
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, 20.02.2014

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre  
26.02.2014 kl. 09:00 på Revsnes Hotell   

Køyreplan:
Kl 09:00 Møtestart
Kl 11:30 Lunsj
Kl 12:00 Ekstraordinært eigarmøte Setesdalsmuseet (opphald i styremøte SRR)
Kl 13:00 Styremøte hald fram
Kl 15:00 Møteslutt

Tarald Myrum Siri Alice Øvergård
Utvalsleiar Utvalssekretær
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Saksnummer Innhald

PS 16/14 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 17/14 Godkjenning av møteprotokoll - styremøte SRR 21. januar 2014

PS 18/14 Referatsaker

RS 10/14 Agderprosjektet: En god start for alle

RS 11/14 SEKT - kompetanseutviklingsprogram - samling 20.  - 21. februar

RS 12/14 Fengselsprosjekt Evje

RS 13/14 Grøn kraftkile - invitasjon til nettverkssamling 25 feb 2014

RS 14/14 Møte i Krypsivprosjektet på Sørlandet

PS 19/14 Delegerte saker

DS 9/14 Utsett frist - tilsegn om etablerarstøtte

PS 20/14 Drøfting/orienteringssaker

PS 21/14 Styreleiar orienterar

PS 22/14 Dagleg leiar orienterar

PS 23/14 Leiar rådmannsutvalet orienterar

PS 24/14 Fylkeskommunen orienterar

PS 25/14 Status representantskap ymse utval

PS 26/14 Innleiande drøfting  - Kommunereforma og Setesdal

PS 27/14 Hovudprosjekt - Setesdal regionale helsesenter

PS 28/14 Riksveg 9 - prosjektplan 2014

PS 29/14 Vidareføring - samarbeidsavtale / tenestekjøp - Visit Setesdal

PS 30/14 Søknad om støtte til bokprosjekt og tv-produksjon - UOFF
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Møteprotokoll
Setesdal Regionråd - Styre

Møtestad: Revsnes Hotell
Dato: 21.01.2014
Tid: 12:00

Faste medlemer som møtte:

Namn Funksjon Representerer
Tarald Myrum
Nina S. Johnsen
Leiv Rygg
Bjørn Ropstad
Jon Rolf Næss
Tor Hallvard Mosdøl

Styreleiar/ordførar
Varaordførar
Ordførar
Ordførar
Ordførar
Varaordførar

Valle kommune
Valle kommune
Bygland kommune
Evje og Hornnes kommune
Bykle kommune
Bykle kommune

Varamedlemer som møtte:

Namn Møtte for Representerer
Terje Greibesland
Line Vennesland

Olav Neset
Finn Bjørn Rørvik

Bygland kommune
Evje og Hornnes kommune

Frå administrasjonen møtte:

Namn Stilling
Signe Sollien Haugå
Siri Alice Øvergård

Dagleg leiar
Rådgjevar/utvalssekretær

Andre som møtte:

Namn Funksjon
Aasmund Lauvdal
Jens Arild Johannessen
Eivind Berg

Rådmann Bygland kommune
Rådmann Evje og Hornnes kommune
Rådmann Valle kommune

Valle, 21.1.2014

Siri Alice Øvergård
Utvalssekretær
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Godkjenning av møteprotokoll

---------------------------------- ----------------------------------
----------------------------------
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Saksnummer Innhald

PS 1/14 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 2/14 Godkjenning av møteprotokoll - SRR 20.11.2013

PS 3/14 Referatsaker

RS 1/14 Endring i eierforhold Visit Sørlandet Booking AS

RS 2/14 Prosesslederkurs

RS 3/14 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Setesdal 
Næringshage AS ( under avvikling)

RS 4/14 Tilsagn om tilskudd (nr 2013/61) til Setesdal regionråd "Inspirasjon 
grønt batteri - utvikling av pilotprosjekt ingeniør fornybar energi"

RS 5/14 Utbetaling av rammebevilgning til Setesdal Regionråd

RS 6/14 Reguleringsplan for rv.9 Sandnes-Harstadberg i Valle kommune -
utlegging av offentleg høyring

RS 7/14 Rapport felles kompetansetiltak  næring 2013

RS 8/14 Rapport kvinnenettverket 2013

RS 9/14 Oppsigelse av stilling - medarbeidar

PS 4/14 Delegerte saker

DS 1/14 Svar på søknad om støtte til mjølkekovte-kjøp - Bjåen

DS 2/14 Lønsjustering 2013 - rådgjevar

DS 3/14 Svar på søknad om støtte til etablering av kennel

DS 4/14 Støtte til pilotanlegg - fleire komplimenterande energiberarar -
fornybar energi - solcelle

DS 5/14 Svar på søknad om støtte til profilering / tv-produksjon

DS 6/14 Rock i Brokke

DS 7/14 Svar på søknad om støtte til nydyrking - Langeid

PS 5/14 Drøfting/orienteringssaker

PS 6/14 Styreleiar orienterar

PS 7/14 Dagleg leiar orienterar

PS 8/14 Leiar rådmannsutvalet orienterar

PS 9/14 Fylkeskommunen orienterar

PS 10/14 Status representantskap ymse utval

PS 11/14 Konstituering av styret - perioden 2014-2015

PS 12/14 Forslag til tenestekjøp - sekretariat- og merkantile tenester mv -
Valle kommune

PS 13/14 Søknad om støtte aksjonen " Sykler til Cuba"

PS 14/14 Søknad om støtte til markedsføring – profilutvikling - UOFF

PS 15/14 Søknader om støtte til investering i landbruksbygg - UOFF
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PS 1/14 Godkjenning av innkalling og sakliste
Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 21.01.2014

Handsaming:
Tor Hallvard Mosdøl ba om at sakspapira blir lagt ut med varsel og høve til nedlasting som 
kommunane.

Vedtak:
Innkalling og saksliste vert godkjent. Sakspapir skal leggast ut med varsel og høve til 
nedlasting som for kommunane. Samrøystes.

PS 2/14 Godkjenning av møteprotokoll -styremøte i 
Setesdal regionråd 20.11.2013
Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 21.01.2014

Handsaming:

Vedtak:
Møteprotokollen frå styremøte i regionet 20. november 2013 vert godtkjent. Samrøystes.

PS 3/14 Referatsaker
Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 21.01.2014

Handsaming:
Dagleg leiar orienterte stutt i nokre av sakene: 1/14, 3/14, 4/14 og 9/14.

Vedtak:
Styret tek referatsakene til orientering. Samrøystes.

RS 1/14 Endring i eierforhold Visit Sørlandet Booking AS
RS 2/14 Prosesslederkurs
RS 3/14 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Setesdal Næringshage AS ( under avvikling)
RS 4/14 Tilsagn om tilskudd (nr 2013/61) til Setesdal regionråd "Inspirasjon grønt batteri - utvikling av 
pilotprosjekt ingeniør fornybar energi"
RS 5/14 Utbetaling av rammebevilgning til Setesdal Regionråd
RS 6/14 Reguleringsplan for ny RV9 Sandnes-Harstadberg i Valle kommune - utlegging til offentleg høyring
RS 7/14 Rapport felles kompetansetiltak næring 2013
RS 8/14 Rapport kvinnenettverket 2013
RS 9/14 Oppsigelse av stilling – medarbeidar

PS 4/14 Delegerte saker
Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 21.01.2014

Handsaming:
Dagleg leiar orienterte stutt kring dei delegerte sakene.

Vedtak:
Styret tek dei delegerte sakene til orientering. Samrøystes.

DS 1/14 Svar på søknad om støtte til mjølkekovte-kjøp - Bjåen

Side�7



DS 2/14 Lønsjustering 2013 - rådgjevar
DS 3/14 Svar på søknad om støtte til etablering av kennel
DS 4/14 Støtte til pilotanlegg - fleire komplimenterande energiberarar - fornybar energi - solcelle
DS 5/14 Svar på søknad om støtte til profilering / tv-produksjon
DS 6/14 Rock i Brokke
DS 7/14 Svar på søknad om støtte til nydyrking - Langeid
DS 8/14 Svar på søknad om støtte til forstudie vedproduksjon

PS 5/14 Drøfting/orienteringssaker
Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 21.01.2014

Handsaming:
Bjørn Ropstad tok ved seinare høve opp spørsmål vedrørande oppfølging av førespurnad frå 
Evje og Hornnes kommune. Styreleiar signalisert at ein tek sikte på drøfte skisse/ framdrift i 
høve reforhandling av avtale snart.

Bjørn Ropstad føreslo at Regionrådet skal drøfte kommunereforma. Styreleiar orienterte om 
planlagt deltaking i nasjonal konferanse om kommunereform og føreslo at ein førebur sak til 
neste møte.

Vedtak:
Dagleg leiar blir bedt om å førebu drøftingsgrunnlag i høve kommunereforma til neste møte. 
Samrøystes.

PS 6/14 Styreleiar orienterar
Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 21.01.2014

Handsaming:
Leiv Rygg orienterte kring ferdig utkast til prosjektplan i Vannområde Otra.

Vedtak:
Styret tek orienteringa til orientering. Samrøystes.

PS 7/14 Dagleg leiar orienterar
Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 21.01.2014

Handsaming:
Dagleg leiar orienterte stutt om arbeidsoppgåver p.t:

 Årsoppgåver/rekneskap
 Rapportering NRF
 Omorganisering kontor
 Oppfølgingssaker: næringssatsinga, helsenæringsprosjektet, reiselivssatsinga, 

utdanningstilbod, RV9, ekstern samhandling, eigarmøte IKS
 Nye heimesider
 Regionplan Agder
 Infrastruktur
 Regionplan 2020 – klima
 Kompetanse – Agderprosjektet, barnehagelærarutdanning
 Næringsarbeid: næringskoordinator – rolleutvikling, strategisk næringsplan, 

næringsforum, Porsgrunnsamlinga, berekraftig reiseliv m.m
 Helse som vekstnæring – vidareføring regional helsesatsing
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Vedtak:
Styre tek orienteringa til orientering. Samrøystes.

PS 8/14 Leiar rådmannsutvalet orienterar
Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 21.01.2014

Handsaming:
Aasmund Lauvdal orienterte om følgjande: 

 handsaming av høyringsutkast til ny Brannvernlov
 arbeid om felles ordning i kommunane for innkjøp/kassasering av inventar og utstyr
 ny profil – kommunane og interkommunale samarbeid
 innkjøp av nytt datasystem for internkontroll/kvalitetssikring

Vedtak:
Styret tek orienteringa til orientering. Samrøystes.

PS 9/14 Fylkeskommunen orienterar
Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 21.01.2014

Handsaming:

Vedtak:

PS 10/14 Status representantskap ymse utval
Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 21.01.2014

Handsaming:
Aasmund Lauvdal orienterte om kommande sak til kommunestyrane, vedrørande rådmenn 
som eigarrepresentantar i renovasjon og brann.

Vedtak:
Styret tek informasjonen til orientering. Samrøystes.

PS 11/14 Konstituering av styret - perioden 2014-2015
Tilråding:
I medhald av vedtektene for Setesdal regionråda av 14.12.2007, jf pkt 4 konstituerer styret seg for 
perioden 2014-215 og vel ……………….som leiar og …………som nestleiar.

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 21.01.2014

Handsaming:
Ordskifte – om representasjon i andre utval følgjer, person eller rolle. Styret drøfta gjeldande 
fullmakter og representasjonar og.

Vedtak:
I medhald av vedtektene for Setesdal regionråda av 14.12.2007, jf pkt 4 konstituerer styret seg for 
perioden 2014-215 og vel Tarald Myrum som leiar og Jon Rolf Næss som nestleiar.

Styreleiar representera Regionrådet i Regionplan Agder 2020 og politisk samordningsgruppe. 
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Styreleiar blir og vald som leiar av styringsgruppa i Rv 9-prosjektet. Styringsgruppa blir utvida med eit 
nytt medlem; Leiv Rygg. 

Styret gir styreleiar fullmakt til å møte i eigarmøte/ generalforsamlingar  i Evjeklinikken AS. 
Styret gir dagleg leiar fullmakt til å møte i eigarmøte/ generalforsamlingar  i Setesdal bilruter AS.

I Konsesjonskraftfondet sitt portefølgjeutval er vald Aasmund Lauvdal i tillegg til Tallak Hoslemo.
I overordna samarbeidsutval med Sørlandet sjukehus møter Jens Arild Johannessen, og i 
arbeidsutvalet møter Elisabeth Sveen Kjølsrud.

Samrøystes.

PS 12/14 Forslag til tenestekjøp - sekretariat- og 
merkantile tenester mv - Valle kommune
Tilråding:
Styret gir dagleg leiar fullmakt til å signere avtale som framlagt. 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 21.01.2014

Handsaming:

Vedtak:
Styret gir dagleg leiar fullmakt til å signere avtale som framlagt. Samrøystes.

PS 13/14 Søknad om støtte aksjonen "Sykler til Cuba"
Tilråding:
Styret løyver kr. 25.000,- til «Sykler til Cuba» som omsøkt. Løyvinga blir dekka gjennom ansvar 9101.

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 21.01.2014

Handsaming:

Vedtak:
Styret løyver kr. 25.000,- til «Sykler til Cuba» som omsøkt. Løyvinga blir dekka gjennom ansvar 9101. 
Samrøystes.

PS 14/14 Søknad om støtte til markedsføring -
profilutvikling
Tilråding:
Styret løyver kr. 32.360,- der inntil 50 % av kostandene av godkjent kostnadsgrunnlag (poster som 
profilhandbok, nettside-spesifikasjon og nettbutikk). Eigeninnsats i innhaldsutvikling /tekst osb til 
heimesidene fell utanfor det Regionrådet yter støtte til. Løyvinga blir ytt frå Regionalt næringsfond –
på vanlege vilkår.

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 21.01.2014

Handsaming:

Vedtak:
Styret løyver kr. 32.360,- der inntil 50 % av kostandene av godkjent kostnadsgrunnlag (poster som 
profilhandbok, nettside-spesifikasjon og nettbutikk). Eigeninnsats i innhaldsutvikling /tekst osb til 
heimesidene fell utanfor det Regionrådet yter støtte til. Løyvinga blir ytt frå Regionalt næringsfond –
på vanlege vilkår. Samrøystes.
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PS 15/14 Søknader om støtte til investering i 
landbruksbygg
Tilråding:
Styret avslår søknad om støtte til investering i landbruksbygg med bakgrunn i avgrensa ramme til 
næringssaker, støttenivå og ut frå samla vurdering/prioriteringar for disponering av Regionalt 
næringsfond. Vedtaket gjeld søknadar frå Tor Morten Evje, Sven Reiersen og Tom Terje Haugland.

Vedtaket og saksutgreiinga er førande for framtidige investeringssaker / landbruksbygg.

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 21.01.2014

Handsaming:

Vedtak:
Styret avslår søknad om støtte til investering i landbruksbygg med bakgrunn i avgrensa ramme til 
næringssaker, støttenivå og ut frå samla vurdering/prioriteringar for disponering av Regionalt 
næringsfond. Vedtaket gjeld søknadar frå Tor Morten Evje, Sven Reiersen og Tom Terje Haugland.

Vedtaket og saksutgreiinga er førande for framtidige investeringssaker / landbruksbygg. Samrøystes.
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Sist endret: 12.11.13 23:06:00 1

    Agderprosjektet:

En god start for alle

Prosjektskisse

1 Introduksjon

En stor internasjonal faglitteratur viser at tiltak i tidlig barndom – som gir barna et trygt og 

stimulerende læringsmiljø før de begynner på skolen – er det mest effektive virkemidlet for å 

gi barn fra vanskeligstilte familier
1

bedre muligheter til å lykkes i utdanningsløpet og 

arbeidslivet. Med utgangspunkt i denne kunnskapen vil Agderprosjektet bekjempe 

levekårsutfordringer i Agderfylkene. Agderprosjektet skal tilby femåringer i barnehage et 

læringsopplegg med et betydelig større fokus på læring enn det som er vanlig i norske 

barnehager i dag. Målsetningen med prosjektet er å sikre at barn i større grad har samme 

læringsgrunnlag ved skolestart, og dermed likere muligheter for å lykkes i utdanningsløpet og 

arbeidslivet. Slik kan prosjektet bidra til å hindre at levekårsproblemer går i arv.

I tillegg til å ta utgangspunkt i eksisterende kunnskap, vil også Agderprosjektet bidra til å 

frembringe ny kunnskap. Agderprosjektet vil bli utført som et felteksperiment. Det vil si at en 

gruppe barnehager i Agderfylkene blir vilkårlig delt mellom en kontroll- og en 

eksperimentgruppe. Barnehagene i eksperimentgruppen vil motta et planlagt læringsopplegg 

for femåringer, mens barnehagene i kontrollgruppen fortsetter som før. Ved å sammenligne 

resultater på ferdighetstester hos barn i kontroll- og eksperimentgruppen kan vi systematisk 

undersøke Agderprosjektets virkninger på barns muligheter til å lykkes i skolen. I tillegg er 

målsetningen å tilrettelegge slik at barna kan følges helt opp til voksen alder for å undersøke 

virkninger av prosjektet på arbeidsmarkedsdeltakelse.

Det er viktig å understreke at selv om Agderprosjektet har fokus på barns læring i 

førskolealder, erkjenner også Agderprosjektet barndommens egenverdi og viktigheten av lek. 

Utgangspunktet for Agderprosjektet er at for dyktige barnehagelærere er det ingen motsetning 

mellom lek og læring. 

I det følgende gir vi en kort oppsummering av faglitteraturen som er utgangspunktet for 

Agderprosjektet. Deretter gir vi en nærmere skisse av Agderprosjektet. 

                                                     
1

Med barn fra vanskeligstilte familier mener vi barn av foreldre med lav inntekt og utdanning.
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Sist endret: 12.11.13 23:06:00 2

2. Kunnskapsgrunnlag

2.1 Betydningen av familiebakgrunn

Familiebakgrunn har stor betydning for barns utvikling. Flere studier fra USA og Europa viser 

at skoleprestasjoner, utdanningsnivå, arbeidsmarkedstilknytning og lønn er avhengige av 

familiebakgrunn. Spesielt viser studiene at barn av foreldre med lav utdanning eller lav 

inntekt har dårligere muligheter til å lykkes i utdanningsløpet og arbeidslivet.
2

Dette gjør seg også gjeldende i Norge. Allerede i treårsalderen har barn av foreldre med høy 

utdanning bedre språkferdigheter enn barn av foreldre med lav utdanning (Schjølberg et al. 

2008). Det ser særlig ut til at mors utdanning er viktig for barns vokabular i førskolealder 

(Størksen, Ellingsen, Tvedt og Idsøe 2013). I tillegg har både mors og fars utdanning, samt 

familiens inntekt, betydning for barns matteferdigheter i førskolealder (Størksen og Mosvold

2013). I norsk grunnskole er det store forskjeller i karakterer mellom barn av foreldre med 

høy og lav utdanning (Hægeland et al. 2005). I tillegg viser flere studier at barn av foreldre 

med høy utdanning i større grad enn andre lykkes med å fullføre videregående skole og ta 

universitetsutdanning.
3

Barn av foreldre med lav lønn har dessuten større sannsynlighet for å 

selv tjene lite som voksne (Bratberg et al. 2008), og barn av sosialhjelpsmottakere har større 

sannsynlighet for å motta sosialhjelp som voksne (Lorentzen og Nilsen 2008).

Det er flere forklaringer på hvorfor familiebakgrunn har stor betydning for barnets utvikling. 

Selv om genetisk arv har betydning, viser omfattende forskning at oppvekstmiljøet også er 

svært viktig (Shonkoff og Phillips 2000, Mogstad, Kalil, Rege og Votruba 2013). Spesielt 

peker forskningen på at stimulering tidlig i barndommen er viktig, både for barnas kognitive 

evner – som matematikk- og leseferdigheter og språkforståelse – og deres ikke-kognitive 

evner – som sosiale, motoriske og emosjonelle ferdigheter. Av ulike grunner evner foreldre i 

forskjellig grad å gi barnet en slik stimulering. 

En mulig årsak er at foreldre har ulike evner og kapasitet til å engasjere barna i lek og 

aktiviteter som er utviklende for barnet med tanke på skolestart. Faglitteraturen viser spesielt 

at utvikling av barnets evner til selvregulering – som oppmerksomhet, hukommelse og evne 

til å hemme uhensiktsmessige impulser – er spesielt viktig for hvordan barnet senere lykkes i 

utdanningsløpet og arbeidslivet. Selvregulering i tidlig alder er viktig både for å lære seg 

lesing, matematikk og vokabular i første klasse (McClelland et al. 2007). I tillegg viser 

Moffit et al. (2011) at graden av selvkontroll før skolestart samvarierer med inntekt, helse, 

rusmisbruk og kriminalitet ved alder 32 år. McClelland et al. (2013) viser at oppmerksomhets-

spennet hos barn i fireårsalderen samvarierer med sannsynligheten for å fullføre 

universitetsutdannelse. 

Flere studier tyder på at lav grad av selvregulering er noe av årsaken til at vanskeligstilt 

familiebakgrunn har stor betydning for barns skoleprestasjoner (NICHD Early Child Care 

Research Network, 2003; Sektnan, McClelland, Acock og Morrison 2010). Dette betyr at barn 

                                                     
2

Se for eksempel oversiktsartikkelen d’Addio (2007).
3

Se «Tidlig innsats for livslang læring» (St.meld. nr. 16, 2006–2007).
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Sist endret: 12.11.13 23:06:00 3

fra vanskeligstilte familier utvikler svakere selvregulering i tidlige år, som igjen får negativ 

innvirkning på resultater i skolen. Evnen til selvregulering ser også ut til å være avhengig av 

familiebakgrunn i Norge. En studie av barn i norske barnehager viser at evnen til 

selvregulering hos jenter i førskolealder samvarierer med familiebakgrunn (Størksen og

Ellingsen 2013). I tillegg viser studien at guttene generelt har dårligere evner til 

selvregulering enn jentene.

2. 2 Langsiktige virkninger av førskoletiltak

Betydningen av familiebakgrunn for barns utvikling har motivert omfattende internasjonal 

forskning på tiltak i tidlig barndom som kan bedre utviklingsmulighetene til barn fra 

vanskeligstilte familier. Spesielt har det vært forsket på virkninger av førskoletiltak som gir 

barna et trygt og stimulerende læringsmiljø. En stor internasjonal faglitteraturen viser at gode 

førskoletiltak kan være av stor betydning for barnas utvikling, og dette gjelder spesielt for 

barn fra vanskeligstilte familier (Barnett 1995). Et godt førskoletilbud til denne gruppen kan 

forventes å øke barnas sjanse for å fullføre videregående skole, ta høyere utdanning og lykkes 

på arbeidsmarkedet. Mogstad og Rege (2009) gir en introduksjon til denne faglitteraturen. 

Hvorfor gir førskoletiltak barn fra vanskeligstilte familier bedre muligheter for å lykkes i 

utdanningsløpet og arbeidslivet? Nobelprisvinner i økonomi James Heckman forklarer dette 

med at læring er en selvforsterkende prosess der tidlig læring fostrer mer læring (Heckman 

2006; Cunha og Heckman 2007). Det vi lærer i småbarnsalderen, forsterkes gjennom det 

Heckman kaller en «multiplikatoreffekt». Førskoletiltak vil derfor være særskilt 

virkningsfulle fordi de sikrer barnet et større læringsutbytte i første klasse, noe som fører til 

ytterligere større læringsutbytte i andre klasse og så videre. For eksempel vil et barn som har 

en velutviklet språkforståelse ved skolestart, lære mer i skolen enn et barn med dårlig 

språkforståelse, fordi et godt språk gjør læring lettere. Et barn med god selvregulering vil ha 

bedre muligheter til å engasjere seg i læringssituasjoner enn et barn med svak selvregulering –

som i større grad vil følge sine impulser og falle ut av det pedagogiske opplegget.

En viktig konsekvens av multiplikatoreffekten er at forskjellene som eksisterer blant barn 

allerede i småbarnsalderen, vil forsterke seg i skolealder. Dette betyr at jo senere vi setter inn 

læringstiltak, jo mindre effektive vil slike tiltak være. Det blir derfor dyrt å gjennomføre 

spesialundervisning i grunnskolen og videregående skole for å ta igjen manglende oppfølging 

i førskolealder. Av samme grunn er det vanskelig å ta igjen tapt læring i småbarnsalderen 

gjennom arbeidstrenings- og tiltaksprogrammer i voksen alder. Heckman (2006) underbygger 

sin teori med en rekke empiriske studier som viser at tiltak i skolen og arbeidsmarkedstiltak 

har svært begrenset betydning sammenlignet med førskoletiltak. 

3. Agderprosjektet

Faglitteraturen som ser på betydningen av gode førskoletilbud for barns utvikling har viktige 

implikasjoner for barnehagesystemet i Norge. Barnehager kan bidra til at barn i større grad 

har samme læringsgrunnlag ved skolestart, og dermed likere muligheter for å lykkes i 

utdanningsløpet og arbeidslivet. Slik vil gode barnehager kunne hindre at fattigdom går i arv, 
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samtidig som det på lang sikt vil være med å redusere forskjellene i inntekt og levekår i 

samfunnet.

Med utgangspunkt i denne kunnskapen vil Agderprosjektet bekjempe levekårsutfordringene i 

Agderfylkene. Agderprosjektet skal tilby femåringer i barnehage et læringsopplegg med et 

betydelig større fokus på læring enn det som er vanlig i norske barnehager i dag.

2.1 Læringsopplegget

Agderprosjektets skal fire dager i uken gi femåringer i barnehage et to timers læringsopplegg 

ledet av en barnehagelærer. Læringsopplegget skal være bestemt på forhånd i en konkret 

læringsplan med konkrete læringsmål. Disse skal være knyttet til Rammeplanens fagområder 

innen for eksempel «Kommunikasjon, språk og tekst», og «Antall, rom og form» 

(Kunnskapsdepartementet 2011). Videre skal utarbeidelse av læringsplan og læringsmål ta 

utgangspunkt i kunnskap om hva som har størst betydning for barnets læring. Det vil 

vektlegges at små barn lærer i et samspill og i kommunikasjon med voksne hvor kvaliteten på 

denne relasjonen er av avgjørende betydning (Birch og Ladd, 1997; Pianta og Stuhlman, 

2004).- I tillegg vil læringsopplegget ha fokus på psykososiale og kognitive forutsetninger for 

læring, som for eksempel: 

 barns bevissthet omkring egen læring (meta-kognisjon) (Lauffer, 1994), 

 selvregulering (det å styre sin atferd bort fra impulser, og være oppmerksom på 

læringsinnholdet) (McClelland et al., 2007; Tominey & McClelland, 2011, 2013) og 

 positive relasjoner (Birch & Ladd, 1997; Pianta & Stuhlman, 2004).-

I tillegg til å tilby et læringsopplegg for femåringer i barnehage, vil Agderprosjektet utarbeide 

og gjennomføre detaljerte planer for å gi stadig faglig påfyll til de pedagogene som allerede er 

i barnehagene og som samspiller med barna i leke- og omsorgs-situasjoner i hverdagen. 

Agderprosjektet vil også utarbeide og arrangere seminar for femåringenes foreldre som gir 

dem innblikk i deres eget bidrag til læring og motivasjon hos barn.

Barnehagelæreren som leder læringsopplegget i den enkelte barnehage skal være rekruttert, 

opplært og finansiert av Agderprosjektet.  Hver barnehagelærer vil ha ansvar for å lede 

læringsopplegget for femåringene i to barnehager. I tillegg har hver barnehagelærer ansvar for 

å gjennomføre planen for å gi faglig påfyll til pedagogene i sine barnehager, samt arrangere 

foreldreseminar. Jobb som barnehagelærer i Agderprosjektet er en fulltidsstilling. Fire dager i 

uken fordeler barnehagelæreren på femåringene i hver av de to barnehagene. En dag i uken 

benyttes til planlegging, faglige møter med andre barnehagelærere i Agderprosjektet, faglige 

møter med pedagogene i sine barnehager, samt foreldreseminar.  

2.2 Forventninger til læringsopplegget

Faglitteraturen tyder på at det er førskoleprogram med læringsaktiviteter ledet av en voksen er 

viktig for barnas utvikling i tillegg til den naturlige læringen som foregår hos barn gjennom 

lek. Videre kommer det frem at kvalifisert personell er viktig.
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I Norge er andelen barnehageansatte med førskolelærerutdannelse forholdsvis lav. For 3-5 

åringene kreves det kun en pedagogisk leder per 18 barn i Norge. Til sammenligning er det 

om lag 11 barn per pedagog i Sverige, mens i Danmark er det 7 barn per pedagog.
4

På denne 

bakgrunn forventes det at Agderprosjektet – med å øke pedagogtettheten – kan ha stor 

betydning for utviklingen til de berørte femåringene. 

I barnehagens rammeplan er det ikke et krav om at barna daglig skal delta i læringsaktiviteter 

som er planlagt og ledet av voksne. Barnehagens rammeplan inneholder heller ingen konkret 

læringsmål eller læringsplan, selv om det er formulert syv læringsområder hvor personalet har 

ansvar for å gi generell stimulering (Kunnskapsdepartementet, 2011). Mogstad og Rege 

(2013) påpeker at dette er problematisk fordi det kan bidra til å øke sosiale forskjeller av to 

årsaker:

1) Det kan føre til stor variasjon i barnehagers fokus på læring avhengig av de ansattes 

kompetanse. Dette kan bidra til å øke sosiale forskjeller dersom ressurssterke foreldre benytter 

barnehager av høyere kvalitet.

2) Det kan føre til at barnets læring i barnehagen i stor grad er avhengig av barnets egne evner 

til å innlede og delta i læringsopplevelser. I rammeplanen vektlegges det at barns egne 

interesser og spørsmål danner grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen. 

Dersom norske barnehager ensidig fokuserer på en slik tilnærming til læring bør vi være 

bekymret for at det er barna som har mange positive læringsopplevelser i hjemmet som er 

flinkest til å uttrykke sin undring og stille personalet spørsmål. I så fall kan disse barna få et 

større læringsutbytte av barnehagen enn barn som har færre positive læringsopplevelser i 

hjemmet.

På denne bakgrunn forventes det at Agderprosjektet – med å fire dager i uken gi femåringer i 

barnehage et to timers læringsopplegg ledet av en barnehagelærer – kan ha stor betydning for 

barns utvikling – spesielt for barn fra vanskeligstilte familier.

Det er viktig å understreke at Agderprosjektets organiserte læringsopplegg ikke strider mot 

dagens rammeplan. Den sosialpedagogiske tradisjonen som preger dagens rammeplan har et 

helhetlig læringssyn, som vektlegger læring gjennom opplevelser og lek. Det fremheves at det 

å se omsorg, oppdragelse, lek, hverdagsaktiviteter og læring i sammenheng er et særtrekk ved 

norsk barnehagetradisjon. Dette synet er det viktig å ta med seg, både i og utenfor de 

organiserte læringsaktivitetene. Utgangspunktet i Agderprosjektet er at for en dyktig pedagog 

er det ingen motsetning mellom lek og læring.

2.3 Felteksperiment

Agderprosjektet vil bli utført som et felteksperiment. Det vil si at vi helt vilkårlig trekker 50 

barnehager fra en gruppe barnehager som har samtykket til å delta i Agderprosjektet. Disse 

vilkårlig trukket 50 barnehagene er i eksperimentgruppen som vil motta Agderprosjektets 

planlagte læringsopplegg for førskolegruppen (de som går siste år i barnehagen). Resten av 

                                                     
4
Se ”Tidlig innsats for livslang læring” (St.meld. nr.16, 2006-2007).
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barnehagene er i kontrollgruppen som fortsetter som før.  For å sikre en stor kontrollgruppe 

bør gruppen som har samtykket bestå av minst 150 barnehager. 

Ved å sammenligne resultater på ferdighetstester hos barn i kontroll- og eksperimentgruppen 

når disse barna kommer i første klasse og senere klassetrinn, kan vi dermed systematisk 

undersøke hvordan Agderprosjektet forbedrer barns muligheter til å lykkes i skolen. I første 

omgang vil barnas ferdigheter i skolen måles ved hjelp av kartleggingsprøver i skolen som 

allerede gjennomføres i dag. Det kan i tillegg være aktuelt å teste hele eller deler av utvalget 

med mer intensive nettbrettbaserte måleinstrumenter som gir mulighet for å se nærmere på 

flere utviklingsområder enn bare matte og norsk, og som også i større grad kan omfatte 

skårene til de aller sterkeste elevene i utvalget. I tillegg er målsetningen å tilrettelegge slik at 

barna kan følges helt opp til voksen alder for å undersøke virkninger på 

arbeidsmarkedsdeltakelse.

2.4 Tidsplan

Nedenfor følger en foreløpig skisse til tidsplan for Agderprosjektet:

- Januar 20 14 - desember 2014: Utvikling av læringsopplegget (Konkrete læringsmål og 

læringsplan for femåringer, plan for å gi pedagogene faglig påfyll, plan for foreldreseminar)

- Januar 2014 - juni 2014: Dialog med kommunene angående deltakelse, endelig avtale med 

kommunene. Innhente samtykke fra minst 150 barnehager. 50 trekkes vilkårlig som 

eksperimentgruppe.

- Januar - mai 2014: Søke datatilsynet om å få benytte testresultater i skolen på individnivå, 

koble disse til registerdata, samt informasjon om hvilken barnehage barnet gikk i som 

femåring.  

- Januar - april: Rekruttere faglig leder PostDoc og PhD

- August 2014 - desember 2014: Rekruttering av barnehagelærere

- Januar 2015 - juni 2015: Opplæring av barnehagelærere og faglig leder

- August 2014 - juni 2015: Dialog, forberedelser med barnehager i eksperimentgruppe

- August 2015 - juni 2016: Prosjektimplementering – kontinuerlig oppfølging av 

barnehagelærerne – jevnlige møter mellom barnehagelærerne og faglig leder

- Vår 2017 - : Innsamling av resultater på tester blant målgruppen når disse går i første klasse 

i skolen

- Januar 2017 - : Dataanalyse basert på førsteklasse-data

- November 2017: Første rapport klar!

Det skal også tilrettelegges slik at kohorten (barn født i 2010) som ble berørt av 

Agderprosjektet helt inn i voksen alder. For eksempel, i 2029 kan en se om prosjektet hadde 

en effekt på sannsynligheten for å fullføre videregående skole.

2.4 Prosjektledelse

Forskningsprosjektet vil ledes av Mari Rege og Ingunn Størksen ved Universitetet i 

Stavanger. En kort bio av Rege og Størksen følger nedenfor. 
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Mari Rege er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i 

Stavanger og ESOP ved Universitetet i Oslo. Rege har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra 

Universitetet i Oslo. Hun arbeider innenfor fagfeltene arbeidsmarkedsøkonomi, 

utdanningsøkonomi og adferdsøkonomi. Hennes forskning har blitt publisert i en rekke 

ledende internasjonale fagtidsskrift. Rege har ledet flere store forskningsprosjekt finansiert av 

Norges forskningsråd. Rege var medlem i det regjeringsoppnevnte Fordelingsutvalget og 

sitter nå i det et offentlig utvalg som skal vurdere grunnopplæringens fag opp mot krav til 

kompetanse i et framtidig samfunns- og arbeidsliv (Ludvigsen-utvalget). Hun sitter også i 

Forskningsrådets divisjonsstyre for samfunn og helse.

Ingunn Størksen er professor i pedagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i 

Stavanger. Størksen har doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo. Hun har ledet flere 

forskningsprosjekt knyttet til barnehage finansiert av Norges forskningsråd. For tiden arbeider 

hun særlig med barns relasjonelle ferdigheter, selvregulering og læring i overgangen mellom 

barnehage og skole i forskningsprosjektet Skoleklar (www.uis.no/skoleklar). 

Forskningsprosjektene har gitt muligheter for samarbeid med nasjonale og internasjonale forskere 

innen førskolefeltet. Størksen har publisert i internasjonale forskningstidsskrift og for 

praksisfeltet, og har i de senere årene vært med på å utarbeide alderstilpassede 

forskningsinstrument for små barn, blant annet testbatteri for nettbrett. 

2.5 Ressurser

Nedenfor følger en foreløpig skisse for menneskelige ressurser som vi kreves i 

Agderprosjektet:

- En administrativt ansvarlig (deltid, til tider fulltid i fire år)

- 25 barnehagelærere (deltid tre måneder + fulltid ett år)

- En faglig leder/PostDoc + PhD (fulltid fire år)

- Professor Ariel Kalil, University of Chicago (10% i fire år)

- Professor Megan McClelland, University of Oregon (10% i fire år)

- Professor Ingunn Størksen, UiS (to år 50% + to år 25 %)

- Professor Mari Rege, UiS (to år 50% + to år 25 %)

- Førsteamanuensis Ingeborg Foldøy Solli (to år 50% + to år 25 %)

I tillegg vil det være kostnader knyttet til reiser og møter, samt formidling og publisering av 

prosjektet. 
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S E K T

Selvinnsikt - Entreprenørskap -

Kreativitet - Teknologi 

4 samlinger/8 - 10 samlingsdager totalt

1. samling: 6. - 7. juni 2013

2. samling: 26. - 27. september 2013

3. samling: 20. 21. februar 2014

4. samling: juni 2014)

--------------------------

3. samling: torsdag 20. og fredag 21. februar 2014

Sted: Universitetet i Agder, Kampus Grimstad

Strand Hotel Fevik, Nedre Hausland 80, 4870 Fevik. www.strandhotelfevik.no

Program, dag 1, torsdag 20. februar

10.00 - 10.15: Kaffe og en matbit. UiA, Kampus Grimstad, Rom A 2 021

10.15 – 10.30: Velkommen, intro fra sist samling og om SEKT III

10.30 – 11.00: Om INNOVASJON ved Professor Arne Isaksen, UiA

11.00 – 11.15: Pause

11.15 – 12.00: Samspill mellom privat og offentlig v/Bjørn Vedal, JBU Ugland

12.00 – 12.30: Fusjoner og omlegging av tilgang til tidligfasekapital for nye 

bedrifter v/Petter Amundsen, Coventure

12.30 – 13.15: Lunsj

13.15 – 14.00: Omvisning på UiA, e-helse LAB, Kampus Grimstad

14.00 – 14.45: Omvisning på UiA, Mekatronikk Robot LAB, Kampus Grimstad

14.45: Avreise fra Kampus Grimstad til Strand Hotel Fevik med privatbiler

15.15: Innsjekk Stand Hotel Fevik

16.00: Bussavgang til Nøgne Ø
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16.30 – 18.30: Nøgne Ø; en velsmakende gründerstory! Historie, omvisning og 

smaksprøver.

18.30: Buss tilbake til Strand Hotel Fevik

20.00: Felles middag

Program, dag 2, fredag 21. februar

Frokost

09.00 – 09.45: Solskinn, palmer og Strand; en eksotisk gründerstory v/ Agnes 

Berntsen

09.45 – 10.15: Fra MCP til DuKan; gründerstories v/ Alf Aanonsen

10.15 – 10.30: Strandkaffe

10.30 – 11.15: Endring! Hva krever det egentlig av oss?

11.15 – 12.00: Sosialt entreprenørskap; Portalen AS v/ Wenche Rønning

12.00 – 12.45: Lunsj

12.45 – 14.00: Gruppearbeid; Utfordringsbilder & Quo Vadis etter SEKT?

14.00 – 14.30: Oppsummering, neste samling, vel hjem og god helg
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Nytt 
Sørlandsfengsel 
på Evje
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Løsningsforslaget kan gi:
 •  76 varetektsplasser i Kristiansand og Arendal frigjøres:
–  ved at dagens fengsler i Arendal og Kristiansand omgjøres til   
    varetektsplasser.

 •  200 nye soningsplasser på Evje:
– nytt lukket fengsel med høyt sikkerhetsnivå – løses ved at   
   Evje Fengsel Eiendom AS bygger nytt Sørlandsfengsel på Evje  
   som leies ut til Kriminalomsorgen.

 •  30 nye åpne soningsplasser på Evje:
– en økning på 30 fra dagens 20 åpne soningsplasser.
– fengsel med lavere sikkerhetsnivå, løses ved at Evje Fengsel   
   Eiendom AS bygger ut dagens åpne fengsel med 30 nye åpne  
   soningsplasser.

Erfaring og plassering:
 •  90 % av befolkningen på Sørlandet innen en drøy times 
    rekkevidde:
 •  Evje har gode erfaringer med Arendal fengsel, Evje avdeling:
– Godt samarbeid med og mellom Kriminalomsorgen, politiet,      
   videregående skole, Helse, kommunen, NAV, privat næringsliv     
   og næringsparken.

Økonomisk fordelaktig:
 •  Et samarbeid mellom private og offentlige aktører i regi av  
    Evje Fengsel Eiendom AS, der Kriminalomsorgen tilbys: 
– «nøkkelferdig» fengsler der Kriminalomsorgen betaler leie.

– de private forestår selve investeringen (leiepris under 10 % av 
byggekost.) på samme måte som for Arendal fengsel, Evje avdeling.

Kvalifisert kompetanse: 
 •  Gode muligheter for å skaffe kvalifisert personell: 
– ref. erfaring med dagens åpne fengsel
 •  Mulighet for Fengselsskolen (KRUS):
– eget «Evje kull» 
 •  NAV: 
– aktivt tilstede i dagens fengsel, kan utvides tilfredsstillende
 •  Tannhelse:
– kan etableres inne i fengselet
 •  Helse:
– løses fra Evjes Helseklynge – Livsmestringsklynge
 •  Evje og Hornnes videregående skole:
– videreutvikle dagens gode samarbeid
 •  Tilrettelagt arbeid:
– videreutvikle dagens gode samarbeid med Evjemoen Næringspark

Tidsvindu:
Sørlandsfengselet ferdig 4. kvartal 2016 da må:
 •  Leieavtaler og byggeplaner ferdiggjøres innen 3. kvartal 2014
 •  Byggestart 4. kvartal 2014

Utvidelse av åpne soningsplasser ferdig 4. kvartal 2015 da må:
 •  Leieavtaler og byggeplaner ferdiggjøres innen 3. kvartal 2014
 •  Byggestart 4. kvartal 2014 

 • 76 varetektsplasser
 • 200 nye soningsplasser med høyt sikkerhetsnivå
 • 30 nye soningsplasser med lavere sikkerhetsnivå

Et virkemiddel for å redusere soningskøen ved å gi:
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Nytt fengsel

Arendalfengsel,Evjeavdeling
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Alternative tomter 

Arendal fengsel, 
Evje avdeling
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Innbydingtil møte om kraftsakeri kommunane

Framoverblir det meir vasskraft,vindkraft, nett ogpumpekraft!Gamle
reguleringskonsesjonarskalfornyast.Oppfølgingavdessesakenekrevmonalegmed
kompetanseogressursari dei råkakommunane. Forå kunnefølgjeoppsakenepåein aktiv
måte, sikreei strategiskrett / berekraftigutviklingfor lokalsamfunnasomofrar
naturressursar, såynskjerme å haei lita samlingfor administrativtpersonellsomer ellerblir
involvert i slikesaker. Sidanenergiogklimastårsentralt i RegionplanAgdervert og
fylkeskommunanebedeninn.

Listerregionråd,SetesdalregionrådsamtÅseralkommunehardifor blitt samdeom åprøve
å etablereeit nærmaresamarbeidkringdette fagfeltet. Omdette samarbeidetkanvere
nyttig ogkvaslagsarbeidsformein skalhahar metenkt å finne ut gjennomå haeit
arbeidsmøtepåRevsneshotell påByglandsfjord25 februarkl 10-15.

Programmetfor møtet vert somfølgjer:

PROGRAM
1000-1020 Velkomen, bakgrunnogføremålvedJørgenTjørhom,Lister.
1020-1030 Kortpresentasjonavdeltakarane.
1030-1130 Kvautfordringarharme i energirelatertekonsesjonsprosessarogkorleis

løysermedesseutfordringanei dag? Kvarregionleggfram sinevurderingar.
Lister: JørgenTjørhom
Åseral: JørnHaug
Setesdal: TallakHoslemo

1200-1230 Lunsj.
1230-1315 Korleissikrestørstmogeleglokalogregionalverdiskaping?Innleiingved

TaraldMyrum. Diskusjon.
1315-1400 Korleisivaretaenkeltkommunersynskjeroginnspeli konsesjonsprosessarog

revisjonssaker?Korleisgjermedette i dag– bådesomenkeltkommuneog
region?InnleiingvedArneTronsen.Diskusjon.

1400-1445 Korleissamarbeideframover?Byggingavnettverkogkompetanse. Liv
Birkelandeller SveinVangenfrå Listerrådet

1445-1500 Oppsummeringogavslutning

Me vonardette kanfangeinteresseogvereeinnyttig dagfor allepartar.
Helsingfrå programkomitéensomer:

JørgenTjørhom,ListerRegionråd LivBirkeland,ListerRegionråd
JørnHaug,Åseralkommune GeirSkjevrak,SetesdalRegionråd
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Krypsivprosjektet på Sørlandet
Sekretariat: Fylkesmannen i Vest-Agder, miljøvernavdelingen

Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post           postmottak@fmva.no
Postadr. Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand Hjemmeside http://www.fylkesmannen.no/va
Telefon 38 17 60 00   Telefaks 38 17 60 13 Org.nr. NO974 762 994   

Saksbehandler: Atle Torvik Kristiansen Vår dato:   05.02.2014
Tlf: 38 17 62 14 Vår ref.: 2012/6353 Arkivkode: 443.1

Adresseliste

  

Innkalling til møte i styringsgruppa tirsdag 18. februar 2014

Vi kaller inn til møte i styringsgruppa for Krypsivprosjektet på Sørlandet tirsdag 18. februar 
klokken 09:00-14:00. Møtet blir på Fylkeshuset i Kristiansand. Gi beskjed i resepsjonen ved 
ankomst så kommer jeg og møter dere. UniMiljø kommer og forteller om resultatene fra
«Krypsiv og fiskehabitater».

1/14 Referat fra forrige møte
Referatet følger vedlagt. 

2/14 Finansiering og rapportering
 Prosjektrapport for 2011-2013 – innspill til forandringer

3/14 FoU 
 Tiltaksovervåking – statistikk for 2012 og 2013
 Årsaksovervåking med tilstandsvurdering – orientering
 Verdisettingstudie - orientering
 Krypsiv og fiskehabitater – presentasjon av rapport
 Tilstandsovervåking via flyfoto – ny runde i år?

4/14 Tiltak  
 Planlagte tiltak 2014 – gruppene orienterer kort 
 Regionalt anbud på tiltak – orientering

5/14 Søknader
 Søknad om løyving til krypsivtiltak i øvre Otra 2014
 Søknad om midler til fjerning av krypsiv i nedre Otra 2014
 Søknad om prosjektet «Juncus bulbous nuisance growth – causes and socioeconomic 

growth»

6/14 Arbeidsprogram og budsjett
 Nytt arbeidsprogram og budsjett for 2011-2016

7/14 Orienteringssaker
 Utsetting av innfrysingsforsøk i Otra

8/14 Eventuelt
Neste møte
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Med hilsen

Atle Torvik Kristiansen Birgit Solberg
prosjektleder sekretær

Adresser:

Navn Kontakt Adresse P.nr. og sted

Norges vassdrags- og energidirektorat v/ Stein W. Johansen Postboks 5091 
Majorstua

0301 Oslo

Otteraaens Brugseierforening v/ Reidar Ove Mork c/o Otra Kraft DA 4748 Rysstad

Agder Energi Produksjon AS v/ Svein Haugland Serviceboks 603 4606 Kristiansand

Sira-Kvina Kraftselskap v/ Hildegunn Lid 
Wiborg

Postboks 38 4441 Tonstad

Flerbruksplan for Mandalsvassdraget v/ Sigurd Haraldstad Manflå 4646 Finsland

Setesdal regionråd Valle kommune 

v/ Leiv Rygg og Signe 
S. Haugå

Postboks 4 4747 Valle

Fagråd for fisk i Kvinesdal Kvinesdal kommune v/ 
Edgar Vegge

Nesgata 11 4480 Kvinesdal

Fylkesmannen i Aust-Agder v/ Dag Matzow Serviceboks 606 4809 Arendal

Energi Norge v/ Geir Taugbøl Postboks 7184 
Majorstua

0307 Oslo

Vassdragsstyret for nedre Otra Vennesla kommune v/ 
Eirik Aarrestad

Postboks 25 4701 Vennesla

Vassdragsstyret for øvre Otra Bygland kommune v/ 
Arne Vethe

4745 Bygland

Direktoratet for naturforvaltning v/ Roy Langåker Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim

Vest-Agder fylkeskommune v/ Sigmund Oksefjell Oksefjell 4480 Kvinesdal

Ørnulf Haraldstad Her

Atle Torvik Kristiansen Her

Birgit Solberg Her
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Hei

Minner om KPS-møte 18. februar. Se vedlagt for utkast til saksliste. Endelig saksliste og vedlegg vil følge 
snarest.

Kom gjerne med forslag til saker.

Vi forstår om det vil være vanskelig for noen å møte klokken 09:00. Gi tilbakemelding om så er tilfellet.

Med hilsen
Atle Torvik Kristiansen
senioringeniør
Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen
tlf. 38 17 62 14
www.fylkesmannen.no/va
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Hei  viser til samtale for litt sea

I medhold av delegert fullmakt blir fristen for sluttrapportering forlenga med eitt år. Ny frist blir då 5. mars 2015.
Tilsagnet står for øvrig ved lag uendra.

Mvh Signe Sollien Haugå 

Bes
krive
lse: 
SRR
_log
o Signe Sollien Haugå

Dagleg leiar
Mobil: 48 23 73 00
E-post: ssh@setesdal.no

Adresse: Setesdal Regionråd, 4747 Valle
Besøksadresse: Kommunehuset i Valle
E-post: post@setesdal.no  |  Telefon: 37 93 75 00

Beskrivelse: SRR_footer
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Saksmappenr: 2014/5-0
Arkiv:
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå

Saksframlegg

Setesdal Regionråd

Saksnummer Utval Møtedato

26/14 Setesdal Regionråd - Styre 26.02.2014

Innleiande drøfting  - Kommunereforma og Setesdal

Tilråding:
Styret ber styreleiar, nesteleiar og dagleg leiar om å utarbeide framlegg til program til felles 
kommunestyre / Setesdalsting i mai - med Kommunereforma som eit hovudtema.

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka
Styret i Setesdal regionråd bad i styremøte 21. januar 2014 om at det vart lagt fram ein sak til   

drøfting om Kommunereforma i påfølgjande møte. Regionen var og godt representert i 

konferanse om temaet 22.-23 jan som opptakt til vidare drøfting og for å få kunnskap  i høve 

temaet.

2. Saksopplysningar
Kommunereforma:
Regjeringa har signalisert at dei ønskjer å redusere talet på kommunar i Noreg.
Kommunal og regionaldepartementet legg fortløpande ut stoff i høve temaet og korleis dei vil 
legge til rette for lokale prosessar for å kome fram til den framtidige strukturen.
I dette ligg at ein implisitt må drøfte både innhald og tenester (oppgåver), geografi – og kva rolle 
ein ser føre seg at kommunane skal framover – t.d. i høve å understøtte busettingsmønster v.s. 
spegling av sentralisering. Bakanforliggjande grunntankar om trong for stateleg styring vs lokalt 
sjølvstyre vil vere førande for utviklinga av framtidig tenestetilbod og kommunestruktur. 

Regjeringsplattforma og politikk i høve kommunane:
Partia som samla seg om “Sundvollen-avtala” – plattforma for ny regjering hausten 2014. Dei var 
samde om at dei ønskja færre, større og “meir robuste” kommunar.
…”Regjeringen vil gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir 
fattet i perioden jf. samarbeidsavtalen (med Venstre og KrF). (…) Regjeringen vil foreta en 
gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunen, fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer 
makt og myndighet til mer robuste kommuner”

Nokre signal og føringar p.t.:
Regjeringspartnarane  var ikkje samde om kor sterk grad av tvang ein skulle nytte for å få 
fortgang i restruktureringa  og reforma.  Medan både Høgre og Framstegspartiet vil fjerne 
fylkeskommunen – er dei to andre partia (Venstre og Kristeleg folkeparti) i mot det – men opne 
for færre og større kommunar. “Robustheit” blir gjerne kopla til kompetanse og kapasitet – og 
nye omgrep som spesialistkommunar er kome opp i drøftingane.
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I forlenginga av dette kan ein og sjå føre seg ei samla forvaltingsreform som munnar ut i større –
regionkommunar – og desentralisering av oppgåver og ansvarsområde frå regionalnivået og 
større grad av sjølvstyre i dei nye einingane. Samstundes kan det vere naturleg å sjå på 
grensejusteringar i høve inndelinga i dag for å få naturlege avgrensingar av ei ny inndeling.

Regjeringa har signalisert at ein vil følgje frivillig line og spelt ut incentiv og ordningar for at 
kommunane skal vere med og føreslå endringar.  

Ekspertutval:
Regjeringa har oppnemnt eit ekspertutval for å greie ut prinsipp og kriteria for ny 
kommuneinndeling. Kriteria skal ivareta kommunane sine fire funksjonar som:
• demokratisk arena
• tenestytar 
• samfunnsutviklar 
• myndigheitsutøvar
Utvalet er bedt om å legger fram to delutgreiingar – den første innan 24.mars 2014 – og den 
andre innan 1.desember 2014. (Mandat - sjå vedlegg)

Informasjon om incentiv-ordningar osb følgjer bakanfor.

3. Vurdering

Kommunereforma og Setesdal:

Kommunereforma handlar både om dagens oppgåver og tenester til innbyggjarane – men det kan og 

omhandle framtidig rolleutvikling, kva tenester og oppdrag kommunane skal ha i høve 

samfunnsutvikling – innovasjon og berekraft på vegne av landsdel – eller nasjonen. Vidare kan 

reforma vere ein strategi eller eit verkty i statleg dirskurs og retningskifte – t.d. i høve sentralisering, 

effektivisering, spesialisering,  berekraft, areal og ressursforvalting, busettingsmål  osb. 

Kor aktivt ein skal gå inn i kommunereform- debatten er ei strategisk og politisk vurdering og 

avgjerd.  

Kommunane blir i første omgang utfordra til å ta stilling til å setje i gong utgreiingar kvar for seg eller 

i lag med fleire. - Om Regionrådet  skal vere arena for samråding og drøfting kan og vere naturleg å 

drøfte no i tidleg fase. 

Det er usikkert kor raskt kommunereforma vil finne si form – og korleis kommunane i Setesdal vil 

vere best tente med å agere.  Men – det kan vere av interesse å kartlegge eigen ståstad,  drive 

kunnskaps- og informasjonsformidling og  avdekke  interessa for å ev å arbeide vidare med temaet. 

Ein kan sjå føre seg alternative strategiar for ev aktiv påverknad av «samfunnsoppdraget»  

kommunane har i høve eigne innbyggjarar og kva som ein ventar vil tene dei best over tid.

Kommunane i Setesdal kan og velje ulike strategiar i høve kva ein meiner er tenleg framdrift. Ein kan 

velje å vente på ein meir «endeleg» stateleg politikk og rammekrav og «utteikning» av ny 

kommuneinndeling  før lokal tilpassing, eller om ein vil starte med å kartlegge og førebu drøftingar 

for å ha ei meir aktiv rolle i utforminga og  grunngjeving for framlegg til løysingar i regionen

Intensjonen no kan vere å avklåre om ein skal søke løyving til å greie ut noko i vår region – og kva 
drøftinga skal avklåre.
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I dette ligg at ein implisitt må drøfte både innhald og tenester , geografi – og kva rolle ein ser føre 

seg at kommunane skal framover og korleis ein kan legge til rette for å trygge både kompetanse og 

kapasitet , jf. krav om meir «robustheit».  Vidar at ein kan sondere interessa for vidare drøftingar

lokalt /regionalt.

I tillegg til alternative strategiar vil det og vere tenleg å sjå på konsekvensar av ulike modellar – og 

slik medverke til informasjon og «folkeopplysing» som opptakt til ei pårekneleg innbyggjarhøyring i 

valperioden.

Aktuell tilnærmingar – frå status quo til framtidsbilete:

Gjennom ulike faser og milepelar som grunnlag for avgjerd om ein ønskjer å gå vidare i ein prosess. 

Kommunane kan velje å avvente heile reforma  eller velje å sjå nærare på alternative strategiar og 

grad av påtrykk for å påverke eigen framtid. Dvs alt i frå å ikkje føretake seg noko til t.d.å setje i gang 

eit pilotprosjekt “Case Setesdal” og utvikle ulike framtidsbilete som både kan danne grunnlag for 

lokale/regionale og nasjonale drøftingar framover. Ulike scenario kan vere: 

• Status Quo – 4 noverande kommunar

• Færre og større kommunar i Setesdal - inkludert ev. grensejusteringar

• Spesialist og generalist-kombinasjon (t.d. Kristiansand +  Setesdal (1, 2 eller fleire 

lokalkommunar)

• Interkommunalt samarbeid / ein forsterka Regionkommune Setesdal (med framtidig 

desentraliserte oppgåver frå regionalt nivå)

• “Nyskapingsmodell” - Utgangspunkt i mål om kva tenester ein vil tilby i framtida - utvikling 

av t.d. meir “autonome regionar” /konstellasjonar etter europeiske modellar – jf. Italia – eller 

pilotsatsinga Valdres natur- og kulturpark 

1.2  Nøktern - stegvis tilnærming og utsjekk i høve kommunevise drøftingar

Ein måte å arbeide med temaet på framover er å legge opp ein stegvis prosess med høve til 

samråding  og koordinering mellom kommunane.  Og undervegs å greie ut kva som framover vil 

vere mest tenleg for innbyggjarane i kommunane i Setesdal. I dette ligg at ein rår til å fokusere 

oppgåver og tenester ( framfor struktur).

Fase 0 : Forstudie – kommunereform

I « fase 0» kan ein avklåre om kommunane vil ta ei aktiv rolle i kommunereform-drøftingane 

gjennom å påverke og føreslå sjølve – eller om ein vil vente på meir haldfast nasjonal politikk og 

statlege føringar/grep.

1. Informasjon og involvering – felles kommunestyre /Setesdalsting – mai 2014

2. Utsjekk av interesse og forankring av ev initiativ til å drøfte reforma vidare i lokalt/regionalt 

perspektiv – Plenumsdrøfting Setesdalstinget  + ev. kommunevise drøftingar - juni 2014

3. Oppsummering – styret/ representantskap Setesdal regionråd – juni 2014
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Fase 1: Forprosjekt – kommunereform

I «fase 1» (forstudie) kan ein t.d.  drøfte alternative strategiar i høve eit ev forprosjekt – med aktuelle 

premiss/ føringar frå dei ulike kommunane – og skisse til prosess osb.

• Mandat - prosess

• Alternative strategiar – tema og føringar/premissar  for utgreiingar

• Forankring og involvering – kommunestyrenivå

• Utgreiing – eksternt kompetansemiljø

• Innbyggjarinvolvering - høyring

• Politisk handsaming

• Konkludering - ev vidare prosess – framlegg endra kommunestruktur

Fase 2 Hovudprosjekt

• Formell gang for eventuelle kommunevis grensejusteringar / kommunevise initativ til 

samanslåingsprosessar – jf nasjonalt regelverk.

Oppsummering  og tilråding:

I samråd med rådmennene tilrår ein å starte arbeidet med å sette Kommunereforma som tema på 

dagsorden i felles kommunestyre / Setesdalsting  i mai 2014. (Ein føreset at ekspertutvalet innan 

den tid og har konkretisert  kriteria og prinsipp som vil vere førande for drøftingane.)

Programmet kan gå ut på kunnskapsformidling og relevant informasjonsflyt som grunnlag for 

plenumsdrøfting og påfølgjande kommunevise drøftingar.

Ein føreslær at Arbeidsutvalet ( styreleiar, nestleiar og dagleg leiar) førebur programmet.

Styret drøfter ev vidare oppfølging (ev forstudie/forprosjekt) og førebur tilråding til 

representantskapet i juni 2014.

Valle, den  19.02.2014

Signe Sollien Haugå

dagleg leiar
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Vedlegg: 

Utdrag frå Kommunal og regionaldepartementet sine nettsider:

«Prosess	for	kommuner	som	vurderer	sammenslåing

Utredning	

Kommuner som vurderer å slå seg sammen vil være tjent med å gjennomføre en utredning av 

konsekvenser av en eventuell kommunesammenslåing. Departementet gir økonomisk støtte til å 

gjennomføre utredninger. Betingelsene for å motta slik støtte kan du lese mer om her.

Det er kommunene selv som står ansvarlige for å gjennomføre utredningen. Som regel velger man å 

benytte ekstern bistand til selve utredningen. Til hjelp i utredningsarbeidet har departementet 

utarbeidet en analyseveileder for kommuneinndeling. Veilederen bygger på rapporten Kriterier for 

kommuneinndeling, utarbeidet av Østlandsforskning, og tidligere versjoner av veilederen.

Informasjon	og	innbyggerhøring	

En ferdig utredning kan fungere som et diskusjonsgrunnlag i den videre prosessen frem mot en 

eventuell beslutning om sammenslåing. De fleste kommuner som vurderer sammenslåing velger å 

gjennomføre innbyggerhøringer i en eller annen form. Det er imidlertid ikke et lovbestemt krav at 

det skal gjennomføres innbyggerhøringer.

· Bestemmelsen om innbyggerhøring finner du i inndelingslova § 10.

· Du kan lese mer om bakgrunnen for bestemmelsen i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001), se spesielt kapittel 

5.4 Høyring av innbyggjarane og kapittel 12 Merknader til dei enkelte paragrafane i lovutkastet, 

under omtalen av § 10.

· Departementet gir økonomisk støtte til gjennomføring av informasjonstiltak og innbyggerhøringer. 

Betingelsene for å få slik støtte kan du lese om her.

Vedtak	om	sammenslåing	

Det er kommunestyrene selv som fatter vedtak om at de ønsker å slå seg sammen. Deretter sender 

kommunene søknad om sammenslåing via fylkesmannen. Den endelige beslutningen om 

sammenslåing fattes av kongen i statsråd, forutsatt at alle de involverte kommunene ønsker 

sammenslåing. Ved lokal uenighet avgjøres saken i Stortinget.

· Bestemmelsen om vedtak finner du i inndelingslova § 4.

· Du kan lese mer om bakgrunnen for bestemmelsen i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001), se spesielt kapittel 

6 Om kva instans som har avgjerdsmakt og kapittel 12 Merknader til dei enkelte paragrafane i 

lovutkastet, under omtalen av § 4.
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Fra	vedtak	til	faktisk sammenslåing	

Etter at sammenslåingen er vedtatt skal sammenslåingen gjennomføres.

· Inndelingslova §§ 25-27 gir bestemmelser om hvordan en sammenslåing skal gjennomføres.

· Du kan lese mer om bakgrunnen for bestemmelsen i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001), se spesielt kapittel 

8 Særlege reglar for gjennomføringsfasen og kapittel 12 Merknader til dei enkelte paragrafane i 

lovutkastet, under omtalen av §§ 25-27.

· Analyseveileder for kommuneinndeling beskriver viktige momenter i denne prosessen.

Kjelde: KRD: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/kommunejuss/kommunestruktur-

.html?id=540087

Økonomisk	støtte	til	utredning
Når det gjelder økonomisk støtte til utredninger av kommunesammenslåing har departementet 

midler til dette over statsbudsjettet kap. 571 post 64.

Når kommunene vil søke om midler til utredningsarbeid er det flere forhold som vli bli lagt vekt på. 

Det stilles følgende betingelser for økonomisk støtte til utredninger:

 For å sikre god lokal forankring må det foreligge flertallsvedtak i kommunestyrene om at det 

er ønskelig å utrede sammenslåing, slik at kommunene ikke trekker seg underveis og at 

utredningen ikke blir fullført.

 Departementet forutsetter videre at kommuner går inn med midler selv til en slik utredning, 

slik at kommunene også på denne måten forplikter seg til å fullføre en ressurskrevende 

utredning.

 Departementet forutsetter at det i søknaden blir gjort rede for hvordan resultatene av 

utredningen skal presenteres i kommunene, og hvordan innbyggerne skal høres.

En rekke kommuner har tidligere mottatt støtte til utredninger. Støttebeløpene har variert, noe av 

hengig av antall kommuner og omfanget av utredningen.

Søknader om støtte til utredning av kommunesammenslåing skal sendes via fylkesmannen til 

vurdering. Departementet finansierer på vegne av staten. Ved søknader om utredning av 

kommunesammenslåing kontra interkommunalt samarbeid, kan det legges opp til delt statlig 

finansiering mellom fylkesmann og departement.

Sjå: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/kommunejuss/kommunestruktur-

/krd/komsam/okonomisk-stotte-til-utredning.html?id=414447

Sist oppdatert: 16.10.2013 Kjelde: KRD.no

Side�43



Mandat for ekspertutvalget for kommunereformen  

 

Bakgrunn 

I Sundvolden-erklæringen står det: Regjeringen vil gjennomføre en 

kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden, 

jf. samarbeidsavtalen (med Venstre og KrF). (…) Regjeringen vil foreta en 

gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene og staten med 

sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner. 

 

Regjeringen vil omtale arbeidet med kommunereformen i 

kommuneproposisjonen 2015.  

 

Som et grunnlag for lokale diskusjoner og sentrale vurderinger, ønsker 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet at det skal utarbeides et 

forslag til kriterier som har betydning for oppgaveløsningen i kommunene.  

   

Kriterier for en hensiktsmessig kommuneinndeling er nylig utarbeidet i 

Danmark og Finland, som grunnlag for reformer i disse landene.   

 

Det er også gjort arbeid om dette tidligere i Norge, blant annet i 

Christiansen-utvalget (NOU 1992:15).  

 

Dagens kommuner 

Kommuner lever i et spenningsfelt mellom statlig styring og et mandat fra 

innbyggerne lokalt. Kommuneinstitusjonen er et uttrykk for det lokale 

folkestyret, og kommunene skal kunne ha frihet til å ta hensyn til lokale 

behov og gjøre prioriteringer ut fra dette. Samtidig er kommunene også en 

integrert del av nasjonalstaten. Integrasjonen mellom stat og kommune har 

økt i takt med utbyggingen av velferdssamfunnet. Også den statlige 

detaljstyringen har økt. jf. Meld. St. 12 (2011-2012) Stat og kommune – styring 

og samspel. Flere individuelle rettigheter, flere plikter for kommunene, samt 

strengere krav til å dokumentere hva kommunen gjør og hva de oppnår, 

stiller kommunene overfor utfordringer når det gjelder kapasitet og 

kompetanse til å kunne overholde lovpålagte plikter.  

 

Ofte er den statlige styringen (øremerking og sterk regelstyring) begrunnet 

i nasjonale mål og en usikkerhet for at ikke alle kommuner er i stand til å 

sikre ivaretakelsen av sentrale mål som rettsikkerhet og likeverd i 

tjenestetilbudet.  

 

Vi har i dag 428 kommuner som alle er generalistkommuner, noe som 

innbærer at alle har det samme brede oppgaveansvaret og skal ivareta 

funksjonene som tjenesteleverandør, samfunnsutvikler, myndighetsutøver 

og demokratisk arena. Kommunene er svært forskjellige med hensyn til 

blant annet folketall, folketallsutvikling, avstander og sentralitet og vil slik 
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sett ha ulike forutsetninger for å fylle disse funksjonene. Interkommunalt 

samarbeid har vært kommunenes egen strategi for å gjøre dem rustet til å 

ivareta lovpålagte tjenester med tilstrekkelig kompetanse og kapasitet. 

Statlige myndigheter har også tilrettelagt for interkommunalt samarbeid ved 

at det nå er flere mulige modeller til rådighet. 

Interkommunalt samarbeid er ikke et fullgodt alternativ til større og mer 

robuste kommuner. Det fører til en mer kompleks forvaltning, og svekker 

demokrati, transparens og kontroll ettersom viktige beslutninger flyttes fra 

folkevalgte organer til interkommunale samarbeid.  

 

Viktige nasjonale mål er likeverd i oppgaveløsningen, rettsikkerhet, 

nasjonaløkonomisk styring, hensynet til liv og helse, effektiv og samordnet 

bruk av ressurser, hensynet til urfolk og nasjonale minoriteter, hensynet til 

miljøet og en bærekraftig utvikling, samt samfunnssikkerhet. 

 

 

Mål for reformen: Et sterkt lokaldemokrati 

Kommunereformen skal sikre et sterkt lokaldemokrati.  

 

Kommunereformen skal legge til rette for at kommuner slår seg sammen til 

større, robuste enheter som samsvarer bedre med de naturlige bo- og 

arbeidsmarkedsregionene som har utviklet seg over tid. Reformen skal 

legge til rette for at alle kommuner skal kunne løse sine lovpålagte oppgaver 

selv.  

 

Større og mer robuste kommuner vil gjøre at dagens oppgaver kan løses 

med mindre behov for interkommunale løsninger og statlig detaljstyring. 

Større kommuner vil også kunne tildeles flere oppgaver, noe som vil gi økt 

makt og myndighet til kommunene. Økt frihet til å prioritere og tilpasse 

velferdstilbudet til lokale behov vil gi mer effektiv ressursbruk innenfor 

begrensede økonomiske rammer. 

 

Større kommuner vil styrke forutsetningene for en helhetlig og samordnet 

samfunnsutvikling, herunder arealplanlegging, transport, næring, miljø og 

klima ved at større områder og befolkningsgrunnlag kan sees i 

sammenheng. 

 

 

Oppdraget 

Ekspertutvalget skal på fritt faglig grunnlag gjennomgå og foreslå prinsipper 

og kriterier for en ny kommuneinndeling.  

 

Kriteriene kan for eksempel være knyttet til økonomisk robusthet, bo- og 

arbeidsmarkedsregioner og andre forutsetninger  for god oppgaveløsning 

(herunder kapasitet, effektivitet, kompetanse og størrelse på fagmiljø). 
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Utvalget skal vurdere geografiske og lokale forhold som avstander, 

bosetting og kultur, herunder samisk språk og kultur.  

 

Kriteriene skal i sum ivareta kommunenes fire funksjoner som demokratisk 

arena tjenesteyter, samfunnsutvikler og myndighetsutøver. Kriteriene skal 

benyttes på lokalt, regionalt og sentralt nivå som et grunnlag for å vurdere 

kommunesammenslåing og en ny kommunestruktur.  

 

Ekspertutvalget skal levere to rapporter: En delrapport 24. mars 2014, og en 

sluttrapport i 1. desember 2014. I delrapporten skal utvalget ta utgangspunkt 

i dagens oppgaver i kommunene. Som et generelt prinsipp skal det legges til 

grunn at alle kommuner skal løse sine lovpålagte oppgaver selv. Utvalget 

skal ut fra dette angi kriterier kommunene bør oppfylle for å ivareta dagens 

oppgaver, samt prinsipper og kriterier for en robust kommuneinndeling som 

gir en enhetlig og oversiktlig forvaltning i kommunen.   

 

I sluttrapporten skal utvalget vurdere kriterier kommunene bør oppfylle for å 

ivareta mulige nye oppgaver. Departementet vil, etter at utvalget har levert 

første delutredning, konkretisere siste del av oppdraget nærmere. 

 

Ekspertutvalget forventes ikke å framskaffe ny forskning/empiri til 

delutredningen, men å sammenstille og analysere eksisterende empiri og 

statistikk. 

 

Det vil etableres en referansegruppe for utvalget. 
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Saksmappenr: 2014/12-3
Arkiv:
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå

Saksframlegg

Setesdal Regionråd

Saksnummer Utval Møtedato

27/14 Setesdal Regionråd - Styre 26.02.2014

Hovudprosjekt - Setesdal regionale helsesenter

Tilråding:
Kommunestyret i Evje Hornnes /styret i Setesdal Regionråd sluttar seg til dei vurderingane som er 
gjort i saka og godkjenner mandat, organisering og finansiering av eit hovudprosjekt for å greie ut og 
arbeide vidare med utviklinga av ei framtidsretta og innovativ helseklynge/regionalt helsesenter på 
Evjemoen. Ein føreset likelydande vedtak i kommunestyret og Regionråd før igangsetting.

Prosjektet blir finansiert gjennom avsetting av øyremerka middel frå 2013 – samt 
rammeløyving/budsjettpost i 2014-budsjettet.

Saksutgreiing:
Samandrag/ konklusjon
På bakgrunn av forprosjektrapporten «Senter for livskvalitet og mestring» vedtok styret i Regionrådet 
og kommunestyret i Evje og Hornnes kommune i mars 2012 å gå vidare med et hovudprosjekt for å 
greie ut ei framtidsretta og innovativ helseklynge. Styret i Regionrådet bad om prosjektplan  for neste 
fase – under føresetnad av at vertskommunen stod bak ei vidare satsing. Kommunestyret føruesette
at det først fekk mandat, organisering og finansiering til godkjenning. Hovudmålet med prosjektet var 
å jobbe aktivt med næringsperspektivet og sikre framdrift av satsinga på helse som vekstnæring i 
regionen. 

Mandat for hovudprosjektet går ut på å konkretisere aktuelle aktørar og tenester i ei helseklynge med 
utgangspunkt i planlagt oppgåveoverføring frå spesialisthelsetenestene til kommunale helse- og 
omsorgsteenester. Tenestetilbod på aktuelle medisinske område, både i et førebyggjande og 
behandlande perspektiv, bør bli synliggjorde. Prosjektmål vil være utvikling av eit regionalt 
helsesenter som tilbyr helsetenester retta både mot ein lokalt, regional og nasjonal marknad. Ein rår 
til at 2014 blir nytta til å konkretisere aktører og tjenester og resultere i en tilråding for videre satsing. 

Ein rår vidare til å opprette en prosjektorganisasjon med innleigd prosjektleiing som rapporterer til ei 
styringsgruppe. Finansiering av hovudprosjektet er planlagt løyst gjennom prosjektmiddel og 
løyvingar frå Setesdal Regionråd i 2014. Ved en ev. vidareføring i 2015 forventar ein at både 
vertskommune og andre private og offentlige aktørar å må medverke økonomisk.
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1. Bakgrunn for saka

Kommunane i Setesdal har i lang tid arbeidd med strategisk satsing på helse i eit regionalt perspektiv. 
Setesdal Regionråd og kommunene i Setesdal satte i gang en tung helsesatsing (2009-2012) i lys av 
Samhandlingsreformen. Den resulterte blant anna i etablering av LMT Setesdal med fem 
interkommunale stillingar lokalisert til kommunen.  Regionrådet følgde også opp kommunen sitt
ønskje om å gå inn på eigarsida i Evjeklinikken. Føremålet var å medverke til  strategisk utvikling av 
verksemda med fokus på helse som vekstnæring, og som del av operasjonaliseringa av strategiar
nedfelt i Utviklingsplan Setesdal 2020.  

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 12.10.2011:
«Styret ønskjer å kjøpe aksjar i Evjeklinikken AS for vere med å styrke det regionale 
eigarskapet og uttrykke vilje til å medverke til vidareutvikling av verksemda. 
Styret vil og gå aktivt inn for å medverke til etablering av Lokalmedisinsk senter her i 
samarbeid med Sørlandet sjukehus og Evjemoen næringspark / Evje utvikling for å legge til 
rette for næringsutvikling / knoppskytingar og utvikling av ”Helseklynge” på Evjemoen.  
Regionrådet vil slik vere med å ta ei aktiv rolle for vidareutvikle framtidige helsetilbodet og –
tenester for Setesdal, Sørlandet og nasjonalt..»

Ei prosjektgruppe med deltaking frå Setesdal Regionråd, Evje Utvikling, Evjeklinikken og Evje og 
Hornnes kommune utarbeidet hausten 2012 en forprosjektrapport, med tilråding om å greie ut ei 
framtidsretta og innovativ helseklynge på Evjemoen. Et hovudprosjekt skulle synliggjere og 
konkretisere regionen sinemoglegheiter. Desentraliserte spesialisthelsetenester, utvikling av 
eksisterande verksemd, samlokalisering med LMT Setesdal og knoppskyting med relaterte nye 
aktørar og verksemder var noko av det som vart skissert.

Forprosjektet konkluderte med følgjande tilråding; 
«Det jobbes videre i et hovedprosjekt med etablering av en fremtidsrettet og innovativ 
helseklynge («Senter for livskvalitet og mestring») på Evjemoen, i et samspill mellom 
næringsliv, offentlige myndigheter, frivillig sektor, og utdannings- og forskningssektoren 
(kvadruppel helix).

Rådmannen i Evje og Hornnes kommune og daglig leder i Regionrådet fremja i mars 2013 ei sak for 
kommunestyret og styret i Regionrådet vedrørande «Senter for livskvalitet og mestring». 
Kommunestyret vedtok å gå vidare inn i et hovudprosjekt, men ville godkjenne mandat, organisering 
og finansiering før oppstart. 

Styret i Setesdal Regionråd gjorde slikt vedtak, PS/13, 13. mars 2013: 
«Styret i Setesdal regionråd sluttar seg til forprosjektrapporten «Senter for livskvalitet og 
mestring». Styret er positiv til at det blir oppretta eit interimstyre som skissert. Daglig leiar blir 
bedt om å legge fram ny sak med prosjektplan for neste fase under føresetnad av at 
vertskommunen står bak ei vidare satsing.»

Formelt grunnlag
- Kommunestyrevedtak 16/13
- Formannskapsvedtak 17/13
- Setesdal Regionråd  - PS 66/13

2. Saksopplysningar
Politisk sak blir fremja parallelt i høve Evje og Hornnes kommune og styret i 
Regionrådet. Tinginga for nytt saksframlegg var noko ulik – og ein har kome til at 
ein må ha utsjekk i høve mandat mv. og gjer såleis framlegg om at styringsgruppa 
ev sjølv får fullmakt til å handsame prosjektplan – ev at den blir lagt fram frå 
styringsgruppa til politisk handsaming i Regionrådet i påfølgjande styremøte.
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3. Vurdering

Helseprosjekta i Setesdal dei siste åra har resultert i etablering av Lokalmedisinske tenester i 
Setesdal - noko ein vurderer som ein viktig «interkommunal byggjestein» på helsesida. Evjeklinikken 
er  allereie ein godt etablert privat aktør i kommunen og har potensiale for vekst. Det ligg og godt til 
rette for utvikling med omsyn til velferdsteknologiske løysningar i samspell med pasientar og 
pårørande. 

Sørlandet Sykehus Helseforetak (SSHF) sender snart Utviklingsplan 2030 ut på høyring, og der det 
blir skissert ett fremtidig sjukehus kombinert med 3-8 regionale helsesentra som svært aktuelt. 

Samarbeidsavtale 1 mellom kommune og SSHF peikar i tillegg på ei rekkje punkt der 
oppgåvefordelinga mellom partane er uavklåra.  Det blir arbeidd for lokalisering av eit nytt 
Sørlandsfengsel på Evje, og ei ev. slik etablering vil auke trongen for helsetenester i regionen. 
Moglegheitene for helse som vekstnæring i form av eit regionalt helsesenter og som aktør innafor 
utvalde helseområde i landsdelen, blir vurdert som styrkt for Setesdal / indre Agder. Samstundes ligg 
det og truleg ein kritisk tidsfaktor, når det gjelder å ta posisjonar og skape nye arbeidsplassar. Mange 
aktørar jobbar parallelt med vår region med å utvikle sine konsept i Aust- og Vest-Agder, for å kunne 
tilby helsetenester som venteleg vil bli fasa ut av spesialisthelsetenesta.

Mandat for hovudprosjekt:
- Styringsgruppa utarbeider en prosjektplan.
- Prosjektet skal jobbe aktivt med næringsperspektivet og sikre framdrift i satsinga på helse 
som vekstnæring i regionen - gjennom tilrettelegging for vekst, vidareutvikling og nyetableringar i, 
med og rundt eksisterande offentlege og private aktørar.
- Aktuelle aktørar og tenester i en framtidsretta og innovativ helseklynge med samlokalisering 
av offentlige, private og frivillige organisasjonar, samt forskings- og utdanningsmiljø bør 
konkretiserast. Dette må og vurderast i samanheng med planlagt oppgåveoverføring frå 
spesialisthelsetenesta til kommunane.
- Aktuelle medisinske område for pasientgrupper med samanfallande helseutfordringar vil blir 
konkretiserte med tanke på tenestetilbod/ avtaleutvikling/ kommersialisering. Tilboda må vere innretta
både på å meistre og redusere sjukdomsutvikling og på behandling av sjukdom og 
seinkomplikasjonar.
- Starte arbeidet med utvikling av konsept for eit regionalt helsesenter (RHS), som i samarbeid 
med SSHF og andre helseaktørar kan utvikle spesialisthelseprodukt for ein regional og nasjonalt 
marknad.
- Utvikling av tilbod/tenester i regionalt helsesenter med mål om å overta oppgåver etter kvart 
som spesialisthelsetenesta blir bygd ned.
- Styringsgruppa utformar ei tilråding for 2015 på bakgrunn av funn/ resultat av det som er 
nemnt ovanfor.

Organisering:
Oppdragsgjevar og forretningsførar for prosjektet er Setesdal Regionråd. Det blir oppnemnd ei
styringsgruppe med rådmannen i Evje og Hornnes kommune, dagleg leiar i Evjeklinikken og dagleg 
leiar i Setesdal Regionråd. Styringsgruppa rapporterer til hovudoppdragsgjever Setesdal Regionråd. 
Vertskommunen blir og halden orientert.

Ein gjer framlegg om å opprette ein prosjektorganisasjon med innleigd prosjektleiing som rapporterer
til styringsgruppa. Prosjektleiinga må ha økonomisk/ kommersiell / administrativ kompetanse. 
Arbeidet blir vidare tilrådd organisert i arbeidsgrupper med fokus på innhalds- og tilbodsutvikling i 
samarbeid med aktuelle brukarar/ verksemder. Ein ser det og som nødvendig å kunne søke 
medverknad og deltaking frå administrativt og medisinsk hald i kommunen. Styringsgruppa vurderar 
fortløpande behovet for å opprette eksterne referansegrupper (SSHF, UiA, Innovasjon Norge m.fl.)
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Finansiering:
Prosjektorganisasjonen er planlagt finansiert i form av prosjektmidlar og støtte frå Setesdal 
Regionråd. Det blir i første omgang søkt om midlar for 2014, med evt utviding av prosjektperioden til 
2015. Resultata frå 2014 vil danne grunnlag for vidare satsing i 2015. Vertskommunen og andre 
andre offentlige/private aktørar må pårekna å vere på finansieringssida då.

Prosjektbudsjett 2014 NOK
Prosjektleiing 450.000
Innleigde tenester delprosjekter 250.000
Reiser, møter 100.000
Diverse utlegg 100.000
Sum 900.000

Finansiering
Evje og Hornnes kommune *
Regionrådet 500.000
VRI 200.000
Innovasjon Norge 200.000
Nasjonale tilskottsmidlar 200.000

*Kommunen sin medverknad ii prosjektet er i form av deltaking i arbeidsgrupper m.v.

Valle, den  17.02.2014

Signe Sollien Haugå
dagleg leiar
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Saksmappenr: 2014/13-0
Arkiv:
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå

Saksframlegg

Setesdal Regionråd

Saksnummer Utval Møtedato

28/14 Setesdal Regionråd - Styre 26.02.2014

Riksveg 9 - prosjektplan 2014

Tilråding:
Styret godkjenner prosjektplan som framlagt.

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka
Påverknadsarbeidet for å halde oppe trykk på planlegging, utbygging og finansiering av RV 9 
arbeidet har vore og er eit prioritert tema i Setesdal regionråd. Arbeidet har i siste periode vore 
organisert som eit prosjekt. Prosjektperioden gjekk ut i 2013. Styret fekk før årsskiftet orientering 
og rapportering i høve arbeidet med Rv 9 frå prosjektleiar. Styret har signalisert at ein ønskjer å 
føre prosjektet vidare. I representantskapet desember 2014 kom det innspel i høve styrkt fokus og 
råd i høve arbeidet framover.

2. Saksopplysningar
Dagleg leiar legg fram utkast til fornya prosjektarbeid i samarbeid med prosjektleiar 
Ny prosjektplan er utvikla med utgangspunkt skildra bakgrunn.

Styringsgruppa hadde møte 17.februar 2014 og tilrådde godkjenning med mindre endringar.

Prosjektleiar er p.t.engasjert på timebasis til styret har teke stilling til vidare prosjektarbeid/-plan.

Det er gjennomført eit møte med statssekretær Hoksrud i lag med storingsrepresentantane 
Godskesen og Harberg. I samband med dette vart brosjyre og grafikk og presentasjonsmateriell 
oppdatert  - sjå og vedlegg.

I samband med avviklinga av bommen på Hekni og mediadekking vart illustrasjonar og grafikk 
tilrettelagt.

3. Vurdering
Dagleg leiar har i arbeidet med ny prosjektplan vektlagt fokus på vidareføring av samarbeidet om 
dei tre prioriterte vegprosjekta for landsdelen (ankeret), og fokus på handlings- og aksjonspunkt i 
høve viktige milepelar som ein kan sjå resultat av påverknadsarbeidet –
i form av å vere pro-aktiv i høve sentrale høyringar og handsaming av statlege budsjett og 
revisjonar. 

Aktiviteten elles skal understøtte at det til ei kvar tid er oppdaterte opplysingar og grunnlag for å 
drive påverknadsarbeid administrativt og politisk, og at ein har fortløpande har kapasitet gjennom 
prosjektleiar for å legge til rette for dette.

Valle, den  18.02.2014

Signe Sollien Haugå
dagleg leiar
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       Kort omtale av prosjektet:

Tilrettelegging og utbygging innanfor kommunikasjon er eit av dei aller sterkaste virkemidla for 
samfunnsutvikling. Riksveg 9 er på mange vis livsåra i Setesdal. Ambisjonar om utvikling og 
vekst vil vere avhengig av ein god riksveg.  Det er difor viktig å sikre fullføring av utbygginga,
med gul midtstripe til Hovden. Kommunane i Setesdal har gjennom fleire år arbeidd aktivt for å 
realisere dette målet. Setesdal regionråd vil halde fram med eit aktivt påverkingsarbeid, , og 
har organisert arbeidet som eit eige prosjekt. 

Godt samarbeid mellom kommunar og ulike samfunnsaktørar er viktig for å få utteljing i 
kampen om midlar til utbygging av veg. Felles mål og argumentasjon styrker 
gjennomslagskrafta. 

NTP 2014-2023 gir klart signal om fullføring av utbygginga. Men det er avsett for lite midlar i 
første fireårsperiode, til å sikre god framdrift i arbeidet. Det skal derfor arbeidast aktivt og 
målretta mot politisk nivå, for å få samanhengande utbygging og unngå opphoping av 
utbyggingsprosjekt i siste del av NTP 2014-23. 

Setesdal regionråd er prosjekteigar, og har organisert prosjektet slik at ein får breidde i 
kompetanse og erfaring. Gjennom satsinga på Rv 9, markerer Regionrådet seg som ein aktiv 
pådrivar innanfor viktige område for samfunnsutvikling og vekst i Setesdal. 

Bykle 28.02. 2014

Prosjektansvarleg:                                     Prosjektleiar:
Setesdal Regionråd                                    Sarv AS 

Signe Sollien Haugå                                  Kjell Pedersen-Rise

PROSJEKTPLAN 
Gul midtstripe til Hovden

Utbygging av Rv 9
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1. MÅL OG RAMMER

1.1 Bakgrunn

Tilrettelegging og utbygging innanfor kommunikasjon er eit av dei aller sterkaste virkemidla for 
samfunnsutvikling. Kommunikasjonssystema påverkar i sterk grad næringsutvikling og busetting. 
Transportårene bind regionen saman og opnar mot omverda. Riksveg 9 er på mange vis livsåra i 
Setesdal. Ambisjonar om utvikling og vekst vil vere avhengig av ein god riksveg.  

Summen av statlege midlar til utbygging av infrastruktur for kommunikasjon er mindre enn det som 
blir oppfatta som naudsynt, for å bygge ut eit sikkert og effektivt transportnett i overskodeleg framtid.
Derfor er også kampen om midlane hard, og det er viktig med eit samordna og effektivt 
påverkingsarbeid.  

Kommunane i Setesdal har i mange år synt stort engasjement og vilje for å påverke utbygginga av Rv 
9. Dette er godt illustrert gjennom eigenfinansieringsopplegg og aktivt påverkingsarbeid. Setesdal 
regionråd har etablert eit eige prosjekt, for å vidareføre og forsterke påverkingsarbeidet for 
samanhangande planlegging og utbygging av Rv 9, fram til ein har fått tofelts veg til Hovden. Arbeidet 
er basert på eit tett samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen og 
landsdelssamarbeidet om dei 3 prioriterte samferdsleprosjekta E18, Rv 9 og E39. 

Setesdal regionråd er prosjekteigar, og har organisert prosjektet slik at ein får breidde i kompetanse 
og erfaring. Gjennom satsinga på Rv 9, markerer Regionrådet seg som ein aktiv pådrivar innanfor 
viktige område for samfunnsutvikling og vekst i Setesdal. 

1.2 Prosjektmål

Visjon:
Riksveg nr 9 er ferdig utbygd som tofelts veg, med gul midtstripe fram til 
Hovden innan 2023. 

Visjonen signaliserer at vegen vil stå fram som transporteffektiv, sikker og miljøvenleg. Dette gir 
grunnlag for sterkare regional utvikling og stimulans for næringsutvikling. 

Mål:
I Nasjonal transportplan 2014-2023 blir det prioritert 600 mill.kroner i statlege midlar til arbeid med 
utbetring av fleire delstrekningar på rv 9 i Setesdal. Dette er i tråd med regionen sine ambisjonar. Men 
låge økonomiske rammer i første fireårs periode og prioritering av desse seint i perioden, skaper store 
utfordringar for samanhangande framdrift. Svak framdrift i første fireårsperiode kan også gi 
utfordringar i forhold til neste Nasjonale transportplan og fullføring innan 2023.  

Landsdelen sine felles prioriteringar for E18, E39 og Rv9 er også grunnlag for Setesdalregionen sitt 
arbeid.

 Parsellane Sandnes- Harstadberg, Skomedal og Frøysnes skal fullførast i første periode av 
NTP (2014 – 202017) Det må skaffast ei samla økonomisk ramme på 250 mill. kr. til
utbyggingsprosjekt i første fireårs periode. 

 Møteaktiviteten og dialogen med sentrale politikarar skal forserkast, særleg knytt til milepælar 
i samband med aktuelle løyvingar.

 Prosjektet skal gjennomførast med eit ryddig og godt samarbeid med Statens vegvesen, Aust-
Agder fylkeskommune og politisk samordningsgruppe for landsdelen. 

 Sikre at aktuelle planprosessar har god nok framdriftog at det heile tida er ein planreserve, 
som kan brukast dersom ein får ekstra løyvingar til utbygging.

 Rv 9 skal vere godt synleg i samband med aktuelle høyringar og møteplassar som fokuserer 
på samferdsle. 

 Utarbeidd brosjyre skal oppdaterast, og spreiing av informasjon om prosjektet skal styrkast. 
 Styrke fagleg grunngjevingar for utbygging og publisere aktuell argumentasjon.
 Setesdalregionen skal halde kontakt med aktuelle regionar
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2.  PROSJEKTOMTALE
Knapt nokon enkeltfaktor har prega utvikling av lokalsamfunna så sterkt som utbygging av gode 
transportsystem. Dette ser ein klart i eit historisk perspektiv, men  ny E18 Grimstad – Kristiansand 
viser at utviklingskrafta som ligg i god veg, framleis er svært stor. Gode vegar er eit fundament for 
utvikling og vekst i ein region. Setesdal har ikkje alternative transportsystem, og derfor er god veg 
ekstra viktig.

Erfaringane har vist at eit breitt og godt samarbeid mellom kommunar og ulike samfunnsaktørar aukar 
utteljing i kampen om statlege midlar. Felles mål og argumentasjon styrker gjennomslagskrafta. Dette 
har vore berande prinsipp i arbeidet som er gjort for utbygging av Rv 9, og ein vil bygge vidare på 
dette opplegget.  På same vis som tidlegare, vil ein satse på sterk regional forankring og samarbeid 
med gode alliansepartar. Styringsgruppa har deltakarar både frå Setesdalregionen, Agderregionen og 
NHO. I arbeidsgruppa deltek både Aust- Agder fylkeskommune og Statens vegvesen. Det vil også 
vere nytting å ha eit godt samarbeid med fleire organisasjonar. Dersom dei deler våre synspunkt, gir 
det breidde og kraft i arbeidet. Vi kan også hente kunnskap og få nyttige kontaktar gjennom slikt 
samarbeid. 

Hovudmålet med prosjektet er samanhangande planlegging og utbygging av Rv 9 med gul midtstripe 
til Hovden, innan 2023. På overordna nivå gir Nasjonale transportplan (NTP 2014-2023) signal om at 
utbygginga av Rv 9 skal vere ferdig i 2023. Men dei statlege økonomiske rammene som er lagt inn i 
første fireårsperiode, gir redusert framdrift. Det er planlagt å bygge ut Sandnes-Harstadberg, 
Skomedal og Frøysnes i første fireårsperiode (2014-2017). Dette har ei samla kostnadsramme på ca. 
250 mill. kroner. Men i vedteken NTP er det bare avsett 110 mill. kroner i statlege midlar til utbygging 
av nemnde parsellar i 2014-2017. Eigenfinansiering med konsesjonskraftmidlar kan utgjere om lag 40 
mill. kroner. Vi manglar då om lag 110 mill. kroner frå staten for å gjennomføre planlagt framdrift. 
Statens vegvesen har lagt opp til ei effektiv framdrift, med samanhengande planlegging og utbygging, 
fram til fullføring i 2013. Dersom det ikkje blir gjennomført utbygging av dei tre planlagde prosjekta i 
første fireårsperiode, får vi stor opphoping av utbygging i siste periode av NTP 2014-23, og tidspunkt 
for endeleg fullføring blir meir usikkert. I tillegg til arbeid for å auke statleg ramme, må det arbeidast 
aktivt for å få midlar tidlegare i fireårs perioden, enn det som nå er tilrådd. Det vil vere viktig å kunne 
bruke midlane til eigenfinansiering noko fleksibelt, dersom det kan utløyse meir effektiv framdrift. I 
samband med arbeidet for tidlegare bruk av statlege midlar og auka statleg ramme, må vi arbeide mot 
sentralt politisk nivå og halde god dialog med fylkeskommunen og Statens vegvesen. 

Vi må heile tida ha eit realistisk kostnadsbilde for fullføring av utbygginga. Dette blir avklart med 
Statens vegvesen.  Skal ein sikre god framdrift i utbygginga, må planprosessane strukturerast slik at 
dei ikkje er til hinder for å starte nye prosjekt. Det må også takast høgde for at ein kan få ekstra midlar 
til utbygginga, og vi må derfor ha planar i «reserve». Prosjektet må ha kontinuerleg dialog med SVV
om dette, og vil også støtte opp om effektive handsamingsprosessar i kommunane. 

Utbyggingsmodell kan ha mykje å seie for framdrift og kostnader i samband med vegbygging.
Modellen som er brukt fram til nå, har gitt kostnadseffektiv utbygging. Mykje tyder på at det er ei god 
løysing å halde fram med å bygge ut parsellar som har kostnadsrammer i underkant av 100 mill. 
kroner. Dersom ikkje marknaden i anleggsbransjen endrar seg, vil det nok vere fornuftig å halde på 
etablert utbyggingsmodell. Men dersom regjeringa ønskjer å prøve ut nye utbyggingsmodellar, vil vi 
vere positive til pilotprosjekt. 

Prosjektet må ha nær kontakt og forankring i Setesdal regionråd. Semje om ambisjonar og 
prioriteringar er heilt naudsynt om ein skal lukkast med arbeidet. 
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3.  ORGANISERING

3.1 Prosjektleiing

Prosjektleiinga blir utført av Sarv AS v/Kjell Pedersen-Rise

Det er etablert ei arbeidsgruppe, med følgjande medlemer:
Ola Olsbu, Aust-Agder fylkeskommune
Harald Tobiassen, Statens vegvesen
Erling Jonassen, Statens vegvesen
Signe Sollien Haugå, Setesdal regionråd
Kjell Pedersen-Rise, prosjektleiar

3.2 Andre roller 

Setesdal regionråd er prosjekteigar.
Dagleg leiar i Setesdal regionråd Signe Sollien Haugå, er prosjektansvarleg. 

Styringsgruppa er samansett av politikarar frå Regionen, fylkesordførar og regiondirektør i NHO. 

Følgjande er oppnemnde til medlemer av styringsgruppa:
Tarald Myrum Setesdal regionråd
Jon Rolf Næss Setesdal regionråd
Leiv Rygg Setesdal regionråd
Bjørgulv Sverdrup Lund Aust-Agder fylkeskommune
Siri Mathiesen NHO

Tarald Myrum er leiar for styringsgruppa.

Aktivitetane vil i stor grad bli lagt opp med fellesmøter for styringsgruppa og arbeidsgruppa. 
Arbeidsgruppa vil ha eigne oppgåver med å utarbeide underlag for avgjerder og følgje opp vedtak. 
Styringsgruppa ser det som tenleg at representasjon blir fleksibel og at ei mindre gruppe vil arbeide 
meir aktivt.

Det vil også vere aktuelt å ha kontakt med andre organisasjonar/ressurspersonar innanfor 
kommunikasjon. Følgande kan vere aktuelle:
Colorline
Setesdal Bilruter
Opplysingsrådet for vegtrafikken
Lastebileigarforbundet
Aktuelle reiselivsorganisasjonar
NHO
LO

4. BESLUTNINGSPUNKT, OPPFØLGING OG MILEPÆLER

4.1 Beslutningspunkt

Prosjektet vil vare i ca. to år. Det må derfor takast mange avgjerder under vegs i prosjektet. 

4.2 Oppfølging

Styringsgruppa har det overordna ansvaret for prosjektet, og vil ta alle prinsipielle avgjerder. 
Styringsgruppa har også ein sentral funksjon i forhold til forankring. Dei fleste møta blir gjennomført 
som fellesmøter for stytringsgruppa og arbeidsgruppa.  

Det blir lagt opp til at styringsgruppa har møter etter behov, men minimum to gonger per halvår. 

Arbeidsgruppa må skaffe fagleg underlag, samordne arbeidsprosessar og gi grunnlag for vedtak i 
styringsgruppa. Prosjektet utnyttar den komplementære samansettinga av arbeidsgruppa, men vil 
også knyte til seg annan ekspertise for faglege avklaringar.
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4.3  Milepælar 

Milepæl Dato Oppgave/resultat som skal være utført/oppnådd
MP-01 28.02.14 Prosjekteigar har oppnemt PL, styringsgr, arbeidsgr og referansegr
MP-02 28.02.14 Prosjektplan handsama i styringsgruppa
MP-03 10.02.14 Gj.ført møte med sentralt politisk nivå i departementet
MP-04 01.03.14 Brosjyre og informasjonsmateriell er oppdatert
MP-05 01.03.14 Presentert behov i statsbudsjett for 2015
MP-06 15.04.14 Gj.ført møter med Sørlandsbenken, pos.og opp. av samferdselspolitikarar
MP-07 01.05.14 Samarbeidsopplegg med andre regionar er avklart
MP-08 01.10.14 Deltake på komietehøyring om rev. nasjonalbudsjett
MP-09 01.11.14 Arbeidet Sandnes – Harstadberg starta opp
MP-10 01.01.15 Planane for Skomedal og Frøysnes klare

5.   RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING

5.1 Kritiske suksessfaktorar

Det blir her lista opp nokre faktorar som vil vere viktig for at prosjektet skal lykkast:
 Vi må ha felles langsiktige og robuste prioriteringar, med sterk politisk forankring. Vi må ha 

klart bodskap og semje om rekkefølgje for utbygging.
 Vi må oppnå gjennomslag for våre mål, og dette må synleggjerast i konkrete utbyggingar
 Vi må ha eit tett og godt samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune og med sentralt politisk 

nivå  
 Vi må ha et ryddig og godt samarbeid med Statens vegvesen
 Vi må ha god oversikt over status og aktuelle prosesser 
 Vi må ha eit tillitsfullt samarbeid med interesseorganisasjonar og media
 Vi må være aktive i samband med sentrale høyringar og vere synlege i det offentlege ordskifte 

rundt samferdsle og regional utvikling.

Side�57



6

6.   GJENNOMFØRING

6.1 Hovudaktivitetar

Dei mest sentrale aktivitetane i prosjektet vil vere:

 Organisering av prosjektet
o Prosjekteigarane utpeikar styringsgruppe og arbeidsgruppe
o Styringsgruppa vedtek prosjektplan 
o Styret i Setesdal regionråd handsamer prosjektplan
o Prosjektansvarleg gjer avtale om prosjektleiing

 Informasjonsopplegg, for å sikre innsikt og forankring
o Utarbeiding av materiell, brosjyre m.m.
o Gjennomføre regelmessige informasjonsmøter i regionen 
o Etablere opplegg for møter informasjonsutveksling med SVV og fylkeskommunen 
o Gjennomføre møter med sentrale politikarar
o Presentere prosjekt og utfordringar på aktuelle møteplassar/konferansar
o Delta på aktuelle høyringar og møteplassar
o Informasjon til media
o Aktivt påverknadsarbeid / kommunikasjon aktuelle offentlege ordskifte

 Finansieringsmodell/bruk av konsesjonskraftmidlar
o Klargjere mogleg fleksibilitet for bruk av konsesjonskraftmidlar
o Avtale om renter
o Bruke eigenfinansieringsmodell i samband med arbeid for meir statlege midlar

 Utarbeiding av revidert kostnadsoverslag
o Utarbeide reviderte kostnader, ut frå indeksregulering og analyser frå SVV
o Halde kostnadsoverslaga ajour gjennom prosjektperioden

 Initiere samarbeid med andre 
o Utveksle informasjon og erfaringar
o Avklare moglege samarbeidstiltak

 Utbyggingsmodell
o Arbeide for samanhangande planlegging og utbygging
o Arbeide for etablering av prosjektorganisasjon og - kontor
o Vurdere/drøfte ulike modellar dersom det synest aktuelt
o Vere klare til utprøving av pilotprosjekt

 Planar
o Følgje med på aktuelle utgreiingar som gir føringar til overordna planar
o Sikre at vi kjem tidlige nok inn i aktuelle prosessar
o Sikre kontinuerlege planprosessar
o Sikre planreserve

 Sentral argumentasjon som må vidareforedlast og brukast
o Regionforstørring, næringsutvikling og folketalsutvikling 
o Viktig distriktspolitisk verkemiddel
o Reiserute til kontinentet og til fjordane
o Region for rekreasjon, ferie og fritid - landsdelen
o Gunstig kostnadsbilde – viktig “motkonjunkturtiltak” for ein pressa 

entreprenørbransje
o Ikkje komplementære transportsystem
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7.   ØKONOMI
Utgiftene til prosjektleiing er regulert i eigen avtale mellom Setesdal regionråd og Sarv AS. Det er teke 
utgangspunkt i ei ramme på omlag 15 % av vanleg stilling. 

Utgifter til arrangement m.m. kjem i tillegg, og blir handsama innanfor rammene i Setesdal regionråd. 

8.  KONTRAKTER OG AVTALAR
Medlemene i styringsgruppa skal aktivt gi innspel til prosjektet og delta på møter i samsvar med eigen 
plan.

Ved innkjøp av delleveransar skal det inngåast eigne avtalar, som må godkjennast av styringsgruppa. 
PL har ansvar for oppfølging av slike avtalar.
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GUL MIDTSTRIPE TIL HOVDEN INNAN 2023
RV9 SETESDAL VEGEN HEIM - VEGEN FRAM

Side�60



Side�61



Trygg og effektiv Rv9 gjennom Setesdal er ein grunnpilar for  
vidare utvikling og vekst i regionen.  

Nasjonal Transportplan (2014-2023) lovar samla restutbygging innan 2023.
Vi treng framdrift og finansiering for kontinuerleg planlegging og utbygging 
med:
- Løyvingar (253 mill) for å realisere  3 parsellar første planperiode 2014-2017:
 Sandnes – Harstadberg (92 mill.) , Skomedal (75 mill.)  og Frøysnes (86 mill.)
- Oppstartløyving og anleggsstart  Sandnes- Harstadberg  i 2014 

RV9 - LIVSÅRA I SETESDAL
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• Infrastrukturinvestering gir regionforstørring! 
 -  Gjer potensialet til Setesdal tilgjengeleg for heile landsdelen. 
 -  Gir styrkt interaksjon og utviding av bu- og arbeidsmarknader. 

• Viktig for busetting og næring i øvre Setesdal.

• Auka reiseoppleving og styrkt attraktivitet som rekreasjons-, ferie- og  
 fritidsdestinasjon for hyttefolk og helgetrafikk frå kysten til heiene.  

• Vegen er vårt einaste transportsystem. 
 Vegstandard og kollektivtilbod er viktig for samferdsla.

VI TRENG KONKRETE LOVNADER  
OM FULLFØRING AV RV9:
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• Rv 9 bind landsdelar saman og er ei viktig ferdselsåre mot kontinentet. 
 -  Opprusting av transportkorridor 4 c - auka trafikk og miljøgevinstar. 
 -  Alternativ - den raskaste og ferjefrie transportåra til Vestlandet.

• Raskara og tryggare veg gir færre og mindre alvorlege ulykker.

• Nøktern standard - mykje att for investeringane.

• Setesdal bidreg med stor verdiskaping gjennom kraftproduksjon.  
 (Årleg 5,2 TWH = 2,2 mrd. og 550 mill. i mva.)
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Ikke brukbar standard

Brukbar standard
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3,0 km

Besteland-Helle
4,2 km

Ose N-Tveit
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Sum kostnader: 766 mill. Snitt: 85 mill. pr år (9år)
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Ikke brukbar standard

Brukbar standard

Utbygde parsellar

Flårstrondi
3,0 km

Besteland-Helle
4,2 km

Ose N-Tveit
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Tveit-Langeid
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Hovden sentrum
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Gjeiskeli-Hartevatn
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Hoslemo-Gjeiskeli
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Byklestøylane-Hoslemo
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Bjørnarå-Optestøl
5 km

Reimarmo-Bjørnarå
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Sandnes-Harstadberg
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2,2 km
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Bygland
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PARSELLAR SOM MÅ 
BYGGAST UT I PERIODEN 
2014 – 2023

Samla restutbygging til tofeltsveg: 39,7 km.  
Snitt utbyggingstakt: 4,4 km pr år (9 år).
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Aust-Agder fylkeskommune og kommunane har gjennom eigen  
avtale sett av 100 mill av konsesjonskraftinntekter til å finansiere rest-
utbygging av Rv9. Løyvinga føreset at ein utløyser statleg restfinansiering.  
Fylkeskommunen har og gjort vedtak om forskotteringsavtale, for å sikre  
kontinuerleg vegarbeid med forventing til eit omforeint opplegg for  
sluttføringa av vegprosjektet. Inntil 5% av avkastninga kan brukast til  
planlegging. Setesdal regionråd løyver i tillegg 1 mill årleg til planlegging. 

(Bombengefinansiering gir ikkje tilstrekkeleg grunnlag.)

VILJE TIL SAMFINANSIERING
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Vi manglar 40 km for å få gul midtstripe til Hovden. Utbygginga  
tek sikte på nøktern standard med redusert normalvegbredde:  
7,5 m. Tidlegare utbygging er gjennomført langt under normpris. 
Prosjektet er avgrensa og handterbart at ein forventar eit gunstig 
kostnadsbilete også for restutbygging. 

NØKTERN VEGSTANDARD OG 
KONTINUERLEG VEGARBEID!
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Gjennom eit opplegg med å sjå parsellane som nå står att, som eit 
kontinuerleg utbyggingsprosjekt, er det realistisk å fullføre utbygginga 
innanfor tidshorisonten til NTP (2014-2023). Dette vil krevje aktivt  
arbeid med å ha planar klare i god tid, og vilje til å gjennomføre  
utbygging av fleire parsellar samstundes. Vi treng minst 250 mill.  
kroner til utbygging i første handlingsplanperiode. Statens vegvesen, 
region Sør er viktige medspelarar og vil stå for fortløpande realisering  
i takt med at finansiering kjem på plass.  

FRAMDRIFT – AMBISJONSNIVÅ
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Setesdal regionråd har etablert eit eige prosjekt for felles  
påverkingsarbeid. Vi er og med i Vegaksjonen. Prosjektet støttar  
opp om Agder sine felles prioriteringar:  

• E18 Tvedestrand – Arendal
• E39 Gartnerløkka - Søgne grense og E39 Søgne grense – Ålgård
• Rv 9 til Hovden

Prosjektet er omforeina og forankra i prioriteringane i vår felles  
fylkesplan for Agderfylka og den regionale utviklingsplanen for Setesdal.

RV9 I LANDSDELSAMARBEIDET!
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Setesdal Regionråd, Kommunehuset, 4747 Valle
Tlf 37 93 75 00 post@setesdal.no www.setesdal.no
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Saksmappenr: 2009/444-0
Arkiv: U64
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå

Saksframlegg

Setesdal Regionråd

Saksnummer Utval Møtedato

29/14 Setesdal Regionråd - Styre 26.02.2014

Vidareføring - samarbeidsavtale / tenestekjøp - Visit Setesdal

Tilråding:
Styret godkjenner samarbeidsavtale som framlagt. Styreleiar får fullmakt til signering av avtalen.
Styret gir styreleiar og dagleg leiar fullmakt til formalisering av medeigarskap i selskapet som 
føreslege, med 1 % av aksjane i Destinasjon Hovden.  

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka
Styret fekk framlagt rapport og vurdering av «Visit Setesdal»-satsinga og det Destinasjon Hovden 
har utført dei føregåande åra i medhald av samarbeidsavtale for felles reiselivssatsing før nyttår.  
Styret har signalisert ønskje om å vidareføre samarbeidet og bedt om at det blir lagt fram ny avtale 
for å vidareføre felles reiselivssatsing.

2. Saksopplysningar
Som vedlegg til saka følgjer utkast til ny avtale – og relevante bakgrunnsdokument.
Styret og representantskapen har og godkjent budsjett med eigen post til vidareføring av dette.

Då samarbeidet tok til vart tenestene godtgjort i form av tilskott til Destinasjon Hovden. Under vegs 
har rekneskapsansvarlege avklåra at mva-reglar tilsa at ein godtgjorde det som tenestekjøp.  For å 
vere på trygg side i høve offentlege anskaffingar framover ser ein det som ønskjeleg å ha 
eigarskap i selskapet. Bykle kommune opnar for medeigarskap og tilbyr 1 % av aksjane til 
pålydande – og med tilbakekjøpsrett for same pris.

3. Vurdering

Dagleg leiar sine vurderingar i høve vidareføring eller ikkje var i førre styresak.

Ein ser utkastet til samarbeidsavtale som dekkande for det ein ønskjer å arbeide med for å fremje 
felles profilering og områdemarknadsføring – samd tilrettelegging av felles tiltak til beste for 
samarbeidande destinasjonsselskap, verksemder og for oppfølging av lokale vertsskapsfunksjonar 
i kommunane mv..

Røynslene er gode når det gjeld dialog og samarbeid – og ønskjer i høve prioriteringar av tiltak og 
prosjekt. Dagleg leiar følgjer samarbeidet tett dels ut frå at det er eit viktig tema og ei av dei 
viktigaste næringsgreinene i Setesdal – og at ein både har høve og prioriterer å følgje 
reislivsutviklinga gjennom styrerepresentasjon – og at det skjer mykje både i landsdelsdirskursen 
og ikkje minst i kjølvatnet av ny nasjonal reiselivsstrategi. Avtala gir naudsynt rom for tilpassing og 
vekting av ulike tema og prioritering mellom aktuelle oppgåver – etter ønskje frå oppdragsgjevar
undervegs i avtaleperioden.  
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Det er innarbeidd eit punkt om marknadsråd – der ein ventar at dei skal kome med konkrete 
ønskje og råd i høve prioritering av felles marknadstiltak innafor marknadsbudsjettet. 

I tillegg arbeider ein med forprosjektet for berekraftig reiseliv som kan medføre at det blir etablert 
ei styringsgruppe med tilsvarande rådgjevande funksjonar i høve meir overordna grep for 
reiselivssamarbeidet – gjennom nedfelling av eit måldokument / reiselivsstrategi e.l for Setesdal. 

Ein reknar med at samordning og tilpassingar vil vere mogleg og vil bli føreteke etter kvart innafor 
ramma av rammeavtala.

Valle, den  16.02.2014

Signe Sollien Haugå
dagleg leiar

Vedlegg
1 Utkast til fornyelse av samarbeidsavtale SR DH
2 Særutskrift - Visit Setesdal - rapportering og tilrådingar for vidare regional 

reiselivssatsing
3 Visit Setesdal - rapportering og tilrådingar for vidare regional reiselivssatsing
4 Vedtekter Destinasjon Hovden
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Samarbeidsavtale mellom Destinasjon	Hovden og		Setesdal	Regionråd

”Visit	Setesdal”

1. Formål	– oppdraget:
Den viktigste funksjonen i tjenestene er utviklingen, gjennomføringen og
koordineringen av felles tiltak, markedsføring og salg av Setesdal som turist destinasjon.

Under Setesdals ligger de fire kommunene Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle.
I markedsføring ligger både sommer og vinter, med størst prioritet på sommer.

1.1 Oppgaver:
 Bygge merkevaren Setesdal – Setesdal som attraktivt reisemål og reiserute
 Planlegging og gjennomføring av felles kompetansetiltak (bookingsystem-/opplæring, 

guidekurs, osv.)
 Utvikle og gjennomføre felles vertskaps- og produktutviklingsprosjekter (f.eks. 

sykkelturisme, helseturisme, vertskapsfunksjoner - funksjonæropplæring, 
nettsideoppdatering og opplæring, osv.)

 Tilrettelegge /planlegge og initiere felles infrastruktur  / systemdrift (i-kiosk, IP-soner, 
banner, (digitale)-infotavler, profileringstiltak og tilfredsstillende 
kommunikasjonsteknologi.

 Utforming - strategiske dokument / planer for fellestiltak markedsføring – synliggjøring -
posisjonering av Setesdal vs strategiske samarbeidsparter 

 Profilutvikling – fornying av Setesdalsprofilen - kommunikasjonsplan
 Kunnskapsformidling - markedsinformasjon (gjestestatistikk, trender/kampanjer –

kundeundersøkelser osv.)
 Representasjon / koordinering - samordningsfunksjoner for destinasjonene i Setesdal 

(internt) og eksterne samarbeidspartnere som feks – Innovasjon Norge, Visit Sørlandet og 
andre.

 Praktisk tilrettelegging / igangsetting og oppfølging av fellestiltak (f.eks. bannerprosjekt)
 Prosjektinitiering - / prosjektledelse inkl. arbeid med ekstern (del-) finansiering.
 Tilrettelegge for regionale FOU-prosjekter relatert til reiselivsnæringene
 Kommunikasjon og samhandling med reiselivsaktører internt og eksternt.

 Ansvar for årsplan-, budsjett – halvårsrapportering (egenevaluering)
 Organisere og styre et markedsråd sammensatt av 1 representant fra hver kommune 

(Bykle, Valle, Bygland, Evje) som skal gi innspill til markedsplan mv.

2.2.		Rammeavtalen	inkluderer	kostnader	til
 Utgivelse av årlig publikasjon – turistinformasjonsbrosjyre Setesdal sommer
 Drift av Setessdal.com basert på ny systemplattform
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2.	3.		Kostnadsfordeling:
 Retningsgivende fordeling av rammen; 60 (personalkost.) / 40 (utlegg/utgifter/drift) 
 En forventer også supplerende inntekter fra fellessatsinger  /ekstern prosjektfinansiering

og ev. støtte fra regionrådet og andre til prosjekter og nye tiltak etter nærmere avtale/ 
konkrete prosjekter.

4.	Avtalens	omfang:
 Avtalen løper for minimum 3 årsperiode med start 01.01.2014 og mulighet til forlengelse.

5.	Godtgjørelse	for	tjeneste	kjøpet
 Tjenestene godtgjøres med 1 million, 1 000 000 kr. ex. mva pr år.
 Destinasjon Hovden AS fakturerer Setesdal Regionråd pr. 01.01 og 01.07 med halve 

beløpet.

6.		Finansiering	av	spesielle	prosjekt.
Utvikling, gjennomføring og finansiering av spesielle prosjekt utenfor rammene i
avtalen vil i hvert tilfelle avtales med Setesdal Regionråd og Destinasjon Hovden før
prosjektet settes i gang.

7.	Ansvarlige	kontaktpersoner.
Setesdal Regionråd: daglig leder 
Destinasjon Hovden: daglig leder

8.	Konflikter.
Dersom det oppstår konflikter om innholdet og kvaliteten på leveransen i avtalen.
Skal dette forsøkes løst mellom partene. Dersom partene ikke kommer til enighet innen 
rimelig tid skal saken legges fram for Regionrådet for videre behandling.

Hovden / Valle i Setesdal, 1.1.2014

Destinasjon Hovden Setesdal Regionråd 

Svein Hjorth Olsen Tarald Myrum    
Styreleder styreleder
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Destinasjon Hovden
4755 Hovden

Vår ref: Sakshandsamar: Arkiv: Dato:
2009/444-119 Siri Alice Øvergård 05.12.2013
PS 154/13 siri.overgard@setesdal.no

Melding om vedtak: Visit Setesdal – rapportering og tilrådingar for vidare 
regional reiselivssatsing

Styret i Setesdal regionråd handsama i styremøte 20 november, sak om rapportering og tilrådingar for 
vidare regional reiselivssatsing. Styret kom fram til følgjande vedtak i saka:

«Styret tek utgreiinga frå Visit Setesdal til orientering. Styret sluttar seg til tilrådinga om å vidareføre 

samarbeidet i tråd med framlegg og drøftinga i møtet. Dagleg leiar blir bedt om å legge fram utkast til 

ny samarbeidsavtale som skissert.

Styringsgruppe må etablerast snarast og fær i oppdrag å leggje fram å drøfte strategiar prioriteringar i 
høve m.a. av ressursbruken innan 1. mars. Ramma er fellesskap, samhandling og Visit Setesdal.»

Bygland, den 05.12.2013

Signe Sollien Haugå Siri Alice Øvergård
Dagleg leiar Rådgjevar
(sign.)

Kopi til:
Bykle kommune
Aust-Agder fylkeskommune
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Saksmappenr: 2009/444-0
Arkiv: U64
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå

Saksframlegg

Setesdal Regionråd

Saksnummer Utval Møtedato

Setesdal Regionråd - Styre

Visit Setesdal - rapportering og tilrådingar for vidare regional 
reiselivssatsing

Tilråding:
Styret tek utgreiinga for Visit Setesdal til orientering. Styret sluttar seg til tilrådinga om å vidareføre 
samarbeidet i tråd med framlegg og drøftinga i møtet. Dagleg leiar blir bedt om å legge fram utkast til 
ny samarbeidsavtale som skissert.

Styringsgruppe må etablerast snarast og fær i oppdrag å leggje fram å drøfte strategiar prioriteringar i 
høve m.a. av ressursbruken innan 1. mars. Ramma er fellesskap og samhandling og Visit Setesdal.

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka
Setesdal regionråd fekk ein gjennomgong og framlegg til korleis ein kunne arbeide med meir 
samordna arbeid for reiselivet gjennom ein rapport utarbeidd av Horwath og ei breitt samansett 
faggruppe. Rapporten konkluderte m.a. i prioriterte tiltak og definering av stillingsinnhald for ein 
regional reislivskoordinator. Regionrådet tilsette eigen medarbeidar som slutta etter kort tid – og 
ein såg seg tent med å kjøpe tenester frå Destinasjon Hovden som er og var det einaste 
kompetansemiljøet i regionen som ein såg kunne og var viljuge til å ta på seg ei slik regional 
oppgåve. Tenesteytinga vart formalisert gjennom eigen samarbeidsavtale. Samarbeidsavtalen 
gjeld åra 2010-2013.  Saka blir lagt fram som ei hovudoppsummering og grunnlag for drøfting av 
vidareføring av regionalt reiselivssamarbeid for Setesdal framover. 

2. Saksopplysningar
Horwath-rapporten definerte viktige oppgåver, og  ansvarsdeling for ulike oppgåver mellom 
private og offentlege aktørar og offentlege aktørar, forventa innhaldslevering frå og mellom 
aktørane og skisserte kva som var viktig å samhandle om internt og eksternt. Grenseoppgangen 
var viktig for å få ei betre koordinering og forventingsavklåring – og tydleg tining på kva 
«fellesskapet» skulle arbeide med. Inndelinga vart vidareført i avtala med Destinasjon Hovden.

Rapporten og samarbeidsavtala følgjer saka.
Styret er ved fleire høve årleg halde orientert gjennom referatsaker og presentasjonar av årlege 
marknadsplaner, informasjon om nye prosjekt og satsingar, kompetansetiltak osb. Nokre av desse 
er trekt fram som illustrasjonar i saksutgreiinga nedafor. 

I tillegg er det verdt å merke seg at det ligg føre ny nasjonal reiselivsstrategi (2013) sjå:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/rapporter_planer/rapporter/2012/destin
asjon-norge.html?id=677870

Prioriterte arbeidsområde trekt fram av næringsministeren:

Side�81



http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/nhd/Nyheter-og-
pressemeldinger/pressemeldinger/2013/norsk-reiseliv-ma-bli-
tydeligere.html?id=728097

Visit Sørlandet / Arena usus og har roller i det samla reiselivsbiletet – der Setesdal og er deltaktig 
og involverte gjennom bedrifter og marknadssamarbeid. 

DH / Visit Setsdal har i tillegg regionale avtaler med Innovasjon N. om kampanjar og 
utanlandsmarkandsføring årleg. – Og arrangementssamarbeid t.d. kring sykkelløpet Colorline 
Setesdal Tour.

Sentrale og formelle dokument i høve samarbeidet er lagt ved – saman med døme på aktivitetar i 
2013.

3. Vurdering

Dagleg leiar følgjer arbeidet med reiseliv tett – og vurderer at leveringa i høve tinginga og i høve 
økonomi er langt over det ein kan vente. Destinasjonssjefen har etablert strukturar og planlegg 
aktivitet i høve budsjettramma – vidareført fleire av tiltaka som før vart gjort på «dugnad» og initert 
mykje nytt i tillegg. 

Hovudoppdraget har vore å utvikling, gjennomføring og koordinering av marknadsføringa av 
Setesdal som turistdestinasjon. I avtala ligg det føring om både sommar og vintermarknadsføring –
men størst prioritet på sommar. – Sjå marknadsplanen som både omfattar trykte og digitale flater, 
marknadsaktiviteter, messer. I tillegg kjem tilrettelegging for konferansar, Naboskryt, TV-piloter, 
avtaletuvikling i samband med arrangement som «Tour des Fjords», Colorline Setesdal 
Tour, Dyreparkavisa, temaavis Setesdølen årleg osb.

Merkevarebygging – Setesdal som reisemål og reiserute: Med støtte frå Innovasjon N. vart det 
gjennomført ein merkevareprosess med ressursgruppa som munna ut i registert veremerke på 4 
språk – «Setesdal – Noreg tett på» - og etablert felles fotoarkiv med fleire hundre nye profesjonelle 
foto frå heile dalen og alle årstidene. Ikkje minst har ein gjennom prosessen avdekte kva ein 
«innhaldsmessig» har av fellesnemnarar å byggje vidare på og profilere. Enkelte verksemder i 
søndre del av dalen ønskjer ikkje å knyte seg opp mot omgrepet «Setesdal». Ein ser trong for å
gå vidare med profil-fornying og av «krullen –« og å etablere nye profilelement som verksemdene 
kan nytte i si marknadsføring, dette har det ikkje vore rom for å prioritere pt. 

Felles kompetansetiltak: Det er gjennomført ei kursrekke i samarbeid og med støtte frå Innovasjon 
Norge for reiselivsverksemdene, som kurs i marknadsorientering, vertskapskurs, sal/pakking og 
distribusjon mv. Det er etablert felles bookingsystem – og investert i «digital bru» i høve kravspek 
frå Visit Sørlandet sine nettløysingar / Tellus-databasen. Visit Setesdal var viktige i høve 
avslutingskonferansen for Lisa-prosjektet; framtidas bygdeturist. Likeeins som ein har bistått fleire 
FOU miljø i høve reisemålsstudier, studentoppgåver på universitetsnivå mv.

Vertskapsopplæring: Vidare er det gjennomført «kjentmannstur» for turistinformasjonsverter og 
verksemder kvar vår for å auke kjennskap og meirsal produktkjennskap og formidling mellom 
aktørane i heile dalen. Det er og fortløpande tilbod om opplæring for nye nettside-ansvarlege på 
kommunenivå for å kunne publisere oppdatere lokale nyheiter og opplysingar for eigen kommune. 
Destinasjon Hovden har dagleg oppfølging av Setesdals.com i tillegg.

Felles infrastruktur / systemdrift: Destinasjonssjefen har koordinert banner-avtaler, medverka til ny 
og rimelegare avtale for IP-sone-drift, og medverka til pilotprosjektet med utprøving av digital 
turistinformasjons-løysing ved Bykle kyrkje.

Strategisk dokument/ posisjonering i høve strategiske samarbeidsparter: Destinasjonsselskapet 
har ivareteke og gitt Setesdal he til å vere representert i viktige nasjonale arbeidsgrupper i høve ny 
nasjonal reislivsstrategi. Destinasjonssjefen har og ivareteke samarbeid med Innovasjon Norge 
Agder, Fylkeskommunen, Colorline, Visit Sørlandet og tilgrensande regionale reiselivssamarbeid, 
Lister, Lindesnes, Kristiansand, Telemark m.fl, samt i høve KCK og andre. Dagleg leiar vurderer at 
det er trong for utvikling av ein kortfatta reiselivsstrategi for Setesdal både i høve drøftingar og 
ønskje i regionen – men og i høve å vere tydlege og omforeinte om kva og korleis ein ønskjer å 
satse framover. Noko av dette kan verte nedfelt i gjennom prosessen med berekraftig reiseliv. –
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Om ikkje bør dette setjast i gong så snart som råd. Destinasjonssjefen vart og oppnemnt i 
Sørlandutvalet - noko som og synest att i fleire positive tiltak for reiseliv i framlegget frå utvalet.

Marknadsinformasjon og statistikk: I utgangspunktet var ein motivert for å bruke meir tid på 
innhenting av meir statstikk – men ein har kome til at det vil vere særs ressurskrevjande – og ikkje 
prioritert det pt. – men nytta Innovasjon N. sin statistikk. 

Representasjon / koordinering: Jf.pkt om strategiske dokument og samarbeid.

Fellestiltak / prosjekt - initiering: «Setesdalsguiden» er einaste felles trykte publikasjon – denne er 
ønskja vidareført og blir revidert årleg i samarbeid med aktørane lokalt. Det er arbeid med å 
opprette eit produktutviklingsprosjekt med fylkeskommunen og i eit Inter-reg.smarbeid. Vidare er 
det etablert eit fellesprosjekt i høve merking av turløyper med støtte frå Aust-Agder 
fylkeskommune - med i alt 30 løyper fordelt i heile dalen. Ein ser og på nye område: fiske og 
sykkel. Vidare er det kartlagt aktørar i høve kulturnæringar og reiseliv i form av eit VRI-
prosjekt. Det er etablert eit pilotprosjekt for Berekraftig reiseliv. -Og det er intitert nye 
opplevingstilbod –som t.d. elgpark. 

Kommunikasjon og samhandling – internt og eksternt: Dagleg leiar vurderer dette som det 
området som har voldt størst utfordring. I høve eksterne ordskifter er heile reiselivsorganiseringa i 
omstrukturering og det er krevjande å finne forma og drive påverknadsarbeid for å medverke til at 
regionen både blir i vareteke og omfatta av landsdelsprosessane – og i den nasjonale dirskursen.

Internt er det i all hovudsak god kommunikasjonsflyt og aktørane får nyheitsbrev jamnleg med 
informasjon. Både einskildverksemder og marknadsamarbeid i Brokke, vertsskapsansvarlege og 
andre er aktive medspelarar og medverkar til at tiltak og oppgåver blir utført og løyst 
fortløpande. Det synest som om nokre ikkje har oppfatta eller er samde i «oppgåvedelinga» som 
vart lagt inn - med deling mellom verksemder og marknadssamarbeid skulle løyse lokalt og 
individuelt – og at reiselivssamarbeidet skulle fokusere «felles-oppgåver» og fellesskapsløysingar 
(som vertsskapsutvikling, kompetansetiltak) og den regionale områdeprofileringa. Nokre aktørar 
har utfordra samarbeidet på ulike måtar og målbore ønskje om å «splitte» ressursane til meir 
lokale marknadstiltak styrt t.d. frå Visit Evje for og av marknadssamarbeidet der.

Ressursgruppa har av ulike orsakar ikkje fungert som tenkt – og det er trong for å re-vitalisere eit 
forum for rådgjevande innspel – i høve prioriteringar og aktivitetar dersom ein skal få ein meir aktiv 
samhandling mellom aktørane. Destinasjonssjefen ser etableringa av styringsgruppe for 
berekraftig reiseliv som eit slikt organ framover.

Dagleg leiar vurderer at «effekten» av fellessatsinga ligg i «merkevara Setesdal» og at ein 
gjennom å femne heile regionen både har meir kompelementære opplevingar og tilbod til alle 
årstider. Bedriftsmarknadsføringa må ligge individuelt – eller i marknadssamarbeid – med lokal 
finansiering anten det gjeld Evje, nedre Setesdal, Brokke, Hovden eller andre. Desse vil om ein er 
innstilt på samarbeid virke forsterkande og i lag med felles områdemarknadsføring på tema, 
reiserute osb. med felles merkevara Setesdal.

Økonomi: I kost-nytte perspektiv er det naturleg å samanlikne med kva ein kunne fått til på anna 
måte for tilsvarande beløp. Samla ramme tilsvarar i realiteten kostnader til løn, sosiale utgifter, 
kontorhald og drift av ei stilling. Sett opp mot all den aktiviteten og det koordinerte arbeidet, og 
kva ein no ser at ein kan få til gjennom å utløyse nye prosjekt og strategiske satsingar vurderer ein 
at Visit Setesdal er verdfult, tenleg og nyttig. 

I avtalen la ein til grunn fordeling av «reiselivsmillionen» 60 (løn) / 40 (utlegg/drift). Ein lag og noko 
forventing til supplerande inntekter frå prosjektfinansiering og eksterne bidrag frå m.a. Regionrådet 
og andre etter kvart. Som det går fram av marknadsplanen har destinasjonssjefen priortert 
kampanjar og synlegheit på bekosting av inndekking av eigen løn/interne kostnader. Dagleg leiar 
vurderer at det er trong for å sjå på fordelinga mellom lønskostnader og områdemarknadsføring 
dersom det er slik at lokale aktørar ønskjer meir lokalt tilstadevere av destinasjonssjef eller andre–
eller meir fokus på «indre drøftingar» for å styrke samhandlinga og definere nye strategiske 
område / produktutvikling e.a. Denne drøftinga treng ein innspel får reislivsaktørar og samarbeida 
på. Dagleg leiar har likevel den klare oppfatning at aktørane må ha ei rådgjevande rolle og at det 
ligg til selskapet å vedta interne disponeringar og budsjett for fellestiltak på vanleg måte. Dagleg 
leiar vurderer det som viktig at fellesressursane blir nytta til regionale fellestiltak – og at ein må 
prioritere samarbeid og aktørar som ønskjer å samhandle innafor omgrepet Setesdal. 
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Fragmentering og fordeling vil venteleg og undergrave høve til å målbere regionale syn og 
representasjon/deltaking på viktige arenaer.

Oppsummering:
Dagleg leiar vurderer at Destinasjon Hovden og destinasjonssjefen har levert mykje og godt arbeid 
avtaleperioden – og at det som er levert er i tråd med avtale og forventingar.

Dagleg leiar ser det som naturleg at ein vurderer å justere ramma opp noko i høve kostnadsvekst 
– og i høve at styret har uttalt at ein ønskjer satsing på næringsutvikling og reiseliv framover.

Dagleg leiar ser det som sterkt ønskjeleg å kunne vidareføre Visit Setesdal satsinga gjennom 
samarbeidet med Destinasjon Hovden. Ein vurderer at Destinasjon Hovden er den best 
kvalifiserte aktøren i regionen med kapasitet og kompetanse til å kunne ta dette vidare pt. Under 
føresetnad av tilslutnad til vurderingane i saka – ser ein det som naturleg at det blir arbeidd fram 
eit nytt samarbeidsgrunnlag som eigen sak til styret i etterkant av denne saka.

Valle, den  13.11.2013

Signe Sollien Haugå
dagleg leiar

Vedlegg
1 Samarbeidsavtale mellom Destinasjon Hovden og Setesdal regionråd
2 Rapport 090609
3 Informasjon om markedstiltak Setesdal 2013
4 Markedstiltak Setesdal 2013
5 Pressemelding - bærekrafti reiseliv
6 Statusrapport_juli_2013
7 Søknad til Aust Agder Fylke om Prosjekt og Produktutvikling Setesdal
8 Søknad Prosjekt og Produktutvikling i Setesdal 2013
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Vedtekter for Destinasjon Hovden AS
Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 27. mai 2011

§ 1
Selskapets navn er Destinasjon Hovden AS 

§ 2
Selskapets forretningskontor er i Bykle kommune.

§ 3
Selskapet formål er å drive markedsføring for mest mulig å fremme og utvikle Hovden-
området som et turist- og reiselivsmål. 
Selskapet skal også kunne yte og formidle tjenester som naturlig hører inn under selskapets 
virksomhet, samt at selskapet også skal tegne aksjer / selskapsandeler i andre selskap som 
måtte drive beslektet driftsrelatert virksomhet.

Oppdrag for eierne skal utføres som bestemt av oppdragsgiveren og innenfor rammer som 
oppdragsgiveren setter. 

§ 4
Selskapet aksjekapital er på kr. 500.000,- fordelt på 500 aksjer hver pålydende kr. 1.000,-. 

§ 5
Selskapets styre skal bestå av 1-9 medlemmer og inntil 7 varamedlemmer.
Styrets medlemmer velges for ett år av gangen. 
Styrets formann velges av generalforsamlingen. 

§ 6
Selskapets firma tegnes av styrets formann og ett styremedlem i fellesskap. 
Styret kan meddele prokura. 

Selskapet skal ha en daglig leder, som ansettes av styret. 
Det skal foreligge en stillingsinstruks for daglig leder, som angir dennes arbeidsoppgaver, 
ansvars- og myndighetsområde. 

§ 7
Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Det skal 
behandles følgende:

1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. 
2. Andre saker som i hht. loven, vedtekter eller innkallingen hører under 

generalforsamlingen. 

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen skal senest 2 uker før 
generalforsamlingen sendes til hver aksjeeier. 

§ 8
Den andre aksjonæren har i hht. nedennevnte regler rett til å overta aksjer som skal avhendes 
eller aksjer som allerede måtte ha skiftet eier. 
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Den som ønsker å overdra aksjer, eller allerede måtte ha overdradd aksjer, skal straks skriftlig 
varsle selskapets styreformann, som igjen straks skriftlig skal varsle de berettigede 
aksjonærene. Dersom det er fremsatt tilbud vedr. kjøp av de aktuelle aksjer, eller at aksjer 
faktisk er overdradd, skal det ved meldingen til styrets formann, og videre ved utsendelsen til 
de berettigede aksjonærer, redegjøres for den pris, betingelser e.l. som måtte være knyttet til 
forholdet. 

Melding om at en aksjonær ønsker å gjøre sin forkjøpsrett gjeldende skal være fremkommet 
skriftlig til selskapet senest 3 uker etter at styrets formann fikk melding som nevnt i 1. ledd.  
Innløsningssummen skal betales innen 5 uker etter at styrets formann fikk melding som nevnt 
i 1. ledd,  dog senest 2 uker etter at løsningssummens størrelse er endelig fastsatt. 
Innløsningssummen skal utgjøre aksjenes markedsverdi. Dersom slik markedsverdi ikke kan 
fastslås, eller partene for øvrig er uenige om innløsningssummens størrelse, skal denne 
avgjøres ved skjønn i hht. aksjelovens regler. 

§ 9

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende aksjelov. 
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