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   Tlf.: 37 93 75 00 

   post@setesdal.no   

    

 

 
 

 

 
  

  

 

 

Medlemene vert med dette kalla inn til møte. 

Varamedlemer og tilsette som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. 

Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Setesdal Regionråd  

på tlf. 37 93 75 00. 

 

 

 Valle, 10.02.2015  

 

  

 

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre   

måndag 16.02.2015 kl. 09:00 i  Revsnes hotell    
 

 

Tidsplan: 

 

09:00     Styremøte 

                Ref.saker, delegerte saker og interne orienteringar og: 

 Opplegg styremøte / møte med Agderbenken 18.mars 

 

09:30     Jon P. Knudsen – innlegg om regionutvikling – inkl ordskifte 

 

10:15     Styresaker 

 

11:30    lunsj 

 

12:00     Representantskap Brann IKS 

 

Styremøte SR held ev fram i etterkant – ved behov. 

 

 

 

 

Tarald Myrum  Signe Sollien Haugå 

styreleiar  dagleg leiar 
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Saksnummer Innhald 

PS 17/15 Godkjenning av innkalling og sakliste 

PS 18/15 Godkjenning av møteprotokoll 

PS 19/15 Styreleiar orienterar 

PS 20/15 Dagleg leiar orienterar 

PS 21/15 Leiar rådmannsutvalet orienterar 

PS 22/15 Fylkeskommunen orienterar 

PS 23/15 Referatsaker 

RS 22/15 Lokaliser framtidig eining av Skatteetaten til Setesdal 

RS 23/15 Søknad om midler til Hørselskoordinator/audiograf 

RS 24/15 Høyring Aust-Vest utgreiing 

RS 25/15 Rv 9 - prosjektet - møteinnkalling 

RS 26/15 Helsenæringsprosjektet - referat frå møte i styringsgruppa 26.01.15 

RS 27/15 Møte i PSG 30.01 Kristiansand 

RS 28/15 Arbeidsgiver politikk i forbindelse med kommunereformen 

PS 24/15 Drøfting/orienteringssaker 

DR 3/15 Setesdal Næringsutvikling 

DR 4/15 Næringsarbeidet SR 

DR 5/15 Kulturnæringssatsinga - Bygland 

PS 25/15 Orientering ymse repr / utval 

PS 26/15 Fullmakt - vedrørande val av konsulent - kommuneform-utgreiing 

PS 27/15 Disponering av fond - planlegging - Bjørnarå- Optestøyl - Rv 9 

PS 28/15 Forprosjekt - Brokke-Suleskard - utgreiing tverrsamband/ heilårsveg 

PS 29/15 Søknad om etableringsstønad - Dreamcall AS 
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PS�17/15�Godkjenning�av�innkalling�og�sakliste



Møteprotokoll 
Setesdal Regionråd - Styre 

 
Møtestad: Revsnes hotell 
Dato: 21.01.2015 
Tid: 09:00 – 13:00 

 

Faste medlemer som møtte: 

Namn Funksjon Representerer 

Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune 
Leiv Rygg Medlem Bygland kommune 
Jon Rolf Næss Nestleiar Bykle kommune 
Tarald Myrum Leiar Valle kommune 
Finn Bjørn Rørvik Medlem Evje og Hornnes kommune 
Nina Susanne Johnsen Medlem Valle kommune 

 
 

Varamedlemer som møtte: 

Namn Møtte for Representerer 

Kay A. Jeiskelid Tor Hallvard Mosdøl Bykle kommune 
   

 

Frå administrasjonen møtte: 

Namn Stilling 

Signe Sollien Haugå Dagleg leiar 
Hans Olav Omnes Næringskoordinator 

 
Andre som møtte: 

Namn Funksjon 

Bjørgulv Sv. Lund Fylkesordførar 

Arild Eielsen Fylkesrådmann 

Tallak Hoslemo Rådmann Bykle kommune 

Eivind Berg (delar av møtet) Rådmann Valle kommune 

Aasmund Lauvdal Rådmann Bygland kommune 

Jens Arild Johannessen Rådmann Evje og Hornnes kommune 

 
  
Revsnes, 21.01.15  
 
 
Signe Sollien Haugå 
Utvalssekretær 
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Saksnummer Innhald 

PS 1/15 Godkjenning av innkalling og sakliste 

PS 2/15 Godkjenning av møteprotokoll 

PS 3/15 Styreleiar orienterar 

PS 4/15 Dagleg leiar orienterar 

PS 5/15 Leiar rådmannsutvalet orienterar 

PS 6/15 Fylkeskommunen orienterar 

PS 7/15 Referatsaker 

RS 1/15 Annonse Stratetgisk næringsplan - Reiselivsstrategi Setesdal 

RS 2/15 Innspelsseminar 23.01.15 

RS 3/15 Profilmanual - Januar 2015 

RS 4/15 Nyhetsbrev fra Sørlandets Europakontor 

RS 5/15 Postkassesaken, oppheving av økonomisk garanti - ny postlov på 
høyring 

RS 6/15 Helse om vekstnæring i Setesdal - søknad om økonomisk støtte til 
prosjektleiing/- fasilitering mv. 

RS 7/15 Vedr. Høringsuttale forvaltningsplan SVR 

RS 8/15 Søknad om utsettelse - søknad om ladestasjon 

RS 9/15 Utklipp frå Vegen og vi: Trenger minst to hovedveger øst-vest 

RS 10/15 Tildeling av restskjønnsmidler for 2015 til arbeid med 
kommunereformen 

RS 11/15 Til våre samarbeidspartnere i X-Ung prosjektet 

RS 12/15 Førespurnad om utbetalingar av løyving til regionalt næringsfond for 
Setesdal - og løyving av Konsesjonskraftinntektene 2014 

RS 13/15 Kopi av brev frå Innovasjon Norge vedr innvilget søknad fase 3 

RS 14/15 Tilskudd fra Norges forskningsråd til etablering av EU-nettverk 

RS 15/15 Melding om vedtak: kommunereforma utgreiing av alternativ 

RS 16/15 Regning for kommunens andel av kostnader knyttet til ROS-analyse 
og konsekvensanalyse knyttet til Utviklingsplan 2030 for Sørlandet 
sykehus HF 

RS 17/15 Melding om vedtak: Endring av representantskapet for Setesdal 
Brannvesen IKS, reversering av vedtak i k-sak 48/14 

RS 18/15 Effektanalyse regionale næringsfond - innbetaling av 5% 
avsetningen for 2014 

RS 19/15 Informasjon om moderniseringsreformen tilknyttet reglene om 
offentlig støtte 

RS 20/15 Rapport om kommunereforma Noregs Mållag 

RS 21/15 Melding om vedtak: Endring av representantskapet for SMG IKS, 
reversering av vedtak i k-sak 49/14 

PS 8/15 Delegerte saker 
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DS 1/15 Melding om vedtak: Søknad om støtte til utarbeiding av 
forretningsplan og budsjett – Ikkje offentleg 

DS 2/15 Svar på søknad om støtte til kompetansetiltak - produktutvikling 
skinkeproduksjon 

DS 3/15 Effektanalyse regionale næringsfond - innbetaling av 5% 
avsetningen for 2014 

DS 4/15 Svar på søkand om støtte - kulturveka 

DS 5/15 Delegert vedtak - svar på søkknad om støtte til arbeid med 
UNESCO-søknad 

DS 6/15 SV: Gjeld støtte til Rock i Brokke 2014 

PS 9/15 Drøfting/orienteringssaker 

DR 1/15 Folketalsutvikling Setesdal 2015 

DR 2/15 Oppsummering IKS representantskapa 

PS 10/15 Orientering ymse repr / utval 

PS 11/15 Stipendordning - professjonelt styre 

PS 12/15 Datalagringssenter - prosjekt Setesdal 

PS 13/15 Utkast til ny postlov - høyringsuttale - Setesdal regionråd 

PS 14/15 Konkurransegrunnlag - kommunereforma  - Setesdal 2015 – Ikkje 
offentleg 

PS 15/15 Revidert avtale i høve til eigedoms- og aksjekjøp – Ikkje offentleg 

PS 16/15 Søknad om prosjektstønad – SunSense – Ikkje offentleg 

 
 

PS 1/15 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 21.01.2015  

Handsaming: 
Innkalling og sakliste vert samrøystes godkjent. 
 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakliste vert godkjent. 

 

PS 2/15 Godkjenning av møteprotokoll 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 21.01.2015  

Handsaming: 
Dagleg leiar opplyste om trong for korrigering av partsnemning sak 161/14 
Protokoll vert godkjent med korrigering - samrøystes. 
 
Vedtak: 
Protokoll vert godkjent med korrigering. 
 

PS 3/15 Styreleiar orienterar 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 21.01.2015  

Handsaming: 
Styreleiar orienterte om påfølgjande møte vedrørande Rv 9, om tur og opplegg i samband 
med reiselivsmessa CMT i Stuttgart og prisutdeling til Olav Neset/Neset camping.  
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Styret tek orienteringa – til orientering – samrøystes. 
 
Vedtak: 
Styret tek orienteringa til orientering. 
 

PS 4/15 Dagleg leiar orienterar 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 21.01.2015  

Handsaming: 
Dagleg leiar orienterte m.a. om: 

 Reiseliv – og næringsstrategi-samling 23.jan 
 Arbeid i gruppa for alternativ næringsorganisering – utfyllande dokument 
 Tilleggsnotat vedr alternativ næringsorganisering til Evje og Hornnes kommune 
 Ingeniørutdanning – progresjon i etablering av samarbeidet med UiA 
 Sjukepleiarutdanning 2012-2015 – planlagt avslutning 24.juni 
 Nytt sjukepleiestudium 2015-2018 – informasjonsmøte 18. feb – SVG avd. Valle 

 Kommunereform – felles søknad om skjønsmidlar 
 Konkurransegrunnlag – kommunereforma – drøfting i Rådmannsgruppa 
 Anbodsgrunnlag – ladestasjonar – framdrift. 
 Høyringsnotat ny IKS-lov – framlegg til uttale kjem til kommunane frå KKAS 
 Grafisk profil – tid for implementering 

 
 
Vedtak: 
Styret tek orienteringa til orientering 
 

PS 5/15 Leiar rådmannsutvalet orienterar 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 21.01.2015  

Handsaming: 
Nestleiar i rådmannsgruppa orienterte om saker frå møte 16. januar 2015: 

 Setpro og Helseprosjekt-drøftingar 
 Risiko- og sårbarheit (ROS) arbeid pt. 
 Ny IKS-lov 
 Drøfting av konkurransegrunnlag – kommunereformen 
 Regionplan Agder 2020 – oppfølging 

 Redundans - fibernett 
 
 
Vedtak: 
Styret tek saka til orientering 
 

PS 6/15 Fylkeskommunen orienterar 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 21.01.2015  

Handsaming: 
Fylkesordførar orienterte om møte i samferdsledepartementet og med næringsdepartement. 
 
Vedtak: 
Styret tek orienteringa  - til orientering 

 

PS 7/15 Referatsaker 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 21.01.2015  

Handsaming: 
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Dagleg leiar orienterte kort i høve einskilde saker. 
 
Vedtak: 
Styret tek referatsakene til orientering. 
 
RS 1/15 Annonse Stratetgisk næringsplan - Reiselivsstrategi Setesdal 
RS 2/15 Innspelsseminar 23.01.15 
RS 3/15 Profilmanual - Januar 2015 
RS 4/15 Nyhetsbrev fra Sørlandets Europakontor 
RS 5/15 Postkassesaken, oppheving av økonomisk garanti - ny postlov på høyring 
RS 6/15 Helse om vekstnæring i Setesdal - søknad om økonomisk støtte til prosjektleiing/- 
fasilitering mv. 
RS 7/15 Vedr. Høringsuttale forvaltningsplan SVR 
RS 8/15 Søknad om utsettelse - søknad om ladestasjon 
RS 9/15 Utklipp frå Vegen og vi: Trenger minst to hovedveger øst-vest 
RS 10/15 Tildeling av restskjønnsmidler for 2015 til arbeid med kommunereformen 
RS 11/15 Til våre samarbeidspartnere i X-Ung prosjektet 
RS 12/15 Førespurnad om utbetalingar av løyving til regionalt næringsfond for Setesdal - og 
løyving av Konsesjonskraftinntektene 2014 
RS 13/15 Kopi av brev frå Innovasjon Norge vedr innvilget søknad fase 3 
RS 14/15 Tilskudd fra Norges forskningsråd til etablering av EU-nettverk 
RS 15/15 Melding om vedtak: kommunereforma utgreiing av alternativ 
RS 16/15 Regning for kommunens andel av kostnader knyttet til ROS-analyse og 
konsekvensanalyse knyttet til Utviklingsplan 2030 for Sørlandet sykehus HF 
RS 17/15 Melding om vedtak: Endring av representantskapet for Setesdal Brannvesen IKS, 
reversering av vedtak i k-sak 48/14 
RS 18/15 Effektanalyse regionale næringsfond - innbetaling av 5% avsetningen for 2014 
RS 19/15 Informasjon om moderniseringsreformen tilknyttet reglene om offentlig støtte 
RS 20/15 Rapport om kommunereforma Noregs Mållag 
RS 21/15 Melding om vedtak: Endring av representantskapet for SMG IKS, reversering av 
vedtak i k-sak 49/14 

 
PS 8/15 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 21.01.2015  

Handsaming: 
Styret tek dei delegerte sakene til orientering – samrøystes. 
 
Vedtak: 
Styret tek dei delegerte sakene til orientering. 

 
DS 1/15 Melding om vedtak: Søknad om støtte til utarbeiding av forretningsplan og budsjett 
DS 2/15 Svar på søknad om støtte til kompetansetiltak - produktutvikling skinkeproduksjon 
DS 3/15 Effektanalyse regionale næringsfond - innbetaling av 5% avsetningen for 2014 
DS 4/15 Svar på søkand om støtte - kulturveka 
DS 5/15 Delegert vedtak - svar på søkknad om støtte til arbeid med UNESCO-søknad 
DS 6/15 SV: Gjeld støtte til Rock i Brokke 2014 

 
PS 9/15 Drøfting/orienteringssaker 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 21.01.2015  

Handsaming: 
DR 1/2015: Styret drøfta folketalsutvikling med utgangpunkt i flyttemotivundersøkinga, 
tidlegare temamøte med Distriktssenteret- initiativ frå Fylkesmannen mv.  
Fylkesordførar distribuerte ny statistikk på folketalsutviklinga. 
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Ordskiftet omhandla arbeidsplassar, bustad-tilbod, kommunale tenester, inkluderande 
lokalsamfunn og korleis ein kan sjå føre seg både migrasjon, tilflytting og tilbakeflytting som 
ulike målgrupper for auka folketal. Ein drøfta og ulikskap i øvre og nedre Setesdal – i høve 
pendlingsavstand og bu- og arbeidsmarknader. Fleire var og innom differensiering av 
regional satsing og lokalt ansvar for tilrettelegging i kommunane. Fylkesordførar minna om 
at takta i gjennomstrømming (flytting) er urovekkande høg. Fleire var og innom at ein må 
sjå heilskapen og moglegheitene som ligg i generasjonsskifte til rekruttering av kompetanse, 
samd tydinga av desentraliserte kompetansetiltak i lokalsamfunnsutviklinga. 
 
DR 2/2015: Styret drøfta gjennomføring av representantskapsmøta i desember, ansvar og 
rutinar mv. i høve førebuing og gjennomføring. 
 
Vedtak: 
Styret vil arbeide vidare med konkretisering av strategiar for folketalsutvikling og etablering 
av nye arbeidsplassar og rekruttering, - og samla tiltak for å gjere bygdene meir attraktive 
framover gjennom målretta tiltak for å nå ulike grupper. 

 
 
DR 1/15 Folketalsutvikling Setesdal 2015 
DR 2/15 Oppsummering IKS representantskapa 

 
PS 10/15 Orientering ymse repr / utval 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 21.01.2015  

Handsaming: 
Bjørn Ropstad informerte om pågaånde prosess og framdrift i høve fusjon av 
revisjonsselskap i 2015. 
 
Leiv Rygg orienterte om at vassregionutvalet har lagt plan ut til 2.gongs høyring. 
 
Vedtak: 
Styret tek orienteringane – til orientering. 
 

PS 11/15 Stipendordning - professjonelt styre 
Tilråding: 
Næringskoordinator får fullmakt til å konkretisere ordninga - og føreta utlysing i fyrste 
kvartal 2015. 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 21.01.2015  

Handsaming: 
Tilrådinga vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak: 
Næringskoordinator får fullmakt til å konkretisere ordninga - og føreta utlysing i fyrste 
kvartal 2015. 
 

PS 12/15 Datalagringssenter - prosjekt Setesdal 
Tilråding: 
Saka vert lagt fram utan tilråding. 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 21.01.2015  

Handsaming: 
Næringskoordinator orienterte i saka – før ordskifte om konkurranse, regional samhandling 
og rammevilkår mv. 
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Framlegg frå Tarald Myrum: 
Styret sluttar seg til prosess som skissert.  
Framlegget vart samrøystes vedteke. 
 
 
Vedtak: 
Styret sluttar seg til prosess som skissert. 
 

PS 13/15 Utkast til ny postlov - høyringsuttale - Setesdal 
regionråd 
Tilråding: 
Styret i Setesdal regionråd sluttar seg til uttalen frå Vest-Telemarkrådet.  
 
Styret understrekar tydinga postombering 6 dagar i veka må vere lik for postmottakarar i 
heile landet. 
 
Ein meiner og at ordlyden i lovutkastet må endrast slik at unntaksreglen frå leveringsplikta 
for postutlevering til postkasse berre skal kunne nyttast der det medfører klårt urimelege 
kostnadar.  

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 21.01.2015  

Handsaming: 
Tilrådinga vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak: 
Styret i Setesdal regionråd sluttar seg til uttalen frå Vest-Telemarkrådet.  
 
Styret understrekar tydinga av postombering 6 dagar i veka – og at den må vere lik for 
postmottakarar i heile landet. 
 
Ein meiner og at ordlyden i lovutkastet må endrast slik at unntaksreglen frå leveringsplikta 
for postutlevering til postkasse berre skal kunne nyttast der det medfører klårt urimelege 
kostnadar. 
 

PS 14/15 Konkurransegrunnlag - kommunereforma  - Setesdal 
2015 
Tilråding: 
Styret gir dagleg leiar fullmakt til å gjennomføre anbod basert på utkast til tilbodsgrunnlag 
og endringar føreteke i møtet, og ev. mindre justeringar som er påkravd i høve 
anbodsutsettinga. 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 21.01.2015  

Handsaming: 
Styret drøfta framdrift i høve koordinering mellom ulike regionale utgreiingar og at 
leveringstidspunktet kan vere kritisk for å føreta kommunevise retningsval i juni 2015.  
 
Tilleggsframlegg frå Tarald Myrum: 
Styret presiserer at framdrifta må haldast og at fristen for levering er endeleg. 
 
Framlegg til vedtak med tillegg vart samrøystes godkjent. 
 
Vedtak: 
Styret gir dagleg leiar fullmakt til å gjennomføre anbod basert på utkast til tilbodsgrunnlag 
og endringar føreteke i møtet, og ev. mindre justeringar som er påkravd i høve 
anbodsutsettinga. 
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Styret presiserer at framdrifta må haldast og at fristen for levering er endeleg. 
 

PS 15/15 Revidert avtale i høve til eigedoms- og aksjekjøp 
Tilråding: 
Styret i Setesdal Regionråd godkjenner emisjonen med revidert eigenkapitalbehov. Dette vil 
auke behovet for frisk kapital frå SR med ca. 33.000,- iht. Antydninga i tidlegare 
handsaming. 
 
Parallelt krev styret at Evje Utviklings aksjepost vert kjøpt av ny eigar eventuelt 
«mellomlagra» med utsett betaling og at det vert arbeidd for å få på plass ny eigar av 
denne posten snarast. 

 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 21.01.2015  

Handsaming: 
Næringskoordinator orienterte – styret drøfta ulike omsyn og avvegingar. 
Tilrådinga vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak: 
 
Styret i Setesdal Regionråd godkjenner emisjonen med revidert eigenkapitalbehov. Dette vil 
auke behovet for frisk kapital frå SR med ca. 33.000,- iht. Antydninga i tidlegare 
handsaming. 
 
Parallelt krev styret at Evje Utviklings aksjepost vert kjøpt av ny eigar eventuelt 
«mellomlagra» med utsett betaling og at det vert arbeidd for å få på plass ny eigar av 
denne posten snarast. 
 

PS 16/15 Søknad om prosjektstønad - SunSense 
Tilråding: 
Styret løyver 50.000,-, halvparten av det omsøkte, til markeds- og kommersialiseringsfasen. 
Løyvinga vert ytt frå regionalt næringsfond og på vanlege vilkår. 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 21.01.2015  

Handsaming: 
Tilrådinga vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak: 
Styret løyver 50.000,-, halvparten av det omsøkte, til markeds- og kommersialiseringsfasen. 
Løyvinga vert ytt frå regionalt næringsfond og på vanlege vilkår. 
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PS�19/15�Styreleiar�orienterar

PS�20/15�Dagleg�leiar�orienterar

PS�21/15�Leiar�rådmannsutvalet�orienterar

PS�22/15�Fylkeskommunen�orienterar
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LMT Setesdal Kasernevegen 19 T 37 93 23 00 Bank: 2901.07.40264 
Evje og Hornnes kommune 4735 Evje E post@e-h.kommune.no Org. nr. 964 966 109 www.e-h.kommune.no/lmt 

 

 
 
 
 
 
Regionrådet  
Ved / Signe Sollien Haugå 

                  
  
  
 
 
          
 
 
 

Vår ref: Saksbehandler: Arkiv: Dato: 

2014/604-7 Ellen Benum 233 12.01.2015 
 

 

SØKNAD OM MIDLER TIL HØRSELSKOORDINATOR/AUDIOGRAF I SETESDAL  
 
I september 2014 startet et pilotprosjekt med en felles hørselskoordinator/audiograf, der SSHF og 
kommunene Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes samarbeider. Hørselskoordinatoren jobber 50 
% i helseforetaket og 50 % i kommunene. 
 
I 2013 ble vi tildelt kr 200000,- til prosjektet av Fylkesmannen. Disse midlene ble overført til 2014, da 
SSHF ikke hadde finansieringen klar for sin 50 % av stillingen før i 2014.  
 
Hørselskoordinatoren har kontor og behandlingsrom i LMT Setesdal sine lokaler og skal hjelpe folk 
med nedsatt hørsel i Setesdal. Det er kjøpt inn hørselutstyr for kr 155000,- Utstyret skal installeres 
medio januar 2015.  
 
Hørselskoordinatorens oppgaver: Kontroll av høreapparat, hørselsmålinger, avtrykk til nye propper, 
oppfølging av nye og gamle høreapparat brukere, oppfølging av tekniske hjelpemidler, informasjons 
arbeid og kurs om hørsel og hørselstekniske hjelpemidler. Onsdag, torsdag og hver fjerde fredag er 
hørselskoordinatoren tilgjengelig på Evje. En fast dag i måneden er det kommunebesøk. 
 
For 2015 har Fylkesmannen mindre prosjektskjønn å fordele og vi har fått signaler på at vi ikke kan 
forvente å få like mye som forrige gang. 
Vi søker derfor Regionrådet om kr 100000,- i støtte til utgifter. 
  
 

Budsjett             2014               2015                  2016 

Lønn, sosiale utgifter 42000 259800 275000 

Kjøreutgifter 0 12000 14000 

Materiell/utstyr/vedlikehold 160044 18000 10000 

Drift, kurs, rekvisita                 0 19200 19200 

Sykehusnett, SIKT nett, investering 0 37752 0 

Drift SIKT nett pr. år 0 29808 29808 

Leie kontor og behandlingsrom 8288 41440 33152 

Oppussing behandlingsrom, egeninnsats vaktmester 8532 8532 0 

Montering av Hørselbur, egeninnsats vaktmester 0 4266 0 

SUM 218864 430798 389448 
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side 2 av 2 

LMT Setesdal Kasernevegen 19 T 37 93 75 00 Bank: 2901.07.40264 
Evje og Hornnes kommune 4735 Evje E john.horve@e-h.kommune.no Org. nr. 964 966 109 www.e-h.kommune.no/lmt 

Kopi 
Jens Arild Johannessen 
 
 
 
 
Med hilsen 
LMT Setesdal 
 
 
Ellen Benum 
  
 
 
 
 

-�17�-



-�18�-



-�19�-



Utredn ing om forbi ndel ser mellom
Østl andet og Vestl andet

21 .01 .201 5

Foto : Håkon Aurlien

Hans Silborn, Styringsstaben, Vegdirektoratet
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Fra E39 og Sørlandsbanen i sør til
E136 og Raumabanen i nord

Øst- vest - utredningen

Riksveger :
E136 over Raumadalen
Rv 15 over Stryn
E16 over Filefjell, rv 5
E16 over Filefjell mot Bergen
Rv 7, rv 52 over Hemsedal
Rv 7 over Hardangervidda
E134 over Haukeli
E39

Fylkesveger :
Fv 55 Sognefjellet

Fly og jernbane

21.01.2015
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Størst oppmerksomhet på Oslo - Bergen

� Stortingsvedtak i 1975 og 1992 om at E16 over Filefjell
er stamvegen mellom Oslo og Bergen

� NTP 201 4- 2023 :
• «E16 er den viktigste vegforbindelsen mellom Østlandet

og Hordaland/Sogn og Fjordane.»
• Følgende veger pekes ut som viktigst å bygge ut i

planperioden: E6, E10, E16, E18, E39 og E134
• Altså er både E16 og E134 pekt ut i NTP 201 4- 2023

som viktige veger mellom øst og vest

� Vi har gjort en faglig utredning der vi har analysert
øst - vest - forbindelsene uten bindinger av tidligere vedtak

21.01.2015

Øst - vest - utredningen
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Noen forutsetninger for analysene

� Analyser for trafikk i 2050
� Forutsatt utbedring av jernbanen
� Forutsatt utbygging av noen hovedveger:

� E6 til Otta (35 mrd. kr)
� E18 til Kristiansand (30 mrd. kr)
� E39 Kristiansand – Bergen (ferjefri) (130 mrd. kr)
� E16 Sandvika – Hønefoss og Arna – Voss (35 mrd. kr)

� Disse utbyggingene ligger i alle alternativene
� Vi har også sett på betydningen av ferjefri E39

til Trondheim

21.01.2015

Øst - vest - utredningen
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21 .01 .201 5

Investeringskostnad : 15 mrd. kr
Neddiskontert nytte : 6 mrd. kr
Nettonytte : - 12 mrd. kr
Reisetidsreduksjon : 55 min.
Ny reisetid: 6 timer, 5 min.

E16 over Filefjel l

Øst - vest - utredningen

Rute Utbygd E16
ÅDT 2050

Differanse
uf. ref.alt.

Prosent

Rv 15
Strynefjellet

1120 - 20 - 3 %

E16 Filefjell 1740 +380 +28 %

Rv 52
Hemsedal

1300 - 90 - 6 %

Rv 7
Hardanger -
vidda

4370 - 80 - 2 %

E134
Haukeli

1980 - 10 0 %
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Rv 52 over Hemsedal

21 .01 .201 5

Investeringskostnad : 19 mrd. kr
Neddiskontert nytte : 9 mrd. kr
Nettonytte : - 14 mrd. kr
Reisetidsreduksjon : 55 min.
Ny reisetid : 5 timer, 35 min.

Øst - vest - utredningen

Rute Utbygd Rv 52
(+ rv 7 og E16)

ÅDT 2050

Differanse
uf. ref.alt

Prosent

Rv 15
Strynefjellet

1000 - 140 - 15 %

E16 Filefjell 1480 +1 20 +9 %

Rv 52
Hemsedal

41 90 +2800 +200 %

Rv 7
Hardanger -
vidda

1580 - 2870 - 64 %

E134
Haukeli

1960 - 30 - 2 %
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Rv 52, forl engel se med rv 5

21 .01 .201 5

Rute Utbygd
Rv 7/52 / 5
ÅDT 2050

Differanse
uf. ref.alt.

Prosent

Rv 15
Strynefjellet

680 - 450 - 40 %

E16 Filefjell 1030 +60 +6 %

Rv 52
Hemsedal

5870 +4240 +250 %

Rv 7
Hardanger -
vidda

1450 - 291 0 - 67 %

E134
Haukeli

2090 + 100 - 5 %

Investeringskostnad : 21 mrd. kr
Neddiskontert nytte : 18 mrd. kr
Nettonytte : - 7 mrd. kr
Reisetid til Ålesund : - 1 time, 10 min.
Ny reisetid Ålesund : 6 timer, 25 min.

Øst - vest - utredningen
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21 .01 .201 5

Investeringskostnad : 23 mrd. kr
Neddiskontert nytte : 16 mrd. kr
Nettonytte : - 12 mrd. kr
Reisetidsreduksjon : 1 time, 10 min.
Ny reisetid : 5 timer, 10 min.

Rv 7 over Hardan gervi dda, via Gol

Øst- vest - utredningen

Rute Utbygd rv 7
over Gol

ÅDT 2050

Differanse
uf. ref.alt

Prosent

Rv 15
Strynefjellet

1090 - 50 - 5 %

E16 Filefjell 760 - 600 - 44 %

Rv 52
Hemsedal

1280 - 110 - 8 %

Rv 7
Hardanger -
vidda

6780 +2330 +50%

E134
Haukeli

161 0 - 380 - 19 %
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Rv 7 over Hardan gervi dda, via Tunhovd

21 .01 .201 5

Investeringskostnad : 31 mrd. kr
Neddiskontert nytte : 19 mrd. kr
Nettonytte : - 18 mrd. kr
Reisetidsreduksjon : 1 time 30 min.
Ny reisetid : 4 timer 55 min.

Øst - vest - utredningen

Rute Utbygd rv 7
over Tunhovd

ÅDT 2050

Differanse
uf. ref.alt

Prosent

Rv 15
Strynefjellet

1130 - 10 - 1 %

E16 Filefjell 81 0 - 550 - 40 %

Rv 52
Hemsedal

1230 - 160 - 12 %

Rv 7
Hardanger -
vidda

7270 +2820 +60 %

E134
Haukeli

1500 - 490 - 25 %
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21 .01 .201 5

Investeringskostnad : 29 mrd. kr
Neddiskontert nytte : 34 mrd. kr
Nettonytte : - 1 mrd. kr
Reisetidsreduksjon : 1 time, 25 min.
Ny reisetid Haugesund : 5 timer, 5 min.

E134 over Haukel i, via Seljord

Øst- vest - utredningen

Rute Utbygd E134
over Seljord

ÅDT 2050

Differanse
uf. ref.alt

Prosent

E16 Filefjell 1330 - 30 - 2 %

Rv 52 Hemsedal 1360 - 30 - 2 %

Rv 7 Hardanger -
vidda

4060 - 390 - 9 %

E134 Haukeli 3730 +1 740 +90 %

E39 Bjørna -
fjorden

13800 +600 +5 %

E39 Rogfast 13000 +300 +2 %
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E134 over Haukel i, via Rauland

21 .01 .201 5

Investeringskostnad : 29 mrd. kr
Neddiskontert nytte : 47 mrd. kr
Nettonytte : + 12 mrd. kr
Reisetidsreduksjon : 1 time, 50 min.
Ny reisetid Haugesund : 4 timer, 35 min.

Øst - vest - utredningen

Rute Utbygd E134
over Rauland

ÅDT 2050

Differanse
uf. ref.alt

Prosent

E16 Filefjell 1320 - 40 - 3 %

Rv 52 Hemsedal 1360 - 30 - 2 %

Rv 7 Hardangervidda 221 0 - 2240 - 50 %

E134 Haukeli 7000 +501 0 +250
%

E39 Bjørna - fjorden 15200 +2000 +1 5 %

E39 Rogfast 14600 +1 900 +1 5 %
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E134 over Haukel i, arm via Odda mot Bergen

21 .01 .201 5

Investeringskostnad : 37 mrd. kr
Neddiskontert nytte : 70 mrd. kr
Nettonytte : + 26 mrd . kr
Reisetidsreduksjon : 3 timer, 5 min.
Ny reisetid til Bergen : 5 timer

Øst - vest - utredningen

Rute Utbygd
E134 arm

Bergen
ÅDT 2050

Differanse
uf. ref.alt

Prosent

E16 Filefjell 1270 - 90 - 7 %

Rv 52 Hemsedal 1360 - 30 - 2 %

Rv 7 Hardangervidda 870 - 3580 - 80 %

E134 Haukeli 8260 +6270 +320
%

E39 Bjørnafjorden 12300 - 900 - 7 %

E39 Rogfast 131 00 +400 +3 %
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Rv 15 over Stryn efjel let

21 .01 .201 5

Investeringskostnad : 4 mrd. kr
Neddiskontert nytte : 1 mrd. kr
Nettonytte : - 4 mrd. kr

Øst - vest - utredningen

Rute Rv 15
Strynefjellet

ÅDT 2050

Differanse
uf. ref.alt

Prosent

E136 1950 0 0 %

Rv 15
Strynefjellet

1560 +430 +40 %

E16 Filefjell 940 - 30 - 3 %

Rv 52
Hemsedal

1490 - 140 - 9 %

Rv 7
Hardanger -
vidda

4360 0 0 %

E134
Haukeli

1960 0 0 %

-�32�-



E136 Romsdal en

21 .01 .201 5

Rute E136
Romsdalen
ÅDT 2050

Differanse
uf. ref.alt

Prosent

E136 2270 +320 +1 5 %

Rv 15
Strynefjellet

1090 - 40 - 4 %

E16 Filefjell 970 0 0 %

Rv 52
Hemsedal

1560 - 70 - 4 %

Rv 7
Hardanger -
vidda

4360 0 0 %

E134
Haukeli

1960 0 0 %

Investeringskostnad : 10 mrd. kr
Neddiskontert nytte : 3 mrd. kr
Nettonytte : - 9 mrd. kr

Øst - vest - utredningen
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Sognefjel ltu nnelene

21 .01 .201 5

Investeringskostnad : 13 mrd. kr
Neddiskontert nytte : 5 mrd. kr
Nettonytte : - 11 mrd. kr

Rute Sognefjell -
tunnelene
ÅDT 2050

Differanse
uf. ref.alt

Prosent

Rv 15
Strynefjellet

750 - 50 - 6 %

E16 Filefjell 630 - 440 - 40 %

Rv 52
Hemsedal

980 - 30 - 3 %

Rv 7
Hardanger -
vidda

2650 - 50 - 2 %

E134
Haukeli

1500 - 10 - 1 %

Fv 55
Sognefjellet

1200 +920 +330 %

Øst- vest - utredningen
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Nytte - kostnadsberegninger

Alternativ Inv. kost.
mrd. kr

Nytte,
mrd. kr

Nettonytte
mrd. kr

NN/kr

E134, arm
Bergen

37 70 + 26 +0,7

E134 over
Rauland

29 47 + 12 +0,4

E134 over
Seljord

29 34 - 1 0

Rv 7/52/5 21 18 - 7 - 0,3

21.01.2015

Øst - vest - utredningen
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Andre studerte kon sekven ser

� Pålitelighet og regularitet vinterstid
� Samfunnssikkerhet og sårbarhet
� Regionale effekter - mernytte
� Klimagassutslipp
� Ikke prissatte konsekvenser

(landskapsbilde, naturmiljø, friluftsliv, naturmangfold,
kulturmiljø og naturressurser)

21 .01 .201 5

Konklusjon
Påvirker ikke i avgjørende
grad valget av forbindelser

Øst - vest - utredningen

Foto : Statens vegvesen
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En langsikti g strategi

� To hovedvegforbindelser over fjellet mellom Østlandet
og Vestlandet
– Betjener ulike områder
– Mindre sårbarhet og større pålitelighet

� E134 over Haukeli
– Samfunnsøkonomisk lønnsom
– E134 bør bygges ut mellom Drammen og Haugesund.

Ferjefri E39 øker betydningen av denne utbyggingen.
– En arm fra Jøsendal via Odda til Bergen er samfunns -

økonomisk lønnsom. Det finnes flere mulige traséer for en
slik veg. Ulike konsepter bør analyseres i en KVU.

– En strekning via Rauland gir vesentlig større nytte enn via
Seljord, men det kan være konflikt mellom nasjonale og
lokale interesser. Valget av konsept bør analyseres i samme
KVU som for armen til Bergen.

21.01.2015

Øst - vest - utredningen

-�37�-



� Rv 7/ rv 52/ E16 over Hemsedal
– Rask forbindelse Oslo – Bergen
– Rask forbindelse Østlandet – Sogn og

Fjordane og Sunnmøre, særlig med ny bru
over Sognefjorden (rv 5)

– Utrede ny bru som erstatning for
ferjesambandet Fodnes – Mannhelle

� E16 over Filefjell
– Vi har forutsatt utbygging av E16 Sandvika –

Hønefoss og Voss – Bergen uavhengig av
valg av utviklingsstrategi .

– Pågående utbygging over Filefjell bør
fullføres

� Rv 7 over Hardangervidda
– Ingen stor satsing på rv 7 over Hardanger -

vidda , men noen enkelte tiltak for villrein og
reiseliv. Dette må vurderes i pågående KVU
for rv 7 over Hardangervidda

21 .01 .201 5

Øst - vest - utredningen

En langsi kti g strategi

Foto : Statens vegvesen
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En langsi kti g utvi kl ingsstrategi

� Strynefjelltunneler avklares i regjeringens
behandling av KVUen. Vegens betydning
avtar når ferjefri E39 er utbygget hele
vegen, men det er behov for tiltak for å
oppfylle tunnelforskriften .

� Tiltak på E136 påvirker ikke trafikken på
andre øst- vest - forbindelser . Evt. utbygging
får behandles i ordinær NTP- prosess.

� Ikke hensiktsmessig med KVU for
Sognefjelltunneler. Den lave forventede
trafikkmengden forsvarer ikke de høye
kostnadene.

21.01.2015

Øst - vest - utredningen

Ill: Colourbox.com
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Statens vegvesen 
 
 
 
Pressemelding 

 
 
 
 
Vil prioritere vegene over Haukeli og Hemsedal 
 
Statens vegvesen vil at vegene over Haukeli og Hemsedal skal bli nye hovedforbindelser 
mellom Østlandet og Vestlandet. 

 

Dette kommer fram i en ny utredning som Statens vegvesen har gjennomført. Onsdag ble 
denne presentert i Oslo – og overlevert til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. 
 
- Det er nå behov for å plukke ut noen få hovedforbindelser for å sikre at det blir nødvendige 
midler til større utbygginger av disse. E134 over Haukeli og riksveg 7/52/E16 over Hemsedal 
bør prioriteres når forbindelsene mellom øst og vest skal utbedres, sier fungerende vegdirektør 
Lars Aksnes. 
 
Alle forbindelsene over fjellet har viktige regionale og lokale oppgaver, men denne 
utredningen har fokus på de nasjonale oppgavene.  
 
- Disse to hovedvegforbindelsene betjener ulike områder. Sammen gir de mindre sårbarhet og 
større pålitelighet, sier Aksnes   
 
 
Vil ha E134 over Haukeli 
- På bakgrunn av den samfunnsøkonomiske analysen foreslår vi en langsiktig strategi der 
E134 gis høyeste prioritet. Med utbygging av ferjefri E39 mellom Stavanger og Bergen vil 
E134 kunne betjene hele området mellom disse byene. Vi ønsker en utbygging av vegen på 
hele strekningen mellom Drammen og Haugesund, sier Aksnes.  
 
En utbygging av forbindelse fra E134 mot Bergen fra Jøsendal via Odda gir en rask rute 
mellom Bergen og Oslo og god samfunnsøkonomisk lønnsomhet.  
 
- Det finnes flere mulige traséer for en slik veg – og her foreslår Vegvesenet en 
konseptvalgutredning (KVU) for å analysere de ulike konseptene, sier fungerende 
vegdirektør.  
 
En strekning via Rauland gir vesentlig større nytte enn via Seljord, men det kan være konflikt 
mellom nasjonale og lokale interesse. Aksnes mener at valget av konsept bør analyseres i 
samme KVU som for armen til Bergen. 

Telefon: 02030 

Vår dato: 2015-01-21 
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Også rv 52 over Hemsedal 
E134 kan ikke være den eneste forbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet som det satses 
på.  
 
- Vi mener riksveg 52 over Hemsedal er det strategisk mest framtidsrettede alternativet ved 
siden av E134. Det gir raskere forbindelse mellom Oslo og Bergen og gir samtidig videre 
utviklingsmulighet mot Sogn og Fjordane og Sunnmøre. Her foreslår vi også at man utreder 
en ny bru på rv 5 for å erstatte ferjesambandet Fodnes – Mannhelle, sier Lars Aksnes. 
 
 
Store utfordringer  
- Vi må gjøre mange små og store tiltak for å sikre god og vintersikker trafikk på de ulike 
fjellovergangene mellom Øst og Vest. For å få en langsiktig akseptabel situasjon er det behov 
for større utbygginger, sier fungerende vegdirektør Lars Aksnes om arbeidet. 
 
Han mener det er behov for en sterkere prioritering av hvilke vegforbindelser det skal satses 
på. Utredningen skal gi grunnlag for å fastlegge en strategi for utviklingen av øst-vest 
forbindelsene for prioriteringer i kommende revidering av Nasjonal transportplan.  
 

*** 
 
 
Kontaktperson: 
 
Fagdirektør Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet 
Telefon: 994 76 196 
 
Fung. vegdirektør Lars Aksnes treffes via 
pressesjef Kjell Bjørn Vinje 
Telefon: 951 36 757 
 

 

Rapporten finnes på: www.ntp.dep.no 
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Høringsliste - Øst-vestutredningen 

 
 

Aksjonsgruppa for 
Hardangerviddatunnelen 
Aurland kommune 
Avinor 
Bergen kommune 
Buskerud fylkeskommune 
Bærum kommune 
Den norske turistforening 
Dovre kommune 
Drammen kommune 
E134 Haukelivegen AS 
E16 Stamvegutvalget/Årdal 
kommune 
Eidfjord kommune 
Entreprenørforeningen Bygg og 
Anlegg 
Etne kommune 
Etne og Vindafjord Næringsutvikling 
SA  
Flå kommune 
Friluftsrådenes Landsforbund 
Fusa kommune 
Fylkesmannen i Hordaland 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
Fylkesmannen i Oppland 
Fylkesmannen i Rogaland 
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 
Fylkesmannen i Telemark 
Fylkesmannen i Buskerud 
Førde kommune 
Geiranger Veginvest 
Gloppen kommune 
Gode Vegar AS (Skjåk kommune) 
Gol kommune 
Granvin kommune 
Hardangerviddatunnelene AS 
Hareid kommune 
Hauagesundregionens 
Næringsforening 
Haugaland vekst 
Haugesund kommune 
Hemsedal kommune 
Hjartdal kommune 
Hol kommune 
Hordaland fylkeskommune 
Hornindal kommune 
IS RV 7 
Jernbaneverket 
Jondal kommune 

Jølster kommune 
Kongsberg kommune 
Kongsbergregionen 
Krødsherad kommune 
KS - Kommunenes Sentralforbund 
Kvam kommune 
Kvinnherad kommune 
Kviteseid kommune 
Kystverket 
Leikanger kommune 
Lesja kommune 
Lindum BioPlan 
LO 
Lom kommune 
Luster kommune 
Lærdal kommune 
Møre og Romsdal fylkeskommune 
NAF 
Nedre Eiker kommune 
Nes kommune 
NHO Reiseliv 
NHO Transport 
NHO-S 
NJFF 
Nord-Aurdal kommune 
Norddal kommune 
Norges Bondelag 
Norges Lastebileier-Forbund 
Norges Naturvernforbund 
Norsk Forening mot støy 
Norsk Transportarbeiderforbund 
Nor-Way Bussekspress AS 
Notodden kommune 
Notodden utvikling 
NSB 
Odda kommune 
Oppland fylkeskommune 
Opplysningsrådet for Veitrafikken 
Os kommune 
Rauma kommune 
Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal 
Ringerike kommune 
Rogaland fylkeskommune 
Rv9-prosjektet 
Samnanger kommune 
Sel kommune 
Seljord kommune 
Skjåk kommune 
Skodje kommune 

Sogn og Fjordane fylkeskommune 
Sogn regionråd 
Sogndal kommune 
Sognefjellstunnelane 
Spekter 
Stamvegutvalget 
Stavanger kommune 
Stiftelsen Aksjon Bedrevei 
Stranda kommune 
Stryn kommune 
Sula kommune 
Sør-Aurdal kommune 
Telemark bilruter 
Telemark Ekspressbusstrafikk 
Telemark fylkeskommune 
Tinn kommune 
Tokke kommune 
Tysvær kommune 
Ullensvang herad 
Ullensvang hotell 
Ullensvang kommune 
Ulstein kommune 
Ulvik kommune 
Vaksdal kommune 
Valdres Næringsforum 
Vang kommune 
Vegforum Øst-Vest 
Vestlandsrådet 
Vestnes kommune 
Vestre-Slidre kommune 
Vest-Telemark Næringsforum 
Vest-Telemarkrådet 
Vik kommune 
Vindafjord kommune 
Vinje kommune 
Virke 
Volda kommune 
Voss kommune 
Vågå kommune 
Yrkestrafikkforbundet 
Ørskog kommune 
Ørsta kommune 
Øvre Eiker kommune 
Ål kommune 
Ålesund kommune 
Årdal kommune 
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Fra: Gunn Marith Homme - Regionrådet[Gunn.Marith.Homme@setesdal.no] Dato: 03.02.2015 
11:55:52 Til: Gunn Marith Homme - Regionrådet Tittel: Rv 9 - prosjektet - møteinnkalling 

Fra: Kjell Pedersen Rise 
Sendt: 3. februar 2015 09:34
Til: Signe Sollien Haugå - Regionrådet
Emne: VS: Rv 9 - prosjektet - møteinnkalling 

Fra: Kjell Pedersen Rise 
Sendt: 27. januar 2015 18:45
Til: 'Tarald Myrum (tarald.myrum@valle.kommune.no)'; Jon Rolf Næss; Leiv Rygg; 'Bjørgulv Sverdrup 
Lund (bjorgulv.sverdrup.lund@austagderfk.no)'; 'Siri Mathiesen'; Signe Sollien Haugå - Regionrådet; 
'ola.olsbu@aa-f.kommune.no'; 'erling.jonassen@vegvesen.no'; 'sigurd.wiberg@vegvesen.no'
Emne: Rv 9 - prosjektet - møteinnkalling 

Hei
Eg viser til tidlegare informasjon om møte i prosjektgruppa 02.02.

Vedlagt følgjer møteinnkalling og saksunderlag.

Vel møtt !

Helsing
Kjell

Side 1 av 1
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MØTEINNKALLING 

 
Tid: 02.02. 2015 kl. 14.30 – 16.00 
Stad: Fylkeshuset, Arendal 
 
 

Styringsgruppa: 

 Tarald Myrum  4747 VALLE 

 Jon Rolf Næss  4755 HOVDEN  

 Leiv Rygg  4745 BYGLAND 

 Bjørgulv Sverdrup Lund  4747 VALLE 

 Siri Mathiesen Kirkefjell 10 4842 ARENDAL 

 
Arbeidsgruppa: 

 Signe Sollien Haugå  4745 BYGLAND 

 Ola Olsbu  4800 ARENDAL 

 Erling Jonassen Rykeneveien 40 4825 ARENDAL 

 Sigurd Wiberg   

 

 

Agenda: 
 

01/15 Godkjenning av referat frå møte i styringsgruppa 

02/15 Referatsaker/orientering 

03/15 Oppstart Sandnes- Harstadberg og bruk av økonomiske rammer i 2015. 

04/15 Framdriftsplan og kostnadsoverslag frå 2018 

05/15 Aust- Vest prosjektet 

06/15 Møteplan 

07/15 Eventuelle andre saker 
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SAKSINFORMASJON 
 

SAK 01/15. GODKJENNING AV REFERAT 
Referat frå møte 16.10.14 blir lagt fram for godkjenning. Det har ikkje kome merknader til 

siste versjon av referatet.  

 

Forslag til vedtak:  

Styringsgruppa godkjenner referat frå møtet 16.10.14. 

 

 

SAK 02/15. REFERATSAKER/ORIENTERINGAR 
Komitémerknad. 

Det var svært gledeleg at transport- og kommunikasjonskomiteen tok inn den merknaden vi 

bad om. Vi må kunne oppfatte dette som eit sterkt signal om at vi skal få samanhengande 

utbygging av rv.9 framover. Eg hadde ein samtale med H.F. Grøvan 07.01. og han 

understreka også at dette var eit sterkt signal om vilje til politisk oppfølging.  

 

Utskrift av komiteen si handsaming følgjer som vedlegg.   

 

Statleg løyving for 2015. 

Det har vore noko uklart kvar statlege midlar for 2015 blir tekne frå. Politiske signal er heilt 

klare på at midlane kjem. SVV foreslo eit møte med Vegdirektoratet for endeleg avklaring. 

Møtet er førebels utsett.  

 

Kostnadsoverslag for utbygging. 

SVV har utarbeidd kostnadsoverslag for Sandnes-Harstadberg og for Frøysnes. 

Overslaget for Sandnes- Harstadberg ligg over tidlegare overslag. For Frøysnes er det stor 

differanse. Erling kan gi utfyllande opplysingar i møtet, og prosjektgruppa bør drøfte 

alternativ trasé gjennom Frøysnes. 

 

 

SAK 03/15. OPPSTART SANDNES – HARSTADBERG OG BRUK AV 

ØKONOMISKE RAMMER I 2015. 
Prosjektet fekk god utteljing i det politiske påverkingsarbeidet som blei gjennomført i 2014. 

Det er løyvd dei midlane vi bad om, og transport- og kommunikasjonskomiteen tok inn ein 

viktig merknad i si handsaming av budsjettet. Vi har nå eit godt utgangspunkt for å få effektiv 

og samanhengande framdrift i utbygginga, fram til ferdigstilling med gul midtstripe til 

Hovden. 

 

I prosjektgruppa sitt arbeid og argumentasjon som er brukt i 2014, er det formidla eit behov 

for 45 mill. til i 2015, 40 mill. til Sandnes – Harstadberg og 5 mill. til klargjering for 

Skomedal. (sjå vedlegg) 

 

Det er signalisert frå SVV at planprosessane tilseier oppstart frå entreprenør om lag 01.09. 

Dette kan medføre budsjettramma for 2015 ikkje blir brukt opp. I starten av 2014 bad vi også 

om midlar i revidert nasjonalbudsjett for 2014, men dette blei seinare endra. Det er likevel 

uheldig dersom vi ikkje kan vise god samanheng mellom statlege tilleggsløyvingar og faktisk 

bruk. Saman med SVV må prosjektgruppa drøfte tiltak som kan sikre best mogleg samsvar 
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mellom løyvde midlar og utbetalingar i 2015. Det er også viktig å drøfte korleis ein skal sikre 

at vi ikkje kjem på etterskott med planar framover. Vi bør også ha ein planreserve, som gjer 

det mogleg å setje i gang ekstra tiltak på kort varsel. 

 

Forslag til vedtak: 

Styringsgruppa understrekar at det er viktig å få best mogleg samsvar mellom løyvingar og 

utbetalingar i 2015. Frametter bør planarbeidet leggast opp slik at ein heile tida har ein 

planreserve, i forhold til slik prosjekta er lagt inn i framdriftsplanen.  

 

 

SAK 04/15. FRAMDRIFTSPLAN OG KOSTNADSOVERSLAG FRÅ 

2018.  
Inneverande handlingsplanperiode er det lagt opp til følgjande framdrift: 

Sandnes-Harstadberg:  Oppstart 2015- opning i 2016 
Skomedal:                       Oppstart 2016 – opning i 2017 
Frøysnes:               Oppstart 2017- opning i 2018 

 

Vi må ha ein framdriftsplan og kostnadsoverslag for vidare utbygging i NTP 2018 – 2027. 

Målet om ferdigstilling av utbygginga i 2023 står fast. Dette inneber at mange prosjekt må inn 

i første fireårsperiode (handlingsprogram) av komande NTP.  

 

Erling har lova forslag til ny oversikt over framdrift til komande møte. Eg ettersender, straks 

eg får denne. 

 

Dokumentet vil vere viktig i arbeidet med innspel og påverking til neste NTP. Men det er 

også viktig i forhold til å vise når dei ulike planprosessane må vere klare. 

 

Forslag til vedtak: 

Styringsgruppa drøftar framdriftsplan for utbygging av rv.9 fram til ferdigstilling av gul 

midtstripe til Hovden, og gjer vedtak.  

  

 

SAK 05/15. AUST-VEST PROSJEKTET 
Det er tidlegare vedteke at vi skal støtte E134 i samband med utgreiing om samband mellom 

Austlandet og Vestlandet. 22.01. blei utgreiingsarbeidet presentert, og det er flott at E134 blir 

prioritert, saman med riksveg 7/52/E16 over Hemsedal. Presentasjon og pressemelding følgjer 

som vedlegg. Vedlagt følgjer også høyringsbrev og høyringsliste. Høyringsfrist er 08.05.  

 

Vi bør lage ein uttale som støttar E134. Samtidig må vi også passe på å formidle at vi i Agder 

arbeider saman om ankeret, med E18, E39 og rv9 som prioriterte vegar. Men det må vere 

uproblematisk for oss å støtte E134. Gjennomgangstrafikken i Setesdal nyttar i stor grad også 

E134, og for Øvre Setesdal vil ein god heilårsveg på E134 bety mykje i reisetid for fastbuande 

og bety svært mykje for utvikling av reiselivsnæringa.  

 

Prosjektgruppa bør gi innspel til uttale/støtte for E134 og vurdere om vi skal ha kontakt med 

Vest-Telemark rådet i samband med utforming av uttale.  
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Forslag til vedtak: 

Styringsgruppa gir innspel til vidare prosess for støtte til E134 i samband med aust-vest 

utgreiinga.  

 

 

SAK 06/15. MØTEPLAN 
Vi bør setje opp ein møteplan med eit par møter framover.  

 

 

SAK 07/15. EVENTUELLE ANDRE SAKER 
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Framdrift og finansiering i gjeldande handlingsplanperiode  
 

 

 
 

 

 

I forslaget til NTP 2014-23 var det lagt opp til samanhengande planlegging og utbygging av 

rv.9, fram til ein er i mål med gul midtstripe til Hovden. Det var lagt opp til å bygge ut 

Sandnes-Harstadberg, Skomedal og Frøysnes i første planperiode. Då NTP blei vedteken, 

vart det reduksjon i avsette midlar til utbygging i første periode. I vedteke Handlingsprogram 

2014-2017 er ramma ytterlegare redusert noko, og statlege midlar er sette av i 2016 (40 mill. 

kroner) og 2017 (60 mill. kroner).  

 

Det er svært viktig å få samanhengande utbygging, og at byggearbeidet nå ikkje stoppar opp. 

Entreprenørane manglar oppdrag, og prisbildet er gunstig. For at lokale og regionale 

entreprenørar skal våge å bygge opp kapasiteten, eller kanskje heller sleppe å redusere 

kapasitet, er det viktig med føreseielege utbyggingsplanar. Statens vegvesen sitt arbeid vil bli 

meir kostnadseffektivt, dersom det er kontinuitet i utbygginga. Dei kan då etablere ein effektiv 

kombinasjon med utbyggingspersonell saman med driftspersonell i Setesdal. Manglande 

kontinuitet vil gi uheldige svingingar i bemanning og kompetanseoppbygging.  

 

Det vil vere uheldig å få ei opphoping av prosjekt i siste periode av NTP 2014-2017, og det er 

nå viktig å legge til rette for kontinuerleg og kostnadseffektiv utbygging. 

 

Manglande løyvingar gjer det nå  urealistisk å få byggestart på Sandnes –Harstadberg i 

2014. Det må arbeidast vidare med klargjering, men fysisk byggestart må vente til våren 

2015. Realistisk gjennomføringstakt for dei tre prosjekta som er prioriterte i første periode av 

gjeldande NTP, er nå:    

    

Sandnes-Harstadberg: Oppstart 2015- opning i 2016 

Skomedal:                    Oppstart 2016 – opning i 2017 

Frøysnes:     Oppstart i 2017- opning i 2018 

 

Opplegg for gjennomføring er drøfta med Statens vegvesen, og vil gi samanhengande og 

effektive prosessar i utbygginga.  

 

Det er også sett opp ein oversikt for kva skisserte gjennomføring vil krevje av årlege rammer. 

Det er teke utgangspunkt i kostnadsoverslaga som er utarbeidde. Fordeling  av økonomiske 

rammer for dei ulike åra er også drøfta med Statens vegvesen. Ramme for eigenfinansiering 

er lagt inn om lag slik statleg ramme vil tilseie. Oversikten viser at staten må løyve om lag 65 

mill. kroner meir enn det som er lagt inn i Handlingsplan 2014-2017.     

 

  

Vi har klart opplegg for samanhengande og effektiv utbygging av rv.9.         

Dette krev 65 mill. i statleg tilleggsløyving i gjeldande handlingsplanperiode,  

25 mill. i  2015 budsjettet 

-�48�-



 
 

 

 

Kostnader fordelt per år: 

 

År Sandnes-

Harstadberg 

Skomedal Frøysnes Sum per år 

2015 40 mill. 5 mill.  45 mill. 

2016 45 mill. 30 mill. 5 mill. 80 mill. 

2017 5 mill. 35 mill. 30 mill. 70 mill. 

2018  5 mill. 50 mill. 55 mill. 

Samla kostn. 90 mill. 75 mill. 85 mill. 250 mill. 

 

 

 

Forslag finansiering2014- 2017:: 

 

År Statlege midlar i 

Handlingsprogram 

Eigenfinansiering 

Konsesjonskraft 

Statleg 

tilleggsfinansiering 

Sum per år 

2015  20 mill. 25 mill. 45 mill. 

2016 40 mill.  5 mill. 35 mill. 80 mill. 

2017 60 mill. 5 mill. 5 mill. 70 mill. 
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REFERAT  

Møte i prosjektgruppa   

 
Tid: 16.10.2014 kl. 13.00 – 1.30              

Stad:  Strand hotell, Fevik 

 
Følgjande medlemer av styringsgruppa møtte: 

Tarald Myrum 

Jon Rolf Næss 

Leiv Rygg 

Bjørgulv Sverdrup Lund 

 

  

Frå arbeidsgruppa møtte:  

Signe Sollien Haugå 

Erling Jonassen 

Sigurd Wiberg 

Kjell Pedersen-Rise 

 

 Siri Mathiesen og Ola Olsbu hadde meldt forfall.  
 

Referat frå: Kjell Pedersen-Rise.  

 

Dato: 16.10.2014 

 

 

Agenda: 
 

19/14 Godkjenning av referat frå møte i styringsgruppa 

20/14 Referatsaker/orientering 

21/14 Statsbudsjettet – midlar i 2015 

22/14 Møteplan 

23/14 Eventuelle andre saker 
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SAK 19/14. GODKJENNING AV REFERAT 
Referat frå møtet 15.09.14 blei lagt fram for godkjenning. Det hadde ikkje kome innspel til 

endringar i utkastet til referat.  

 

Vedtak:  

Styringsgruppa godkjente referat frå møte 15.09.2014.  

 

 

SAK 20/14. REFERATSAKER/ORIENTERINGAR 
Framdriftsplan og kostnadsoverslag frå 2018. 

Erling orienterte om kva som blir lagt til grunn for revidert framdriftsplan og 

kostnadsoverslag frå 2018. Framdriftsplanen vil i hovudsak følgje tidlegare plan, men det er 

naudsynt med oppstart av to prosjekt eit par av åra fram mot 2013.  

 

19.11. skal det vere temamøte om samferdsel i Setesdal regionråd. Då vil m.a. Regional 

transportplan vere tema. SVV vil utarbeide framdriftsplan i forkant av dette møtet.  

 

Status planprosessar. 

Erling og Sigurd orienterte om status for planprosessane for dei prioriterte prosjekta i 

inneverande handlingsplanperiode: 

 

Sandnes-Harstadberg: 

Dei arkeologiske undersøkingane vil vere ferdige i starten av november. Det er sett i gang 

prosess for utarbeiding av byggeplan. Planen vil truleg vere klar i mars/april. Ein tek sikte på 

utlysing rett etter påske og anleggsstart rundt 01. 09.  

 

SVV har sett i gang prosess for kjøp av grunn. Det kan vere mogleg å sette i gang hogging til 

våren. 

 

Skomedal: 

Planen ligg ute på høyring, med frist i slutten av oktober. Dersom alt går greitt, blir det lagt 

opp til handsaming i kommunestyret 11.12. Straks i etterkant vil ein starte opp arbeidet med 

byggeplan.  

 

Leiv orienterte om at prosessane går bra, sett frå kommunen si side. 

 

 

Frøysnes: 

Eit kostnadsoverslag for traseen oppe i lia vil snart vere klart. Dersom kostnadene for dette 

alternativet blir for høge kan det bli naudsynt å vurdere andre alternativ. I ei slik vurdering vil 

ein både sjå på byggekostnader og effektar for reiseliv, kulturlandskap m.m.   

 

SVV vil varsle når kostnadsoverslaget er klart.   
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Aust-vest prosjektet. 

Prosjektet er blitt noko forsinka. Konferansen som etter planen skulle haldast i november, er 

ikkje tidfesta. Vi får melding straks tidspunktet er klart. 

 

 

SAK 21/14. STATSBUDSJETTET – MIDLAR I 2015 

Rv.9 gruppa er svært godt nøgd med at det er lova 25 mill. kroner frå staten i 2015. 

Formalitetane for korleis midlane blir utløyst, blir avklart i næraste framtid. Utfordringa blir 

nå å få med ein positiv uttale om kontinuerleg utbygging, i samband med handsaminga av 

statsbudsjettet i desember.  

 

Vedtak: 

Det er gledeleg at staten løyver 25 mill. kroner til utbygging av rv.9 i 2015.  

Men det er særs viktig å sikre kontinuitet i utbygginga, og prosjektet skal arbeide for å få inn 

formulering om dette i statsbudsjettet for 2015.  

 

Det blir utarbeidd formulering, som brukast på høyringa i komiteen, og sendast skriftleg til 

medlemene og til Sørlandsbenken. Rv.9 prosjektet skal vere representert på høyringa i 

komiteen.  

 

 

SAK 22/14. MØTEPLAN FOR PROSJEKTGRUPPA 

 

Vedtak: 

Neste møte i prosjektgruppa blir torsdag 19.11. kl. 09.00 på fylkeshuset i Arendal. 
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Transport- og kommunikasjonskomiteen sine merknader til budsjett for Samferdselsdepartementet 
Kap. 1320 og 4320 Statens vegvesen, post 30 
 
 
Rv. 9 i Setesdal 

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, 

mener det er viktig med sammenhengende og effektiv utbygging av rv. 9. Flertallet viser til at det i 

gjeldende NTP er lagt opp til å videreføre utbedringen rv. 9 i Setesdal. Flertallet peker på at 

forutsetningen om lokale tilskudd til videre utbygging av rv. 9 er til stede. Flertallet legger til grunn 

at det kan være mulig med anleggsstart i 2015, under forutsetning av at det er inngått avtale 

mellom Statens vegvesen og lokale myndigheter. For å sikre effektiv og sammenhengende 

utbygging mener flertallet det er viktig at videre utbygging følges opp i budsjettene fremover.  

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener det er viktig med 

sammenhengende og effektiv utbygging av rv. 9. Disse medlemmer viser til at det i gjeldende NTP 

er lagt opp til at det skal være gul midtstripe på rv. 9 i 2023, og det vil være uheldig med en 

opphoping av prosjekt i siste planperiode av NTP 2014–2023. Disse medlemmer peker på at 

forutsetningen om lokale tilskudd til videre utbygging av rv. 9 er til stede. For å sikre effektiv og 

sammenhengende utbygging mener disse medlemmer det er viktig at videre utbygging følges opp i 

budsjettene fremover.  

 

-�53�-



 

 

Helsenæringsprosjektet -  

Møte i styringsgruppa 
 

Stad/dato: Evjemoen, 26.januar 

Tilstades: Jens Arild Johannessen, Alf Tore Moen og Signe Sollien Haugå  

Saker: Status  

Styringsgruppa konstatera at ein ikkje har nådd ønskja resultat med tanke på å søke ekstern 

medfinansiering til å gå vidare i hovudprosjektfase i 2015 slik intensjonen var. 

Vedtak:  

Styringsgruppa konkluderer med at det ikkje er grunnlag for å gå vidare til hovudprosjektfase 

med prosjektet i noverande organisering/format.   

Prosjektkoordineringa blir avvikla og ev. framtidige delprosjekt blir føreslege  koordinert via 

LMT Setesdal i samarbeid med Evjeklinikken, Setpro og ev andre private aktørar etter 

individuell søknad/finansiering. 

Styringsgruppa held fram for å kunne fremme og bidra til etableringa av helseklynga – og 

helse som vekstnæring i regionen også framover. 

Restramme  blir disponert til finansiering av;   

 vidareføring av  engasjement Arvid V. Holte for å utarbeide/sluttføre  søknad om 

nasjonalt kompetansesenter/ helseklynge   til nasjonale helsestyresmakter.  

 hørslekoordinatorprosjektet 

Styringsgruppa tilrår og at ev ledig ramme og ev. løyving frå Aust-Agder fylkeskommune blir 

nytta til:  

 vidare arbeid med helseklynge/nasjonalt senter søknaden.   

 ARA –SSHF  - interkommunal tenesteutvikling med  helsenettverket i Setesdal,  

  Setpro-prosjekt etter ny konkretisering 

  Folkehelse/frisklivssatsing gjennom LMT Setesdal. 

Søknaden til Aust-Agder fylkeskommune  blir revidert i høve dette.  

Ref.  

Signe Sollien Haugå 
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Fra: Signe Sollien Haugå - Regionrådet[ssh@setesdal.no] Dato: 03.02.2015 09:28:33 Til: Gunn Marith Homme - Regionrådet Tittel: VS: Agenda til møte i PSG 
30.01 Kristiansand, fylkeshuset, møterom Haven kl. 11.00 - 15.30 

Ref.sak 

finner 
ikke 
bildefi
l

Med venleg helsing
Signe Sollien Haugå - Regionrådet

M 4748 23 73 00 | E ssh@setesdal.no
Setesdal regionråd Kommunehuset 4747 Valle 
E post@setesdal.no | T 37 93 75 00 | Org nr: 981 543 556

- eit samarbeid mellom kommunane Bykle | Valle | Bygland | Evje og Hornnes     www.setesdal.no

Fra: Holen, Inger [mailto:Inger.Holen@vaf.no] 
Sendt: 27. januar 2015 14:41
Til: bjorgulv.sverdrup.lund@austagderfk.no; tellef.inge.morland@austagderfk.no; einar.halvorsen@arendal.kommune.no; arvid.grundekjon@kristiansand.kommune.no; 
ordforer@kristiansand.kommune.no; Hans.antonsen@grimstad.kommune.no; Jan.dukene@tvedestrand.kommune.no; Tarald Myrum; aase.severinsen@sogne.kommune.no; 
oddmund.ljosland@aseral.kommune.no; Jonny.liland@sirdal.kommune.no; Damman, Terje; Runden, Toril; Andresen, Kristin Tofte; arild.eielsen@austagderfk.no; 
Harald.Danielsen@arendal.kommune.no; Tor.sommerseth@kristiansand.kommune.no; Andresen, Kenneth; ola.olsbu@austagderfk.no; jan.inge.tungesvik@ks.no; hottl@online.no; 
arild.windsland@birkenes.kommune.no
Kopi: Ruth Nilsen Stubberud (ruth.stubberud@ks.no); Richardsen, Wanja; Birnbrich, Manuel; Jon Rolf Næss; Bjørn Ropstad; sigmund.pedersen@froland.kommune.no; 
kjell.trygve.grunnsvoll@gjerstad.kommune.no; Gro Anita Mykjåland; per.kristian.lunden@risor.kommune.no; kjetil.torp@vegarshei.kommune.no; reidar.saga@amli.kommune.no; 
Tonnes.Seland@audnedal.kommune.no; ribu@farsund.kommune.no; jsigbjor@online.no; aanen.werdal@haegebostad.kommune.no; jfk@lindesnes.kommune.no; 
jan.kristensen@lyngdalpolitiker.no; Tore.askildsen@mandal.kommune.no; helge.sandaker@marnardal.kommune.no; johnny.greibesland@songdalen.kommune.no; 
Torhild.bransdal@vennesla.kommune.no; Arne.Thomassen@lillesand.kommune.no; Leiv Rygg; Per.kristian.Vareide@grimstad.kommune.no; lars.lauvhjell@gjerstad.kommune.no; 
svein.skisland@vennesla.kommune.no; Eivind Berg; kgo@aseral.kommune.no; norman.udland@lyngdal.kommune.no; jit@ks.no; Kjell.a.kristiansen@knutepunktsorlandet.no; 
svein.vangen@kvinesdal.kommune.no; Signe Sollien Haugå - Regionrådet; ole.jorgen.etholm@arendal.kommune.no; dagfinn@lauvsland.no; Andresen, Kenneth; 
Ola.Olsbu@austagderfk.no; Holen, Inger; kirsten.borge@austagderfk.no; John.G.Bergh@austagderfk.no; Bjorn.Oivind.Kristiansen@austagderfk.no; 
Bernt.Skutlaberg@austagderfk.no; Svein.Buer@austagderfk.no; Hans.Floystad@austagderfk.no; Hauge, Arly; Svensson, Odd Joar; Karlsen, Arne; Solgaard, Lise; 
wenche.fresvik@austagderfk.no; Eilertsen, Steinar; Grete.Sjoholt@kristiansand.kommune.no; Geir.Skjaeveland@arendal.kommune.no; Per.norstrom@austagderfk.no; 
odd.eldrup.olsen@risor.kommune.no; lars.lauvhjell@gjerstad.kommune.no; osk@vegarshei.kommune.no; Pal.Frydenberg@tvedestrand.kommune.no; 
willy.haegeland@froland.kommune.no; jan.henning.windegaard@lillesand.kommune.no; hans.floystad@austagderfk.no; torunn.lauvdal@uia.no; 'siri.mathiesen@nho.no'; 
red@avisenagder.no; redaksjon@agderposten.no; redaksjon@farsunds-avis.no; nyheter@fvn.no; vidar.udjus@fvn.no; redaksjon@kommunal-rapport.no; Kristiansans avis 
(tips@kristiansandavis.no); redaksjon@lindesnes-avis.no; post@sirdolen.no; torill@vt-nett.no; connie.bentzrud@tv2.no; ksv@gimra.no; nyhetstips@p4.no; post@radiololand.no; 
post@radio-lyngdal.no; pressemelding@tv2.no; Radio Kvinesdal; radio@filakrs.no; respons@gimra.no; sorlandet@nrk.no; svein.sundsdal@nrk.no; trond.solvang@tv2.no; 
Svein.sundsdal@nrk.no; Richardsen, Wanja; Mykland, Eirik (Eirik.Mykland@austagderfk.no); Macdonald, Cheryl; Norstrøm, Per (Per.Norstrom@austagderfk.no); Kristiansen, Trond 
Schrader; Holbek, Rune; Eilertsen, Steinar; 'bernt.skutlaberg@austagderfk.no'; Richardsen, Wanja; Torkelsen, Jan H.; svein.buer@austagderfk.no; Macdonald, Cheryl; 
'siri.mathiesen@nho.no'; Hageland, Anne Tone; Westermoen, Thore; Eide, Jon Halvard; Momrak, Torleiv Olavson (Torleiv.Olavson.Momrak@austagderfk.no); Fresvik, Wenche; 
Kristiansen, Trond Schrader; Per.norstrom@austagderfk.no
Emne: Agenda til møte i PSG 30.01 Kristiansand, fylkeshuset, møterom Haven kl. 11.00 - 15.30

Møtet starter med lunch kl. 11.00. 

På vegne av Bjørgulv Sverdrup Lund. 

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Inger Holen
Koordinator Regionplan Agder 2020
Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune
Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 65 Kristiansand
Postadresse: Postboks 517 Lundsiden
4605 Kristiansand
Epost: Inger.holen@vaf.no
Mobil +47 97970401
Hjemmeside: http://www.regionplanagder.no/
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Agenda        

Politisk samordningsgruppe  

Dato/tid:   30.01.15  kl. 11.00 – ca. 15.30 
Møtested:   Kristiansand, Fylkeshuset møterom Haven  
Møteleder:    Bjørgulv Sverdrup Lund 
Møtedeltakere: Toril Runden, Terje Damman, Arvid Grundekjøn, Einar Halvorsen, Jan 

Dukene, Oddmund Ljosland, Tellef Inge, Mørland, Aase Severinsen, Jonny 
Liland, Hans Antonsen, Tarald Myrum, Arild Eielsen, Kristin Tofte Andresen, 
Tor Sommerseth, Harald Danielsen. 

 

Sak.  TEMA Ansvar 

 
01/15 

 
Godkjenning av innkalling 
 

 

 
02/15 

 
Godkjenning av agenda 
 

 

 
03/15 
 

 
Godkjenning og gjennomgang av referatet fra møte  20.11.14 ( vedlegg 1) 

 

 
04/15 

 
Politisk verksted 
Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder (VINN Agder) 
 
Innledning v/ Wenche Fresvik leder administrativ styringsgruppe VINN 
Kort presentasjon av deltemaene:  

 Innovasjon  i offentlig sektor 
 FoU strategi Agder 2030 
 Entreprenørskap og fremvoksende næringer 

  
Hvordan kan VINN Agder bidra til å styrke posisjonen som en attraktiv region for 
bosetting, besøk og næringsutvikling.  
Debatt i PSG omkring: 
Hvordan kan PSG bidra til at VINN planen styrker måloppnåelse i Regionplan Agder 
2020.  

Bjørgulv S. 
Lund 

 
05/15 

 
Evaluering av etablert struktur 
 
Rammer og forventninger: Innledning v/ Arild Eielsen.  
 
Forslag til vedtak:  
Arbeidet med Regionplanen justeres fortløpende i forbindelse med rullert 
handlingsprogram. Innspill og forventninger som fremkom i saken innarbeides i 
evalueringsgrunnlaget. Det avsettes ikke friske midler til gjennomføring av 
evalueringen. Regional planstrategi for kommende planperiode vil vurdere behov 
for justeringer av modell for gjennomføring med tilhørende struktur basert 
gjennomført evaluering.  
 

 

 
06/15  

 
Orienteringssaker:  
a. Prioriterte regionale satsinger på kultur v/ Per Norstrøm (se vedlegg 2) 
b. Grønne datasentre i Agder inkl. organisering v/ Trond S. Kristiansen ( se 

vedlegg 3) 

Bjørgulv S. 
Lund 
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c. Status arbeidet med RTP/NTP v/ Ola Olsbu (legges frem i møtet) 
d. Andre orienteringssaker 

 
Forslag til vedtak: 
 
PSG tar saken til orientering. 
 

 
07/15 

 
Neste møte: 9. april i Oslo 
 Status for 10 års satsingen for likestilling i Agder 

 Status RTP/NTP 

 Regionale samarbeidsprosjekt kultur 

 Lokal samfunnskontrakt 

 ? 

 

Bjørgulv S. 
Lund 

 
Med forbehold om endringer. 
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Vedlegg 1.    Referat utkast     

Politisk samordningsgruppe  

Dato/tid:   20.11.14  kl. 11.00 – ca. 16.00 
Møtested:   UiA Campus Grimstad, Uglandsstuen  
Møteleder:    Bjørgulv Sverdrup Lund 
Til stede:  Toril Runden, Terje Damman, Arvid Grundekjøn/Hans Otto Lund, Jan Dukene, 

Tellef Inge, Mørland, , Hans Antonsen, Tarald Myrum, Arild Eielsen, Kristin 
Tofte Andresen, Tor Sommerseth, Harald Danielsen. 

Forfall:   Einar Halvorsen, Jonny Liland, Oddmund Ljosland, Aase Severinsen, Tor 
Sommerseth. 

Sak.  TEMA Ansvar 

30/14 
 

Gjennomgang og godkjenning av referat fra møte 23.09.14  
 
Forslag til vedtak   
Referatet godkjennes med kommentarer vedrørende sak: 27/14 RUP Agder 
2015 "innspel frå Bjørn Ropstad «Initiativ om fast RUP-løyving til 
distriktsvennlege profesjonsutdanningar og etter- og vidareutdanningar.» 

 

 
31/14 
 

 
Muligheter for etablering av Grønne datasentre i Agder  
Orientering ved v/ Trond Kristiansen, Vest–Agder fylkeskommune 
Se vedlagt presentasjon: 
Innspill som kom frem i møtet:  
 Dette handler om å bruke regionens naturgitte fortrinn 

 Avgjørende at kommersielle aktører går inn med risikokapital 

 Hva er egentlig fylkeskommunens rolle i denne saken? 

 Avklaringer vedrørende sak om fiberkabel blir viktig 

 
Konklusjon og videre arbeid: 
Saken følges opp i etablert styringsgruppe Grønt batteri som vil gi en anbefaling 
til PSG om videre strategi.  
 

Bjørgulv 
S. Lund 

 
32/14 
 

 
Oppfølging fengsel i Agder v/ Terje Damman 
 
Det er nå viktig at hele Agder samler seg om å få et nytt fengsel til Agder. 
Lokalisering må komme i neste fase. 
 
Konklusjon og videre arbeid 
Terje Damman tar ansvar for å utarbeide et "regionalt høringsutkast" som 
sendes regionrådene. Saken følges opp. 
 

Bjørgulv 
S. Lund 

 
33/14  

 
RUP 2015 v/ Arild Eielsen 
 
Rammen for RUP Agder 2015 er 40 mill. Eielsen trakk frem noen av de største 
prosjektene som inngår i RUP Agder 2015: 
 Likestilling som regional kraft 

 Næringsklyngene 

 VRI Agder 

 Inkubator selskapene Coventure og Innoventus 

 UiA/RIS 

 FLIK prosjektet 

Bjørgulv 
S. Lund 
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Mange av disse prosjektene går over flere år. Dette bidrar til at det innenfor 
økonomisk ramme ikke er rom for mange nye prosjekt i 2015.  
 
Vedtak:  
PSK tar presentasjonen til orientering 

 
34/14 

 
Møteplan PSG 2015 
 
30. januar, 9.april, sannsynligvis i Oslo, samordning med Sørlandstinget 
18. juni og 20. november (konstituerende møte) 

Bjørgulv 
S. Lund 

 
35/14 

Politisk verksted Utdanning 
PSG har prioritert et sammenhengende utdanningsløp som et av sine 
satsingsområder i denne perioden. Politisk verksted vil sette søkelyset på de 
største utfordringeen regionen nå ser i forhold til kvalitet i alle ledd og spesielt 
problematikken omkring de som av ulike grunner ikke fullfører videregående 
utdanning.  
Presentasjoner: 
Kristin Robstad, kommunlasjef i  Vennesla og leder av oppvekstnettverket i 
Knutepunktet presenterte arbeidet med FLIK- prosjektet som nå er utvidet til å 
omfatte alle Knutepunktkommunenei prosjektet et inkluderende læringsmiljø: 
Robstad påpekte at det handler om vilje til å jobbe hard med skolehverdagen for 
den enkelte elev over lang tid og gjennom systematisk  å ta i bruk 
forskningsbasert kunnskap. Det handler om at ledere og den enkelte lærer må 
ville endre seg og forstå utfordringsbildet på et systemnivå. "Det er systemene 
det er noe galt med når vi ikke klarer å få til lærelyst. Vi må ikke se på elevene 
som roten til problemet. Det er viktig at vi jobber sammen og forstår det samme 
bildet på tvers av sektorer og nivå. Vi må begynne med oss selv og ikke legge 
ansvaret over på andre" poengterte Robstad.  
 
Fylkesutdanningssjefene Arly Hauge og Bernt Skutlaberg var samstemte på hva 
som må til. Vi må gjøre yrkesrettet utdanning attraktiv. Dette er kompteanse 
som som regionen trenger i fremtiden. Vi må mobilisere og etablere et 
forpliktende samarbeid som gir forutsigbarhet. Det er nedslående å se at gapet i 
forhold til elever som trenger læreplass og det som tilbys i vår region bare øker. 
Når det ikke finnes læreplasser må elevene tilbys et altenrativt opplegg. Da er 
vg3 det alternativet vi kan tilby ungdommene. Det er viktig å snakke frem dette 
tilbudet i mangel av læreplasser.  
 
NAV- direktør Øyvind Svensen presenterte oppdatert statistikk på hvilken 
kompetanse Norge trenger fremover. Han peker videre på viktigeheten av 
karriereveiledning og omdømmebarometeret. Svensen poengterte behov for økt 
samarbeid mellom alle aktører som er involvert i et sammenhengende 
utdanningsløp med det mål å sikre at ungdommene kommer ut med bevis på 
realkomptetanse. Han peker på brukeren som står mellom mange aktører og 
han ønsker seg noen fleksible midler som er tilgjengelige for løsninger når man 
trenger det. I dag er dette ikke mulig grunnet et system som ikke er smidig nok 
for å finne gode løsninger. Kan Agder finne en smart måte å jobbe på? 
 
Siri Mathisen, NHO Agder peker på viktigheten av å se på arbeidsmarkedet 
under ett både mot privat og offentlig sektor. Hun får ofte høre at privat sektor 
må ta sitt samfunnsansvar med å skaffe læreplasser men spør om ikke dette 
også gjelder for offentlig sektor? Mathisen påpeker at KS har en viktig rolle her. 
Mathisen spør om dagens utdanningsløp er for rigide og dersom ungdommene 
ikke passer inn i et av de to løpene som tilbys faller de ut. Det må jobbes for å 
kunne tilby alternative løp som er tilpasset behovene. Det må jobbes med 
regionale insentivordninger og viser til hva Oslo kommune har gjort.  
 

Bjørgulv 
S. Lund 
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Innspill som kom frem i debatten:  
 Dette er veldig bra, tydelig og spisset budskap 

 Vest- Agder fylkeskommune har dette inne i kommuneavtalene og det er 
viktig med forpliktende samarbeid 

 Media har hatt fokus på dette med lærlingeplasser. Det er viktig å få frem 
budskapet og denne saken trenger det fortsatt! 

 Det er viktig å sette inn innsatsen tidlig, forskning viser at ungdom sliter, 
mange er deprimert og har psykiske plager, hvorfor er det slik? 

 Det må være fokus på ansvaret til hele offentlig sektor, ikke bare 
kommunene men også statlige etater må utfordres.  

 Det må jobbes for å finne frem til samarbeidsformer som gjør at problemer 
fanges opp så tidlig som mulig 

 Hva er årsaken til at NAV ser flere generasjoner med de samme 
problemene, gjørs det en god nok jobb da? 

 Vi må se hvor problemene er størst. Agder bruker langt over 
landsgjennomsnittet i sosiale stønader, vi har mange unge på uføretrygd, 
hvorfor er det slik?  

 Mange med innvandrerbakgrunn faller ut etter fem år, mange strever med 
språket. Det må jobbes med målrettede tiltak som for eksempel VOX – 
midler for å styrke norskunnskaper. Det er viktig at språkundervisning 
kombineres med et utdanningsløp 

 Vi har frem til nå hatt fokus på å se fra videregående utdanning og nedover. 
Det er enda viktigere å se fra videregående skoler og oppover. Hva skjer 
med de som faller ut av det ordinære grunnutdanningsløpet? 

 Det bør etableres samarbeidsavtaler på flere nivå 

 Partnerskapet og "NAV- kommunen" bidrar til at man ser mer helhetlig på 
problemene, man fanger opp overgangene, det blir mer transparent, man vet 
hvem det er som trenger hjelp og kan dermed raskere gå inn med 
individuelle tiltak 

 Vi har mye data som kan brukes og vi vil helt sikkert finne noen mønstre som 
går igjen. Med de begrensninger som finnes i forhold til datatilsynet er vi 
gode nok til å bruke dataregistrene målrettet? 

 Det vi ser er at det er mellom vg 2 og vg 3 ungdommene faller av 

 Det burde være status å jobbe med de svakeste elevene, de flinkeste lærene 
burde jobbe med de som trenger det mest 

 
Konklusjon og videre arbeid 
PSG ber faggruppe utdanning komme med forslag til struktur og modell for et 
styrket, forpliktende og langsiktig samarbeid omkring etablering av tilstrekkelig 
antall læreplasser i Agder. PSG følger opp saken når utkast til struktur foreligger.   
 

36/14 NTP/RTP Agder 2015- 2027 
Prosjektleder Ola Olsbu orienterer om status   
• Vi legger opp til et relativt kortfattet dokument som omtaler aktuelle 

utfordringer innen hver sektor 
• Vedlegg med bakgrunnsstoff mm 
• Vi skal være tydelige på forventningene til neste NTP 

Ikke omkamper men fornyet/utvidet argumentasjon 
• Kommunestruktur, oppgavefordeling mv. vil ha innvirkning på 

utfordringsbildet og hvordan en kan få løst utfordringene!   
• Agders plass i den nasjonale kampen om ressursene. Hvordan bør vi 

innrette oss? Innspill fra Geir/Finn  
Innspill NTP: Finn Aasmund Hobbesland, Kristiansand kommune  

 E18 mellom Arendal og Tvedestrand må finansieres og bygges 

 Gartnerløkka-prosjektet må gjennomføres (veg, bane og havn) 

 Firefelts E39 vestover må bygges ut raskt, (Kristiansand – Stavanger) 

 Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen må inngås 

 Forpliktede avtale med staten også for Arendalsregionen 

 Statlig støtte til Kristiansand havn som utpekt nasjonal havn 
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 Ny veg til Kjevik for å støtte opp og utvikle regionens flyplass 

 Sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen 
Innspill NTP/RTP: Geir Skjæveland, Arendal kommune 

 En økende andel av Norges befolkning bor i byregioner -  også på Sørlandet 

 Der er våre to største byregioner som har hatt den sterkeste veksten og som 
også har de beste mulighetene for å sikre fremtidig vekst  

 Hvordan disse byregionene utvikler seg har derfor stor betydning for Agders 
samlede utvikling – vi bør foredle og forsterke den vekstkraften vi har. 

 RTP bør derfor ha et sterkt fokus på og: 
– legge til rette for  positive vekst i folketall og næringsliv gjennom 

utvikling av gode transportsystemer og hensiktsmessige 
utbyggingsmønstre i og rundt  de største byregionene 

– motvirke vekstulemper i de største byregionene  
 
Fremdrift 

 Sluttføring av planforslaget januar 2015 

 Diskusjon i PSG 

 Fylkesutvalg sender planforslag på høring 

 Diskusjon av planen på ulike arenaer 

 Formell godkjennelse i juni 2015  

 
Vedtak: 
PSG tar presentasjon og innspill til orientering. Saken følges opp i neste møte 

37/14 Hvordan møter Agder nye EU-krav?Smart Specialisation Strategi (S3) 
v/ Ann Camilla S- Krogh, VRI Agder og Roger Normann UiA/ RIS senteret 
 
Bakgrunn for Smart Specialisation Strategi (S3)  
• Reform av EUs regionalpolitikk og bruk av strukturfondsmidlene 
• Ny generasjon forsknings- og utviklingsstrategier 
• Større koordinering mellom politikkområder 
• Utadvendt og samarbeidsorientert 
Hva er smart spesialisering:  
 Kunnskapsbasert  
 Samarbeidsorientert (bottom up) 
 Fleksibel og gjennomførbar 
 Utadvendt (globalt perspektiv) 
 Kunnskapsflyt 
 Utvikle nye spesialiseringer (ikke styrke gamle) 
 Forsterke koblinger og mobilitet 
 Tverrsektoriell 
Hvorfor er smart spesialisering aktuelt for Agder? 
• Ressurser, nettverk og kompetanse til Agder 
• Mer midler til FoU 
• Mer interregionalt samarbeid om FoU og regional utvikling 
• RIS 3 viktig i fht Interreg 
• RIS 3 viktig i fht H2020 
• Økt synlighet internasjonalt 
• Økt legitimitet 
• Hindrer «Lock-in» 

Vedtak 
PSG tar presentasjonen til orientering  

Bjørgulv 
S. Lund 

38/14 Plassering og forslag til saker på neste møte 30.01 
Plassering: UiA, Campus Grimstad 
 Handlingsprogram 2015-2016 

 Politisk verksted: VINN- planen, regional bærekraft,  internasjonalisering og 
FoU strategi 

 Oppfølging regionale planer: NTP/RTP 

 Prioritrerte satsingsområder: Kultur 

 Etablering av likestillingsalliansen 

Bjørgulv 
S. Lund 
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Vedlegg 2  Sak 06/15 a. 
 
Felles overordnede satsingsområder kultur: 
 
Hentet fra regionplan Agder 2020- Med overskudd til å skape: “Gjennom samhandling skal vi oppnå mer, vi skal 
ta hele landsdelen i bruk, med vekt på balansert utvikling og helhetstenkning. Det viktigste grepet i planen er 
derfor økt samhandling- fordi det bare er gjennom fellessatsinger vi kan nå ambisiøse mål.” 

 
I Enger utvalgets rapport “Kulturutredningen 2014” blir det tydelig signalisert at en større del av den offentlige 
støtten bør gå til færre. Støtten skal gå til kunst- og kulturprosjekter som evner å vise samhandling, gjerne på 
tvers av sjangre og på tvers av nivåer. 
 

Oversikt over foreslåtte tiltak: 
 

1. Møteplasser og kunnskapsutvikling 

 
Forslag til tiltak: 
Vi foreslår at fylkesbibliotekene arbeider videre med konkrete kompetansetiltak, utviklingsprosjekt og 
opplæring for å styrke biblioteksektoren. Dette skjer i samarbeid med bibliotek i Agder og andre aktuelle 
samarbeidspartnere. 
 
Forslag til tiltak: 
Vi oppfordrer Kilden til å ta et initiativ til et fast nettverk mellom kulturhusene i landsdelen for felles 
kunnskap og erfaringsutveksling. 
 

2. Talentutvikling 

 
Forslag til tiltak: 
Det bør arbeides videre med å utvikle gode løsninger for talentutvikling innenfor  
scenekunst og visuell kunst. 

 
Forslag til tiltak: 
Fylkeskommunene og kommunene bør arbeide med å få nedfelt et samarbeid om talentutvikling mellom 
kulturskoleråd, UKM og DKS også lokalt.  
 

3. Økonomi 

 
Forslag til tiltak: 
Det bør gjøres et arbeid med å synliggjøre nivået på statlige ressurser til landsdelens  
kunstnere, kunst - og kulturinstitusjoner i relasjon til andre landsdeler. Med bakgrunn  
i en slik oversikt bør det igangsettes politisk påvirkning over for nasjonale myndigheter  
med sikte på å bedre dette forholdet. 
 
Forslag til tiltak: 
Det bør igangsettes et arbeid der en ser på muligheten for å få til realistiske mål for å  
øke egeninntektene i et utvalg av kunst- og kulturinstitusjoner i landsdelen. Som del av  
dette kan en også se for seg at det forventes inngått samarbeidsavtaler mellom  
beslektede aktører i landsdelen, med sikte på formalisert samarbeid og arbeidsdeling.  
Det bør igangsettes et utviklingsarbeid på dette området. 
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4. Samarbeid og nettverksbygging mellom kulturaktørene: 

 
Forslag til tiltak: 
For å sikre oss god oppfølging av prioriterte prosjekter innenfor kulturfeltet, er det viktig med god dialog 
mellom Norsk Kulturråd, fylkeskommunene og vertskommunen prosjektet skal realiseres i. 
 
Forslag til tiltak: 
For å styrke samarbeidet mellom de ulike aktørene anbefaler vi i første omgang at Kildenkonferansen blir et 
treårig prosjekt. Det nedsettes en programkomite på 
inntil 5 personer, som representerer bredden i det faglige en ønsker å fokusere på. 
 

5. Felles satsning på idrett i Agder: 

 
Forslag til tiltak:  

 Videreutvikle KIA til et regionalt kompetansesenter. 

 Utvikle en felles strategi for å sikre nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer til Agder. 

 Øke internasjonaliseringen av idretten i Agder. 

 Utarbeide felles kriterier for regionale/ fylkeskommunale idrettsanlegg. 

 Øke satsningen på interkommunale idrettsanlegg i Agder. 

 Utarbeide et fellesdokument om bygging av større regionale idrettsanlegg/ fylkesidrettsanlegg. 

 

6. Arrangement til landsdelen 

 
Forslag til tiltak: 
Det bør gjennomføres et 3-årig prosjekt som skal utvikle en modell og en strategi for  
hvordan landsdelen kan styrke sin posisjon som vertskap for nasjonale og  
internasjonale arrangementer. 

 

7.    Internasjonalt samarbeid 

Forslag til tiltak: 
Det bør gjennomføres et prosjekt som skal utvikle en modell og en strategi for hvordan kultursektoren på 
Agder bør tilpasses internasjonal samhandling, og arbeide systematisk med inkluderende publikumsutvikling. 
 

 8.  Uthavnene på Agder 
 
Forslag til tiltak: 
Det nedsettes en arbeidsgruppe med bred sammensetning, som får et klart mandat til å arbeide fram en 
søknad som bringer uthavnene på Agder inn på UNESCOs verdensarvliste. 

 

 9.  Etter- og videreutdanning innen kunst –og kulturformidling: 
 
Forslag til tiltak: 
Kulturutdanning må inn i planlegging rundt etter- og videreutdanning. Vi utfordrer UiA til å ta et initiativ til 
samarbeid med de miljøene på Agder som jobber med etter- og videreutdanning for å få til et aktuelt og 
nyttig opplegg i en desentralisert modell. Aktuelle områder vil være lederprogrammer og ulike fagkurs. 
 
Forslag til tiltak: 
Skreddersydde kurs for formidlere innen fylkeskommunal / kommunal sektor – samt store 
kulturinstitusjoner foreslås etablert. En helhetlig og samordnende etterutdanning for regionen vil være med 
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på å tilføre viktig kompetanse, og kan bidra til å løfte hele feltet. Det kan også være med på å bygge tettere 
nettverk og føre til et nærmere regionalt samarbeid. 
 

Faggruppa vil foreslå å prioritere følgende tiltak: 

1. Samarbeid og nettverksbygging mellom kulturaktørene: 

 
Forslag til tiltak: 
For å sikre oss god oppfølging av prioriterte prosjekter innenfor kulturfeltet, er det viktig med god dialog 
mellom Norsk Kulturråd, fylkeskommunene og vertskommunen prosjektet skal realiseres i. 
 
Forslag til tiltak: 
For å styrke samarbeidet mellom de ulike aktørene anbefaler vi i første omgang at Kildenkonferansen blir et 
treårig prosjekt. Det nedsettes en programkomite på 
inntil 5 personer, som representerer bredden i det faglige en ønsker å fokusere på. 

 
2. Talentutvikling 

 
Forslag til tiltak: 
Det bør arbeides videre med å utvikle gode løsninger for talentutvikling innenfor  
scenekunst og visuell kunst. 

 
Forslag til tiltak: 
Fylkeskommunene og kommunene bør arbeide med å få nedfelt et samarbeid om talentutvikling mellom 
kulturskoleråd, UKM og DKS også lokalt. 
  

3.  Uthavnene på Agder 
 
Forslag til tiltak: 
Det nedsettes en arbeidsgruppe med bred sammensetning, som får et klart mandat til å arbeide fram en 

søknad som bringer uthavnene på Agder inn på UNESCOs verdensarvliste. 

4. Felles satsning på idrett i Agder: 

 
Forslag til tiltak:  

 Videreutvikle KIA til et regionalt kompetansesenter. 

 Utvikle en felles strategi for å sikre nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer til Agder. 

 Øke internasjonaliseringen av idretten i Agder. 

 Utarbeide felles kriterier for regionale/ fylkeskommunale idrettsanlegg. 

 Øke satsningen på interkommunale idrettsanlegg i Agder. 

 Utarbeide et fellesdokument om bygging av større regionale idrettsanlegg/ fylkesidrettsanlegg. 

 

5. Møteplasser og kunnskapsutvikling 

 
Forslag til tiltak: 
Vi foreslår at fylkesbibliotekene arbeider videre med konkrete kompetansetiltak, utviklingsprosjekt og 
opplæring for å styrke biblioteksektoren. Dette skjer i samarbeid med bibliotek i Agder og andre aktuelle 
samarbeidspartnere. 
 
 
Forslag til tiltak: 
Vi oppfordrer Kilden til å ta et initiativ til et fast nettverk mellom kulturhusene i landsdelen for felles 
kunnskap og erfaringsutveksling. 
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Vedlegg 3 , Sak 06/15 b  Grønne Datasentre på Sørlandet sak behandlet 
istyringsgruppe for Grønt batteri:  

Bakgrunn for saken 

I PSG sak 31/14: Muligheter for etablering av Grønne datasentre i Agder bestemt PSG: Saken følges opp i 

etablert styringsgruppe Grønt batteri som vil gi en anbefaling til PSG om videre strategi.  

Jørgen Tjørhom - Listerrådet, Hans Olav Omnes – Setesdal Regionråd og Trond Kristiansen – Vest-Agder 

fylkeskommune har utarbeidet et forslag til et regionalplan Agder-prosjekt kalt: "Grønne datasentre på Sørlandet". 

(se sakspapirer) 

Vedtak: Enstemmig råd til PSG: 
1. Det etableres et ettårig regionalt prosjekt: "Grønne datasentre på Sørlandet – 2015". Med følgende mål:  

a. Etablering av internasjonale datafiber i forbindelse med leggingen av NordLink og NSN  

b. Norge må følge sine naboland og gi redusert el avgiftssats til datasentre  

c. Utforme en regional strategi og utarbeide en regional arealkartlegging 

2. navn på styringsgruppen endres til: "Politiskgruppe for klima og verdiskaping".  

3. Mandatet vil være: "Delta og utforme regionale prosjekt med målsettinger av oppfyllelse av Regionplan 

Agder 2020s arbeid med temaet klima og verdiskaping." 

4. Sammensettingen blir som følger: 

a. 1 rep. Vest-Agder fylkeskommune (leder) 

b. 1 rep. Aust-Agder fylkeskommune 

c. 1 rep. Listerrådet 

d. 1 rep. Lindesnes Regionråd 

e. 1 rep. Knutepunktet 

f. 1 rep. Setesdalen Regionråd 

g. 1 rep. Austre Agder Regionråd 

h. (Vennesla kommune bør bli vurdert å bli invitert med på eget grunnlag – om ikke de deltar på vegne 

av Knutepunktet) 

 

"Grønne datasentre på Sørlandet 2015". 

Datasentre er den digitale tidsalders basisinfrastruktur og forbruker anslagsvis 40 000 MW, tilsvarende 300 TWH, i 
året på verdensbasis (mer en det dobbelte av norsk vannkraft). Det forventes en vekst i datasenterinvesteringer på 
10 % årlig de kommende årene. Dette vil medføre at det i vest-Europa alene vil komme 60 nye store (over 5 MW) 
datasentre.  

IKT-Norge anslår at datasenterindustrien kan representere grønn vekst og verdiskapning i størrelsesorden 50–500 
milliarder NOK over de neste ti årene. Dette vil kunne gi Norge tusenvis av nye arbeidsplasser som kjennetegnes ved 
at de de vil; kunne komme i distriktene, kreve høyere utdanning, være grønne, gi økt verdiskapning og være 
langsiktige. Samtidig vil dette gjøre at Norge kan bruke en stor del av vårt fornybare kraftoverskudd til ny grønn 
vekst nasjonalt.  

Erfaringer fra Sverige viser en verdiskaping på 9 milliarder SEK og 4500 arbeidsplasser i ti-års perioden etter at 

facebook-etableringen i Luleå. 260 av disse er direkte arbeidsplasser (med ca. halvparten med over 3 års 

høyskoleutdanning). Pluss 300 i byggeperioden. 

I følge Green Mountain (lokalisert i Rennesøy og Rukan) gir såkalt co-location datasentre enda flere direkte 

arbeidsplasser og større ringvirkninger. Green Mountain anslår 10 -15 arbeidsplasser pr. installert MW. (NB: Nye 

rammevilkår og nye internasjonale datafibre vil åpne for begge typer datasentre) 
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Ved lokalisering av disse nye datasentrene gjøres det vurderinger av ulike regioners egnethet. Det er etablert en 
egen indeks (Data Centre Risk Index) for ulike lands forutsetninger for å kunne være aktuelle for etablering av nye 
datasentre. Norge blir i dag rangert på en 5. plass som aktuelt land for lokalisering i Europa. Skal Norge bli det 
foretrukne alternativet (gå fra 5. plass til 1. plass) på denne rangeringen er det to ting som må på gjøres: 

1. Tilpasse el.avgiften for datasentrene til samme nivå som finnes/planlegges i våre naboland (Finland, Sverige). 

Dette utredes nå av regjeringen for budsjettet i 2016) 

2. Få etablert nye internasjonale datafibre til og fra Norge 

Når det gjelder nye internasjonale fiberkabler er det nå tidskritisk at det blir tatt politiske grep. Norge har i dag bare 

internasjonale fibre via Sverige, og får nå en ny forbindelse til Danmark (ifm den nye Skagerak-4 strømkablen fra 

Kristiansand). Dette er ikke nok til å plassere Norge på topp i Europa.  

Se figur om bransjens egen risk index for etablering av nye datasentre. Gitt senkning av el-avgiften og nye 

internasjonale fibre går vi fra 5. plass til 1. plass i Europa: 

Viktighet 
 

Forutsetninger 

60 % 
 

 

35 % 

  

5 % 

 
 

Som det vises på figuren over spiller internasjonale fibre en viktig roll. Under er internasjonale fibre i Nordvest-

Europa i dag og mulig i 2020 gjengitt: 

 

Det er klart at nye fibre vil være en fordel for å få etablert nye datasentre i hele Norge, men ved at Sør-Vestlandet vil 

være det fysiske stedet hvor de nye fibrene vil komme i land, gjør dette at vår region vil kunne stå spesielt godt 

rustet ved disse nye etableringene.  

Når det nå blir lagt nye strømkabler fra Sør-Vestlandet til Tyskland (i drift 2018) og England (i drift 2020) er det altså 

avgjørende at disse blir lagt med internasjonale datafibre.  

Skal dette skje må det handles nå. Tiden er knapp fordi Statnett, etter at konsesjonene for de nye strømkablene ble 

gitt 13.10, vil gjøre investeringsbeslutning for Tysklandskablen og for Englandskablen 1. kv. 2015. Etter som 

produksjonen av datafiber vil ta kortere tid enn produksjon av strømkabel må ikke en beslutning om fiber bli tatt før 

senere (i løpet av 2015 for Tysklandskablen – 3.- 4. kv 2015?). Det betyr at vi allerede nå må startet arbeidet med å 
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få synliggjort ovenfor regjering og Storting viktigheten av å få lagt nye internasjonale fiber i forbindelse med de nye 

strømkablene.  

Statnett gjør nå – etter på trykk fra fylker og regionråd på Sør-Vestlandet – en utredning om å legge fiber. Under er 

konklusjoner som – vi mener - vil komme ut av Statnettsutredning (Bygd på den kunnskap og forståelse som så langt 

er høstet i arbeidet med grønne datasentre):  

 Det er teknisk mulig å legge fiber 

 Dette vil gi store besparelser (riktig tall er 50-70 % på de totale kostandene på datafiber) 

 Kostnadene (ca. 100-150 mill av et prosjekt på 16 mrd) vil de ønske at andre (kommersielle aktører) skal ta. 

Dette fordi fiber ikke er Statnetts oppgave. 

 De har ikke klart å finne noen kommersielle investorer som vil gå inn i prosjektet 

 Beslutningen om fiber må tas raskt fordi faren for utsettelse er stor. 

 Statnett vil derfor mest sannsynlig gi råd om at det ikke skal bli lagt fiber i forbindelse med leggingen av den 

nye strømkabelen til Tyskland.  

 

Alternativet vil alltids kunne være at Statnett uttaler at de mener fiber bør bli lagt. Da er det viktig at vi støtter 

Statnett i å finne gode løsninger for å få prosjektet vedtatt på en måte som ikke skaper forsinkelser eller 

unødvendige økte kostander.  

Vi venter at denne rapporten vil komme i midio februar, og vi vil da ha 3-6 måneder til få endret den forventede 

konklusjonen over. Det må derfor jobbes med å skape vilje til å finne løsninger på en slik mulig situasjon. Dette er et 

prosjekt som er teknisk mulig, økonomisk positivt og politisk ønskelig (se under): 

Under kapittelet for Samferdsel (s. 69) i Sundvollenerklæringen står det: "Økt satsing på IKT og bredbånd er en 

nøkkel til fremtidig velferd og vekst i Norge. Staten må ha et overordnet ansvar for tilgjengelighet til bredbånd." I den 

sammenhengen viser vi også til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens syn slik de er uttrykt i brev til Transport- og 

kommunikasjonskomiteen, datert 26. februar i år: 

"Når det gjelder hensynet til styrking av næringsutvikling så deler jeg ønsket om at Norge skal styrke 
konkurranseevnen innen IKT og at det blant annet finnes et godt potensial i å utvikle datalagringssentre. 
Det vil kreve tilgang til en robust infrastruktur. […] Dersom det er et stort kommersielt behov fra mange 
aktører, er det grunn til å tro at tilbyderne ville være interessert i å etablere flere utenlandskabler. Jeg vil 
samtidig jobbe for at man ser på strømnett og datakapasitet i sammenheng når eventuelt nye 
utenlandskabler for strøm legges i fremtiden, slik at kostnadene ved kabellegging kan deles på flere." 

Nye internasjonale datafiber vil samtidig styrke den nasjonale datasikkerheten. Dette er noe bl.a. både Transport- og 
kommunikasjonskomiteen, Samferdselsministeren og IKT-Norge har uttalt seg om viktigheten av. Viktig at vi skaper 

bred nasjonal støtte for vårt krav. Vår argumentasjon går derfor på at; Dette er bra for Norge – og derfor bra for 
Sørlandet. IKKE: Dette er bra for Sørlandet - og derfor bra for Norge. 

Vår argumentasjon er som følger: 

 Det er teknisk mulig å legge internasjonale datafiber (uten forsterkere) på avstanden Norge-Tyskland 

 Å legge denne typen datafiber sammen med strømkabel er samfunnsøkonomisk svært positivt (50-75 % 

besparelse på totalkostnaden for fiberen) 

 Etablering av internasjonale datafiber har tverrpolitisk støtte, og vil oppfylle nasjonale politiske målsettinger 

vedtatt både av sittende regjeringen og av Stortinget: 

o Næringspolitikken - ny næring bygd på nasjonale fortrinn 

o Distriktspolitikken - verdiskapende kompetansearbeidsplasser i hele landet 

o Sikkerhetspolitikken  –  datakommunikasjon uavhengig av andre 
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o Klimapolitikken - Ny fremtidsrettet industri uten klimautslipp 

o Energipolitikken - Foredling av nasjonalt kraftoverskudd 

 

Det er klart at nye fibre vil være en fordel for å få etablert nye datasentre i hele Norge, men ved at Sør-Vestlandet vil 

være det fysiske stedet hvor de nye fibrene vil komme i land, gjør dette at vår region vil kunne stå spesielt godt 

rustet ved disse nye etableringene. I tillegg kan følgende vises til når det gjelder Agders fordeler: Vi har et stort og 

økende overskudd på fornybarkraft. Vi har en høy oppe tid på kraftnettet, og det er få steder det investeres i nytt 

nett som i Agder. Prisområdet NO2 som omfatter Agder har i gjennomsnitt de laveste prisene i Norge – og dermed 

Europa. Videre er det her nye kraftkabler med utlandet blir etablert – noe som ytterligere styrker kraftsikkerheten i 

regionen.  

 
Viktige punkter: 

 avgjørende at nye internasjonale datafiber blir etablert  

 avgjørende at el-avgiften blir senket.  
 
Viktig å huske på: 

 Etablering av nye datasentre vil ikke nødvendigvis vil skje selv om punktene over blir oppfylt. 
Men det gir gode muligheter for å få disse etableringene. 

 En hver etablering av datasenter i Agder vil øke mulighetene for nye etableringer på Agder 
 

 

GRØNNE DATASENTRE 2015 - FORSLAG TIL ARBEID OG STRATEGI FOR 2015. 

Arbeidet med etablering av grønne datasentre på Agder vil kunne gå over flere faser og ha et langt tidsperspektiv. 

Det er derimot viktig å peke på at dette forutsetter etablering av nye internasjonale fibre. Derfor vil arbeidet nå, i 

første omgang - ha et ettårig fokus. Med følgende mål: 

 
Mål for prosjektet "Grønne datasentre på Sørlandet" for 2015 

 Etablering av internasjonale datafiber i forbindelse med leggingen av NordLink og NSN. 
 

 Norge må følge sine naboland og gi redusert el avgiftssats til datasentre  
 

 Utforme en regional strategi og utarbeide en arealkartlegging 
 

 

Strategi 

Arbeidet med å få dette til må være rettet inn mot sentrale myndigheter. Myndighetene som vil være bestemmende 

i en slik sak er Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet. Det vil også være andre departement 

som vil være aktuelle, men disse to vil ha (slik vi ser det) evnen til å få denne typen beslutninger gjort i tide til at det 

ikke vil føre til unødvendige forsinkelser eller økt kostander ved kabelprosjektet. I tillegg vil også Statnett være 

viktige etter som de kan beslutte å legge fiber på eget grunnlag.  

Vårt arbeid må derfor være med på å skape en så stor og bred forståelse for å få lagt fiber - at dette faktisk blir gjort. 

Dette krever: 1) politisk mobilisering mot regjeringen, 2) Statnett må bli overbevist om at det faktisk vil kunne være i 

deres egeninteresse å gjøre en slik investering.   
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Argumentasjon 

Viktig at vi skaper bred nasjonal støtte for vårt krav. Vår argumentasjon går derfor på at; Dette er bra for Norge – 

og derfor bra for Sørlandet. IKKE: Dette er bra for Sørlandet - og derfor bra for Norge. 

Vår argumenter er som følger: 

 Det er teknisk mulig å legge internasjonale datafiber (uten forsterkere) på avstanden Norge-Tyskland 

 Å legge denne typen datafiber sammen med strømkabel er samfunnsøkonomisk svært positivt (50-75 % 

besparelse på totalkostnaden for fiberen) 

 Etablering av internasjonale datafiber har tverrpolitisk støtte, og vil oppfylle nasjonale politiske målsettinger 

vedtatt både av sittende regjeringen og av Stortinget. (i stikkordsform kan nevnes: Næringspolitikken, 

Samferdselspolitikken, Sikkerhetspolitikken, Energipolitikken, Distriktspolitikken, Klimapolitikken og 

Finanspolitikken) 

 

Arbeidet 

I arbeidet er viktig at alle er klare og omforente på våre mål og på våre argumenter. Vi må ikke komme i en situasjon 

hvor vi på noen som helst måte er uklare eller gir motstridende signaler til de ulike aktørene. Arbeidet vil: 

1. For det første vil det være å spre vårt syn og vår argumentasjonen til de viktigste kildene og 

samarbeidspartnerne som er nevnt over. Det er viktig at vi for forståelse for vårt syn og at vi klarer å skape en 

opinion som vil støtte oss i våre krav. Dette krever både formell kommunikasjon (via politiske vedtak, brev, 

møter o.l.) og uformell kommunikasjon (e-post, avisartikler, samtaler o.l.) 

2. For det andre er det viktig at vi følger med i hva som foregår hos de viktigste aktørene; Statnett, Samferdselsdep, 

og OED. Viktig å få kartlagt fremdriftsplaner, faktaunderlag og beslutningstidspunkt i prosessen.  I den 

sammenhengen er det avgjørende at vi også får overblikk over hvilke myndigheter og handlingsrom disse 

aktørene besitter. Det er da viktig at vi finner ut hvilket syn og hvilke valg de ulike aktørene har/kan ha. Faren for 

at dette blir et "svarteperspill" hvor det ikke blir lagt fiber fordi aktørene mener at de ikke; kan, bør eller vill ta 

ansvar. Dette til tross for at "alle" mener at fiber bør bli lagt. 

3. for det tredje er det viktig at samarbeidspartnere regionalt på Agder blir involvert i arbeidet. Det vil derfor være 

en viktig oppgave å få aktører som Digin, NHO-Agder, Agder Energi, UiA og eventuelt andre samarbeider med 

prosjektet og hverandre for å forberede og synliggjøre regionens muligheter og utfordringer. Det bør derfor bli 

tatt initiativ til å få etablert en regional samarbeids/stakeholder gruppe. 
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PS�25/15�Orientering�ymse�repr�/�utval



Saksmappenr: 2014/5-28 
Arkiv:  
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå 
  

 

Saksframlegg 

Setesdal Regionråd 
  

Saksnummer Utval Møtedato 

26/15 Setesdal Regionråd - Styre 16.02.2015 

 

Fullmakt - vedrørande val av konsulent - kommuneform-

utgreiing 
 

Tilråding: 
Styret gir dagleg leiar fullmakt til kontraktsinngåing etter prosess som skissert. 

 
 
 

Saksutgreiing: 
 
1. Bakgrunn for saka 
Styret har tidlegare gitt fullmakt til innhenting av tilbod av såkalla ekspertutgreiing knytt til 
kommunereforma og ulike Setesdalsalternativ. 

 
2. Saksopplysningar 
I tilbodsgrunnlaget er det fastsett kriteria som omhandlar 

 Kvalitet/kompetanse 

 Leveringsevne 

 Timepris og timeforbruk 

 Løysing av oppdrag (oppdragsforståing/ heilskapleg vurdering av løysing) 
 
Innleveringsfrist er sett til 13.02.2015 kl 12. 
Det er rådmannsmøte 4. mars der ein kan drøfte innkomne tilbod.  

 
3. Vurdering 
Dagleg leiar ser det som naturleg at Rådmannsgruppa blir involvert i vurdering av tilbod når det gjeld 
vurdering av tilboda, - men og at det blir politisk involvering i den skjønsmessige vurderinga av 
oppdragsforståing/heilskapleg vurdering.Dagleg leiar føreslær difor at styreleiar og nestleiar blir 
bedne om å medverke i den delen av vurderingane av tilboda.   
 
Dagleg leiar har førespurt leiar av rådmannsgruppa om å bistå i forhandlingsmøte for å førestå 
prosessen, ein  ser det som naturleg at leiar, nestleiar deltek i desse ved høve. 
 
- Og at ein på denne bakgrunn kan kjem fram til omforeint og samla tilråding. 
 
 
Valle, den  09.02.2015 
 
 
Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 
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Saksmappenr: 2015/10-1 
Arkiv: Q10 
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå 
  

 

Saksframlegg 

Setesdal Regionråd 
  

Saksnummer Utval Møtedato 

27/15 Setesdal Regionråd - Styre 16.02.2015 

 

Disponering av fond - planlegging - Bjørnarå- Optestøyl - Rv 9 
 

Tilråding: 
Styret godkjenner disponering frå fond 5569991 som løyving til finansiering av planlegging Bjørnarå – 
Optestøyl for å medverke til framdrift i utbygginga av Rv 9. Løyvinga føreset godkjent avtale/ 
framdriftsplan mellom partane. 

 
 

Saksutgreiing: 
 
1. Bakgrunn for saka 

Rv 9- er utbygging har som mål å ha sluttført gul midtstripe til Hovden innan 2023. 
Det blir fortløpande halde dialog med Vegvesenet i høve finansiering og planlegging av nye 
parsellar med tanke på å kunne bygge så raskt som råd. 

 
 

2. Saksopplysningar 
Jf. tidlegare godkjent framdriftsplan og rekkefølgje – følgjer det at Bjørnarå-Optestøl er den neste 
parsellen etter at Sandnes-Harstadberg, Skomedal og Frøysnes er bygd ut.  

 
Regionrådet har i fleire år sett av 0,5 mill. til påverknadsarbeid/planlegging og 1.0 mill. til 
planlegging/utbygging. Finansiering av planlegging kan hentast frå unytta løyving/ fond, jf framlegg 
til vedtak. 

 
3. Vurdering 

I samband med påverknadsarbeid for auka rammer til utbygging og for å vere sikker på at ein har 
godkjente detaljplaner ved ev forsert utbygging tilrår Rv-9-prosjektet at ein medverkar til å 
finansiere plan for Bjørnarå-Optestøyl. 
 
Vegvesenet på si side har føringar for å avgrense planleggingsarbeid til ein har sikker finansiering 
av utbygging avklåra – og dei har såleis ikkje høve til å sette i gong planlegging p.t.  
 
Ei løyving frå avsett ramme – vil ha utløysande effekt – og kan både vere grunnlag for 
påverknadsarbeid for forsert utbygging og føregripe ev utbyggingsstopp grunna manglande 
plangrunnlag dersom staten aukar rammene til vegbygging framover. 
 
 
 
 

Valle, den  03.02.2015 
 
 
Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 
 

-�73�-



 

-�74�-



Saksmappenr: 2015/9-2 
Arkiv: Q10 
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå 
  

 

Saksframlegg 

Setesdal Regionråd 

 

  

Saksnummer Utval Møtedato 

28/15 Setesdal Regionråd - Styre 16.02.2015 

 

 

Forprosjekt - Brokke-Suleskard - utgreiing tverrsamband/ 

heilårsveg 

 
 

Tilråding: 
Styret løyver inntil 50% - eller kr. 200.000,- til forprosjekt om heilårsveg/tverrsamband Brokke-
Suleskard. Løyvinga blir dekka frå fond kto 55699992. 
 
 
 

Saksutgreiing: 
 
1. Bakgrunn for saka 

På 90-talet vart det greia ut mogleg heilårstverrsamband mellom Stavanger-Oslo via Brokke-
Suleskard. Valle kommune med fleire har på nytt sett dette på agendaen og ønskjer å greie ut 
dette på nytt og med nye føresetnader. 

 
2. Saksopplysningar 

Referat frå arbeidsgruppe for Brokke-Suleskard ligg som vedlegg. 
Som utrykt vedlegg ligg og føre rapport frå Rogalandsforsking datert 01.12.1997 «Analyse av 
Brokke - Suleskard som heilårsveg». (Rapport RF-1997-286.) 
Saka blir og sett i ljos av innlegg frå Jon P. Knudsen som vil bli presentert i møtet. 
 
Det er i dei seinare år sett av middel til infrastruktur – påverknadsarbeid – og til planlegging i 
Regionrådet. Desse er i utgangpunktet tenkt på Rv 9 arbeidet – men det er relevant å vurdere å 
disponere noko til nemnte føremål. 

 
3. Vurdering 

Dagleg leiar vurderer at det er av interesse å få belyst kva moglegheiter og hindringar som ligg i eit 
ev vegsamband på nytt – både i høve ringverknader for lokal næringsutvikling, hytte/ferie- og 
fritidsmarknad og auka attraktivitet og tilgjenge – men og i høve transportkorridorar og å knyte 
Setesdal tettare til både aust- og vest for dei som bur her.  
 
Dersom initiativet skal arbeidast med i høve ny nasjonal transportgrunnlag vil det vere avgjerande 
at det ligg føre ei utgreiing som er både oppdatert i høve investeringar men og i høve kostnader og 
ev miljøomsyn. 
 
I høve regional utvikling er det viktig om ein i neste fase går vidare på Rv 9-utbygging Hovden-
Haukeli – inn mot aust-vest-sambandet E134 og om ein samstundes kan arbeide for nytt 
heilårsvegsamband via Brokke -Suleskard.  
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Eit forprosjekt vil kunne avklåre om dette prosjektet bør arbeidast vidare med som eit supplement 
til Rv 9.  

 
 
 
 
 
 

Valle, den  03.02.2015 
 
Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 
 
 
 
Vedlegg 
1 Referat frå møte på Revsnes 10 nov 

2014 
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Referat frå møte på Revsnes 10. november 2014 

Heilårsveg Brokke – Suleskar. 
Til stades:  

Jonny Liland, ordførar Sirdal kommune 

Jon Rolf Næss, ordførar Bykle kommune 

Ola Olsbu, Plansjef Aust-Agder fylkeskommune 

Bjørgulv S. Lund, Fylkesordførar Aust-Agder fylkeskommune 

Terje Damman Fylkesordførar Vest-Agder fylkeskommune 

Lasse Moen Sørensen, rådgjevar Vest-Agder fylkeskommune 

Tarald Myrum, ordførar Valle kommune 

Frode Buen, rådgjevar Valle kommune 

 

Tarald Myrum gjekk gjennom historikken for bygginga av Brokke/Sulekarvegen.  

Frode Buen gjekk gjennom utgreiingane frå 1997 av Rogalandsforskning og Sør-Norsk økosenter.  

Ola Olsbu synte ein lengdeprofil for strekninga i Aust-Agder og tok gjekk gjennom problemstillingar med 

høgfjellsvegar. 

 

Tarald Myrum orienterte om høyringsuttaler til planprogram for ny kommuneplan for Valle kommune. 

Villreinnemnda og Fylkesmannen i Aust-Agder er samstemte i at ei heilårsveg over Brokke- Suleskar lyt 

gjere tilhøva for villreinen betre enn i dag. 

 

Bjørgulv Sverdrup Lund gjorde greie for korleis ein kan tenkje seg ein organisering av arbeidet: 

FORANKRING er avgjerande. Ein har to nivå,  

1. Sjølve kjerna Bykle/Valle/Sirdal og Fylkeskommunane. 

2. Den utvida kjerna Gjesdal, Forsand, Sandnes, Stavanger og Bygland, Tokke og Vinje. 

Det er konkurrerande grensesnitt E 39 og Telemarksvegen Rv 41. 

Regional transportplan Agder RTP skal på plass. Det er mange prosjekt som skal inn og ein har vore flinke 

til å stå samla bak prioriteringa. 

E18/E39 – Rv9 

Sørlandsbanen-Grenlandsbanen 

Rv41 utbygging av flaskehalsar 

mogleg at ein kan få inn planleggingsmidlar til Suleskarvegen i RTP. 

Sekretariat.  

Ein bør satse på eit eksternt sekretariat med innleigd personell. Gode erfaringar med dette for Rv9.  

Kostnadsbilete 1/3 -1/2 årsverk = min 500` pr år. Finansiering «den harde kjerne» + Setesdal Regionråd og 

næringslivet. (Meiner det er mogleg å finansiere eit sekssifra beløp pr. år frå næringslivet). 

På dette stadiet handlar det om å oppdatere planverket. 

Jon Rolf 

Vegsamarbeidet på Agder, ankeret, viktig å få inn Brokke/Sulekarvegen i planen, men Rv 41 har høgare 

prioritet. Samd i at sekretariatsløysinga frå Rv 9 har fungert godt. 
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Terje Damman 

I Vest-Agder Fylkeskommune har ein store utfordringar innan samferdsel og ein treng ei politisk 

forankring for å kunne arbeide vidare med dette prosjektet. Det kan vere RTP. Det er mange prosjekt 

som ligg føre i kø.  

 

Ola Olsbu 

Timing er viktig. E-134 viktig for vår region. Fortrinn for ei heilårsveg Brokke/Sulekarvegen er reinsdyr, 

regionalutvikling og reiseliv. Vi manglar ei ringverknadsanalyse. Mogleg at Miljøverndepartementet kan 

vere med å finansiere eit prosjekt grunna villreinstamma.  

Drift av ein heilårsveg lyt vere statleg. Mogleg at vegen kan byggjast i regi av fylkesveg og omklassifiserast 

til rv ved opning. 

Jonny Liland. 

Vil vi dette? Då lyt sentrale aktørar stå fram, vi lyt tore å sei det. Sirdal er opptekne av å forvalte 

villreinens leveområde.  For å vere med er det avgjerande for Sirdal at utbygging er for å gjere tilhøva for 

reinen betre. Setesdal lyt ta regi og invitere med Sirdal og deretter Stavanger. Det er ei føresetnad for 

Sirdal at vegen vidare kan tole trafikken. Gitt dette vil Sirdal delta i prosjektet. 

Peika på at sist var utbyggingskostnaden 7 millionar på vestsida og 25,3 på austsida. Vegen er pr. i dag 

trafikkfarleg. Det er eit moment som lyt med. 

Terje Damman 

Vest-Agder treng sikkerheit for statleg drift. 

Bjørgulv S. Lund 

Bygging fylkesveg – drift statleg. 

Argumentasjon: villrein, nasjonalpark SVR. Miljøverndepartementet like viktig som 

Samferdsledepartementet. «Kjernekrafta» Bykle og Valle ok. Sirdal vil utfordrast litt. Setesdal Regionråd 

først. Vi må vite litt meir om prosjektet, lengdeprofil, nasjonalpark, investering og drift. 

Tarald 

Setesdal tek initiativ.  

Setje av midlar på 2015 budsjettet i Setesdal regionråd. 

Innleiande prosjekt – Forstudie 

 Argumentasjon 

 Innhald 

 Forankring 

Etablere arbeidsgruppe med Bykle, Valle, Tokke, Sirdal og Aust-Agder Fylkeskommune. 

Vest-Agder treng forankring i RTP for å tiltre arbeidsgruppe og difor førebels på vent. 

 

Referent fjb 
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