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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.

Valle, 04.09.2013

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre  
11.09.2013 kl. 09:00 på Revsnes Hotell   

Køyreplan:
09:00    Styremøte – ordinære 

10:00    Drøftingar og orienteringar
Regionrådet – regional utviklingsrolla – innhald/aktuelle fokusområde.

o Regionrådet – regional utviklingsaktør

o Næring

o Regionalpark som strategi 

o Berekraftig reiseliv  - Lasse Eidskrem/ Anne  Dorte Carlson deltek.

o Kompetansetiltak og FOU

o Ungdom – mobilisering 

11:30 Lunsj

12:00 Informasjon om TV-aksjonen 2013 -  Anita Mørland

12:15 Styremøtet tek til att

15:00 Møteslutt

PS: Ordførarane og rådmenn blir  bedt om å delta i seremoni med signering av samarbeidsavtaler –
for etableringa av felles rus-konsulent umiddelbart etter møtet – same stad.

Leiv Rygg Siri Alice Øvergård
Utvalsleiar Utvalssekretær
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Saksnummer Innhald

PS 106/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 107/13 Godkjenning av møteprotokoll

PS 108/13 Referatsaker

PS 109/13 Delegerte saker

PS 110/13 Styreleiar orienterar

PS 111/13 Dagleg leiar orienterar

PS 112/13 Leiar rådmannsutvalet orienterar

PS 113/13 Fylkeskommunen orienterar

PS 114/13 Status representantskap ymse utval

PS 115/13 Drøfting/orienteringssaker

PS 116/13 Regional park som strategi for regionalt utviklingsarbeid og 
privat/offentleg samarbeid

PS 117/13 Setesdal - pilotprosjekt for nasjonal merkeordning - bærekraftig 
reisemål

PS 118/13 Vedrørande – drøfting av ønskje om reforhandling av samarbeidsavtale
- Setesdal Regionråd

PS 119/13 Søknad om prosjektfinansiering - fengsel - Evje

PS 120/13 Søknad om investeringsstøtte - turisthytte

PS 121/13 Møteplan 2014 - Setesdal regionråd
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PS�106/13�Godkjenning�av�innkalling�og�sakliste

PS�107/13�Godkjenning�av�mçteprotokoll
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PS�108/13�Referatsaker

RS�159/13�Reaksjoner�-�tilbakemdlingar�-�vdr-�tv-pilot/prçvekap.produksjon

bokproduksjon�og�Smaken�av�Setesdal

RS�160/13�Invitasjon�til�småkommuneseminar�25.�juni�2013�-

småkommuneprogrammet

RS�161/13�Komitehandsaming/merknader�-�NTP�2014-2023

RS�162/13�Nyhetsbrev�-�juni�2013�-�Kulturpatruljen�mv-�informasjon�tli

reiselivsrelaterte�bedrfiter�i�Setesdal

RS�163/13�Halvårsrapport�VOX�-Setesdal�vidaregåande�skule

RS�164/13�Utviklingsplan�SSHF�2030�-�rådmannsmçte�27�juni�2013

RS�165/13�Reaksjon�-�Rekkverk�som�stenger�tilgang�til�sluse�og�rasteplass�ved

Storestraum

RS�166/13�Statusrapport�Turlçypenettet�i�Setesdal�juni�2013

RS�167/13�Krypsivprosjektet:�Innkalling�til�nytt�mçte�i�styringsgruppa

RS�168/13�Sçknad�Fase�1��-�Bærekraftig�reisleliv��-�Innovasjon�Norge�2013

RS�169/13�Anmodning�om�utbetaling�av�tilskudd�-�bok/TV-pilot

RS�170/13�Informasjonsmçte�5�sept.�hçstens�utlysninger�Regionalt

forskningsfond�Agder

RS�171/13�Ang.�Avviklingen�av�Setesdal�Næringshage�AS

RS�172/13�Hçring�nytt�program�Interreg�Øresund-Kattegat�-Skagerrak

2014-2020

RS�173/13�Setesdal�-�studietur�-�kompetanseprogram�næringsutvikling

RS�174/13�Velkommen�-�studiestart�-�lærarutdanninga�HiT/�SR/�SVG

RS�175/13�EVU�-avansert�sjukepleie-�tilskudd�for�2013�-�Fylkesmannen�i�AA

RS�176/13�Referat�styringsgruppa�distriktsvennlig�sykepleie�mai�2013

RS�177/13�Krypsivprosjektet:�Påminnelse�om�mçte�4.�juni
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RS�178/13�Konsollidering�av�musea�i�Aust-Agder�-�utakst�til�rapport

RS�179/13�Fullmakt�-�ordinær�generalforsamling�Setesdal�bilruter�2013

RS�180/13�Fçrespurnad�om�overaking�av�arbeidisetesdal.no

RS�181/13�Mentorstipend�til�grundere

RS�182/13�Naboskryt�utsett�til�hausten�for�å�mobilisere�fleire�til�dugnaden�

RS�183/13�Referat�fra�mçtet�vedr.�Euromontana

RS�184/13�Krypsivprosjektet:�Innkalling�til�nytt�mçte�i�styringsgruppa

RS�185/13�Avsluttande�mçte�-�innspel�vedr�Brokke�Suleskard

RS�186/13�Pressemelding�-�Digital�turistinfo�-�Bykle�Kyrkje�er�fçrst�ute�i

Setesdal

RS�187/13�Stçnad�ved�kjçp�av�mjçlkekvote�for�kyr�2013

RS�188/13�Delutbetaling�av�etablererstçtte�Trebyggeriet

RS�189/13�Invitasjon�hçring�planprogram�Regional�plan�for�likestilling,

inkludering�og�mangfold�på�Agder

RS�190/13�Attestasjon�LMT�2012

RS�191/13�Stçnad�ved�kjçp�av�mjçlkekvote�for�kyr�2013�-�svar�på�fçrespurnad

RS�192/13�Laterna�-�videre�prosjekt

RS�193/13�Diskusjonssak�i�Formannskap�EH�-�til�representantskapet�Setesdal

regionråd�-�juni�2013
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PS�109/13�Delegerte�saker

DS�23/13�Svar�på�sçknad�om�stçtte�-��Vannvittig�moro�-�2013

DS�24/13�Stçtte�til�marknadsfçring�av�Ose�Matmarknad

DS�25/13�Tilsagn�om�lçyving�og�utgiftsdekking�i�samband�med�arrangement

DS�26/13�Contentio�-�svar�på�sçknad�om�stçtte�forprosjektfase

PS�110/13�Styreleiar�orienterar

PS�111/13�Dagleg�leiar�orienterar

PS�112/13�Leiar�rådmannsutvalet�orienterar

PS�113/13�Fylkeskommunen�orienterar



Representantar for ymse utval orienterar

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�115/13�Drçfting/orienteringssaker



Saksmappenr: 2013/50-4
Arkiv:
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå

Saksframlegg

Setesdal Regionråd

Saksnummer Utval Møtedato

116/13 Setesdal Regionråd - Styre 11.09.2013

Regional park som strategi for regionalt utviklingsarbeid og 
privat/offentleg samarbeid

Tilråding:
Styret ser det som interessant å greie ut og konkretisere regionalpark som modell og overbygging for 
privat – offentleg samhandling og utviklingsarbeid. Styret ber dagleg leiar om søke om forprosjekt-
løyving i tråd med skissa og drøftinga i møtet.

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka
Distriktssenteret introduserte satsinga på regionalparkar frå Kommunal- og regional departementet 
for Setesdal regionråd i 2012. Styret sin studietur våren 2013 omfatta m.a. vitjing til Valdres natur 
og kulturpark. Mellom dei punkta som styret ønskja vidare utgreiing og drøftingar var ei ev 
parksatsing her. Tilsvarande kom det i juni 2013 oppmoding frå Aust-Agder fylkeskommune om å 
sjå nærare på ordninga med tanke på å få Setesdal som region inn i programmet. 

2. Saksopplysningar
Notatet som følgjer saka er utarbeidd av Kari Huvestad og regionalavdelinga i fylkeskommunen i 
og dagleg leiar i Regionrådet. Bykle kommune var og med i oppstartsmøte ut i frå at dette og kom
opp etter initiativ derifrå - då med utgangpunkt i naturbasert utviklingsarbeid der.
Dagleg leiar vil orientere ytterlegare i styremøtet.

3. Vurdering
Vi har arbeidd mye med skissa som kan vere eit søknadsgrunnlag og utgangspunkt for eit 
forprosjekt. Ein har konkretisert idear til framtidig organisering i notatet som illustrasjon på kva eit 
tydlegare sondering mellom kommunal/interkommunalt samarbeid og regionrådet som arena for 
politikkutforming og forum for Setesdal – og nærings- og utviklingsarbeidet med meir næringsfokus 
og representasjon frå næringsutviklingsapparat og næringslivet sjølve.

Ein prosess med å sjå nærare på parkmodell vil avdekke om dette kan vere ein måte å utlyøse 
meir dynamikk gjennom offentleg og privat samarbeid, og om det kan utløyse auka verdiskaping.

I dialog med Distriktssenteret tyder det på at ein kan søke om ein forprosjektperiode på inntil 2 år 
og sikte på seg inn på eit 10-års program/hovudprosjekt i etterkant dersom ein finn det tenleg.

Gjennom at Regionrådet blir ståande som vertsskap for eit forprosjekt vil styret kunne følgje 
prosessen tett og bidra til ønskja utvikling. I høve andre fellesprosjekt – som t.d. Berekraftig 
reiseliv – er det eit prosjekt som understøtter og vil virke kompletterande for næringsaktørar 
innafor det feltet. Tilsvarande kan ein framover definere felles satsingar på andre område.
Forprosjektet vil konkretisere og avgrense innhaldet vidare blant deltarane. Trong for endringar i 
høve om utgangspunktet er for smalt eller vidt vil kome fram gjennom arbeidet vidare.

Dagleg leiar tilrår at ein går vidare med initiativet og søkjer om forprosjekt.

Valle, den  04.09.2013, Signe Sollien Haugå. dagleg leiar
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Støtteordning: 
Verdiskapingsprogrammet lokale og regionale parker 2013

Tittel:
«Setesdal Regionalpark 2015» 

Mål: Fornying og videreutvikling av Setesdal regionråd med ny organisering 

Strategi: Park som strategi for regionalt utviklingsarbeid og privat- offentlig 
samarbeid i Setesdal.

Ideskisse - modell:

Prosjektet har som hovedintensjon og å konkretisere modell og innhold (kjerneområder mv) for det 

regionale utviklingsarbeidet i Setesdal. Forprosjektet skal utvikle et beslutningsgrunnlag for å opprette 

Setesdal regionalpark i 2015.

Kort beskrivelse: 

«Setesdal regionalpark 2015» opprettes på grunnlag av arbeidet utført av Setesdal Regionråd for å 

videreutvikle et dynamisk og lønnsom næringsliv. Verdiskaping i landbruk og reiseliv og natur- og 

kulturbaserte næringer er et område som vil stå sentralt. Det bygger på føringene gitt i Regional 

utviklingsplan for Setesdal 2020. 

Setesdal regionpark ønskes etablert av Setesdal regionråd som består av de fire kommunene i 

Setesdal. Fylkeskommunen og fylkesmannen står bak satsing på å organisere Setesdal som en 

parkmodell. 

Beskrivelse:

Prosjektet baserer seg på Regional utviklingsplan for Setesdal 2020 med undertema: Et dynamisk og 

lønnsomt næringsliv, med særlig vekt på verdiskaping i landbruk og reiseliv og et sams og koordinert 

næringsapparat med tilhørende strategier: 

 Kunnskapsbasert vekst og nyskaping

 Innovasjon og verdiskaping i landbruk og reiseliv

 Økt lønnsomhet og lokal verdiskaping

 Utnytte lokale fortrinn

 Koordinert og profesjonelt næringsapparat og offentlige satsinger.

Eierskap /samr.arena, 
regionalutvikling

Valle

Bygl

and

Evje 

H

Bykle

Setesdal regionalpark

Regionutviklingsstyre: 
Repr.næringsliv, 
næringsforum og 
regionrådsstyret

Interkommunale 
samarbeid 
Regionrådsstyret / adm.
Poltisisk / adm.

Næringsforum/ 

Setesdalskonf.

Setesdal regionråd
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Det er viktig å styrke attraksjonskraften i Setesdal som et nasjonalt og internasjonalt reisemål basert 

på den særprega natur- og kulturarven, aktiviteter og opplevelser.

Setesdal Regionråd ser behov for å fornye seg og videreutvikle / finne nye samarbeidsmodeller. Park 

kan være en strategi og et redskap i omstillingsarbeidet. I dag er det brytninger i det regionale 

samarbeidet omkring innhold og arbeidsområder. Framtidig kommunestruktur er et moment som vil 

være av betydning framover.

For å organisere seg som park, vil det kreve gjensidige forpliktelser og avtaler. Eksisterende 

samarbeid gjelder kommunene. Disse må tilpasses avtaler med nye og flere aktører for å få til et 

forpliktende arbeid med næringsliv, frivillige organisasjoner, ildsjeler, unge og hvem som helst som lar 

seg engasjere for å utvikle Setesdal park som et produkt.

Setesdal har mange prosjekter og plandokumenter, men det finnes ingen fast eller samlende 

overbygning for privat- og offentlig samhandling for utviklingsarbeid.  Utfordringen er å definere et 

resultatorientert arbeid som gir konkret vekst og verdiskaping framover.  

Setesdal park skal jobbe med følgende tema: 

 Bærekraftig reiseliv – attraksjoner og opplevelsesnæringer

o Grønt reiseliv og utvikling av lokal mat slik det jobbes med i 

http://www.smakenavsetesdal.no/omsmakenavsetesdal Samarbeidsprosjektet om smaken av 

Setesdal har flere initiativ som er på gang. Produktutvikling og samarbeid må utvikles 

videre. I dag er det for få produkter og for liten produksjon. Kobling mot reiseliv er 

livsviktig. Opplevelsestilbud med overnatting, profilere landbruk og lokal mat må 

utvikles videre. I forhold til produktutvikling knyttet til kultur og natur kan en bygge på 

den eksisterende samarbeidsmodellen utvalgte kulturlandskap på Rygnestad og 

Flateland, https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/kulturlandskap/utvalgte-

kulturlandskap/aust-agder (et samarbeid mellom miljøvern- og 

landsbruksdepartementet og Riksantikvaren). Det nystartede Bygningsvernsenteret, 

som støttes av Aust-Agder fylkeskommune, kan være en mulig samarbeidspartner 

her. Prosjektet kan utvikles som et reiselivsprosjekt. Videre har Heiplanen som er en 

regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setedal Austhei et nasjonalt 

stempel og får europeisk status høsten 2013 og kan legitimere park innhold. Setesdal 

landskapsvernområde, Vestheia, omfatter tre fylker som kan få midler til skjøtsel og 

vedlikehold. Setesdal Vesthei bør bedre tilrettelegging og formidling av tur-friluftsliv 

mulighetene. Fylkeskommunen har støtta et forprosjekt Naturhus i Valle sentrum, et 

besøkssenter knytta til verneområdet. Setesdal skårer høyt på attraksjonsverdi, men 

det er behov for produktutvikling, jamfør Telemarksforskning.

Kontakt:

Setesdal Regionråd ved Signe Sollien Haugå
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Bakgrunn:

Setesdal har over tid nærmet seg tanken om oppretting av natur- og kulturpark. Tanken ble drøftet i 

daværenede styre ved etableringen av lokal forvaltning av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane i 

forbindelse med studietur til Nord-Italia der de ble kjent med bla Euromontana og hvordan en så på 

verdiskaping i og rundt større verneområder. Myndighetene bidro med slike grep for å snu utviklingen 

i såkalte «struktursvake» rurale strøk.

Styret i regionrådet drøftet tilsvarende tilnærming i etterkant av studietur til Brussel med introduksjon 

av Euromontana og Fjellregionssamarbeidet / Innovativ fjellturisme i 2011. 

Siden har Distriktssenteret introdusert den norske modellen for styret i Setesdal regionråd og 

tilrettelagt for studietur bl.a. med besøk til Valdres natur- og kulturpark våren 2013.  Styret ba i 

etterkant om at det ble jobbet videre med et grunnlag for ev. søknad til ordningen. Sommeren 2013 

tok Aust-Agder fylkeskommune initiativ i samme henseende – og har siden jobbet med saken fram til 

styremøte i september i samarbeid med Setesdal regionråd. 

Setesdal er et naturlig avgrenset landskapsområde med særegne natur- og kulturverdier. 

Kommunene her Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle samarbeider allerede gjennom Setesdal 

Regionalråd (SR).

Regionrådet har tre hovedarbeidsområder - infrastruktur, interkommunalt samarbeid og 

næringsutvikling. Alt som gjøres er mynta på at det skal være godt å bu, gjeste og drive verksemd i 

Setesdal. En er og opptatt av å ta vare på eigenarten her. 

Kommunene har etablert utstrakt interkommunalt samarbeid på mange tjenesteområder bl.a. innen 

museum, revisjon, renovasjon, brann, IKT og helse. Regionrådet har både en koordinerende rolle for 

eierskapsstyring av eksisterende og utviklingen av nye interkommunale samarbeid – samt oppdrag 

innenfor næringsutvikling. Regionalt næringsfond kan yte støtte til tiltak som gir etableringer, vekst og 

nyskaping i privat sektor.

Regionrådet har også over tid fokusert utbygging av ny infrastruktur og vært pådrivere for det digitale 

Agder og RV 9 spesielt. I de senere år har en også hatt kompetanse som et gjennomgående tema for 

de tre satsingsområdene og iverksatt mange kurs og desentraliserte studietilbud for innbyggere og 

næringsliv.

I det ligger et signal om nedtoning av fokuset fra organisering av interkommunale tjenester og 

driftsområder til mer dynamisk utvikling og samhandling med viktige 

samfunnsaktører/næringslivsledere som fokuserer på verdiskaping og felles merkevarebygging.

Prosjektmål:

«Setesdal skal vere ein attraktiv region å bu, gjeste og drive næringsverksemd i.» ref. Regional 

Utviklingsplan for Setesdal 2020. 

Strategi: Park som strategi for regional utvikling og økt verdiskaping som skal utløse ny privat-offentlig 

samhandling i regionen og revitalisere, og  skape fornya entusiasme og tru/nytte av regionalt 

samarbeid. Det skal utløse vekst i form av økt verdiskaping, lønnsomhet og nye arbeidsplasser.
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Forankring:

Setesdal Regionråd er samarbeidsorganet for Evje og Hornes, Bygland, Bygland og Bykle 

kommuner. Forprosjektet forankres for kommunene gjennom Regionrådet og i Aust-Agder 

fylkeskommune. Parkmodellen vil gi eksisterende samarbeidsform ny dynamikk og 

utviklingsmuligheter. Førende dokumenter for Setesdal:

 Regionplan Agder 2020

 Utviklingsplan Setesdal 2020

 Kulturminneplanen - Et godt varp

 Samarbeidsavtale med Norsk kulturarv – Setesdal regionråd

 Unesco-søknad – immateriell kultur – folkemusikk

 Setesdalsmuseet – strategiplan

 Visit Setesdal – reislivssamarbeidet – avtale

 Bærekraftig Reiseliv. I regi av VisitSetesdal, finansiert av Innovasjon Norge. Oppstart nå.

 Innovativ fjellturisme / Destinasjon Hovden – medlemsskap, Utmarkskommunenes 

sammenslutning – medlemsskap

 Setesdal vesthei – Ryfylkeheiane / SR – Euromontana intiativ

 Fjellregionssamarbeidet  - Fylkeskommune/ kommuner

 VRI – forprosjekt– opplevingar og attraksjonar langs rv 9

 Mimir – forprosjekt internasjonalt lusekoftesenter – Bygland

 Sørlandsutvalget – nasjonalt kompetansesenter for opplevelsenæringene – senter for 

immateriell kulturarv – Setesdal 
 Interreg-prosjektet STU – Skandinavisk Turisme Utvikling, der Setesdal Regoinråd er partner 

og Aust-Agder fylkeskommune er hovedeier og koordinator i forprosjektet på norsk side. 
Prosjekter starter forhåpentligvis i september. 

Prosjektorganisering:

Setesdal Regionråd (SR) er søker/ prosjekteier. SR ser behov å fornye seg og videreutvikle /finne nye 

samarbeidsmodeller i forhold til at regionen skal være attraktiv for å bo, besøke og drive 

næringsutvikling i. Park-modell kan være en aktuell strategi for omstillingsprosessen. Daglig leder av 

SR vil være prosjektansvarlig for en ny prosjektleder.  Det søkes i første omgang om et 2-årig 

prosjekt. Forprosjekt søkes gjennomført i et halvt år – før det går over i et hovedprosjekt. Den 

kortsiktige prosjektperioden/forprosjektet vil være på 2 år til sammen. Den langsiktige perioden

(hovedprosjektet) vil være på 10 år fra 2015-2025, der vi bruker Valdresmodellen som inspirasjon og 

utgangspunkt. 

Forprosjekt skal avklare hvem skal være med som aktører i et parksamarbeid; 4 eller de 3 øverste 

kommunene. Setesdal Region råd har pr. dags dato sitt eget styre bestående av ordfører og rådmann 

fra hver kommune samt fylkesordfører og fylkesrådmann og daglig leder. Dette er det regionale 

partnerskapet mellom fylkeskommunen og Setesdalsregionen som tenkes videreført. 

En fornya og videreutvikla modell Setesdal Regionråd i forhold til parkmodellen kan tenkes innført fra 

2015 – derfor navnet «Setesdal regionalpark 2015»

Side�13



Samarbeidspartnere

Setesdal Regionråd vil være forankringa for en prosjektleder i Setesdal regionpark. 

Reiselivsorganisasjoner, næringsforum/ næringsrepresentanter, regionale ressursmiljø, FOU og 

forvalting, samt politiske entusiaster vil være viktige for å få et kreativt samarbeid.

Parkmodell må utvikle nye samarbeidspartnere og basere seg på det som har fungert godt i 

eksisterende samarbeid. Den må også inkludere viktige interne og eksterne aktører som kan bidra til 

økt verdiskaping på nærmere definerte kjerneområder som representantene i parkstyret definerer og 

prioriterer.

Aktiviteter

Setesdal park med støtte av et engasjer styre skal sikre at målene realiseres gjennom følgende 

initiativ og aktiviteter, ref. utviklingsplan Setesdal 2020:

Avklar rolle og forventninger og hvordan parkmodellen kan fremme utvikling og samarbeid.

Legge til rette for kunnskapsbygging og FOU-prosjekt. Sikre kompetent og attraktiv arbeidskraft.  

Fremme regionale nettverk og møteplasser. Øke tilgang på kapital og styrke kompetansen i 

bedriftene. Satsing på grønt reiseliv og videreutvikle smaken av Setesdal, sammen med satsing på 

kulturlandskap som en opplevelse for reiseliv og kunnskap og tilgang til naturområdene.

Målgrupper

Setesdal Park retter seg mot følgende i Setesdal 

 Næringsliv og private aktører. Bedrifter som har med landbruk, reiseliv, kultur- og natur å 

gjøre. Handel, og tjenesteyting, og relaterte næringer.

 Politikere og beslutningstakere i næringslivet og offentlige virksomheter

 Potensielle produktutviklere og kunnskapspersoner

 Ungdommen mobiliseres og utfordres, for å definere fremtidsgrepa
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Resultat

En videreutvikling av Setesdal Regionråd som parkmodell.

Mer dynamisk utvikling og mer strukturert samarbeid mellom private, offentlige aktører og 

organisasjoner.

En utvikling av verdiskaping i landbruk og reiseliv og et sams og koordinert reiseliv.

Produktutvikling og videreutvikling av smaken av Setesdal og mange nye produkt for 

opplevelsesnæringene.

Økt attraksjonskraft nasjonalt og internasjonalt – merkevaren Setesdal.

Effekter

En 2 års tilskuddsperiode går over i en langsiktig satsing på Park som strategi for å oppnå målene.

Styrket næringsliv og et bedre reiselivsprodukt i Setesdal, både internasjonalt, regionalt og lokalt.

Økt lokal stolthet, identitet og kunnskap blant elever og innbyggere i hele regionen.

Etablerte næringsaktører styrker sin drift og det legges grunnlag for flere nyetableringer i regionen.

Flere og bedre produkter , opplevelser , attraksjoner og virksomheter.

Prosjektet er avhengig av ønske om fornyet regionalt samarbeid og utvikling for felles beste

Geografi

900-Aust-Agder
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Saksmappenr: 2009/444-101
Arkiv: U64
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå

Saksframlegg

Setesdal Regionråd

Saksnummer Utval Møtedato

117/13 Setesdal Regionråd - Styre 11.09.2013

Setesdal - pilotprosjekt for nasjonal merkeordning - bærekraftig 
reisemål

Tilråding:
Setesdal regionråd sluttar seg til arbeidet med å kvalifisere Setesdal til merket 
«Bærekraftig reisemål».

Forprosjektet skal kartlegge og forankre eit ev hovudprosjekt i høve næringsliv og 
kommunane i regionen. 

Styret ber kvar av kommunane peike ut ein person som kontaktpunkt for 
forprosjektet, og oppmodar kommunane til også å stille med ev andre 
personressursar for deltaking i arbeidsgrupper og møteverksemd der det er 
relevant for vedkommande kommune å vere med.

Forprosjektet skal leggjast fram for styret innan årsskiftet 2013-14.
Før ev hovudprosjekt blir sett i gang skal det ligge føre opplegg for finansiering 
mv.

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka
Berekraftig reiseliv er ei nasjonal satsing i regi av Innovasjon Norge. Fire 
destinasjonar; Røros, Vega, Lærdal og Trysil har vore pilotar i prosjektet for å 
utvikle ei merkeordning. Merkeordninga er konkret oppfølging av 
rammeføresetnader for framtidig reiselivsutvikling jf. den nye nasjonale 
reiselivsstrategien. I arbeidet med utvikling av felles reisemålsutvikling, reiserute-
tenkjing og områdeprofilering m.v kom dette opp som aktuell måte og arbeidsform 
for Setesdal. Responsen frå Innovasjon N var umiddelbar positiv sidan dette vil 
vere den første regionen som vil arbeide i større format - utover berre ein 
stad/destinasjon.

2. Saksopplysningar
Styret vart orientert om søknad til Innovasjon N. vedrørande forprosjekt i møte 
22.mai 2013. Rådmannsgruppa var orientert om tilsegn og tenkt innhald i 
forprosjekt-fasen i møte i august 2013.
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Tilsegn om forprosjekt-løyving på kr. 100.000,- til reiselivssamarbeidet ligg føre.
Destinasjonssjef Lasse Eidskrem er prosjektansvarleg – og han har engasjert 
Anne Dorte Carlson som prosess-rettleiar.

Det er og gjennomført to møte med næring og vertskapsfunksjonar, eit i nedre 
Setedal på Revsnes og eit i øvre Setesdal på Hovden.

Styret vil få presentasjon i møte 11. september, - sjå vedlagte presentasjon. 

3. Vurdering

Underteikna har vore informert og har støtta opp om initiativet før søknaden vart 
sendt. Dagleg leiar vurderer ordninga og forprosjektet som viktig – dels som 
prosess og arbeidsform og dels som verkty for kvalitetsutvikling, og kontinuerleg 
fokus på økonomisk og annan bærekraft.

Ein ser og verdiar i å få merksemd nasjonalt og internasjonalt som pilotprosjekt –
som den første som vurderer å søke merkegodkjenning for ein heil region.

Forprosjektet vil avdekke interesseområder for felles og samordna innsats på å 
utvikle reiselivsprodukt, natur- og kulturbaserte opplevingar, attraksjonar mv. og 
moglegheiter for eit ev. hovudprosjekt. 

Ein vil og få eit drøftingsgrunnlag på kost/nytte og nærare spesifiserte tema som 
kan bidra til å løfte reiselivsbransjen i høve fokusområde, kriteria/ indikatorar osb.

Valle, den  03.09.2013

Signe Sollien Haugå
dagleg leiar
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Bærekraftig utvikling i Setesdal
Og veien fram til merket for Bærekraftig Reisemål
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Hva er merket?

• Nytt kvalitetsmerke for reisemål i Norge

• Bygger på en standard som setter krav til 
reisemålets evne til 

• Bærekraftig virksomhet
• Bærekraftig utvikling

• Bygd opp i tråd med de 10 prinsippene 
for bærekraftig utvikling, med fokus på å          
: 

• Ivareta natur, kultur, og miljø
• Styrke sosiale verdier
• Være økonomisk levedyktig

• Forutsetter kontinuerlig utvikling
• Ikke et engangstiltak
• Remerking hvert 3. år

Side�19



UNWTOs 10 prinsipper for bærekraftig reiseliv

Bevaring av natur, 
kultur og miljø

1. Kulturell rikdom

2. Landskapets fysiske og 
visuelle integritet

3. Biologisk mangfold

4. Rent miljø og 
ressurseffektivitet

Styrking av 
sosiale verdier

5. Lokal livskvalitet og 
sosial verdiskapning

6. Lokal kontroll og 
engasjement

7. Jobbkvalitet for 
reiselivsansatte

8. Gjestetilfredshet og 
trygghet; opplevelses-
kvalitet

Økonomisk 
levedyktighet

9. Økonomisk levedyktige 
og konkurransedyktige 
reiselivsdestinasjoner 
gjennom lokal 
verdiskapning 

10.Økonomisk levedyktige 
og konkurransedyktige 
reiselivsbedrifter

1 2 3

(1) Prinsippene bygger på UNWTO sin definisjon av et bærekraftig reiseliv - ”Making Tourism More Sustainable. A guide for policy makers”. UNWTO/UNEP, 2005. EU benytter 
også definisjonen som utgangspunkt for sin handlingsplan for et bærekraftig, europeisk reiseliv, jfr. rapporten ”Action for More Sustainable European Tourism” - februar 2007.
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Eller sagt på en litt enklere måte:

Bærekraft i reiselivet dreier seg om helhet; 

• redusere og fjerne negative fotavtrykk

• fremme kvaliteter i natur, kultur og miljø

• skape levende og levedyktige lokalsamfunn 

• utvikle økonomisk levedyktige reiselivsbedrifter.
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Merket ble lansert av NHD i mars 2013
• De 4 pilotdestinasjonene Røros, Vega, Lærdal og Trysil fikk tildelt merket 

av Trond Giske under lanseringen 

• Ordningen har allerede gitt internasjonal oppmerksomhet 
• Først i verden med en nasjonal merkeordning for reisemål
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Mange har vært involvert i arbeidet

Prosjektstøtte

Referansegruppe

Pilotdestinasjonene

Side�23



Bærekraft er viktig for turistnasjonen Norge 
• Bærekraftig utvikling er en rammebetingelse i den nasjonale reiselivsstrategien. 

• Norges omdømme som et rent, vakkert og bærekraftig reisemål er svært verdifullt og 
et av våre viktigste konkurransefortrinn som turistnasjon 

• Reiselivet påvirker miljø, klima, natur, kultur og lokalsamfunn. Det hviler et ansvar på 
næringen for å utvikle og utøve virksomheten på en måte som reduserer negativ og 
øker positiv påvirkning.

• Merket for bærekraftig reisemål bidrar til å sikre ansvarlighet i næringen
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Markedstrender
• Økende men ikke stor andel miljøbevisste turister

• Innkommende turister til Norge er mer miljøbevisste enn turister til 
andre land

• Turoperatører merker økende interesse og de igjen er mer bevisste i 
valg av operatører

• Økende bevissthet og kunnskap blant turister, mer kritisk blikk på 
praksis med for eksempel avfall
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Hvorfor kvalifisere for merket?

• Øker verdien av merkevaren 
• skaper troverdighet i markedet

• får anerkjennelse for å ta ansvar 

• Skaper engasjement og samarbeid i næringen
• gir god drahjelp til gjennomføring av utviklingstiltak 

• involverer både kommune, lokalmiljøet, ansatte og gjestene

• Øker kvaliteten av enkeltprodukter og 
helhetsproduktet

• Synliggjør den globale betydningen av lokale tiltak

• Samler og synliggjør gode tiltak som finnes og 
utvikles
• er et godt verktøy for markedsføring av bærekrafttiltakene 
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Hvordan kvalifisere for merket?

Forankre i 
næring og 
kommune

Utarbeide 
plan

Samarbeide 
og involvere

Iverksette 
tiltak

Måle og 
dokumentere 

Innfri kravene 
i standarden

Prosess over 12-24 mnd.
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5 områder:

A: Forankring og implementering på politisk plan i kommunen

B: Forankring og implementering i reiselivet

C: Bevaring av natur, kultur og miljø

D: Bevaring av sosiale forhold

E: Økonomisk levedyktighet

5 områder:

A: Forankring og implementering på politisk plan i kommunen

B: Forankring og implementering i reiselivet

C: Bevaring av natur, kultur og miljø

D: Bevaring av sosiale forhold

E: Økonomisk levedyktighet

45
kriterier

45
kriterier

108
indikatorer

108
indikatorer

Om standarden
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Standarden

Link til Standarden: 
http://www.innovasjonnorge.no/PageFiles/29341/B%C3%A6rekraftig%20reis
em%C3%A5l%20kriterier%20og%20indikatorer%201%200.pdf
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Prosessen mot merket

Forankre arbeidet 
i kommune og næring 

Besvare kravene på
områdene A og B

Iverksette tiltak i tråd 
med planen for fase 3 

Kontroll og godkjenning 
av kontrollør inkl. besøk 
på reisemålet 

Måle status på områdene 
A og B 

Måle status på områdene 
C, D og E

Besvare kravene i 
områdene C, D og E

Merket må fornyes 
innen 36 mnd

Lage tiltaksplan for fase 2 Lage tiltaksplan for fase 3
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Fase 1 Sondere interesse

Forankre i kommune og næring 

Søke fase 1

Engasjere veileder

Gjennomføre kurs i bærekraft

Kartlegge status på områdene        
A og B

Søke fase 2 i fellesskap: sentrale 
aktører, dest.selskap og kommune
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Kriterier Indikatorer

A1
Bærekraftig reiseliv skal være 
prioritert i relevante planer og 
strategier regionalt og kommunalt

1. Har kommunen(e) fattet politisk vedtak om å være en aktiv 
bidragsyter for å oppnå merket for bærekraftig
reisemål

2. Er bærekraftig reiseliv beskrevet i regional(e) planer og strategier

A2
Det skal eksistere en handlingsplan 
for bærekraftig reiselivsutvikling for 
destinasjonen

1. Er sentrale interessenter/aktører løpende involvert i planlegging, 
gjennomføring og overvåking av handlingsplanen

2. Dekker planen gapene mellom standarden for bærekraftig reisemål 
og status på destinasjonen (GAP analyse)

Område A 
Forankring og implementering politisk
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Område B 
Forankring og implementering på destinasjonen
Kriterie Indikator
B1
Destinasjonsledelsen skal legge til 
rette for, og ta initiativ til, merker og 
sertifiseringer for miljø, kvalitet og 
bærekraft i reiselivsbedriftene

1. Antall iverksatte tiltak for sertifisering/merking siste kalenderår

2. Antall gjennomførte tiltak siste kalenderår som bidrar til å
fremme bruk av merker og sertifiseringer

B2
Destinasjonsledelsen skal arbeide 
aktivt for økt samfunnsengasjement 
i reiselivet

1. Tar destinasjonsledelsen initiativ til å involvere lokale
krefter/aktører i utvikling av destinasjonen

2. Oppfordres eiere av fritidsboliger til å bidra aktivt i utvikling av 
destinasjonen

3. Støtter destinasjonsledelsen opp om arrangementer, dugnader eller 
andre tiltak basert på frivillig innsats

B3
En betydelig andel av reiselivs-
bedriftene skal bidra aktivt i 
finansiering, utvikling og 
markedsføring av destinasjonen

1. Andel av reiselivsbedriftene som har forpliktende, langsiktige avtaler 
om finansiering av fellestiltak

2. Andel av reiselivsbedrifter på destinasjonen som 
deltar i fellestiltak som utvikling og markedsføring
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Fase 2
Etablere prosjekt ihht PLP 

Engasjere prosjektleder

Besvare destinasjonsbeskrivelse (mal)

Lage grunnlagsdokument bedrift (mal)

Besvare områdene A og B

Kartlegge status på kriterieområdene 
C, D og E (skjema)

Utarbeide handlingsplan for 
bærekraftig reiseliv (mal)

Kontroll A og B, 

Søke fase 3

Mottar merket for intern bruk: 
Bærekraftig reisemål - ”Vi er i gang” 
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Bærekraftig handlingsplan setter retning

• Enkel strategi med 
tiltaksplan

• Arbeidsplan for å 
kvalifisere for merket 
og sikre arbeide i 
årene etterpå 

• Vedtas av både 
næring og kommune

• Gir grunnlag for 
årsrapportering i 
destinasjonsselskap 
og kommuner
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Fase 3 Etablere og starte opp 
arbeidsgrupper

Iverksette tiltak for økt bærekraft i 
hht. plan

Utarbeide bedriftsoversikt

Gjennomføre kartlegginger

Besvare/dokumentere kriterier og 
indikatorer på områdene C, D og E

Utarbeide plan for  
kommunikasjon

Sikre videreføring av 
bærekraftarbeidet

JED7
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Lysbilde 19

JED7 Vi referer fortsatt til C, D og E. Kommer det tydelig nok frem hva A-E er for noe, ettersom "det flotte huset" jeg lagde ikke er med lenger? :-)
Jan Erik Dietrichson; 23.05.2013
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Eksempler på tiltak i pilotene

•«Rørosvert», et 
opplæringsprogram for 
ansatte i reiselivet og andre 
serviceyrker.  

•Satsing på lokale 
mattradisjoner – mellom 
produsenter,  restauranter 
og utsalgssteder. Matguider 
og lokalmat-safarier

•Designprosjekt med NTNU -
søppelkasser i tråd med 
Røros sin visuelle identitet

• På Vega er reiseliv ny 
næring som bygger på og 
videreutvikler 
bærekraftige tradisjoner 

• Bærekraftige natur- og 
kulturopplevelser
(vandring, kajakkpadling, 
sykkelturisme og guiding)

• App for Vega som reisemål 

• Plastposefri destinasjon

• Utvikling av Trollfjell 
Geopark

•Lærdal satser på egen 
historie og kulturminner for 
å skape opplevelser  > 
lengre oppholdstid og nye 
sesonger

•Etablert vertskap og 
formidlingskonsept i gamle 
Lærdalsøyri 

•Miljøsertifisering av 
Borgund stavkirke og flere  

•Etablert «Smak av Sogn» 
med smak, inspirasjon og 
formidling av lokale 
matprodukt

• Trysil har etablert helårs 
stategi for lønnsomhet og 
helårs sysselsetting

• Utviklet et bredt sykkel-
og vandretilbud  

• Mobilisert tungt for 
miljøsertifisering av 
bedrifter /arrangementer 

• Rammeavtale for 
kildesortering for 
destinasjonens 
medlemsbedrifter

• Redusert energiforbruk i 
snøproduksjon, hotell, 
utleiehytter og flomlys
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• Pilotenes erfaring er langt på vei innarbeidet i ordningen og metodikken
• God forankring og godt samarbeid mellom næring og kommune

• Bred involvering – mange tiltak gir resultater

• God plan med konkrete tiltak som følges opp målrettet

• Effektiv innhenting og god struktur på  dokumentasjonen

• Stram og god organisering og prosjektledelse

• Suksess avhenger av langsiktig innsats
• Arbeidet må gis prioritet både administrativt og på beslutningsnivå

• Ansvaret for merkeoppgaven og remerking må plasseres (remerking hvert 3. år)

• Ordningen må kommuniseres aktivt på destinasjonen, i markedsføringen og av Innovasjon 
Norge både nasjonalt og internasjonalt

Erfaring fra pilotene
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Hvordan kan vi utvikle Setesdalen som 
bærekraftig reisemål?
• Noen Muligheter

• Smaken av Setesdal
• Utvikle kommersielle attraksjoner og produkter 

• Kultur – Natur - Historie
• Se på bruk av verneområder i Setesdal
• Utvikle Setesdalen som opplevelsesrute 
• Videreutvikle samarbeid og finansiering av fellestiltak 

• Vurdere tiltak for bærekraftig utvikling i egen 
bedrift
• Støtt oppunder samarbeidstiltakene

• Bidra økonomisk til fellestiltak

• Iverksett tiltak for å bli miljøsertifisert
• Se på bedriftens håndtering av avfall

• Vurdere tiltak for energisparing

• Oppdatere HMS-permen

• Velge leverandører som er miljøsertifisert
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Hva skjer fremover

• Møte i regionrådet 11 september

• Vurdere flere møter med næringen

• Organisere oss

• Kartlegge status på de første kriteriene i standarden

• Søke fase 2

• Iverksette tiltak for å kunne besvare de første kriteriene i standarden

• Utarbeide plan for bærekraftig utvikling
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Finn ut mer under 
www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Synliggjøring under 
www.visitnorway.no/bærekraftigedestinasjoner
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Saksmappenr: 2007/32-28
Arkiv: 000
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå

Saksframlegg

Setesdal Regionråd

Saksnummer Utval Møtedato

118/13 Setesdal Regionråd - Styre 11.09.2013

Vedrørande – drøfting av ønskje om reforhandling av 
samarbeidsavtale - Setesdal Regionråd

Tilråding:
Styret tilrår at dei strategiske dokumenta og virkekrinsen ligg fast ut valperioden. 

Styret er ope for sterkare vekting av prioriterte oppgåver /strategiske satsingar i samband med 
budsjettdrøftingar og revisjon av handlingprogram. Nytt handlingsprogram vil ligge føre til årsskiftet 
2014-15.

Det skal gjennomførast ei ekstern utgreiing av Regionrådet. Dagleg leiar og rådmannsgruppa 
føreslær innhald og avgrensing. 

Styret er open for vurdering av ny fordeling - fast/ folketalsrelatert fordeling - av kommunebidrag i 
samband med den eksterne utgreiinga.

I tråd med tilrådingar frå rådmannsgruppa og dagleg leiar ser ein det som aktuelt at Regionrådet 
vektar rolla som utviklingsaktør framover innafor desse tema:  

 Næringsutvikling og reiseliv 

 Regional park som verkty

 Ungdom – mobilisering

 FOU, kompetanse og samarbeid

Styret ber om at dette og blir vekta i framlegg til budsjettet for 2014.

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka
I representantskapsmøte 18. juni 2013 – sak PS 6/13 Re-forhandling avtale SRR
Informerte Bjørn Ropstad om at formannskapet i Evje og Hornnes kommune ønskjer å re-forhandle 
avtalen med Setesdal regionråd, m.a. grunna usemje i næringssatsing regionalt. Det vart opplyst at 
det gjaldt storleiken på bidraget frå kommunen, og at Evje Hornnes ønskja redusert bidrag.

Det vart fatta slik vedtak:
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«Representantskapet tek informasjonen til orientering, og ber dagleg leiar og styret i Setesdal 
regionråd om å drøfte det som sak til hausten.»

2. Saksopplysningar
Formelle dokument med strategi og visjonsdokument, samarbeidsavtale og vedtektene frå 2007 
følgjer saka. I tillegg er vedlagt «Utviklingsplan Setesdal 2020» som er konkretiseringa av ein brei 
strategiprosess internt og eksternt i 2010-2012. «Utviklingsplan Setesdal 2020» er utvikla parallelt 
med tilsvarande overordna dokument for fylket «Regionplan Agder 2020». 

Utviklingsplanen er partnarskapsdokument mellom Setesdal og Aust-Agder fylkeskommune.

Kommunane og Fylkeskommunen har gjensidig slutta seg til desse strategidokumenta.

3. Vurdering
Dagleg leiar syner til pkt 4 i «Vedtekter for Setesdal regionråd» om at styret skal førebu prinsipielle 
drøftingar og langsiktige målsettingar for representantskapet.

Jf. pkt 6 er innskottet heimla i vedtektene, samarbeidsavtale og budsjettvedtak.

I samarbeidsavtalen pkt 7 yter kvar kommune 1,3 million årleg. 

I pkt 8 kan ein kommune krevje å endre sitt tilskott med eitt års varsel innan 1.1 året før 
tilskottsåret. Intensjonen er vidare at samla kommunal tilskottsramme skal vere avklåra innan 1.10 
året før tilskottsåret.

Det regionale samarbeidet har sidan den nye avtala som vart godkjent i 2007 gjennom tilslutnad 
kommunevis vore basert på likedeling og solidarisk tenkjing om fellestiltak og heilskapleg utvikling 
av Setesdal som region. 

Regionrådet er innretta for å arbeide med regionale samfunnsutfordringar, og for å ta operativt 
ansvar for regionale samarbeidstiltak. Vidare er det nedfelt at ein skal arbeide i partnarskap med 
Aust-Agder fylkeskommune og næringslivet i Setesdal med det regionale utviklingsarbeidet.  

Regionrådet har arbeidd med regionalt viktige saker og kommuneovergripande tema, herunder og 
ei rekke einskildsaker som inngår og understøtter regionale satsingar innunder dei tre 
hovudarbeidsområda; næring, interkommunalt samarbeid eller infrastruktur.
Budsjett og handlingsprogram har vore førande for kva aktiviteter og prosjekt ein har initiert eller 
teke ansvar for i Regionrådet.

Visjons- og strategidokumentet som følgde samarbeidsavtala og vedtektene i 2007 er sidan 
utdjupa og vidareutvikla i «Utviklingsplan Setesdal 2020» som partnarskapsdokument m.a. vs 
Aust-Agder fylkeskommune. 

Det strategiske arbeidet og prosessen med å definere ambisjonar, mål og tiltak i eit langsiktig 
perspektiv var sluttført og vedteke rett før siste val. Styret og representantskapet i Regionrådet har 
fungert som eit konsensusorgan fram til dei siste to åra. Fram til da var det omforeint tilslutnad til 
felles prosjekt og satsingar og disponeringar. 

Som det går fram av årsmeldingane og styrets eigenvurderingar i innleiinga til desse har ein i stor 
grad vurdert måloppnåinga og resultata som gode og i samsvar med det ein planla - og i tråd med 
budsjett og løyvingar. 

Initiativet til Evje og Hornnes kommune kan handle om;
 nedtrapping av det regionale samarbeidet  
 avgrensing av verksemda til færre område
 skeivdeling av bidrag mellom kommunane / vekting mellom kommunane
 initiativ for å forsere endra kommunestruktur  / regionale 

samarbeidsstrukturar

A: Evaluering som grunnlag for vidare drøftingar?
Formelt sett kan ein avgrense drøftinga til å ta stilling til beløpet kommunane skyt inn kvart år. 
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Men – sett i ljos av utviklinga den siste tida er det vanskeleg å sette fart og få til eit godt operativt 
arbeid med mykje divergens i styret. Ein opplev og at styret er delt i oppfatningar av om arbeidet er 
i tråd med strategiar og handlingsplanar.
Utover «eigenvurderingane» som ligg i årsmeldinga kan ein sjå føre seg eksterne evalueringar av 
verksemda. 

Ei evaluering kan sjå på:
 Verksemda i seg sjølv – og over tid, i høve styringsdokument og økonomi, i høve 

dagleg drift/ styrearbeidet osb. 
 Regionrådet og fleire interkommunale samarbeid i Setesdal  - utviklingstrekk
 Regionrådet opp mot andre Regionråd det er naturleg å samanlikne seg med.

I ei slik vurdering må ein ha omforeinte kriteria for kva ein vil evaluere t.d.:
 Måloppnåing - faktisk drift vs styringsdokument (vedtekter, avtaler, strategiske 

dokument, budsjett)
 Organisering – kvalitet / kvantitet, funksjonalitet / formalitet, eigarstyring e.l
 Økonomi – ressurseffektivitet / ringverknader.
 «Brukarundersøking» - notid vs ønskje utviklingsretningar framover

Utvikling av ein slik oppdragsspesifikasjon kan konkretiserast etter ønskje frå styret.

Det kan og avleiast meir overordna diskursar rundt endringar i organisering og styringsformer, 
aktørar, alliansar og prosessar i den nasjonale dirskursen med Setesdal som case. Ein kan og 
nytte høvet til å sjå til NPM-inspirerte idear om mål – og resultatstyring på drifta – og meir «politikk-
utforming» og strategisk retningsval for regional utvikling i styrearbeidet – dersom ein vil 
«endevende» samarbeidet.

B: Omfang og nivå på regionalt samarbeid generelt (Setesdal) og konkret (Regionrådet)

Styret kan ta opp til drøfting om ein er open for redusert ramme og om kommunane ser seg tent 
med redusert regionalt samarbeid gjennom Regionrådet. I det ligg meir fokus på fragmentert og 
kommunevis utvikling, og/eller andre samarbeidsorganiseringea. Dette kan og vere eit høve til å 
drøfte forsterke viljen til samarbeid og ev styrking av Regionrådet som fellesorgan for 
Setesdalsamarbeida. 

Regionrådet er og eit «u-uttalt» verkty for å førebyggje eller forsere kommunesamanslutning / 
samkommuneorganisering.

Regionrådet har etter kvart fått ei samordnande rolle utover å utgreie og utvikle nye 
interkommunale samarbeid. Det vere seg som koordinering av eigarstyringsorgan som sekretariat 
for rådmannsgruppa som administrativt har oppfølginga av dei mange interkommunale 
samarbeida i Setesdal.

Budsjettramma er førande for aktiviteten i det Regionrådet. Bidraga frå kommunane er halde 
uendra sidan 2007. Handlingskraft og aktiviteten er auka monaleg gjennom refusjonsordning for 
differensiert arbeidsgjevaravgift (ei periode), konsesjonskraftavtale og Regionalt næringsfond og i 
den seinare tid mykje prosjektfinansiering (nasjonalt og regionalt t.d. til samhandlings- og 
helsesatsinga). 

Administrasjonen er halde til eit minimum for forsvarleg drift /formalkrav til kvalitet i 
sakshandsaming/økonomi og administrasjon – medan ein kjøpt prosjektleiing (relevant 
kompetanse og kapasitet) i avgrensa periodar for å kunne kjøre nye satsingar på ein profesjonell 
måte utan å forplikte langsiktig i høve lønskostander.

Det vil vere fult mogleg å ha eit regionråd med mindre økonomiske ressursar, dersom ein politisk 
ønskjer å trappe ned samarbeidet og gå i retning av avvikling – eller dersom ein meiner at den 
kommunane er meir tent med å løyse sine oppgåver gjennom skiftande samarbeidskonstellasjonar 
– avtalebasert eller på med annan organisering. Ein taler da om endring av virkekrinsen og 
føremål med samarbeidet.

Dersom ein ser føre seg at kommunane vil vere tent med forsterka tenestesamarbeid i ein «fast 
konstellasjon» og ein ønskjer auka trykk på priorterte tema / tenester vil det vere naturleg snarare 
å sjå på ei oppdatering av bidraga i og inntektsutvikling justert for konsumpris-index mv.
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Ved redusert samla ramme vil aktivitetsnivået bli redusert tilsvarande innafor dei tre virkeområda 
Regionrådet er etla til å arbeide med; infrastruktur, interkommunalt samarbeid og næringsutvikling. 
På kort sikt vil fordelinga mellom virkeområda bli fastsett gjennom årlege budsjettprosessar. 

Konsesjonskraftavtalen er gjeldande t.o.m. 2019, medan regionalt næringsfond blir tildelt regionvis 
og årleg. På kort sikt vil ev redusert deltaking indirekte medføre større relativ ramme pr 
deltakarkommune. Signaleffekten vil truleg kunne ha innverknad vs Fylkeskommunen over tid.

C: Storleik på økonomiske bidrag - fordeling

Styret kan og på prisnippelt grunnlag drøfte om ein ønskjer likeverdig deltaking mellom partane, 
eller om ein ønskjer utgreia ei skeivdeling t.d. i høve folketal og fordeling som for fleire av dei 
andre interkommunale samarbeida med 40 / 60 deling (ein del flatt og resten etter folketal)

Styrerepresentantane frå Evje og Hornnes fremjar og ønskje om annan organisering/ flytte 
oppgåver til aktørar på kommunenivå for å bygge desse opp gjennom regional finansiering. 
Dagleg leiar har ved fleire høve tilrådd at ein vidarefører temporære tenestkjøp med sideblikk på 
kompetanse på fritt grunnlag – og at ein kan nytte desse så langt dei har den kompetansen ein 
treng i ulike prosjekt anten det er gjennom frikjøp av tilsette i einskild kommunar eller inter-
/kommunale verksemder. Vidare er ein oppteken av at nokre funksjonar må ligge fast kommunevis  
- som 1.line i næringsarbeidet. Dagleg leiar vurderer at apparatet i ein kommune ikkje automatisk 
er etla eller eigna til å kunne ta oppgåver på vegne av fleire kommunar ut frå geografi/kompetanse 
eller legitimitet. T.d.ser ein ikkje at Evje utvikling kan ta på seg samordnande næringsfunksjonar 
for dei andre kommunane i Setesdal og kunne ha tilsvarande integritet/legitimitet som 
Regionrådet. Å trekke ut delar av “kontingenten” for å unnatake einskildkommunar frå regionale 
fellessatsingar vil ikkje vere handterbart og det vil vere uheldig i høve eksterne samarbeidspartar 
og regionale styresmakter.  Samstundes er det uproblematisk om einskildkommunar arbeider 
forsterka og med stor kapasitet lokalt dersom ein t.d. ønskjer å sette ekstra ressursar inn i lokalt 
reiseliv, næringsarbeid eller liknande. 

D: Strukturdrøfting på kommune/regionnivå
Desse prosessane ventar ein blir styrde i ein nasjonal diskusjon og uavhengig av denne saka.

Vidareutvikling av eksisterande samarbeid og fornying:
I etterkant av studieturen våren 2013 var det 4 område ein særleg fokuserte og ønskja fokus på 
framover. Rådmannsgruppa og dagleg leiar har arbeidd vidare med dette og med utgangpunkt i 
utviklingsplanen og teke utfordringa om å fokusere «utviklingsarbeid» og vidareutvikling av 
Regionrådet som regional utviklingsaktør framover innafor desse fokusområda: 

 Næringsutvikling og reiseliv 

 Regional park som verkty

 Ungdom – mobilisering

 FOU, kompetanse og samarbeid

Styret vil få framlagt drøftingsgrunnlag for desse framover.

Valle, den 08.08.2013 / 02.09.2013

Signe Sollien Haugå
dagleg leiar
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Saksmappenr: 2013/29-12
Arkiv:
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå

Saksframlegg

Setesdal Regionråd

Saksnummer Utval Møtedato

119/13 Setesdal Regionråd - Styre 11.09.2013

Søknad om prosjektfinansiering - fengsel - Evje

Tilråding:
Styret syner til prosjektplan og løyver kr. 125.000,- til dekking av eksterne rådgjevingstenester/ 
kostnader, jf prosjektplanen. Løyvinga blir finansiert ved omdisponering frå ramma til 
helsenæringssatsinga.  Løyvinga blir ytt på vanlege vilkår i næringssaker.

Ein føreset at aktørane framover nyttar omgrepet region om Setesdal og anten Evje-området, Evje, 
eller Evje Hornnes kommune for å omtale staden/ det lokale nivået i fengselsprosjektet. 

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka
Styret fekk ei hastesak til møte 22.05.13 og gjorde vedtak der ein bad om ny sak med lokal 
medfinansiering.

I etterkant har Evje utvikling utarbeidd ny søknad og prosjektskisse som følgjer saka. 
I mellomtida har det og vore arbeidd politisk og avhalde møte med justisminister Grete Faremo.

2. Saksopplysningar
Søknad/ prosjektplan og vedtak om delfinansiering frå Evje utvikling (EU) med kr 65`i eigeninnsats 
og kr 65`som løyving følgjer saka. Hovudtyngda i arbeidet ligg i kjøp av tenester frå eksterne 
einskildpersoner og ekstern rådgjevar/konsulent for deltaking i prosjektet mv.  Dagleg leiar i EU er 
prosjektleiar. Eksterne tenester er estimert til 165` - medan reiseverksemd, interne prosjektleiing 
og møtekostnadar for styringsgruppa er samla rekna til 65`. Ymse er estimert til 15`.

3. Vurdering
Det er tvillaust viktig å ha ressursar og tyngde for å arbeide for å få lokalisert nytt fengsel til Evje 
og Setesdalsregionen. 

Prosjektet vil kartlegge behovet for nytt fengsel, kriterieoppnåing, utvikle materiell for 
påverknadsarbeid/ innsal av prosjektet i høve styresmaktene.

I høve å posisjonere seg er det av største tyding at materiell og påverknadsarbeid er overtydande 
og profesjonelt, og minst på høgde med «konkurrerande» konsept/ lokaliseringar. - Og at 
prosjekteigarane nyttar eksterne fagmiljø/ konsulentar med spisskompetanse i oppdraget.

Dagleg leiar tilrår at ein sikrar fullfinansiering av eksterne rådgjevingstenester/kostnader i 
prosjektet – dvs kr 125` og føreset at andre og interne kostnader/ møteverksemd og 
eigeninnsatsen til PL blir dekka av Evje utvikling/kommunen.

Valle, den  03.09.2013

Signe Sollien Haugå
dagleg leiar
1 Prosjektskisse fengsel EU
2 EU protokoll 0613-260813
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2013

Ståle Jostein Olsen

Evje Utvikling AS

12.06.2013

Prosjektbeskrivelse	
Setesdalsfengselet
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Evje Utvikling AS Evjemoen 4735 Evje | telefon 37 92 70 10 | fax 37 92 70 11 post@evje-utvikling.no | www.evje-utvikling.no | org.nr. 983906672 | bankkontonr 2901.11.40570

PROSJEKTBESKRIVELSE
Prosjektet vil se på mulighetene for å få etablert et større regionalt fengsel til Evjeregionen.

Arbeidet vil se på hvilke fordeler og muligheter en lokalisering av ett større regionalt fengsel 

har å bety for Kriminalomsorgen for å få løst sine fremtidige behov for soningsplasser, som 

erstatning for dagens fengler i Kristiansand og Arendal.

Arbeidet vil også fokusere på de muligheter en slik etablering har i samspill med allerede 

etablerte åpne soningsplasser, som i dag er lokalisert til Evje.

I tillegg vil prosjektet også berøre de mulighetene etableringen kan bety for en styrking og 

utvikling av Evjeregionen og hele Indre Agder.

BAKGRUNN

Som kjent er fengslene i Arendal og Kristiansand av en slik karakter at det blir vurdert om 

man skal bygge nytt fengsel på sørlandet, som kan ta opp i seg de som i dag ligger i de to 

nevnte byene. 

I det som i dag ligger under Arendal fengsel er det bare avdelingen på Evje som ligger fast i 

langtidsplanene, det andre skal fases ut.  

Det er pr dato ikke tatt stilling til om det skal bygges noe nytt fengsel, men allerede nå er det 

startet en «kamp» om en mulig fremtidig lokalisering.  Det foreligger nå en rekke aktuelle 

kandidater som arbeider for lokalisering til:

 Froland kommune
 Lillesand kommune
 Vennesla kommune
 Listerregionen (Hægebostrad kommune)
 Mandal kommune
 Evje og Hornnes kommune

De ovennevnte kandidatene prøver etter beste evne å alliere seg med respektive regioner og 

nærliggende byer.

For å styrke næringsutvikling og bosetning i Setesdal er det igangsatt ett arbeid for å 

lokalisere det nye fengselet til Evje.

Det tas utgangspunkt i at det pr i dag er etablert en avdeling av Arendal fengsel, lokalisert til 

Evjemoen.  Vi ser at dette har fungert svært godt og at det tilfører både arbeidsplasser i 

fengselet og i forskjellige former for tilstøtende tjenester.

Lokaliseringen av ett fengsel til Evje vil ha svært store og positive regionale konsekvenser, 

som:

 bidra til økt sysselsetting og befolkningsutvikling i Setesdal

 få en stor statlig organisasjon, som kan være en motor i videre utvikling av dalen
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 styrke Evje som regionssenter, for derigjennom å styrke hele regionen

 bidra til utvikling i eksisterende bedrifter og at nye bedrifter etableres i regionen.

MÅLSETTING
Gi beslutningstakere ett best mulig grunnlag i sitt valg av fengselslokalisering, slik at den 

naturlige lokaliseringen vil være Evjeregionen.

I tillegg til de opplagte målene handler det også om å oppnå uttalte politiske mål, som bla å 

beholde dagens bosetning i distriktskommunene og helst øke den.  

Som mange distriktsregioner sliter også Setesdal med at folketallet ikke er stabilt og 

grunnlaget for bosetning og næringsutvikling kan bli vanskeligere for hver dag som går.  

Norge sliter med at vi har Europas sterkeste sentraliseringstendens og det må kraftige grep 

dersom vi skal kunne snu denne.  Ved å lokalisere en større statlig arbeidsplass i distriktet vårt 

kan også regjeringen være med på å styrke denne regionen.

Delmål	

 Kompetanse og kunnskapsbygging
 Styrke kontaktnett
 Sterkere fokus på Setesdal
 Få politikere og Kriminalomsorgen til å velge Evjeregionen som lokaliseringssted for 

fengselet

Resultatmål kort	sikt:
Lokalisere «Sørlandsfengselet til Evjeregionen»

Resultatmål	lang	sikt:
De langsiktige målene for en fengselsetablering i Evjeregionen er:

 Minimum 200 ansatte i fengselet
 Nye arbeidsplasser i etablering av nye tjenestetilbud
 Kompetanseutvikling
 Økt bosetting i regionen
 Styrking av eksisterende næringsliv

GJENNOMFØRING
Prosjektet har en kort tidshorisont, og skal være sluttført innen medio juni 2013.
I tillegg vil nettverksbygging være en løpende aktivitet.

AKTIVITETER
 Kartlegge behov for nytt fengsel
 Kriterieoppnåelse
 Utvikle innsalgsmateriale
 Innsalg
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MÅLGRUPPER
Prosjektet tar sikte på å nå alle aktuelle aktører som kan ha innvirkning eller innflytelse på en 

fremtidig plassering av nye fengselslokaliteter på Agder, som:

 Agderbenken
 Øvrige politikere sentralt og regionalt
 Kriminalomsorgen
 Nabokommuner
 Lokalbefolkning

ORGANISERING	OG	SAMARBEIDSPARTNERE
I forberedende fase må prosjektorganiseringen komme på plass mht styringsgruppe (SG), 
prosjektledelse (PL), identifisere samarbeidspartnere og etablere arbeidsgruppen (AG).

Prosjektet forankres i Evje Utvikling, Evje og Hornnes kommune og Setesdal Regionråd som 
prosjekteier (PE). 

Det etableres en styringsgruppe (SG) med representanter fra PE som skal sikre gjennomføring 
i henhold til planer og budsjetter. Styringsgruppen oppnevner prosjektleder (PL) fra en av 
eierne.

Videre er det viktig å knytte til seg samarbeidspartnere som har ulike roller (AG).
Denne gruppen kan bestå av personer med kompetanse i forhold til Kriminalomsorgen, 
tidligere erfaringer med fengselsetableringer og fra (SG) etc.

Arbeidsdeling
Eierne av prosjektet må delta i arbeidet både i styrings- og arbeidsgruppen. 

Styringsgruppesammensetning,	mandat	og	oppgaveavklaring

Styringsgruppen (SG) består av en representant fra hver av prosjekteierne slik:
Deltaker Evje Utvikling AS: Kjell Rune Nakkestad
Deltaker Evje og Hornnes kommune: Bjørn Ropstad
Deltaker Setesdal Regionråd: Leiv Rygg

Prosjektledelse	(PL)	og	oppgaveavklaring

Ståle Olsen, Evje Utvikling AS, er prosjektleder.

PL inngår avtaler med eksternt konsulent/rådgivingsselskap for deltakelse i prosjektet og 
prosjektrapport.

Det innledes samarbeid med eksterne enkeltpersoner, som kan levere enkelttjenester i 
prosjektet.

Arbeidsgruppens	(AG)

AG bistår PL i gjennomføringen etter oppsatt plan:
 Planlegging
 ha det faglige ansvar for prosjektinnhold
 bidra med avtaler med samarbeidspartnere for gjennomføring av de ulike tiltakene i 

prosjektet

Side�52



Evje Utvikling AS Evjemoen 4735 Evje | telefon 37 92 70 10 | fax 37 92 70 11 post@evje-utvikling.no | www.evje-utvikling.no | org.nr. 983906672 | bankkontonr 2901.11.40570

 AG bidrar til koordinering av innsats og etablerer arbeidsgrupper 

BUDSJETTPLAN

Finansieringsplan

Tittel SUM

Setesdal Reionråd 125 000

Lokal finansiering (Evje og Hornnes kommune/Evje Utvikling/private) 125 000

Sum kostnader 250 000

Kostnadsplan

Tittel SUM

Kjøp av eksterne rådgivingstjenester 165 000

Møtevirksomhet 15 000

Reise 30 000

Prosjektledelse 25 000

Diverse 15 000

Sum kostnader 250 000

Ståle Olsen
Daglig leder
Evje Utvikling AS 
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Protokoll 0613-260813
Det ble mandag 26.08.13 avholdt styremøte i Evje Utvikling AS på mail.

Tilstede: Kjell Rune Nakkestad
Grethe Ueland Hunshamar
Vidar Smeland
Liv Hansen

Sak 30/13 Fengsel
Det er viktig å jobbe aktivt hele veien frem til beslutning om beliggenhet er 
fattet. Det bør jobbes aktivt mot kommuner i indre Agder. Det må også jobbes 
med gode argumenter og motargumenter. Adm. må til neste styremøte ta en 
vurdering på om det er nok ressurser til at denne jobben gjøres på en god måte. 

Det er søkt regionrådet om kr 125 000 (50%) til gjennomføring av prosjektet, 
som vi anser er av stor regional betydning. Det står i søknaden at det er kr 
125 000 (50%), som finansieres lokalt.

Det foreslås det bevilges 25% fra fond, tilsvarende kr 62.500 og at resterende 
kr.62.500, 25% settes inn som egeninnsats.

Vedtak
«Styret i Evje Utvikling er svært positiv til søknad om prosjektmidler for å 
arbeide for lokalisering av et større fengsel for Sørlandet, lokaliser til 
Evjeregionen.

Dersom arbeidet lykkes vil det være det prosjektet som gjennom alle tider vil 
ha den aller største betydning næringsmessig, sysselsettingsmessig og 
bostedsmessig for hele regionen og indre Agder. 

Styret bevilger inntil kr 125 000 (50%) til gjennomføring av prosjektet, hvorav 
kr 62 500 som tilskudd gjennom det lokale næringsfond og kr 62 500 i form av 
egeninnsats.»

Evje, 26.08.13

_____________________ ____________________
Kjell Rune Nakkestad Vidar Smeland
styreleder styremedlem

_____________________ ____________________
Grethe Ueland Hunshamar Liv Hansen
styremedlem styremedlem
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Saksmappenr: 2013/13-2
Arkiv:
Sakshandsamar: Leiv Rygg

Saksframlegg

Setesdal Regionråd

Saksnummer Utval Møtedato

120/13 Setesdal Regionråd - Styre 11.09.2013

Søknad om investeringsstøtte - turisthytte

Tilråding:
Ut får ei samla vurdering avslår styret søknaden. 

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka
DNT Sør har fleire hytter i Setesdal vesthei - og dei søkjer om støtte til utviding og 
oppgradering av Bossbu i Valle kommune.

2. Saksopplysningar
Søknad følgjer saka. Søkjar har fått mellombels munnleg svar tidlegare om at ein 
ikkje kan pårekne støtte ut frå gjeldande praksis. Dagleg leiar er 2.vara til styret i 
DNT Sør - saka er difor handsama av styreleiar av habilitetsomsyn.

3. Vurdering
Som det går fram av søknaden er hytta verdfull i høve gjestar til Setesdal og 
turfolk spesielt. Løypenett og hytter er ein viktig gjennomgåande infrastruktur i 
Vestheia.

Det er nærliggjande å ha sideblikk til saker frå reiselivsverksemder. Då ville ein 
vurdert investeringar i nybygg/ utviding av driftsgrunnlag/ kommersielle effekter for 
verksemda ved utvidinga – medan oppgradering av eksisterande bygning ville blitt 
vurdert som vanleg vedlikehald og trekt ut av søknadsgrunnlaget – før 
realitetshandsaming.

Søkjar er ein ideell organisasjon – og praksis i høve investeringsstøtte til 
næringsverksemd er ikkje direkte overførbar. Ein er ikkje kjent med at det 
tidlegare er ytt støtte til liknande saker – og etablering av ny praksis vil kunne vere 
førande i høve ev framtidige saker.

Sett i ljos av avgrensa rammer og signal frå styret i høve spissing og avgrensing 
av virkekrinsen til Regionrådet tilrår ein at søknaden blir avslegen.

02.07.2013

Leiv Rygg
styreleiar
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Vedlegg
1 Søknad om støtte til ombyggingsprosjekt - DNT Sørs turisthytte Bossbu i 

Setesdal Vesthei
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Saksmappenr: 2006/861-14
Arkiv: 000
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå

Saksframlegg

Setesdal Regionråd

Saksnummer Utval Møtedato

121/13 Setesdal Regionråd - Styre 11.09.2013

Møteplan 2014 - Setesdal regionråd

Tilråding:
Styret godkjenner møteplan som framlagt.

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka
--

2. Saksopplysningar

Framlegg til møteplan følgjer saka.

3. Vurdering

---

Valle, den  04.09.2013

Signe Sollien Haugå
dagleg leiar
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JAN FEB MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DES

STYREMØTE REGIONRÅDET 22 19 19 23 21 18-19 20 17 22 19 17

REPRESENTANTSKAPSMØTE

RÅDMANNSMØTE 8 5 5 3 7 4 6 3 8 5 4

BYKLE kommunestyre

E - H kommunestyre

Bygland kommunestyre

Valle kommunestyre

SETESDALSKONFERANSEN 24-25

FYLKESTING

FYLKESUTVAL

Sørlandtinget

Agderkonferansen

KS strategikonf/fylkesmøte

MED ATTERHALD OM EVT. ENDRINGAR UNDERVEGS

         MØTEPLAN - SETESDAL REGIONRÅD - 2014
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