio august benyttes D/S Bjoren til forhåndsbestilte turer. 
Båten leies ut som charterbåt til firmaer, selskaper, turoperatører etc. for minimum 2 
timer. I 2008 var det 26 charterturer med et snitt på 35 passasjerer på hver tur.  

Turene har i hovedsak vært arrangert i regi av Revsnes Hotell, noe som har ført til økt 
trafikk av både norske og utenlandske gjester, både på hotellet og båten.  
Operatører som Jarlsbergreiser, Peer Gynt Tours, OAD, Haga Reiser etc. benytter D/S 
Bjoren.  

Prisene i 2009 er kr. 7.800,- inkl. guiding for ca 2 timers tur. Påfølgende time kr. 3.000,-
.  

6.2.11 Rutetrafikk  

D/S Bjoren hadde i 2008 22 ruteturer (turer åpne for publikum med eller uten 
forhåndsbestilling) med et snitt på 32 passasjerer.   
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Hver søndag i perioden 14/6  6/9 2009 har Bjoren gått i rutetrafikk. Noe forskjellige 
avgangstider de ulike dagene (grunnet Landskytterstevnet i 2008). Hver tur tar 2 timer.  

18 turer går fra Byglandsfjord til Fånefjell. 4 turer går fra Bygland gjennom slusene 
tilbake til Bygland.  

Prisene i 2009 var kr. 200,- for voksen kr. 100,- for barn og kr 500,- for familie.  

Passasjerene på ruteturene er i hovedsak gjester på campingsplasser, hytter samt lokale 
innbyggere i Agder-regionen.  

6.2.12 Tilbud ombord  

I salongen er det plass til 20-25 passasjerer. Kiosksalg om bord.   

Guiding er en svært viktig del av opplevelsen med D/S Bjoren. Sigmund Skomedal guider 
som oftest på charterturer og i noen grad på ruteturer. Båten har et velfungerende 
høytaleranlegg.  

Ulltepper er tilgjengelige for passasjerene dersom det er behov for dette.  

6.2.13 Samarbeid med andre reiselivsaktører  

Samarbeidspartnerne er i hovedsak de lokale overnattingsbedriftene med Revsnes Hotell 
som den dominerende. Øvrige aktører i regionen benytter i liten grad tilbudet til D/S 
Bjoren.   

6.2.14 Markedsføring  

Markedsføringen av D/S Bjoren ser ut til å være meget beskjeden, noe som bla kommer 
til kjenne etter en rundspørring på turistkontorene i regionen. Denne viste at det er 
svært liten eller ingen kjennskap til D/S Bjoren. Se vedlegg 3.   

Noen av aktivitetene som er gjennomført er bla annonsering i fellesbrosjyren 
Setesdalsguiden, men uten tider og priser. Det er utarbeidet turforslag for D/S Bjoren i 
regi av Revsnes Hotell. Presentasjon av D/D Bjoren finnes på www.setesdal.com i tillegg 
til noe informasjon på enkelte hjemmesider til lokale overnattingsbedrifter.  

Turistkontorer (unntatt de lokale) i regionen mangler informasjonsmateriell og må på 
forespørsel bruke tid på å finne frem til ønsket informasjon. Ikke noe som synliggjør 
tilbudet til D/S Bjoren på regionale turistkontor.  

Informasjon om D/S Bjoren på den nasjonale nettportalen www.visitnorway.com, men 
informasjonen er mangelfull.  

6.2.15 Markedspotensial  

Den maksimal passasjerkapasitet er avhengig av antallet avganger i sesongen. 
Totalt 48 turer i 2008 ga 1614 passasjerer. Av disse var 22 ruteturer som ga ca 700 
passasjerer dvs en beleggsprosent på ca 58 %.   
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Gjennom å doble antallet ruteturer, gjennom å tilby flere avganger på samme dag vil 
kapasiteten økes og dermed også belegget. 40 turer med et belegg på ca 50% bør kunne 
fordoble antallet passasjerer til ca 1.400. Denne økningen bør med enkle 
markedsføringstiltak la seg realisere.  

6 .3  Fremtid  

Det eksisterer ingen forretningsplan eller strategidokument for D/S Bjoren AS. På 
bakgrunn av den kjennskap og kunnskap om DS Bjoren AS som har fremkommet i løpet 
av utarbeidelsen av utviklingsplanen er følgende visjoner og målsetninger anbefalt av 
Mimir AS.   

6.3.1 Visjon  

D/S Bjoren skal være et flaggskip ved profilering av kulturhistorien i Setesdal.  

6.3.2  Målsetning  

D/S Bjoren er et flytende kulturhistorisk museum som skal bidra til å øke turisttrafikken 
og dermed inntektene til reiselivsnæringen i Setesdal.  

D/S Bjoren skal tilby en kulturhistorisk opplevelse av høy kvalitet i naturskjønne 
omgivelser.  

6.3.3  Hovedmål  

Sikre den fremtidige driften av D/S Bjoren som en levende kulturattraksjon i Setesdal.  

6.3.4  Delmål  

 

Utarbeide og inngå forpliktende avtaler mellom eier, driver, venneforening, 
booking/salgsapparat.  

 

Utarbeide en 3-årig driftsplan med kostnadsberegninger og finansieringskilder   

 

Utarbeide årlige aktivitetsplaner for drift, markedsføring og salg/booking  

 

Søke samarbeid med andre rederier som driver turistbåter på innlandsvann  

 

Redusere driftskostnadene gjennom samarbeid med andre aktører  

 

Inngå samarbeid med andre reiselivsaktører i regionen (Setesdal og Sørlandet)  

 

Rekruttering av mannskap med spesialkunnskap knyttet til drift av dampbåt  

 

Fysisk tilrettelegging langs vassdraget   
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6.4  SWOT analyse  

SWOT-analysen er utarbeidet på bakgrunn av historikk, nåsituasjon og 
driftsselskapets/eierens mål for Bjoren.   

Styrker Svakheter 

 

- Eneste vedfyrte dampbåt med 
passasjertrafikk i landet 

- Vernet av Riksantikvaren 
- God teknisk stand 
- Beliggenhet ved Rv9 
- Regionen satser på turisme 
- Setesdal Regionråd (tilskudd) 
- Kulturhistorisk attraksjon 
- Bjorens Venner 
- Lokalhistorikere som guider 
- Godt likt av gjestene     

- Liten kjennskap til Bjoren hos 
potensielle ambassadører

 

- Mangler markedsmateriell 
- Uklare ansvarsforhold vedr. 

markedsføring / salg  
- Uklare ansvarsforhold vedr 

uforutsette offentlige pålegg ol 
- Avstanden fra Hovden til Bjoren 

oppfattes av turistene som lang  
- Avhengig av tilskudd til drift 
- Drives i hovedsak på dugnad 
- Kort sesong  

Muligheter Trusler 

 

- Være regionens flaggskip

 

- Forutsigbarhet i driftsopplegget 
- Inngå driftsavtale med 

Setesdalsmuseet 
- Skal lite til for å øke 

passasjerantallet 
- Andre aktører i regionen er positive 

til samarbeid (Setesdal Bilruter, 
Setesdalsbanen, turistkontorene 
etc) 

- Ta i bruk bookingportalen til 
VisitSørlandet 

- Planmessige markedsaktiviteter 
- Bedriftsmarkedet (charter) 
- Nettverkssamarbeid med andre 

innlandsbåter 
- Reiselivskoordinator i regionen    

- Tilskudd fra Setesdal Regionråd 
faller bort 

- Liten avkastning fra grunnfondet til 
stiftelsen Bjoren 

- Omfattende pålegg og 
sikkerhetskrav (Sjøfartsdirektoratet 
/Skipskontrollen etc ) 

- Teknisk fagkunnskap forsvinner 
- Store faste kostnader uavhengig av 

trafikken 
- Lokalhistorikere blir borte 
- Dugnadsånden svekkes 
- klarer ikke å innfri vedtatte mål og 

delmål og anbefalinger i 
utviklingsplanen 
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6.5  Finansieringsplan 2010 -2012   

Kostnader 2010 2011 2012 
Personalkostnader 250.000 270.000  290.000  

Andre driftskostnader  300.000 320.000 340.000 

Ordinært vedlikehold, 
sikkerhet, forsikringer  

200.000 210.000 220.000 

Klassifisering5  200.000 200.000 200.000 

Produktutviklingstiltak   
Prosjektf.  Prosjektf.  Prosjektf. 

Totalt 950.000 1.000.000

 

1.050.000

    

Inntekter 2010 2011 2012 
D/S Bjoren 
salgsinntekter  250.000  270.000  300.000 

 

Bygland kommune  170.000  200.000  220.000 

 

Setesdal Regionråd  500.000  500.000  500.000 
Aust-Agder 
Fylkeskommune  Prosjektf.  Prosjektf.  Prosjektf. 

Andre bidragsytere   30.000 30.000 30.000 

Totalt 950.000 1.000.000

 

1.050.000

   

Planen er satt opp under forutsetning av fortsatt drift av D/S Bjoren. Ifølge denne planen 
vil driften av D/S Bjoren finansieres av salgsinntektene.   

Bygland kommune dekker driftskostnader knyttet til de krav som stilles i henhold til 
gjeldende sertifiseringskrav og sikkerhet samt vedlikehold og oppgaver knyttet til vern.  

Bevilgning fra Setesdal Regionråd dekker årlige driftskostnader (kr. 300.000). I tillegg 
bidrar Setesdal Regionråd med kr. 200.000,- som avsettes til de fremtidige 5-års 
obligatoriske klassifiseringene av båt og kjele. Beløpet overføres til grunnfondet for 
stiftelsen Bjoren slik at de fremtidige kostnadene i forbindelse med kontroll av kjelen i 
2013 og 5-års klassifisering i 2014 er dekket.  

Aust-Agder Fylkeskommune bidrar med økonomisk støtte til eventuelle 
produktutviklingstiltak, nettverkssamarbeid og fysiske investeringer langs vassdraget. 

                                         

 

5 Kostnaden påløper i 2013 og 2014 
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7 . Anbefalinger  

7.1 Bakgrunn for anbefalingene  

Våre anbefalinger er foretatt på grunnlag av en rekke samtaler med aktører i regionen, 
andre rederiers erfaring med drift av turistbåter, reiselivsaktører generelt, tilgjengelig 
statistisk materiell og rapporter. I tillegg har prosjektleders kjennskap og erfaring fra 
drift, markedsføring, sikkerhetsarbeid, finansiering, opplæring, produktutvikling etc. av 
tilbudet på Telemarkskanalen vært av stor betydning i dette arbeidet. Se pkt 3.  

7.2 Anbefalinger på kort og lang sikt  

En positiv utvikling av D/S Bjoren som er i tråd med visjonen og målsetningen, er 
avhengig av at man arbeider parallelt med så vel de kortsiktige som langsiktige 
anbefalingene.   

7.2.1 Eierskap og drift (langsiktig)  

D/S Bjoren er en kulturhistorisk attraksjon som, på lik linje med andre kulturminner, ikke 
vil være i stand til å skaffe egne driftsinntekter som kan dekke de totale kostnadene til 
drift og vedlikehold. De aller fleste båter er, på lik linje med D/S Bjoren, avhengige av 
offentlig støtte, sponsorer, venneforeninger som driver på dugnad eller at det offentlige 
eier båten og driften settes bort til for eksempel en venneforening.   

Båten D/S Bjoren må derfor betraktes som et teknisk kulturminne, som i beste fall selv 
kan bidra til å dekke de variable kostnadene for drift av båten (mannskap og drivstoff).   

Denne erkjennelsen vil legge premissene for hvordan man i fremtiden skal sikre en 
forutsigbar drift av D/S Bjoren. Det vil være av avgjørende betydning med et eierskap og 
et driftskonsept som er innforstått med denne økonomiske realitet.  

Styret i D/S Bjoren AS som driftsselskap og Bygland kommune som eier bør drøfte 
mulige fremtidige bærekraftige løsninger. Den gjeldende avtalen fra 1995 må revideres 
på bakgrunn av at det de siste 10 årene har kommet mange nye krav bil både 
mannskap, sikkerhet om bord, sikkerhet på land, rapporteringer. Avtalen må klargjøre 
ansvarsforholdene i henhold til disse nye pålegg og regelverk.  

Mulige nye eier- og driftsformer bør vurderes slik at man finner frem til den mest 
hensiktsmessige modellen for D/S Bjoren. Alternativene er mange og etter å ha foretatt 
en rekke samtaler med aktører innen dette fagområdet er det ikke en løsning som peker 
seg ut som den eneste riktige, men hvert selskap finner den mest mulig ideelle løsning 
for sin båt, med tanke på bevaring og vedlikehold, kulturformidlig og drift.  

Aktuelle modeller for D/S Bjoren kan være:   

Alt A  Videreføring av dagens struktur  

Bygland kommune eier båten som i dag og båten driftes av D/S Bjoren AS. Avtale 
mellom eier og driver må revideres og oppgaver knyttet til ansvarsforholdene må 
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klargjøres nærmere. Enkelte punkter kan skape dissens ved uforutsette tekniske 
problemer og nye pålegg og krav fra offentlige myndigheter.   

Det vil ikke være økonomisk forsvarlig med lønnet personell til å ivareta administrasjon 
og drift av selskapet. Denne driftsformen er derfor avhengig av et velfungerende 
arbeidsstyre som kan fordele oppgaver etter kompetanse. Styremedlemmer i D/S Bjoren 
AS bør inneha ulik kompetanse innen markedsføring, teknisk innsikt, kulturhistorie, 
økonomi, webkunnskap og lignende. Styrets medlemmer må i stor grad involveres i 
driften, spesielt i forbindelse med planlegging og oppstart av sesongen.  

Til å ivareta salg, booking og markedsføring vil det være hensiktsmessig å knytte denne 
funksjonen opp mot en kommersiell aktør som allerede har interesse i å skape økt trafikk 
til sin bedrift. Bedriften må imidlertid ha sammenfallende målgruppe(er) med D/S Bjoren 
slik at man oppnår en vinn-vinn situasjon .  

Alt tyder på at dagens samarbeid med Revsnes Hotell om salg og booking fungerer etter 
intensjonene og at dette vil være en hensiktsmessig løsning.  

Markedsarbeidet må imidlertid styrkes og denne funksjonen kan med fordel også legges 
til Revsnes Hotell. Markedsplan med budsjett utarbeides av styret i samarbeid med 
Revsnes Hotell, som også vil være kontaktpersonen med styret i D/S Bjoren. 
Rapportering med regnskap legges frem for styret etter endt sesong. For dette arbeid 
kompenseres Revsnes Hotell med et på forhånd avtalt honorar. Dagens kontrakt 
revideres.  

En ideell fordeling av ansvaret vil ihht denne strukturen være:  

Aktør Ansvar Oppgave 
Bygland kommune (eier) Bjoren som teknisk 

kulturminne 
Finansiere vedlikeholdet av 
Bjoren. 
Ansvarlig for at sikkerhet og 
pålegg fra offentlige myndigheter 
etterfølges og er i tråd med 
gjeldende regelverk. Finansiere 
kostnader knyttet til dette. 
Forsikring  
Sikkerhetsmanualer etc. 

Dampskibsaktieselskabet 
D/S Bjoren (driver) 

Drift Driftskostnader knyttet til 
passasjertrafikken inkl. lønnet 
mannskap. 

Bjorens Venner Vedlikehold / 
kulturformidling 

Dugnadsoppgaver knyttet til 
vedlikehold. 
Historieformidling 
Salg av souvenirer /postkort / 
Bilder etc.  

Revsnes Hotell Salg / markedsføring/

 

booking 
Ivareta 
salg/markedsføring/booking 
oppgaver.  

Setesdal Regionråd Driftstilskudd / 
markedsføring 

Bidra til driftsstøtte ifm med 
markedsføring og drift.  

Aust-Agder Fylkeskommune Produktutvikling  Økonomisk støtte til 
produktutviklingstiltak 

Andre Finansiering Sponsormidler / fond / 
Riksantikvaren 
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Alt B 

 
D/S Bjoren som en del av Setesdalsmuseet  

Museumsreformen i Norge har ført til at museene har gjennomgått en konsolidering, dvs 
at flere museer i samme region samles under en paraply

 
og driftes av et 

hovedmuseum .   

Setesdalsmuseet er et konsolidert museum som har samlinger i fem kommuner: Iveland, 
Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Samlingene er fordelt på i alt 10 ulike museum 
som har opphavet sitt i museumsstrukturen i distriktet før konsolideringen, dvs. før alle 
museene ble samlet under navnet Setesdalsmuseet. Setesdalsmuseet Eigedom IKS eier 
en rekke av bygningene, mens andre fortsatt eies av hjemkommunene. Museene driftes 
av Setesdalsmuseet IKS.  

Det foreligger en regional museumsplan for Setesdal som nå er under rullering. 
Målsetning er å få denne vedtatt ved årsskiftet 09/10. Målsetningen for Setesdalsmuseet 
er å synliggjøre Setesdalregionen og kulturarven der. I høringsdokumentet (ikke vedtatt) 
er tema samferdsel knyttet til Byglandsfjord:  

 

6.3.2 Samferdsle6  

Byglandsfjord er eit samferdslehistorisk knutepunkt. Her endar Setesdalsbanen, og der la 
Bjoren og Dølen ut på si ferd mot endestasjonen Ose/Granheim. 
Bygland har eit miljø som tek vare på historia til rutebilselskapet, og eit anna miljø som 
er mest opptekne av Bjoren. Det ein manglar er den biten som kan knyte desse elementa 
saman til ei felles oppleving.  

Stasjonsområdet på Byglandsfjord er tilnærma intakt, men utan skinner og tog. 
Jernbanetraseen frå Evje til Byglandsfjord vil vere overkomeleg å etablere på nytt. Då 
kan lokomotiva atter ein gong tøffe inn på Byglandsfjord stasjon for å avlevere sine 
passasjerar anten til båt eller rutebil.

  

Fordelene ved å slutte seg til det konsoliderte museet er at man drar nytte av den 
museumsfaglige ekspertisen, markedsføring, formidling, samordning av museumstiltak, 
muligheter for finansiering fra nye kilder.    

Bygland kommune fortsetter sitt eierskap av D/S Bjoren mens Setesdalsmuseet IKS 
drifter båten. En avtale om drift av museumsanlegg blir inngått av partene. Alternativt 
kan kommunen gi D/S Bjoren som gave til Setesdalsmuseet Eigedom IKS.   

Aktør Ansvar Oppgave 
Bygland kommune (eier) Bjoren som teknisk 

kulturminne 
Finansiering av drift og 
vedlikehold 

Setesdalsmuseet Drift / vedlikehold / 
markedsføring 

Museumsfaglig kompetanse 
Personalansvar 
Administrasjon 
Markedsføring 
Vedlikehold 
Drift av båten 

Bjorens Venner Vedlikehold / 
kulturformidling 

Dugnadsoppgaver knyttet til 
vedlikehold. 
Historieformidling 

                                         

 

6 Høringsnotat Museumsplan for Setesdalsmuseet 2007-2010 
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Salg av souvenirer /postkort / 
bilder etc.  

Aust-Agder Fylkeskommune Produktutvikling  Økonomisk støtte til 
produktutviklingstiltak 

Andre Finansiering Sponsormidler / fond / 
Riksantikvaren 

  

Denne modell B  skal i fremtiden brukes av Stiftelsen Rjukanbanen  se vedlegg. I løpet 
2010 vil Stiftelsen Rjukanbanen som eier båtene og toget, inngå driftsavtale med Norsk 
Industriarbeidermuseum.  

I Hardanger inngår Stiftelsen Hardanger Fartøyvernsenter som en enhet knyttet til 
Hardanger og Voss Museum. Båtene eies av stiftelsen og driften ligger i Hardanger og 
Voss Museum. Omsetning på ca 1,2 mill i stiftelsen. Bidrag fra bla. Hordaland 
Fylkeskommune. Har fast mannskap men jobber også med frivillige på restaurering og 
vedlikehold.    

Alt C 

 

Stiftelsen D/S Bjoren  

Dagens driftsselskap er organisert som aksjeselskap- Mange lignende kulturminner er 
organisert som en stiftelse, da erfaringer viser at det er lettere å få støtte fra sponsorer, 
offentlige instanser og lignende dersom stiftelse er formen og ikke et aksjeselskap eller 
venneforening.  

Med st iftelse forstås en form uesverdi som ved testam ent , gave eller annen ret tslig 
disposisjon selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, 
kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. En rettsdannelse som 
oppfyller vilkårene i første punktum, er en stiftelse etter denne loven, uavhengig av om 
den er betegnet som legat , inst itusjon, fond eller annet .

 

7   

Mulig løsning er at eieren Bygland kommune skjenker D/S Bjoren til en stiftelse; 
Stiftelsen Bjoren

 

samt overfører grunnfondet til samme stiftelse samtidig som DS 
Bjoren AS overfører sine verdier til samme stiftelse for deretter å oppløses.   

Aktør Ansvar Oppgave 
Stiftelsen D/S Bjoren Bjoren som teknisk 

kulturminne 
Bevaring 
Vedlikehold 
Drift 

Bjorens Venner Vedlikehold / 
kulturformidling /drift 

Venneforeningen påtar seg et 
større ansvar både når det gjelder 
bevaring, vedlikehold og drift. 

Aust-Agder Fylkeskommune Produktutvikling  Økonomisk støtte til 
produktutviklingstiltak 

Andre Finansiering Sponsormidler / fond / 
Riksantikvaren /Setesdal 
Regionråd / Bygland kommune 

    

                                         

 

7 Lov om stiftelser ( Stiftelsesloven) 
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Denne modell C benyttes av bla av Stiftelsen Engebret Soot DS. Interessen og 
engasjementet er meget stort og både unge og gamle samarbeider for å drive båten som 
en attraksjon for publikum. Samarbeider med Kanalmuseet og får støtte herfra til enkelte 
oppgaver. Ikke noe lønnet mannskap. For å lykkes må det være en stor entusiasme og 
villighet til dugnad. Se vedlegg 4.  

7.2.2 Finansiering av driften (kort- og langsiktig)  

Uavhengig av hvilken modell man velger, er en forutsigbar finansiering av driften av D/S 
Bjoren avgjørende for hvorvidt dette tekniske kulturminne skal ha mulighet for å være et 
flaggskip i profileringen av Setesdals kulturhistorie. En 3-års periode bør være et 

minimum i denne sammenheng.  

En forutsigbar drift, slik modellen er i dag, betinger at eier (Bygland kommune) bidrar til 
at alle kostnader for sertifisering, vern, vedlikehold, forsikring, sikkerhetstiltak dekkes. 
D/S Bjoren AS dekker de variable driftskostnadene gjennom billettinntekter og 
charterinntekter. Setesdal Regionråd bevilger midler til øvrig drift samt bidrar gjennom 
overføringer til grunnfondet slik at obligatoriske klassifiseringer og uforutsette utgifter 
kan dekkes etter behov. Aust-Agder Fylkeskommune bidrar til finansiering av 
produktutviklingstiltak, nettverksarbeid, fysiske tiltak etc etter søknad fra eier/driver. 
Revsnes Hotell bidrar med kompetanse og personal til å håndtere booking, salg og 
markedsføring.   

7 .2.3 Rutetider og priser (kortsiktig)  

Ruteplan tilpasset markedet  

Et rutekonsept må være så enkelt som overhodet mulig. Når publikums interesse for 
attraksjonen er fanget må det være enkelt å huske avgangstider/dager. Det må 
utarbeides en ruteplan som er enkel å kommunisere og den må være 100 % forutsigbar: 
dvs ingen forandringer etter at planen er fastsatt. Unntak kun dersom det oppstår 
uventede tekniske problemer.  

Viktig med:  

- Fast ukedag 
- Fast klokkeslett 
- Faste anløpssteder de enkelte dagene  

En utfordring for D/S Bjoren er at oppfyring må skje 3-4 timer i forkant av turen. Kan 
vurdere om det er muligheter for at dette blir en attraksjon, da det vil være mannskap 
tilstede som kan fortelle om båten og historien samtidig som man fyrer opp.   

Når båten først er fyrt opp bør man utnytte båtens kapasitet mest mulig den dagen. Et 
alternativ til dagens ruteplan er turer av kortere varighet som er godt egnet for 
barnefamilier. Forslag til ruteplan er:  

- Avgang kl. 12.00  - 2,5 timers tur til Fånefjell med guide 
- Avgang kl. 15.00  - 1 times tur på Byglandsfjord med guide  

Prisstrukturen tilpasses barnefamilier på den korte turen og voksne par som ønsker mer 
utfyllende guiding på 2,5-timers tur. 
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Fastsettelse av tider og priser  

Dersom man skal få effekt av den markedsføringen som gjøres i forkant av en sesong er 
det avgjørende at rutetider og priser blir fastsatt så tidlig på høsten som mulig. Dette 
gjelder informasjon til så vel turoperatører som bedrifter og ikke minst informasjon som 
skal inn i fellesbrosjyrer som Setesdalguiden . Rutetider og priser må derfor fastsettes 
senest medio september.  

7.2.4 Markedsaktiviteter (kortsiktig)  

Det er stor enighet blant de forespurte aktørene i regionen at D/S Bjoren er en attraksjon 
som bør få større oppmerksomhet i markedsføringen; dvs at målsetningen til D/S Bjoren 
er å bli et flaggskip i profileringen av kulturhistorien i Setesdal.  

Kjennskapen og kunnskapen til D/S Bjoren er liten eller helt fraværende hos aktører som 
ivaretar vertskapsfunksjonen i regionen dvs turistkontorene (unntatt de lokale kontorene 
på Evje og Valle). Informasjonsmateriell mangler og/eller ikke distribuert til nevnte 
aktører utenfor lokalmiljøet.   

Kunnskapen om tilbudene i Nedre Setesdal ser heller ikke ut til å være stor blant 
salgspersonal som legger til rette for salg av aktiviteter og rundtursforslag til potensielle 
gjester på overnattingsbedriftene på Hovden. Interessen og viljen er imidlertid til stede 
og med enkle midler vil det være mulig å skape interesse for bruk av D/S Bjoren. Det 
forhold at Revsnes Hotell (som konkurrent til øvrige hoteller i regionen) ivaretar 
markedsføringen kan være en utfordring som man må være observant på.    

Kundegrunnlaget  

Kundegrunnlaget for D/S Bjoren kan deles inn i flere segment og tiltak rettes inn mot 
hvert enkelt segment.  

1. Bedrifter i regionen Kristiansand  Arendal. Charterturer ifm med kurs / 
konferanse /firmatur / belønningsreiser. Overnatting på hoteller i Setesdal.  

2. Lokalbefolkningen og hytteturister i regionen og Sørlandsbyene. Dagstur i 
kombinasjon med andre aktiviteter og opplevelser i regionen.   

3. Nordmenn (barnefamilier) på vei til og fra Vest- og Sør-vestlandet til Kristiansand 
Dyrepark.   

4. Baseturister på camping / hytte / leilighet i regionen. Nordmenn og utenlandske 
gjester.  

5. Rundreiseturister fra inn- og utland på vei til og fra fjordene.   

6. Gruppetrafikk i regi av turoperatører fra inn- og utland.   

Hovedkonklusjon er at det er viktig å selge båttur med D/S Bjoren til de gjestene som 
befinner seg i området og/eller er på vei gjennom Setesdal.   
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Markedsplan  

Styret må i samarbeid med Revsnes Hotell utarbeide en markedsplan med budsjett. 
Oppgaven med å iverksette tiltakene legges til Revsnes Hotell.   

Enkelt salgsmateriell utarbeides i god tid før sesongstart (se aktivitetsplan):   

- Kjøpe domenet www.bjoren.no og www.dsbjoren.no

 
Utarbeide enkle hjemmesider for D/S Bjoren, gjerne i samarbeid med 
venneforeningen. Et meget godt eksempel er www.dspelle.com  

- Folder som kan benyttes til profilering / salg til grupper, turoperatører, på 
turistkontorene, overnattingssteder, andre attraksjoner og lignende. Sponsorer 
kan bidra til å finansiere trykksaken (for eksempel Setesdal Bilruter, Setesdal 
Mineralpark, Revsnes Hotell ). Kart med andre attraksjoner tegnet inn.  

- Plakat med rutetider og bilde.  

- Billetter med bilde av båten  

- Løfte frem D/S Bjoren i Setesdalguiden dvs. økt synlighet med redaksjonell 
omtale med bilde, minimum 1 side. I tillegg annonse med rutetider og priser.  

- D/S Bjoren settes på kart som for eksempel Setesdalskartet .  

- Linker til D/S Bjorens nettpresentsjon hos andre samarbeidspartnere som:   

 

Setesdalsbanen,  

 

Setesdal Bilruter 

 

Andre overnattingssteder 

 

Korrigere informasjon på Wikipedia 

 

Legg inn informasjon på VisitNorway 
http://www.visitnorway.com/no/Product/?pid=38191

   

Rundturer presentert på VisitSorlandet 
http://www.visitsorlandet.com/no/Booking-og-
Turistkontorer/Ruteforslag/Setesdal-paa-langs/  etc.  

- Invitere til visningstur i forkant av sesongen for ansatte på turistkontorene i 
regionen samt frontpersonell på overnattingsbedrifter og større attraksjoner. 
Samarbeid med Setesdal Bilruter gjennom bruk av veteranbuss.  
Setesdalsbanen kan også være en aktuell samarbeidspartner på visningstur for 
turoperatører  se vedlegg 3  

    

7.2.5 Samarbeid med D/ S Bjorens Venner  (kortsiktig)  

En aktiv venneforening er et stort aktivum og det er viktig å knytte til seg lokale krefter 
som ønsker å bidra til å øke kjennskapen og kunnskapen om D/S Bjoren. Graden av 
involveringen varierer og også de økonomiske bidragene. For eksempel bidrar 
Venneforeningen Magnus (MS Fram på Nisser) med å utgi en avis; Framposten, hvor 
overskuddet av avisen i sin helhet går til driften av MS Fram.  

Guidingen om bord på M/S Bjoren er av stor betydning for opplevelsen. Det er en kritisk 
suksessfaktor at guiding opprettholdes og at man ser på rekruttering og opplæring av 
flere lokale venner i tillegg til Sigmund Skomedal. Han og venneforeningen må   
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involveres i rekrutteringen og oppfordres til å bidra med kunnskapsoverføring til flere 
potensielle guider i lokalmiljøet.  

I samarbeid med venneforeningen vil det være mulig å gjennomføre et tiltak rettet mot 
grunnskolelever. Et samarbeid med skoleelevene vil øke kunnskap og dermed 
engasjement og stolthet for D/S Bjoren. Samtidig gir man et bidrag i retur til 
bidragsyterne (de fire kommunene som deltar i Setesdal Regionråd). Et gratis 
undervisningsopplegg for skoleklasser vil være en god investering for fremtidens 
ambassadører. Undervisningsopplegget kan bestå av historiefortelling, quiz, 
tegneoppgave og avsluttes med en båttur. Samtlige elever inviteres en gang i løpet av 
grunnskolen (det året man har lokalkunnskap på timeplanen).   

7.2.6 Nettverksbygging med andre innlandsbåter (langsiktig)  

Utfordringene for innlandsbåter som D/S Bjoren er svært sammenfallende. Felles for 
disse er bla.: 
     -    Svak inntjening (ikke mulig med ordinær forretningsdrift) 

- Kort sesong 
- Begrensede ressurser til administrasjon 
- Krav fra Skipskontroll og Sjøfartsdirektoratet som til rederier med stor stab 
- Sesongbasert mannskap 
- Store oppstartskostnader (regnskap, revisjon, forsikring, sikkerhetsmanualer, 

klassifiseringer etc) 
- Krever spesialkompetanse av mannskapet til drift av veteranbåter 
- Dyrt med sikkerhetsopplæring av mannskap 
- Begrensede markedsressurser   

Telemark Waterways  

Det er stor interesse blant rederiene i regionen til å delta i et nettverk hvor man i 
fellesskap kan sette fokus på disse utfordringene og løse disse på en mer økonomisk og 
hensiktsmessig måte i fremtiden.   

I Telemark har Telemark Fylkeskommune initiert et nettverksprosjekt dvs et Interreg 
prosjekt kalt Telemark Waterways hvor nettopp disse temaene er satt på agendaen. 
Tiltaket er helt i startfasen, men dersom nettverket blir en realitet, vil det være mulig for 
D/S Bjoren å ta del i dette. Kontaktperson er: Thrond Kjellevold - thrond.kjellevold@t-
fk.no - 35917000/91150285.  

Mulig å utvikle et samarbeid om felles markedsføring på nettet. Kan være mulig å få i 
stand sammen med Telemark Waterways og andre båter.   

Norsk Forening for Fartøyvern  

D/S Bjoren AS bør benytte det faglig nettverket som eksisterer i dag. Vi anbefaler at D/S 
Bjoren søker om medlemskap i Norsk Forening for Fartøyvern.  

Norsk Forening for Fartøyvern ble etablert i 1985 og er en landsomfattende 
interesseorganisasjon for verneverdige fartøyer. Foreningens oppgave er å fremme 
bevaring av verneverdige fartøy etter antikvariske retningslinjer samt å utvikle og styrke 
de menneskelige ressurser og materielle vilkår knyttet til vernearbeidet. Gjennom 
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bevaring av fartøy er foreningen med på å ivareta en rik, mangfoldig og tradisjonsrik 
kystkultur.  

Norsk Forening for Fartøyvern er en aktiv forening med engasjerte ildsjeler som får ting 
gjort. Foreningen ivaretar de frivilliges interesser og er ikke redd for å bli sett eller hørt. I 
2009 har foreningen 131 fartøy som medlemmer. Fartøyene utgjør en variert samling 
dekkete eller større åpne fartøyer, fra fiskefartøyer, redningsskøyter, galeaser, jakter til 
slepebåter og passasjerskip. Fartøyene er lokalisert over hele landet, og hele 10 000 
personer er tilknyttet medlemsfartøyene på frivillig basis.  

Norsk Forening for Fartøyvern arbeider for at offentlige myndigheter skal ta større ansvar 
for fartøyvernet og legge forholdene til rette for det frivillige arbeidet. 
Kilde: www.http://www.norsk-fartoyvern.no

  

7.2.7 Samarbeid med andre aktører i regionen (kortsiktig)  

I samtaler med aktørene i regionen knytter det seg stor forventning til en regional 
reiselivskoordinator i Setesdal. Vedkommende vil være sentral i arbeidet med å skape et 
godt samarbeidsklima for alle, både offentlige og private aktører i Setesdal. Oppgaver 
som felles kick-off i forbindelse med sesongstart, reiselivstreff, visningsturer, 
presseturer etc. vil kunne være tiltak som D/S Bjoren vil dra nytte av; å profilere seg 
som et flaggskip i profileringen som kulturattraksjon i Setesdal.  

Setesdalsbanen er interessert i et samarbeid, og for Bjoren vil dette være en naturlig 
samarbeidspartner. Banen har ca 12.000 gjester og en profilering overfor disse vil kunne 
gi gode resultater. Et eksempel er en presentasjon med link på nettsidene til 
www.setesdalsbanen.no. Muligheter for kjøp av annonse i brosjyremateriell evt. bytte 
annonse med Setesdalsbanen.    

I tillegg er man åpen for å se på en kombinasjonsrundtur Setesdalsbanen og D/S Bjoren 
 i første omgang som en visningstur for pensjonistforeninger (mulig samarbeid med 

Jarlsbergreiser). Fellesannonsering i lokalavisene.  

Setesdal Bilruter har ledig kapasitet på sommeren og er interessert i å benytte sin 
veteranbuss  båt i kombinasjon med buss er et aktuelt konsept.   

Viktig å vise til andre aktiviteter som kan knyttes til båtturen, eksempelvis gjennom å 
vise dette på et kart i en Bjoren-brosjyre.  

Det største inntektspotensialet er knyttet til charterturer beregnet på bedriftsmarkedet. 
Her er betalingsvilligheten stor og det er lett å planlegge mannskap, servering etc. Tilby 
charterturer / tematurer for det regionale bedriftsmarkedet i samarbeid med bla Revsnes 
Hotell og hotellene på Hovden.  

7.2.8 Fysisk tilrettelegging (langsiktig)  

Vurdere muligheter for å legge til rette for nye anløpsteder, brygger og andre fysiske 
tiltak for å øke tilgjengeligheten til D/S Bjoren.   

Det foreligger bla planer fra Revsnes Hotell som kan bidra til å forbedre adkomsten til 
båten og samtidig synliggjøre båten mot veifarende. Slike planer må vurderes og dersom 
man ønsker å realisere disse, utarbeide finansieringsplaner.   
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Vedlegg 1: Hvem er turisten i Setesdal?  

Telemarksforskning gjennomførte i 2006, en intervjuundersøkelse blant utvalgte turister 
på overnattingssteder og på attraksjoner i Setesdal. Til sammen 475 intervju. Det antas 
at resultatene gir et godt overblikk over type turister i Setesdal. Resultatene er gjengitt 
nedenfor.  

Nasjonalitet 
Nederlendere var den største nasjonalitetsgruppen i materialet med 37 %, etterfulgt av 
nordmenn (32 %) og tyskere (18 %).  

Nordmennene på besøk i Setesdal var i all hovedsak bosatt på sør- og sørvestlandet.  

Alder 
Blant de utenlandske turistene er det flest i aldersgruppa 40-49 år, mens nordmenn har 
størst andel turister i aldersgruppa 30-39 år.  

Omtrent halvparten (51 %) av alle respondentene reiser med barn under 18 år.  

Overnattingsform 
Hytte er den vanligste overnattingsformen blant dansker, nederlendere og 
nordmenn.   

Blant tyskere er bildet noe mer nyansert, og både overnatting med telt, bobil og 
hytte viser relativt høy og jevn fordeling, med respektive 23, 27 og 22 %.  

Transport 
Personbil er den klart vanligste transportformen blant de fire store gruppene av 
respondenter. Blant alle respondentene sett under ett er det 82 % som bruker personbil 
og 10 % som bruker bobil.  
Bobil er mest brukt blant tyskere (27 %). 
Lengde på reise 
Størsteparten (85 %) av de danske respondentene reiser mindre enn 14 dager i Norge, 
mens de fleste nederlenderne og tyskerne er på reise i mer enn 14 dager. Blant 
nordmenn er 63 % på en reise på 7 dager eller mindre.  

De fleste turistene oppholder seg i Setesdal i mer enn et døgn. Blant dansker, 
nederlendere, nordmenn og tyskere er det vanlig å oppholde seg i mellom 2-10 dager.  

Informasjonskilder 
Anbefaling fra familie/venner og internett er de viktigste kildene til informasjon om 

Setesdal blant nordmenn.   

Blant utlendinger er anbefaling fra familie og venner ikke fullt så viktig, mens 
internett , brosjyrer og reisehåndbøker er viktigste kilder til informasjon om 

Setesdal.  

Årsaker til valg av Setesdal 
Turistene velger å komme til Setesdal pga. naturopplevelsene og fordi området passer 
godt i reiseruta. Dette er entydig både blant nordmenn og utlendinger.    
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Figur 1. Nordmenn og utlendinger sin vurdering av årsaker til valg av Setesdal. 
Gjennomsnittsverdier er vist for de to gruppene (Kilde: Reiselivsundersøking i 
Setesdal 2006).    

   

Ser en på de enkelte nasjonalitetene finner en at det at Setesdal passer godt inn i 
reiseruta 
og at området er enkelt å komme til, er svært viktig for danskane. Tyskerne svarer mest 
positivt i forhold til variablene helse, kulturopplevelser, klima og lite forurensning.   

Vurdering av tilbudene i Setesdal  

Turistene i Setesdal er generelt svært godt fornøyd med tilbudene. De er særlig godt 
fornøyd med naturaktivitetene, informasjonsmateriellet, turistkontoret og overnattingen. 
Verdier 
på over 4 både blant nordmenn og utlendinger stadfester dette. Museum, maten (se 
bespisning) og rasteplasser blir ikke like høyt vurdert, men de og viser godt over middels 
verdi både blant nordmenn og utlendinger.              
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Figur 2: Nordmenn og utlendinger sin vurdering av servicetilbudene i Setesdal. 
Gjennomsnittsverdier er vist for de to gruppene (Kilde: Reiselivsundersøking i 
Setesdal 2006).   

    

På et åpent spørsmål om hva turistene er mest fornøyd med i Setesdal, kan svarene 
fordeles i tre kategorier:  

4. Aktiviteter og attraksjoner, for eksempel elgsafari, rafting, bading, fisking, sykling 
og mineralstien.  

5. Fasiliteter og service 
6. Visuell opplevelse, for eksempel at stedet byr på fred og ro, stille og vakkert 

landskap. Det å se på landskap uten nødvendigvis å være fysisk aktiv, er for 
mange en viktig side av opplevelsen.  

Reiseform 
Samlet kan det se ut til at reisen legges gjennom Setesdal av praktiske hensyn på vei 
videre i Norge eller sørover  dvs. rundreise, men at svært mange finner tilbudene og 
attraksjonene i Setesdal så attraktive at de velger å stoppe opp litt mer.   

Dette ble også påpekt i en tilsvarende undersøkelse fra 2004, der en særlig drøfta 
hvordan man skulle få turistene til å oppholde seg lenger i Setesdal. Flere hadde 
kommentarer på at det var langt mellom attraksjonene.   

Tilbakemeldingene tyder på at turistene har hatt mange stopp gjennom Setesdal.    
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Vedlegg 2: Fjellferie sommer  fokus på mat og kultur  

I en undersøkelse gjennomført av Aniara på oppdrag fra Innovativ fjellturisme i 2007, ble 
det testet ut 8 sommerkonsepter i det tyske, nederlandske, britiske og danske 
befolkningen. Utvalget består av personer på 18 år eller mer, som har reiseerfaring til 
utlandet, og som har interesse for naturbasert ferie, dvs. målgruppen for Norge som 
reisemål.  

Av de 8 konseptene som ble testet, var mat og kultur på fjellet det tredje mest 
attraktive konseptet, med 42 % som mente at konseptet var svært attraktivt. Det mest 
likte konseptene var avslappende fjellferie og avslappende fjordferie (se fig. 1 under).   

Målgruppen for mat og kulturferie på fjellet  

Målgruppen for et fjellferiekonsept med fokus på mat og kultur retter seg til 
aldersgruppen over 30 år, og mot par som ønsker en ferie uten barn.  

Feriebehov  

Fjellferie i Norge med fokus på mat og kultur - dekker behovet for å besøke historiske 
steder og museer, gir mulighet for å spise lokal mat og drikke, gjerne sammen med 
lokalbefolkningen  og den gir deg felles opplevelser sammen med familien i trygge og 
sikre omgivelser.  

I tillegg kan man legge vekt på at denne ferien dekker behovet for ekte og autentiske 
opplevelser , muligheten for å oppleve noe nytt og annerledes og muligheten for å se 
på vakkert landskap .   

Varighet   

En fjellferiepakke med fokus på mat og kultur har en varighet på ca. 1-2 uker, og 
høysesong vil være juni  september.   

Interesse for aktiviteter  

De som finner konseptet mat og kulturferie på fjellet attraktivt, har stor interesse av å 
delta i følgende aktiviteter: spise lokal mat og drikke, nyte naturen/utsikten, slappe av 
og bli kjent med den lokale kulturen. Det er av interesse for å booke aktiviteter på 
forhånd.   

Aktivitetene grupperer seg sammen  på den måten at interesse for en aktivitet med stor 
sannsynlighet medfører interesse for de andre aktivitetene innenfor samme gruppe  hos 
samme person. Aktivitetene som inngår i de forskjellige gruppene, kan dermed pakkes 
sammen:  

Nytelses aktiviteter 
- Spise lokal mat/drikke (84 %) 
- Nyte natur og utsikt (79 %) 
- Bli kjent med lokal kultur (64 %) 
- Slappe av (67 %)    
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Kulturelle aktiviteter 
- Lokal kunst og håndverk (57 %) 
- Besøke nasjonalparker (56 %) 
- Gallerier/museer (45 %) 
- Konserter/festivaler (40 %)  

Prosentene i parentes, angir andelen som kunne tenke seg å delta i de forskjellige 
aktivitetene på en fjellferie (mat og kultur), og det er nytelsesaktivitetene som har den 
høyeste oppslutningen. For å nå flest mulig vil det dermed være viktig å legge hovedvekt 
på disse aktivitetene, dvs. tilby lokal mat og drikke samt det å bli kjent med lokal kultur.                                  
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Vedlegg 3: Turistkontorenes kjennskap til D/S Bjoren   

Det ble foretatt en rundspørring per telefon på flere regionale turistkontor. Det viste seg 
at det utenfor lokalområdet var svært liten eller ingen kjennskap i det hele tatt til D/S 
Bjoren. Rundspørringen ga følgende resultat (avstand til Byglandsfjord i parentes):  

Setesdal  

 

Setesdal Informasjonssenter, Evje (10 min): Kjenner godt til tilbudet med Bjoren.  

 

Valle/Rysstad (1tim30min): Kjenner Bjoren og fant telefonnummer til Revsnes 
Hotell.  

 

HovdenFerie (2tim20min): Sommervikar kjente ikke til Bjoren. Fant info på 
nettet/brosjyre. Fast ansatt kjente Bjoren, men hadde ingen kunnskap om 
rutetider etc.   

Sørlandet / Aust-Agder  

 

Grimstad Turistkontor (1t 30 min): Kjente ikke til Bjoren. Trodde henvendelsen 
gjaldt Setesdalsbanen, men fant telefon til Revsnes Hotell på nettet.   

 

Tvedestrand Turistkontor (1t 40min): Kjente ikke til Bjoren. Tilbød seg å finne 
telefonnummer til havnesjefen!  

 

Arendal Turistkontor (1tim30min): Kjente ikke til Bjoren. Meget hjelpsom og fant 
frem Setesdalguiden med telefonnummer til Revsnes Hotell.  

Sørlandet / Vest-Agder  

 

Kristiansand Turistkontor (1tim10min): Kjenner ikke til Bjoren. Fant 
telefonnummer til turistkontoret på Evje.  

Andre  

 

Åmli Turistinfo/Åmfoss Kafeteria (1t): Kjente ikke til Bjoren. Mente at den lå i et 
annet fylke, men tipset om å ringe Tvedestrand Turistkontor.  

 

Dalen Turistkontor (2tim20min): Kjente ikke til Bjoren. Fant ikke telefonnummer 
da dataen var ute av drift.          
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Vedlegg 4 : Erfaringer fra turistbåter på innlandsvassdrag    

1. M/S Fram  

   

Eier  
Quality Straand Hotel & Resort, Vrådal  

Historikk 
Veteranbåten M/S Fram ble bygd som slepebåt i 1909 og feiret sitt 100 års jubileum i 
2009. Formålet var å slepe tømmer på Nisser og Vråvatn. Nisser er Norges niende største 
innsjø og Telemarks største. M/S Fram seilte helt fra Treungen til Vråliosen, en strekning 
på ca. 65 kilometer.  

Da tømmertransporten gikk over til landeveien, ble det ikke lenger bruk for M/S Fram og 
på 70-tallet forfalt båten i mange år, før dagens eiere kjøpte båten i 1986. 
Båten ble da bygget om fra slepebåt til passasjerbåt.  

Seilingsrute 
M/S Fram ligger ved bryggen til Quality Straand Hotel & Resort i Vrådal. 
Veteranbåten M/S Fram seiler i dag sighseeingturer på Nisser og Vråvatn i Vrådal. 
Vakker natur med skjærgård med svaberg, trange sund og sandstrender. Underveis 
passerer båten Vrådals sluser, som er Europas høyest beliggende.  

Tilbud ombord 
Kafeteria med enkel servering; vafler, is, sjokolade, mineralvann, øl og vin.  
Alle rettigheter på charter 
40 sitteplasser  

Kapasitet 
90 personer   

Rutetilbud 
Turene er 2,5 timers guidet slusetur fra Straand Hotel og retur.  

Høysesong: 30. juni - 9. august 2009 
Tirsdag, torsdag, lørdag og søndag 

Side 177



Utviklingsplan for D/ S Bjoren                                                                 

  

33

  
Avgang kl. 15.00 (2,5 timer) 
Pris: Kr. 140,  per person  

Lavsesong: 10. august - 17. oktober 2009 
Onsdag og lørdag  

Avgang kl. 15.00 (2,5 timer) 
Pris: Kr. 110,- pr. person  

Charter 
M/S Fram leies ut til ulike selskap og arrangement. Champagne-cruise, bryllup eller 
bursdag, bluescruise, tur inkl. Sølvsmedtunet og lunsj på Straand Hotel etc.  

Priser for charter, 2009 
Minimum chartertid er 2 timer. 
Periode: 24. mai - 17. oktober 2009 
Kr 1.700,- pr. time for inntil 50 personer 
Kr 1.800,- pr. time for inntil 90 personer 
Kr 750,- pr. time for tomkjøring  

Omsetning 
Ca kr. 500.000,- (kr. 300.000,- i passasjerinntekter og ca kr 200.000,- i tilskudd fra 
Venneforeningen Magnus).  

Antall passasjerer 
Mellom 3.000 og 5.000 per år.  

Markedsføring 
Markedsføres i stor grad sammen med tilbudet på Quality Straand Hotel & Resort, som er 
eier av båten. Deltar i fellesmarkedsføringsaktiviteter av Vrådal og Telemark. Har 
nettsider   

Annet 
Har stabilt mannskap med lokale kapteiner med god lokalkunnskap.  

Venneforening 
Venneforeningen Magnus utgir en avis Framposten, som finansieres med annonser. 
Overskuddet går som bidrag til drift av MS Fram. Gir et betydelig bidrag til driften (40%)  

Utfordringer  

- Økonomien (oppstartkostnadene for sesongen beløper seg til ca kr. 100.000)  

- Teknisk fagkunnskap  småverftene forsvinner og det er vanskelig med teknisk 
support. Må bla ha egen slipp. Rjukanbanen ble bygget av Norsk Hydro, og åpnet 
av Kong Håkon i 1909. Med banen bygget Sam Eyde og hans medspillere Rjukan-
samfunnet med kraftanlegg og fabrikker, og brakte Norge inn i den moderne 
industriens tidsalder. Det var på Notodden og Rjukan at det begynte, det som i 
dag er Norges største industrikonsern, Norsk Hydro. I mange år var Rjukanbanen 
en livsnerve for dette selskapet og for lokalsamfunnet.        
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Muligheter  

- Danne et nettverk / interesseorganisasjon  Innlandsbåtenes 
interesseorganisasjon som bla kan fremme innlandsbåtenes interesser vs 
offentlige myndigheter som Skipskontrollen, Sjøfartsdirektoratet og andre.   

- Opprette et innsjøpass  for entusiaster som vil få med seg alle de spektakulære 
innsjøbåtene.  

-  
http://www.straand.no/no/html/m_s_fram/

    

2. Rjukanbanen med D/F Ammonia og M/F Storegut  

  

Historikk  

Rjukanbanen feirer 100 års jubileum 8- og 9. august 2009. 
Rjukanbanen er i dag en fredet museumsbane, og er klassifisert av Riksantikvaren som 
et teknisk, industrielt kulturminne av nasjonal karakter. Den gamle jernbaneferge "M/F 
Storegut" er Norges største innsjøfartøy. "D/F Ammonia" er søsterskipet til "D/F Hydro" 
som ble senket av tungtvannssabotørene under 2. verdenskrig. "D/F Ammonia" ble 
bygget i 1929, og er verdens eneste gjenlevende dampdrevne jernbaneferge.  

Verdensarvkandidat  
Rjukan by var 100 år i 2007. Miljøverndepartementets og Riksantikvarens har lagt frem 
forslag om å fremme Rjukan som kandidat på UNESCOs Verdensarvlista. Det er helheten 
ved industristedet Rjukan som vektlegges; med fire utpekte hovedområder, hvorav 
transportåren Rjukanbanen fra produksjonssted til verdensmarkedet er et viktig element.  

Verdensarvperspektivet har åpnet dører og gitt Stiftelsen Rjukanbanen nye muligheter.  
Riksantikvaren har varslet at hele Rjukanbanen med begge ferjene vil bli fredet, 

  

det samme også med Tinnosbanen og Notodden stasjonsområde.   

Selingsrute 
Tinnsjøen, Rjukan i Telemark  

Eier 
Stiftelsen Rjukanbanen (Tinn kommune, Notodden kommune, Telemark Fylkeskommune)    
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Drift 
Pr. i dag er det koordinator for Unesco Verdensarvarbeidet Øystein Haugan som er 
ansvarlig for aktivitetene knyttet til Rjukanbanen.  

Norsk Industriarbeidermuseum overtar driftsansvaret for Rjukanbanen i 2010. 
Skal drifte båten, ha formidlingsansvaret og markedsansvar.  

Økonomi 
Får årlig driftstilskudd med 60% fra staten og 40% lokalt  Totalt 4 mill. 
Har i 2009 fått tildelt kr. 6,5 mill til å ruste opp Rjukanbanen  

Turistattraksjon 
Sommeren 2009 har det vært daglige guidede omvisninger på D/S Ammonia. 
Bra interesse og fornøyde gjester. Pris kr. 50,- for ca 1 times omvisning. 
Det er pr. i dag ikke mulig å kjøre Ammonia i trafikk på Tinnsjøen. Foreløpig blir 
dampbåten Ammonia kun liggende ved kai på Mæl.  

I forbindelse med jubileet blir det jubileumstur med tog / båt (Storegut).  

Rutetur 
Det er ikke aktuelt å kjøre ruteturer med Storegut. Dette må evt. bygges opp på sikt.  

Charterturer 
Opplegget skal være meget enkelt. Kun forhåndsbestilte charterturer med Storegut. 
15.000  20.000,- for en tur på ca 3 timer. 99 passasjerer.  

Utfordringer 
- Økonomi. Kostbart bare det å la båten ligge stille  ca kr. 500.000,- for forsikring 

og tilsyn per år. 
- Må ha et mannskap på 6 personer. Mange lokale entusiaster som benyttes som 

mannskap og etter hvert blir det alt mer problematisk å få tak personer som har 
erfaring. 

- Sikkerhetsopplegg som er like omfattende for en turistbåt med seilinger på innsjø 
som store båter som Color Line etc. som er rederier med profesjonelt apparat til å 
ivareta papirarbeid knyttet til sikkerheten. Vanskelig å forholde seg til 
Skipskontrollen etc. Får lite eller ingen konsulenthjelp. Mener at 
Sjøfartsdirektoratet må ta inn over seg at turistbåter / veteranbåter på 
innlandssjøene må ha andre rammevilkår hvis ikke blir tilbudene etter hvert 
drept.  

Muligheter 
- Ha en pool med mannskap med kompetanse innen drift av veteranskip som 

Storegut, Bjoren, Victoria etc. Mannskap kan da alternere og man sikrer seg at 
det finnes kunnskapsrik bemanning i regionen som kan ha dette som jobb.  

- Utgiftsreduksjon ved å ha felles sikkerhetsopplæring etc.  

- Nettverk av innlandsbåter med felles interesse.        
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3. M/ S Kryllingen

     

Historikk 
Båttrafikken på Krøderen har gamle tradisjoner. Ved århundreskiftet hadde 
dampskipsfarten sin storhetstid med tre større båter i Bergenstrafikk fra Krøderen i syd 
opp til Gulsvik i nord. Den siste båten gikk i opplag i 1925 og siden har drømmen og 
tankene omen turistbåt versert i bygda.  

Turistbåten M/S Kryllingen ble satt inn i trafikk på Krøderen i 1990. Båten er 40 fot og 
tar inntil 48 passasjerer. Oppvarmet salong, overbygget uteplass akter og soldekk på 
toppen. Mannskap kun 1 person  ved stort belegg benyttes en person ekstra.  

Seilingsrute 
Seiler på Krødern og har 12 ulike anløpssteder og destinasjoner. Er med på å knytte de 
ulike turistbedriftene sammen og legger opp til kombinasjon båt og Krøderbanen  
(veterantog) samt andre attraksjoner som Villa Fridheim. Tilbyr kun forhåndsbestilte 
charterturer i perioden primo mai til medio august.   

Eier 
Eies av et bygdeaksjeselskap med 352 aksjonærer. Har en aksjekapital på kr.219.000,-  

Driver 
Knut Ringnes er deltidsansatt som både driftsansvarlig, kaptein, booking og 
salgsansvarlig. Har i tillegg en reservekaptein. Til sammen et årsverk på 0,25% 
Ringnes er samtidig styreleder i selskapet.  

Tilbud om bord 
Ingen fast servering om bord. Kan ordnes på bestilling. Samarbeider med hotellene i 
bygda om bespisning.   

Sesong 
Primo mai  medio august.  

Antall  
71 turer og 2.325 passasjerer i 2008. Nedgang fra 2007 på 10%. 
Kjører noen skoleturer hver år som betales av fylkeskommunen.    
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Priser 
Første time kr. 2.400,-. Påfølgende timer kr. 1.500,-  

Omsetning 
Omsetning kr. 233.000,- hvorav kr. 153.000,- billettinntekter (08) 

      Kr. 300.000,- hvorav kr.  195.000,- billettinntekter (07)  

Resultat kr. -30.000,- (08). Kr. 27.000,- (07)  

http://www.norefjell.no/article.asp?w=35001289&x=21039

  

Markedsføring  

Brosjyre som viser mulighetene for charterturer:  

 

Tog, båt og eventyr (Kryllingen, Krøderbanen og Villa Fridheim ) 

 

Båttur og gårdsbesøk (Kryllingen og Ringnes Gård) 

 

Brudeferd på Krødern (Kryllingen, kirke, bryllupsmiddag på Ringnes Gård) 

 

Båt og mat (Sole Hotell + Kryllingen) 

 

Krepsetur 

 

Kirketur med kirkekaffe 

 

Kveldstur med spekemat, reker etc. 

 

Badetur 

 

Fisketur (ørret, sik, abbor, gjedde, dypvannsrøya)   

Legger stor vekt på samarbeid med overnattingsbedrifter i nærheten, samt å vise til 
attraksjoner som kan kombineres med båttur ( Ringnes Gård, Sole Hotell, Villa Fridheim, 
Krøderbanen etc.)  

Turoperatørkataloger for eksempel. samarbeid med Klæborutene.  

Messedeltakelser i inn og utland.  

Annonse i Norefjellmagasinet  

Hjemmeside  http://www.norefjell.no/article.asp?w=35001289&x=21039

  

Distribusjon og informasjon 
Legger stor vekt på distribusjon av brosjyrer og informasjon til samarbeidspartnere  

Utfordringer 
- Sjøfartsdirektoratet og alle pålegg/krav som koster mye i både tid og penger 
- Ligningsmyndighetene. Kostbart med regnskap og revisjon (kr. 25.000,-/år).             
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4. DS Engebret Soot   

    

Historikk 
Dampskip fra 1859 som har trafikkert Haldenvassdraget både som slepebåt, lystbåt, 
passasjerbåt. Etter et broket liv på vannet ble D/S Engebret Soot etter ca 30 år på land 
sjøsatt 7. juni 1995, og var dermed tilbake på vassdraget der den har hatt sitt virke i 110 
år.  

Seilingsrute 
DS Engebret Soot Haldenvassdraget inkl. slusene som charterbåt.  

Eier 
Stiftelsen Engebret Soot eier båten. Stiftelsen har ca 200 medlemmer hvorav ca 20-25 er 
aktive medlemmer fra 9  80 år. Opprinnelig var det en venneforening som eide båten, 
men pga at man søkte om økonomisk bistand var stiftelsesformen å foretrekke. Man 
vurderer imidlertid å gå tilbake til venneforening for å sparekostnader til regnskap, 
revisjon etc.  

Driver 
Stiftelsen Engebret Soot er driver av båten. Alle oppgaver utføres på dugnad; 
vedlikehold, salg/markedsføring, bespisning, mannskap, forretningsdrift etc.   

Tilbud ombord 
Legger stor vekt på matserveringen om bord. Bruk av lokale retter av god kvalitet. Alt på 
dugnad.   

Sesong 
Medio mai  medio september, men kan kjøre hele året.  

Antall 
18 personer, men har flere båter som kan kjøres samtidig slik at man kan ta større 
grupper.  

Antall turer 
Ca 60 turer i 2008.      
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Priser 
2.500,- for første time. 1.500,- påfølgende timer. Sluseavgifter kommer i tillegg.  

Omsetning 
Har et overskudd i 2008 på kr. 200.000,-. Ingen utgifter til lønn i det hele tatt. Alt på 
dugnad.  

Kunder 
Bedriftsmarkedet i Østfoldbyene utgjør majoriteten av kundene. I tillegg kommer bryllup 
og andre typer selskap.  

Utfordringer   

Jobbe for å ha et aktivt dugnadskorps. Skaper samhold mellom gammel og ung og 
kunnskapsoverføring er viktig for driften av båten.  

Andre refleksjoner 
- Ønsker å redusere antallet turer fra 60 i 2008. Det ble altfor mange turer på 

enkeltpersoner 
- Får ikke noen form for offentlige tilskudd, men søker om bidrag fra fond, 

Riksantikvaren etc til enkelt prosjekt. 
- Hadde planer om å ansette 1,5 person til å lage mat, men dette ble ikke 

gjennomført.   

5. Setesdalsbanen  

   

Historikk 
Museumsjernbane, beliggenhet ca 30 min. fra Kristiansand og ca 45 fra Byglandsfjord.   

Eier 
Stiftelse   

Driver 
Vest-Agder Museum med fast ansatte. I tillegg har man en Venneforening som deltar på 
dugnader med vedlikehold og togdrift. I tillegg blir enkeltpersoner fra denne blir leid inn 
som ordinært personell.   
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Antall 
21.000 enkeltbilletter dvs ca 12.000  14.000 passasjerer  

Gjester 
Cruisepassasjerer som anløper Kristiansand (utlandske gjester) 
Utover disse er ca 80% nordmenn, mange barnefamilier.  

Rutetrafikk 
14/6  30/8. Toget har en avgang hver tirsdag, onsdag og torsdag. I perioden 7/7-23/7 
har toget i tillegg avgang hver søndag 3 ganger om dagen med avganger 11.30, 13.20 
og 15.10. Strekningen fra Grovane til Røyknes og tilbake til Grovane tar 1 time og 15 
min.  

Markedsføring 
Nettside www.setesdalsbanen.no  
Annonser for turene i forkant av hver søndag i Fævennen. 
Brosjyrer til hotellet, campingplasser, Dyreparken, Turistkontorene etc. 
Samarbeid med Agder Motorhistoriske Klubb  

Annet 

 

Gjerne samarbeid med Bjoren om noen historiske turer. Er interessert i å prøve 
ut. 

 

Kan presentere Bjoren på nettsidene med link til hjemmesider 

 

Har inntrykk av at Bjoren bør være mer synlig med sitt tilbud.   

Vedlegg 5: Leieavtale med Bygland kommune og 
vedtekter D/S Bjoren AS  
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Budsjettforslag D/S Bjoren 2013

                                                                                                       utgifter                       inntekter

Lønn/sosialkostnader 213 000

Reisekostnader   52 000

Forsikring   10 000

Innkjøp ved/kiosk   54 000

Vedlikehold/flåteservice, transport   68 000

Regnskap/Revisor   40 000

Adm.kostnader     6 000   

Salg/markedsføring   50 000

Driftsinntekter 240 000

Driftstilskuddsbehov 253 000

Tot. 493 000 493 000

11.12.2012

S R Kleppe

Side 190



Side 191



Side 192



Side 193



Side 194



Side 195



Side 196


	Forside 
	Saksliste 
	PS 85/13 Godkjenning av innkalling og sakliste
	PS 86/13 Godkjenning av møteprotokoll
	PS 87/13 Referatsaker
	RS 62/13 Endring i prosessen med Interreg-søknad. Forprosjekt.
	RS 63/13 Rammebevilgning til regionalt næringsfond i Setesdal 2013
	RS 64/13 Referat frå møte januar - Arbeidsgruppe om Bjoren si framtid
	RS 65/13 Orientering om vedtak i Sørlandets kompetansfond
	RS 66/13 Protokoll  fra generalforsamling i Setesdal Næringshage AS
	RS 67/13 Invitasjon - samling i Løfte håndverket - 31 mai, Lillehammer
	RS 68/13 Invitasjon informasjonsmøte TV-aksjonen, 6 mai Havnegården, Arendal
	RS 69/13 Invitasjon til SkatteFUNN-skolen - første samling 19.6
	RS 70/13 Vedtak frå Bykle kommune - Gulli åkkås - språk og identitet i barnehagane i Setesdal
	RS 71/13 Protokoll  fra generalforsamling i Setesdal Næringshage AS
	RS 72/13 Vedrørende etablering av helikopterberedskap for Sør-Norge på Hovden
	RS 73/13 Svar på førespurnad om utsett freist - forprosjekt Lusekoftesenter
	RS 74/13 Rv 9 - referat frå møte april 2013
	RS 75/13 Åpning Bygningsvernsenteret i Aust-Agder
	RS 76/13 Europ 2020 -Referat fra møtet vedr. Euromontana
	RS 77/13 SSHF ønsker mer dialog om Utviklingsplan 2030
	RS 78/13 Videreføring av WEB kurs
	RS 79/13 Revidert innspel - Sørlandsutvalet
	RS 80/13 Protokoll generaforsamling uten møte den 26 apr 13 Setesdal Næringshage
	RS 81/13 Rapport om konsept Landeskogen
	RS 82/13 Leiv Rygg SRR`s representant på GF Evjeklinikken
	RS 83/13 Styringsgruppemøte 7 mai - distriktsvennleg sjukepleieutd
	RS 84/13 LUK-opplæring - ny samling næringsapparatet
	RS 85/13 Norsk och Dansk partner önskas till Kreativt Center-Interregansökan
	RS 86/13 Avslag søknad om støtte - Transnova
	RS 87/13 Oppneming av eigarrepresentant - GF 2013 Evjeklinikken AS - styrehandsaming pr e-post
	RS 88/13 Valnemnda i L/L Setesdal Bilruter - førespurnad
	PS 88/13 Delegerte saker
	PS 89/13 Styreleiar orienterar
	PS 90/13 Dagleg leiar orienterar
	PS 91/13 Leiar rådmannsutvalet orienterar
	PS 92/13 Fylkeskommunen orienterar
	PS 93/13 Status representasjon ymse utval
	Saksfremlegg

	PS 94/13 Drøfting/orienteringssaker
	PS 95/13 Fjellregionssamarbeidet - Invitasjon til oppstart av fjellsatsingen.
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Program aarskoferanse_fjellregionsamarbeidet_2013_teaser


	PS 96/13 Søknad om lån til investering - dok ettersendes/deles ut i møte
	PS 97/13 Årsrekneskap  - Setesdal regionråd 2012
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Revisjonsberetning 2012
	Årsrekneskap  - Setesdal regionråd 2012


	PS 98/13 Disponering av årsoverskott i driftsrekneskapen for 2012
	Saksfremlegg

	PS 99/13 Årsmelding - Setesdal regionråd 2012
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Styrearbeidet 2012-17 april 2013-4-ssh


	PS 100/13 Studietur - oppsummering
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Lappeskrift


	PS 101/13 Styrkt kapastitet - næring mv Setesdal regionråd
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Økt regionalt samarbeid innan næring i Setesdal
	Forstudie Felles næringsapparat for Setesdal - oppsummering og anbefalte tiltak april 2012
	Næringsarbeidet i Setesdal, Setesdal regionråd 13. mars 2013-AE


	PS 102/13 Drøfting - utproving av "styreleiar-stipend" til små- og mellomstore verksemder i Setesdal
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Lønnsomheten i Setesdalsbedrifter


	PS 103/13 Landbruksprosjektet i Setesdal  2011-2014, Grovforbasert kjøttproduksjon
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Tilsagn om tilskott til landbruksprosjektet i Setesdal 11-14
	Revisjonsmelding
	Årsmelding 2012
	Landbruksprosjektet 11-14 grovforbasert kjørrprod i Setesdal
	Vedrørande søknad om søttte til Lanbruksprosjekt Setesdal 2011-2014


	PS 104/13 Søknad om driftsstøtte 2013 og ev årlege framtidige løyvingar - DS Bjoren
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Finansiering av drifta av DS Bjoren sesongen 2013. Søknad om tilskott.
	Utviklingsplan
	Budsjett 2013
	Rekneskapsutskrifter 31.10.12



