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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, 15.05.2015  

 

  

 

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre   

onsdag 20.05.2015 kl. 09:00 på Revsnes hotell    
 

 

Køyreplan: 

 

09:00  Styresaker 

10:00  Orientering Kommunereformutgreiing v/Oxford Research  

10:30  Orientering IMDI v/Mons Sydness 

11:30  LUNSJ 

12:00  Politiråd – hovudtema beredskap 

14:30  Orientering 18Pluss prosjektet 

15:00  Eigarmøte SMG 

16:00  Møteslutt 

 

 

 

 

 

Tarald Myrum  Signe Sollien Haugå 

styreleiar  dagleg leiar 

 



Saksnummer Innhald 

PS 59/15 Godkjenning av innkalling og sakliste 

PS 60/15 Godkjenning av møteprotokoll 

PS 61/15 Godkjenning av møteprotokoll 21.04.15 

PS 62/15 Styreleiar orienterar 

PS 63/15 Dagleg leiar orienterar 

PS 64/15 Leiar rådmannsutvalet orienterar 

PS 65/15 Fylkeskommunen orienterar 

PS 66/15 Referatsaker 

RS 48/15 Ad stortingsmelding "Kommunereformen - nye oppgaver til større 

kommuner" 

RS 49/15 Invitasjon til oppstart og dialogmøte -kommunestrukturutgreiingane - 

Setesdal 

RS 50/15 Tilbakemelding etter avgrenset kontroll av kompensasjonsoppgaven 

for november - desember 2014 

RS 51/15 Førespurnad om deltagelse i Fylkesaksjonskomiteen 

RS 52/15 Rv.9 prosjektet - møtereferat frå møte 20.04.15 

RS 53/15 Oppdatering PSG 30-01-15. Grønne datasentre på Sørlandet 

RS 54/15 Signaturfullmakt  - byggjesaksdokument - ladestasjonsprosjekt 

Setesdal 

RS 55/15 Synfaring landbruk i Valle 24.04.2015 

RS 56/15 Ann Fagdag Setesdal 2015 / SR - bygningsvern JPG 

PS 67/15 Delegerte saker 

DS 13/15 Svar på søknad om stipend ladestasjon 

DS 14/15 Melding om vedtak: Svar på søknad om stipend ladestasjon 

DS 15/15 Melding om vedtak: Søknad om stipend ladestasjon 

DS 16/15 Melding om vedtak: Søknad om stipend ladestasjon 

DS 17/15 Melding om vedtak: Søknad om stipend ladestasjon 

DS 18/15 Svar vedr. Foredrag 30 januar - søknad om delfinansiering 

DS 19/15 Svar på søknad om løyving til forprosjekt - Setesdal Arrangement 

DS 20/15 Melding om vedtak: Søknad om støtte til kjøp av mjølkekvote 2015 

DS 21/15 Melding om vedtak: Tilskot til nydyrking på 69/1 

DS 22/15 Melding om vedtak: Tilskot til nydyrking 70/17 

PS 68/15 Drøfting/orienteringssaker 

DR 9/15 Informasjon og invitasjon til CUBARU prosjektets internasjonale 

workshop 

PS 69/15 Orientering ymse repr / utval 

PS 70/15 Søknad om støtte til bokverk - "Idrettens historie i  Aust-Agder" 



PS 71/15 Fullmakt - generalforsamling - Setesdal bilruter 

PS 72/15 Godkjenning av årsrekneskap - Setesdal regionråd 2014 

PS 73/15 Årsmelding 2014 – Setesdal Regionråd – vert ettersendt 

PS 74/15 Søknad om økonomisk stønad til dokumentasjon, søk og sikring av 

viktige kulturhistoriske gjenstander frå 2. verdenskrig – vert ettersendt 
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0032 Oslo 
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Nr.:    

Dato: 19.03.2015 

Kontaktperson:  

 

Mer makt til kommunene 
 

Regjeringen ønsker å flytte makt og myndighet nærmere innbyggerne. – Vi vil ha bedre 

velferdstjenester og levende lokalsamfunn, sier statsminister Erna Solberg.  

 

I dag ble stortingsmelding om nye oppgaver som kan flyttes til kommunene i forbindelse med 

kommunereformen, lagt frem. 

 

 - Dette vil være den største samlede flyttingen av oppgaver til kommunene noensinne. Vi 

ønsker sterkere lokalsamfunn og kommuner med flere oppgaver som kan gi innbyggerne 

bedre tjenester. Innbyggerne får best hjelp når kommunene kan se helheten i behovet, sier 

Solberg.  

  

Kommunene kan få flere oppgaver innenfor helse- og velferdstjenester. Tannhelsetjenesten, 

samt større ansvar for rehabiliteringstjenester og basishjelpemidler er blant oppgavene 

regjeringen nå foreslår å overføre. De individuelle rettighetene ligger fast. 

 

Styrker grunnmuren 

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner minner om at dagens 

kommunestruktur i all hovedsak ble til etter diskusjoner på 1950-tallet. 

 

 - Grensene passer ikke til de oppgavene kommunene har fått, det næringslivet trenger eller 

det livet innbyggerne lever, sier Sanner. 

 

Sterkere lokaldemokrati 

- Norge er mangfoldig og vettet er jevnt fordelt. Derfor desentraliserer vi makt, setter 

lokalpolitikerne i førersetet og reduserer den statlige detaljstyringen av lokalsamfunn landet 

over. Vi går fra statlig detaljstyring til desentralisering og maktspredning, sier Sanner. 

 



Side 2 

 

 

 

Regjeringen har startet en gjennomgang av den statlige styringen med kommunene. Resultatet 

av gjennomgangen vil legges fram for Stortinget våren 2017. 

 

 - Vi vil begrense den statlige styringen der det er mulig, både for å styrke det lokale selvstyret 

og for å fjerne unødvendig byråkrati, sier Sanner. 

 

Regionalt nivå 

I meldingen foreslår regjeringen å invitere fylkeskommunene inn i kommunereformen, slik at 

det regionale nivået utvikles parallelt med kommunene.  

 

– Vi trenger et regionalt nivå som kan ta en sterkere rolle i samfunnsutviklingen og møte de 

ulike utfordringene regionene i landet vårt står overfor. Endrede kommunegrenser gjør at 

fylkene også bør se på sine grenser, sier Sanner.  

 

Forslaget er at fylkeskommunene sommeren 2015 inviteres til å innlede nabosamtaler, med 

sikte på å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabofylker. Fylkene får frist til 

høsten 2016 med å melde tilbake hva de ønsker. Deretter vil fylkesgrenene kunne vurderes av 

Stortinget sammen med kommunegrensene våren 2017.  

 

Storbyutfordringer 

Meldingen legger ikke opp til noen automatisk flytting av store oppgaver til storbyene, men 

åpner for at de kan få muligheten til å ta over ansvaret for videregående skole og 

kollektivtrafikken under bestemte forutsetninger. 

 

- Storbyområdene våre er i vekst og har noen spesielle utfordringer, men også store 

muligheter. Vi må gi dem verktøy til å skape bedre byer for innbyggerne, samtidig som vi 

skal påse at innbyggerne i kommunene utenfor storbyene får likeverdige tjenester, sier 

Sanner. 

 



 

  Oppdatert: 17.03.2015 18:51 

1 

 

Oversikt over oppgavene nevnt i St.mld XX 

Kommunereformen: Nye oppgaver til større kommuner 

 

Oversikt 

Velferd: 

Tannhelse  

Rehabilitering 

Forsøk DPS 

Hjelpemidler 

Boligtilskudd 

Varig tilrettelagt arbeid 

Arbeids- og utdanningsreiser 

Finansieringsansvar pasienttransport 

Statlig barnevern 

Familievern  

 

Lokal utvikling: 

Forenkling av utmarksforvaltning 

Lokal nærings- og samfunnsutvikling  

Motorferdsel i utmark 

Forenklinger innen plan- og bygningsloven: Revisjon av forskrift om 

konsekvensutredninger og utviklingsavtaler på planområdet 

Vannscooter-  

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak skogbruk,  

Tilskudd til -tiltak i beiteområder 

Tilskudd til kulturlandskap jordbruk  

Tilskudd til verdensarvområdene 

Konsesjonsbehandling småkraftverk 

Myndighet til enkelte utslippstillatelser, forurensningsloven 

Naturforvaltning: små verneområder, økt ansvar etter innlandsfiskeforskriften og jakt- 

og fangstider for enkelte fremmede arter 

Tilskudd til frivilligsentralene 

 

Andre oppgaver 

Vigselsrett 

Notarialforretninger 

Godkjenning svømmeanlegg 

Sivile politioppgaver 

 

Annet 

Videregående opplæring 

Skoleskyss  

Kollektivtransport 

 

Velferd: 

Tannhelsetjenesten 
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Offentlig tannhelsetjeneste tilbys i hovedsak til barn og unge, psykisk utviklingshemmede, 

eldre og uføre. Disse går på skole, mottar helsetjenester fra kommunen og kommunen kjenner 

behovet deres godt. Da er det bedre for innbyggerne at kommunen som kjenner behovet deres 

godt, også får ansvaret for tannhelsetjenesten.  

 

Et eksempel er personer som har behov for to eller flere helse- og omsorgstjenester over  tid. 

Disse har krav på en individuell plan som koordinerer og tilpasser tilbudet. Det er lettere å gi 

et tilpasset og koordinert tilbud til disse innbyggerne når kommunen får ansvaret for 

tannhelsetjenesten også.  

 

Fakta: 

 Fylkeskommunen skal i dag sørge for at tannhelsetjenester er tilgjengelige for hele 

befolkningen og sørge for nødvendig tannhelsehjelp til personer med rettigheter etter 

loven.  

 Om lag 1,4 mill. av innbyggerne har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven, i 

hovedsak barn og unge t.o.m 18 år, psykiske utviklingshemmede, eldre og uføre i 

institusjon og hjemmsykepleie m.m.  

 I 2013 mottok om lag 850 000 personer med slike rettigheter tannhelsetjenester. I 

tillegg mottok om lag 196 000 voksne, som selv betaler for tannbehandlingen, 

fylkeskommunale tannhelsetjenester.  

 Fylkeskommunenes brutto driftsutgifter til tannhelsetjenester var på drøyt 3 mrd. 

kroner i 2013.  

 Fylkeskommunene har de siste årene sentralisert klinikkstrukturen for å sikre stabil 

bemanning og bredt fagmiljø med tilgang til avansert utstyr. I om lag 45 kommuner er 

det ingen fylkeskommunal tannklinikk og i om lag 45 kommuner er tannklinikken 

bemannet periodisk. 

Prosess:  

Oppgaven foreslås overført i forbindelse med kommunereformen. Det skal utredes nærmere 

hvordan og når implementeringen kan skje.  

 

Habilitering og rehabiliteringstjenester 

Rehabilitering og habilitering handler om å komme tilbake fra sykdom, ulykke eller på annen 

måte mestre livet med helseutfordringer. Brukerne av disse tjenestene trenger blant annet 

tilrettelegging i hverdagen, kanskje av bolig eller oppfølging av kommunale helsetjenester.   

 

I dag er ansvaret for tilbudet fordelt mellom kommunene og sykehusene. Ved å samle en 

større del av ansvaret i  kommunene vil pasientene kunne få bedre og mer helhetlige 

løsninger.  

 

Habilitering og rehabilitering handler om å mestre hverdagen. Derfor er det også bedre for 

innbyggerne å øve på å mestre livet nettopp der hverdagen skal møtes, i kommunen.
1
  

                                                 
1
 Rapport fra Helsedirektoratet fra 2011 (IS-1947) om ansvars- og oppgavefordelingen 

mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten 
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Fakta: 

 Rehabiliteringstjenester  ivaretas i dag både av spesialisthelsetjenesten og 

kommunene. Spesialisthelsetjenesten skal sørge for undersøkelse og utredning av 

brukere med behov for habilitering og rehabilitering her.  

 Tilsvarende skal kommunen sørge for at alle som oppholder seg i kommunen, tilbys 

utredning og oppfølging ved behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering 

og rehabilitering. Helseforetakene skal gi råd og veilede kommunen om opplegg for 

enkeltpasienter og til ansatte i kommunen. 

 De siste årene har habilitering og rehabilitering gradvis har blitt overført til 

kommunene. Endringene er lite dokumentere, men reflekterer reduserte liggetider i 

spesialisthelsetjenestene.  

 Deling av ansvar gjort det uklart og uoversiktelig hva kommunen har ansvar for og 

hva sykehusene har ansvar for, og det har skapt forskjeller rundt i landet. Det er behov 

for å rydde opp ansvars- og oppgavefordelingen.  

 I 2011 ble det gitt rehabiliteringstjenester til drøyt 30 000 pasienter ved 

helseforetakene og om lag 25 000 pasienter ved private rehabiliteringsinstitusjoner.  

 Helseforetakenes kjøp av denne typen tjenester hos private aktører utgjorde om lag 1,5 

mrd. kroner i 2013. Det finnes ikke oversikt over kostnadene ved  helseforetakenes 

egne rehabiliteringstjenester. 

Prosess: 

Det foreslås at kommunene i forbindelse med kommunereformen kan få et større ansvar for 

rehabiliteringstjenester som i dag ivaretas av spesialisthelsetjenesten. Det skal utredes 

nærmere hvilke oppgaver kommunene skal få et større ansvar for og i hvilken form 

ansvarsendringen skal skje.  

 

Arbeids- og utdanningsreiser 

Arbeids- og utdanningsreiser bidrar til at innbyggere med nedsatt funksjonsevne komme seg 

til og fra arbeid eller utdanning. For eksempel kan studenter med nedsatt funksjonsevne få 

dekket taxi til universitetet. 

 

Innbyggere som har rett til arbeids- og utdanningsreiser har allerede god kontakt med 

kommunen og benytter ofte andre kommunale tjenester, for eksempel tilpasning av bolig eller 

helsetjenester. Kommunen kjenner behovet deres godt og kan også vurdere behov for tilbud 

om arbeids- og utdanningsreiser. 

 

Fakta: 

 Stønad til arbeids- og utdanningsreiser ligger i dag i  Arbeids- og velferdsetaten.  

 Det var om lag 550 brukere av ordningen i 2014, og ordningen koster i overkant av 60 

millioner kroner årlig. 

 

Prosess:  
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 Departementet foreslår at ordningen med arbeids- og utdanningsreiser kan overføres 

fra Arbeids- og velferdsetaten til kommunene. 

Hjelpemidler 

Innbyggere som trenger basishjelpemidler i hverdagen får ofte helse- eller hjemmetjenester av 

kommunen. I dag er ansvaret for basishjelpemidler delt mellom stat og kommune, noe som 

både er uoversiktlig og byråkratisk.  Det er for eksempel unødvendig at staten skal ha ansvar 

for hjelpemidler for innbyggere som bor i kommunale omsorgsboliger- 

 

Ved å gi kommunen større ansvar for hjelpemidler kan tilbudet bli bedre og innbyggerne få 

bedre hjelp.  For eksempel vil kommunen, som i dag tilbyr hjemmehjelp og hjemmesykepleie 

til en person, også få ansvaret for å tilby hjelpemidler som gjør hverdagen enklere.  

 

Fakta: 

 Kommunen har ansvar for å kartlegge behov for hjelpemidler og tilrettelegging i 

dagliglivet, men kommunens ansvar for å finansiere hjelpemidler er begrenset til 

midlertidige behov, mindre enn to år.   

 Staten har hovedansvaret for hjelpemidler til varige behov for personer med varige 

funksjonsnedsettelser og for hjelpemidler i arbeid.  

 For mennesker som bor på institusjon, har kommunen ansvar for fastmonterte 

hjelpemidler som alle kan bruke. Staten har ansvar for mer individuelle og kroppsnære 

hjelpemidler-  

 For mennesker i omsorgsboliger har staten ansvar for hjelpemidlene. 

 Kommunene er førstelinjetjeneste i de fleste saker som gjelder hjelpemidler for 

bedring av funksjonsevnen i dagliglivet.  

 Kommunene bestiller mange hjelpemidler, mens staten betaler.  

Staten skal kvalitetssikre vurderingene, men søknadene innvilges i all hovedsak.  

 Eksempler på mulige basishjelpemidler som kan bli kommunens ansvar: 

Hygienehjelpemidler som badekarbrett, dusjkrakk, toalettstøtter, ganghjelpemidler 

som krykker og rullatorer, hjelpemidler til overflytting og vending slik som 

vendelaken/sklimatte/dreieskiver.  

 Statens utgifter til hjelpemidler i dagliglivet 
2
 var om lag 5 mrd. kroner i 2013, mens 

utgiftene til hjelpemidler i arbeidslivet
3
 var på om lag 132 mill. kroner. 

 I 2013 hadde hjelpemiddelsentralene lønnsutgifter på om lag 454 mill. kroner til 

tjenesteproduksjon og om lag 56 mill. kroner til administrasjon.  

 I 2012 var det om lag 400 000 registrerte hjelpemiddelbrukere (om lag åtte prosent av 

befolkningen). 129 890 brukere fikk utlevert ett eller flere hjelpemidler.  

Prosess: 

Det skal foretas en gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken, som skal inkludere en vurdering 

av ansvarsdelingen mellom staten og kommunene når det gjelder stønad til hjelpemidler, 

kompetansebehovet rundt hjelpemidler og en nærmere avgrensning av hva som skal regnes 

                                                 
2
 Gjennom folketrygden etter § 10-6 

3
 Gjennom folketrygden etter § 10-5  
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som basishjelpemidler. 

Hensynet til brukerne og deres behov blir en viktig del av gjennomgangen.  

 

Forsøksordning med distriktspsykiatriske sentre (DPS) 

Folk med psykiske helseutfordringer kan få behandling og hjelp både hos kommunen og i 

spesialisthelsetjenesten. Hvis pasienten har behov for sammensatte tjenester kan de få 

tjenester fra kommunen og spesialisthelsetjenesten samtidig. 

 

De fleste brukerne av DPS bor hjemme og får behandling på dagtid. Hvis brukerne trenger 

andre helse- eller sosialtjenester får de ofte disse hos kommunen.  

 

Vi foreslår å gjennomføre forsøksordning der kommuner med tilstrekkelig kapasitet og 

kompetanse tar over driften av DPS, for å se om dette kan gi bedre og mer helhetlige tilbud til 

innbyggerne. 

 

Fakta: 

 DPS (distriktspsykiatriske sentre) ligger i dag under de regionale helseforetakene og 

tilbyr psykisk helsehjelp som døgntilbud, dagtilbud, poliklinikk og akutt-team. 

 I 2013 ble 101 000 pasienter behandlet i DPS, hvorav 13 000 var døgnpasienter. Det 

finnes om lag 75 DPS, som dekker alle landets kommuner. 

 Forsøksordningen skal videreføre gjeldende pasient- og brukerrettigheter.  

Prosess: 

Departementet foreslår å opprette en forsøksordning med overføring av driftsansvar for DPS 

til kommuner som har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. 

 

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) 

Varig tilrettelagt arbeid er et arbeidsmarkedstiltak som gir arbeidsplasser til personer som har 

liten mulighet for å få ordinært arbeid.  

 

Personer som har behov for varig tilrettelagte arbeid har gjerne behov for andre tjenester fra 

kommunen, for eksempel tilbud i egen bolig, fritidsaktiviteter eller rehabiliteringstjenester. 

Ved å gi kommunene ansvar for VTA kan brukerne forholde seg til kommunen som de 

allerede kjenner og får tjenester fra, og få bedre tilpassede tilbud. 

 

Fakta: 

 Ansvaret for varig tilrettelagt arbeid (VTA) og enkeltplasser i ordinær virksomhet 

(VTO) er i dag delt mellom stat og kommune.  

 VTA tilbyr personer arbeid i en skjermet virksomhet.  Tilbys også som enkeltplasser i 

ordinær virksomhet (VTO). Finansieringsansvaret er delt mellom staten og 

kommunene.   

 I 2013 ble det bevilget 1053 mill. kroner til slike plasser. 

 Det ble gjennomført om lag 8 100 plasser i skjermet virksomhet og 1 200 plasser i 

ordinær virksomhet.  

Prosess: 
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Etter en samlet vurdering foreslår departementet at ansvaret for finansieringen og 

forvaltningen av VTA og VTO utredes nærmere med sikte på overføring til kommunene. 

 

Barnevern: 

Vi ønsker et bedre barnevern der flere barn og foreldre får riktig hjelp til rett tid. En ny 

kommunestruktur vil kunne gi større barneverntjenester med bedre forutsetninger for å kunne 

ivareta et mer helhetlig ansvar.  I dag er mange barnevernstjenester sårbare ved for eksempel 

sykdom, oppsigelser eller andre uforutsette hendelser. 

 

Kommunene tilbyr allerede en stor andel av barnevernstjenestene og kjenner behovet til 

barna, familiene og lokalmiljøet. Vi tror at ved å gi kommunene et større ansvar også for 

resten av barnevernstjenestene vil barn og familier få et tilbud som er bedre tilpasset deres 

behov og mulighetene i lokalmiljøet. 

 

Det vil fortsatt være behov for en statlig andrelinjetjeneste, som kan utfylle det kommunale 

tjenestetilbudet. Hvordan en andrelinjetjeneste konkret kan se ut, er ikke ferdig utredet. 

 

Fakta: 

 I dag er det omlag 100 kommuner som har færre enn 5 fagansatte i barnevernet og 

ikke et samarbeid med andre kommuner
4
.  

 Ved utgangen av 2012 mottok 38 700 barn og unge tiltak fra barnevernet. En kan ha 

flere tiltak i løpet av et år, og noen kan motta flere tiltak samtidig. De aller fleste 

mottar hjelp fra det kommunale barnevernet.  

 Kommunene har i dag et faglig ansvar for de fleste av oppgavene på 

barnevernområdet. Kommunen treffer vedtak om frivillige hjelpetiltak og midlertidige 

akuttvedtak og forbereder saker om tvang for fylkesnemnda.  

 Staten har ansvaret for omsorgsovertakelse som barnevernsinstitusjoner og 

rekruttering av fosterhjem.  Det statlige barnevernet skal bistå det kommunale 

barnevernet med plassering av barn utenfor hjemmet, og bistå kommunene med 

rekruttering og formidling av fosterhjem. Bufetat har dessuten ansvaret for etablering 

og drift av institusjoner og for godkjenning av private og kommunale institusjoner. 

Prosess: 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har satt i gang et arbeid med å endre 

ansvarsfordelingen mellom stat og kommune i barnevernet. Det tas sikte på at endringer i 

barnevernet behandles i en egen lovproposisjon som legges fram for Stortinget våren 2017.  

Det skal gjennomføres forsøk med utvidet ansvar for barnevernet  i noen kommuner,  for å 

bidra med kunnskap til gode endringsprosesser . Forsøk kan iverksettes fra 2016. 

 

 

Familievern: 

 

                                                 
4
 Fra Eksperutvalgets delrapport 
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Famlievern kan bidra til å løse hverdagsproblemer, kriser og konflikter for familier og 

enkeltpersoner. Det er en lavterskeltjeneste som samarbeider med barnevernet, helsetjenesten 

og andre kommunale tjenester, gir råd og behandling.  

 

Kommunene er tettest på innbyggerne og kjenner behovet til familiene, barna og mulighetene 

i nærmiljøet. Familievernkontorene samarbeider tett med kommunale tjenester. Ved å gjøre 

familievernkontorene kommunale kan vi bidra til bedre hjelp for familier og barn, og et tettere 

samarbeid mellom familievernkontor og andre kommunale tjenester som helsestasjoner, 

skoler, barnehager og barnevern. 

 

Fakta: 

 Familievernet er en statlig finansiert lavterskeltjeneste med familierelaterte problemer 

som fagfelt. Den eneste delen av hjelpeapparatet som har familien som 

hovedarbeidsområde og parbehandling som spesialfelt. Skal bidra til å bedre barns 

oppvekstvilkår.  

 Hovedsakelig bemannet av psykologer og sosionomer med videreutdanning i 

familieterapi. Leger, psykiatere og prester kan også være ansatt. 

 Familievernkontorene drives av statlig regionale familievernmyndighet, (Bufetat), 

eller den som familievernmyndigheten inngår avtale med. 

 I 2015 er det bevilget 461,3 mill. kroner til formålet. 

 Av totalt 49 familievernkontor er 30 offentlige (statlige), mens de øvrige 19 er kirkelig 

eide stiftelser. Av disse 19 er 11 kontorer organisert i en felles stiftelse (Stiftelsen 

Kirkens Familievern).  

De øvrige åtte er egne stiftelser. 

Prosess: 

Som en del av kommunereformen utreder Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 

familieverntjenesten med sikte på en overføring til kommunene. Det arbeides videre med en 

løsning for de kirkelige kontorene.  

 

Frivilligsentraler (KUD) 

Frivillighetssentralene er lokale møteplasser som er åpne for alle som ønsker å delta i frivillig 

virksomhet. Sentralene knytter mennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt 

frivillig miljø, gode aktivitetstilbud og samarbeidet med det offentlige i lokalmiljøet. 

 

Frivillighetssentraler skal skape gode nærmiljøer og passe inn i lokale tradisjoner for 

frivillighet. Kommunene kjenner lokalmiljøet, mulighetene og utfordringene best. Derfor er 

det også naturlig å flytte ansvaret for å yte tilskudd til frivillighetssentralene fra staten til 

kommunene.   

 

Fakta: 

 I 2014 mottok om lag 400 frivilligsentraler tilskudd fra departementet. I 2014 var 

maksimalt driftstilskudd 310 000 til hver sentral.  For å få maks driftstilskudd er det et 

vilkår at sentralen har en leder i 100 prosent stilling, og at sentralen har 40 prosent 

lokal finansiering ut over statstilskuddet. 
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 Om lag halvparten av frivilligsentralene er kommunale. Det er en forutsetning at 

kommunene overtar ansvaret for å gi tilskudd til sentraler som drives av andre enn 

kommunen selv. 

Prosess: 

Ansvaret for å gi tilskudd til frivilligsentralene overføres til kommunene som del av reformen. 

 

Det boligsosiale området  

– boligtilskudd og tilskudd til tilpasning av bolig 

 

Alle bor i en kommune og kommunen har fått et stadig større ansvar for å sikre at alle har et 

sted å bo. Et godt sted å bo er viktig for alle, men særlig for de mest sårbare innbyggerne som 

trenger velferdssamfunnet mest.  

 

Kommunene har et sosialt ansvar for innbyggere som trenger hjelp, også hjelp til å bo. Lokalt 

er det enklere å se ulike tilbud i sammenheng og finne gode løsninger på boligbehov. Ved å 

flytte mer ansvar til kommunene kan de som trenger hjelp få bedre tilbud tilpasset deres 

behov og lokalsamfunnet. Kommunen får også et mer helhetlig ansvar og får flere virkemidler 

til å hjelpe innbyggerne. 

 

Fakta: 

 Staten og kommunene har i dag et tett samarbeid om de personrettede virkemidlene 

tilskudd til etablering og deler av tilskudd til tilpasning av bolig. Kommunene har 

vedtaksmyndighet og tildeler tilskudd, mens regelverk og økonomiske rammer gis på 

statlig nivå. 

 Husbanken forvalter tilskuddsordninger på vegne av staten og samarbeider tett med 

kommunene.  

 Kommunene er forpliktet til å medvirke til å skaffe bolig til personer som av økonomiske, 

sosiale, helsemessige eller mer sammensatte forhold ikke kan ivareta sine interesser på 

boligmarkedet. Kommunene har også ansvar for å medvirke til å skaffe bolig til personer 

som har behov for bolig med særlig tilpasninger.  

 Kommunene søker Husbanken om midler som fordeles ut fra en helhetsvurdering av 

kommunenes situasjon. 

 Kommunene behandler søknadene fra enkeltpersoner, og tildeler tilskudd til 

enkeltpersoner etter behovsprøving. 

 Husbanken skal fortsatt ha en rolle som veileder overfor kommunene på det boligsosiale 

området. 

 

Prosess: 

Tilskudd til etablering og den personrettede delen av tilskudd til tilpasning innlemmes i 

rammetilskuddet til kommunene. 

En overføring til kommunene forutsetter en tydeligere lovforankring av kommunenes 

boligsosiale ansvar. Departementet vil foreslå endringer i eksisterende regelverk som slår fast 

at det skal være en kommunal oppgave å gi hjelp til boligetablering og boligtilpasning.  
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Lokal nærings- og samfunnsutvikling 

Verdiskapning og utvikling av gode lokalsamfunn er grunnen til at mange blir lokalpolitikere, 

og er kjernen i lokaldemokratiet. Kommunene bestemmer både hvordan lokalsamfunn skal 

utformes gjennom plan- og bygningsloven, legger til rette for infrastruktur som næringslivet 

trenger og hjelper bedrifter som søker støtte. 

 

Allikevel opplever  kommunene at statlig detaljstyring og innblanding fra andre myndigheter 

legger hindre i veien og gjør lokal utvikling vanskelig. Kommunene forventes å være 

førstelinjetjeneste for lokale bedrifter, men har få konkrete virkemidler for å støtte lokalt 

næringsliv. 

 

Vi vil gi kommunene større handlingsrom og mindre statlig styring for å utvikle gode 

lokalsamfunn preget av vekst og verdiskapning. Innbyggere og lokalpolitikere kjenner sine 

lokalsamfunn best. Derfor bør nettopp disse få bedre verktøy og mer frihet til å utvikle 

lokalsamfunnene videre.  

 

Fakta: 

 De regionale aktørene som forvalter virkemidler relatert til næringsutvikling er 

Innovasjon Norge, fylkeskommunen, fylkesmannen og Selskapet for industrivekst 

(Siva). 

 Det er tre departementer som fordeler midler til disse regionale aktørene: Nærings- og 

fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

 Fylkeskommunene forvalter regionale utviklingsmidler fra KMD, i samråd med det 

regionale partnerskapet. Fylkeskommunene har fullmakt til å prioritere og bevilge 

midler til kommunale næringsfond, forutsatt at kommunene ligger innenfor det 

distriktspolitiske virkeområdet, og at kommunen selv ikke har kapasitet til 

næringsrettet innsats. 

 Ekspertutvalget for kommunereformen har påpekt at kommunene forventes å være 

førstelinjetjeneste overfor lokalt næringsliv, men er det forvaltningsorganet som har 

minst formalisert ansvar og myndighet. Prinsipielt oppfatter utvalget dette som 

uheldig. 

 Ekspertutvalget anbefaler videre utredning av en modell for større grad av 

desentralisering av oppgaver relatert til lokal nærings- og samfunnsutvikling. 

Prosess: 

 

KMD har i samarbeid med LMD og NFD bestilt en utredning fra Norut Alta i samarbeid med 

Norut Tromsø som skal foreligge tidlig høst 2015. Utredningen skal belyse hvilke behov og 

muligheter det er for å videreutvikle og eventuelt formalisere kommunenes ansvar for lokal 

nærings- og samfunnsutvikling. Utredningen skal sammen med andre utredninger, bl.a. 

gjennomgangen av Innovasjon Norge, danne grunnlaget for en beslutning i Stortinget våren 
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2017 (samtidig med behandling av lovproposisjon om andre oppgaver som skal overføres til 

større kommuner som følge av kommunereformen.) 

 

Naturforvaltning 

Kommuner som har mindre verneområder, har allerede i dag fått tilbud om å overta 

forvaltningsmyndigheten for disse områdene.  

 

Fylkeskommunens myndighet etter innlandsfiskeforskriften §2 tredje ledd kan overføres til 

kommunene. Det samme gjelder fylkeskommunens myndighet til å fastsette utvidet jakttid for 

enkelte fremmede arter..  

 

Oppgaver etter forurensningsloven 

Myndighet til å gi utslippstillatelser etter forurensningsloven når det gjelder 

grønnsaksvaskerier og til å behandle saker vedrørende støy fra motorsportbaner, skytebaner 

og vindmøller kan overføres til kommunene.  

 

Vannscooter 

Vannscooterregelverket skal gjennomgås og Regjeringen vil vurdere hvorvidt fastsettelse av 

forbudssoner for bruk av vannscooter etter § 6 i forskrift om vannscooter bør overføres til 

kommunene når evalueringen av vannscooterregelverket er gjennomført. 

 

Motorferdsel i utmark 

Klima- og miljødepartementet la i november 2014 fram forslag til endringer i lov 10. juni 

1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag. Forslaget åpner for at kommunene kan 

fastsette snøscooterløyper for fornøyelseskjøring.  

 

Konsesjonsbehandlings av småkraftverk 

En overføring av konsesjonsmyndighet for små vannkraftverk fra NVE og fylkeskommunen 

til kommunene vil styrke lokaldemokratiet og gi lokalpolitikerne mulighet til å bestemme mer 

over utviklingen av lokalsamfunnet. 

Konsesjonsbehandlingen og utbyggingen av små vannkraftverk har et betydelig omfang, og er 

viktig for Norges satsing på fornybar energi. 

 

Fakta: 

 I 2014 brukte NVE om lag 20 årsverk på konsesjonsbehandling av småkraftverk. I 

2012 og 2013 ble det samlet gitt konsesjon til mer enn 1,5 TWh fra små 

vannkraftverk.  

 Ved utgangen av 2014 hadde NVE 522 småkraftsøknader med en anslått samlet 

produksjon på 4,7 TWh til behandling.  NVEs ambisjoner er å behandle alle søknader 

som kom inn før 31. desember 2012 innen utløpet av 2017. 

 Da må det behandles anslagsvis 150 saker i året. Sammenlignet med småkraftverk 

med størrelse 1-10 MW, er omfanget av konsesjonsbehandling og utbygging av mini- 

og mikrokraftverk begrenset. Det anslås at NVE vil forberede om lag 40 mini- og 

mikrokraftverksaker for fylkeskommunene fram mot 2017.  
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 Det vil være ta tid og ressurser å bygge opp nødvendig juridisk og vassdrags- og 

miljøfaglig kompetanse i kommunene.  

 For ikke å forsinke konsesjonsbehandlingen av småkraftsøknader, med tanke på at 

flest mulig av de som får konsesjon skal rekke fristen for elsertifikater, bør 

myndigheten først overføres til kommunene etter at hovedtyngden av søknadene er 

ferdigbehandlet i 2017. 

Prosess: 

 Olje- og energidepartementet vil igangsette et lovarbeid våren 2016 med sikte på en 

overføring av konsesjonsmyndighet for små vannkraftverk til kommunene. De ulike 

konsekvensene av en slik oppgaveoverføring må belyses nærmere som en del av lovarbeidet. 

Som en del av lovarbeidet blir det også viktig å vurdere hvem som skal være klageinstans, og 

generelt hvilken rolle NVE skal ha. 

 

Forenkling av utmarksforvaltningen 

Forvaltning av utmarka i Norge har blitt tungrodd og uoversiktlig. Det finnes flere eksempler 

på at det som har vært velmenende regulering har blitt et stort byråkrati som er vanskelig for 

kommunene og brukerne av utmarken å forholde seg til. 

 

Det er lokalt man kjenner utfordringene, og ofte er det der de beste løsningene finnes. Større 

kommuner bør derfor få større ansvar og mer myndighet i utmarksforvaltningen, så de både 

kan utvikle gode lokalsamfunn og forvalte naturmangfoldet på en bærekraftig måte. 

 

Fakta: 

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevnte 7. juli  

 2014, sammen med Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og 

matdepartementet, en uavhengig faggruppe som fikk i mandat å foreslå 

forenklingstiltak for utmarksforvaltningen. 

 Faggruppen mener at utmarksforvaltningen er kompleks og til dels utilgjengelig for 

brukerne, Utmarksforvaltningen fremstår som sektorstyrt, ressurskrevende og lite 

helhetlig.  

 En rekke særorganer har  myndighet i utmarksforvaltningen, eksempelvis innenfor 

villreinforvaltning, verneområdeforvaltning, naturoppsyn og fjellstyrer. En rekke 

sektorområder er ikke vurdert i faggruppens rapport, så som energi- og 

vassdragsforvaltning  

 Faggruppen mener at relaterte oppgaver i størst mulig grad bør samles i ett 

forvaltningsorgan.  

 Faggruppens forslag er basert på at kommunene bør få flest mulig oppgaver og at det 

må være tilstrekkelig kapasitet, relevant kompetanse og distanse i forvaltningen 

Prosess 

Faggruppen la fram sin rapport  3. desember 2014. Rapporten har vært ute på offentlig høring. 

Sammen med høringsuttalelsene vil rapporten danne grunnlag for departementenes vurdering 

av videre oppfølging og igangsetting av tiltak.   
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Forenklinger i plan- og bygningsloven   

Regjeringen har igangsatt et systematisk arbeid med å gjennomgå plan- og bygningsloven 

med sikte på forenklinger. Gjelder særlig plandelen av loven.  

Skal bidra til raskere planprosesser og større handlingsrom for kommunene.  

 

Departementet fremmet i 2014 forslag overfor Stortinget (Prop. 121 L (2013-2014) om 

endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger mv. i plandelen). Stortinget sluttet seg til 

forslagene, og endringene har allerede trådt i kraft.  

 

Departementet vil foreslå ytterligere forenklinger i planloven, blant annet med sikte på 

redusert statlig styring av kommunene. 

 

Følgende tiltak omtales i meldingen: 

 

Ny forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven Ny 

forskrift er vedtatt. (kgl. res. 19. desember 2014).  

Forskriften innebærer flere forenklingstiltak som kan bidra til raskere og mer effektive 

planprosesser for blant annet samferdselstiltak. Dette gir mindre byråkrati og raskere 

planprosesser for kommunene når de skal utvikle sine lokalsamfunn.  

 

De viktigste av disse er:  

Unntak for planprogram for Vedlegg II-tiltak  

Bortfall av bestemmelse om forelegging av planprogram  

Samordning av høring av planprogram og konseptvalgutredning  

 

Evaluering av plandelen i plan- og bygningsloven 

Et fireårig, forskningsbasert evalueringsprogram skal studere hvordan plan- og bygningsloven 

fungerer i praksis og hvordan den er samordnet med andre lover. Evalueringen skal også se på 

om plandelen fører til lokal og regional bærekraftig utvikling, gjennom helhetlig samfunns- 

og arealplanlegging.  

Programmet vil kunne identifisere forenklings- og delegeringsmuligheter som løpende vil bli 

vurdert av departementet med tanke på forbedringer og styrket lokaldemokrati. 

 

Utviklingsavtaler på planområdet 

Byregionene vokser kraftig. Nær 45 prosent av befolkningen bor nå i de fire storbyregionene. 

Byene må få verktøy til å håndtere veksten og skape gode bymiljø for innbyggerne.  

 

Skal vi skape bærekraftige, levende byer der innbyggerne har gode liv må byene se 

boligbygging, samferdsel, kollektivtransport og næringsutvikling i sammenheng. I 

byutviklingsavtalene er staten og byene partnere og får gjensidige forpliktelser til å se areal- 

og transportplanleggingen samlet. Dermed forplikter også staten seg til å følge opp byenes 

planer og avklare innsigelser på forhånd. 

 

Prosess 

Departementet går inn for at det utarbeides grunnlag for forpliktende utviklingsavtaler basert 

på handlingsprogrammet til regionale eller interkommunale planer. I første omgang er dette 
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aktuelt for blant annet Osloområdet, Bergensområdet, Trondheimsområdet og 

Stavangerregionen.  

 

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (LMD) 

Forvaltningen av tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket kan overføres fra 

fylkesmannen til kommunene, men den endelige beslutningen må vente til jordbruksoppgjøret 

2015.  

 

Fakta: 

 Ordningen omfatter i dag 22 områder og bevilgningen var på 8 mill. kroner i 2014.  

 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er et fellesprosjekt mellom KLD og LMD, og 

både Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren deltar i 

forvaltningen. 

 Kommunene har i dag en faglig rolle i arbeidet med utvalgte kulturlandskap, ved at de 

blant annet vurderer og gir anbefalinger i forbindelse med søknader. 

Prosess: 

Forutsatt at jordbruksoppgjøret 2015 åpner for en videreføring av denne ordningen, vil 

ansvaret for tilskuddsforvaltningen bli overført til større kommuner som del av 

kommunereformen.  

 

Verdensarvområdene (LMD) 

Forvaltningen av tilskudd til verdensarvområdene kan overføres fra fylkesmannen til 

kommunene, men den endelige beslutningen må vente til jordbruksoppgjøret 2015.  

Ordningen finansieres av Landbrukets Utviklingsfond, og var på 3 mill. kroner i 2014. Også 

KLD er finansiell bidragsyter til verdensarvområdene. 

 

Fakta: 

 Unescos verdensarvliste inkluderer per i dag sju norske verdensarvområder. 

 Fra 2008 er det årlig avsatt midler over jordbruksavtalen til en egen satsing i 

verdensarvområdene. Bakgrunnen er at landbruket og landbrukets kulturlandskap 

utgjør en viktig del av verdiene i disse områdene. 

 Forvaltningsansvaret ligger nå på fylkesmannen i de tre aktuelle fylkene, og sikrer 

blant annet at det utarbeides tiltaksplaner og utbetaler tilskudd til skjøtselstiltak til 

berørte grunneiere. 

Prosess: 

Forutsatt at ordningen videreføres i årets jordbruksoppgjør, vil tilskuddsforvaltningen 

overføres til større kommuner som del av kommunereformen. 

 

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (LMD) 

Forvaltningen av tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket  kan overføres fra 

fylkesmannen til kommunene. Ordningen finansieres av Landbrukets Utviklingsfond, og var 

på 161 mill. kroner i 2014. 

 

Fakta: 
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 Nærings- og miljøtiltak omfatter følgende tilskuddsområder: veibygging, drift med 

taubane, hest og annet, skogkultur, miljøtiltak og andre tiltak i skogbruket. 

 I 2014 ble 89 mill. kroner fordelt til veibygging og drift med taubane, og 72 mill. 

kroner til skogkultur, miljøtiltak og andre tiltak i skogbruket. 

Prosess: 

Ansvaret for å forvalte tilskuddene til nærings- og miljøtiltak i skogbruket overføres til større 

kommuner som del av kommunereformen. 

 

Tiltak i beiteområder (LMD) 

Forvaltningen av tilskudd til tiltak i beiteområder kan overføres fra fylkesmannen til 

kommunene. Det er en forutsetning at ordningen videreføres i jordbruksavtalen 2015. 

Ordningen finansieres av Landbrukets Utviklingsfond, og var på 11 mill. kroner i 2014. 

 

Fakta: 

 Tilskudd til tiltak i beiteområder skal blant annet redusere tap av husdyr på fellesbeite 

og fremme fellestiltak i beiteområdene. 

 Tilskudd kan gis til dyreeiere som samarbeider i beitelag, og som iverksetter tiltak i 

sine beiteområder. 

Prosess: 

Forutsatt at ordningen blir videreført i jordbruksavtalen 2015, vil ansvaret for forvaltningen av 

tilskuddet til tiltak i beiteområder bli overført til større kommuner som del av 

kommunereformen. 

 

Andre oppgaver: 

 

Borgerlige vigsler og notarialforretninger  

Nå kan ordføreren eller en annen fra kommunen bidra til at innbyggerne får sine 

drømmebryllup. Når kommunen tar over oppgaven med borgerlige viglser kan det bli enklere 

å få giftet seg der man ønsker, enten det er i rådhuset, på en fjelltopp eller på stranden. Det vil 

være opp til kommunene å bestemme hvor vigsler kan finne sted. 

 

I dag gjennomføres borgerlige vigsler blant annet av dommere i tingrettene og Oslo 

byfogdembete. Dette er en oppgave som nå overføres til kommunene, sammen med andre 

notarialforretninger  

 

Fakta: 

  Kompetansen til å forestå vigsler er også tillagt andre instanser enn tingrettene, så 

som Den norske kirke andre registrerte trossamfunn, Humanetisk forbund og andre 

livssynssamfunn. 

 I 2012 ble det utført om lag 8 400 vigsler i domstolene.Selve prøvingen av om 

ekteskapsvilkårene foreligger skal fortsatt gjøres av folkeregisteret ved de regionale 

skattekontorene 

  Det vil bli opp til kommunen å plassere/delegere vigselsmyndigheten.  

Ingenting til hinder for at ordføreren får oppgaven. 
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 Notarialforretninger omfatter bekreftelse av underskrifter og kopier og borgerlige viglser 

 

Prosess: 

Ansvaret for vigsler overføres fra domstolene til kommunene som del av kommunereformen. 

Kommunene vil også bli tildelt notarialmyndighet, dvs. rett til å bekrefte underskrifter og 

kopier. 

 

Sivile politioppgaver 

I forbindelse med politireformen er det flere oppgaver som vurderes flyttet til kommunen. 

Dette vil både gi kommunene mulighet til å bruke lokal kunnskap i utøvelsen av oppgaven, og 

la politiet konsentrere seg om kjerneoppgavene. 

 

Forslag: 
 Godkjenning av brukthandlere og forvaltning av hittegods skal overføres til kommunene.  

 Håndtering av løse og farlige hunder vil bli vurdert overført til Mattilsynet eller til 

kommunene.  

 Det skal utredes om utstedelse av pass, meldingsordningen for EØS-arbeidstakere og 

sekretariatsfunksjonen til forliksrådene skal overføres til kommunene.  

Prosess: 

Utredningen av de nevnte oppgavene vil skje som del av politireformen. Oppgavene er omtalt 

i JDs Prop 61 LS (2014-2015). Denne ble fremmet 6. mars i år. 

 

Svømmebassengkontroll 

I dag behandler kommunene byggesakene for svømmeanlegg, men svømmehallen må 

godkjennes av Kulturdepartementet for å gi rett til tilskudd fra spillemidler. 

 

Dette er unødvendig byråkrati når kommunen allerede kjenner byggesaken og planen for 

svømmehallen. Derfor flyttes nå ansvaret for godkjenningen til kommunene. 

 

Fakta: 

 Kulturdepartementet behandler om lag 10 slike saker årlig.  

 Fra 2014 har KUD overført ansvaret for idrettsfunksjonell godkjenning av en rekke 

andre typer anlegg til kommunene. Dette gjelder blant annet alle typer idrettshaller, 

utfortraseer, større skianlegg og større skyteanlegg. 

 Spillemiddelordningen er basert på overskuddet i Norsk Tipping AS og finansieres 

ikke over statsbudsjettet. 

Prosess: 

Ansvaret for idrettsfunksjonell godkjenning av svømmeanlegg overføres til kommunene som 

del av kommunereformen.  

 

De største byene: 

Videregående opplæring 

I dag har fylkeskommunene ansvaret for videregående skoler, mens kommunene har ansvaret 

for barne- og ungdomsskoler. 
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Storbyene selv og ekspertutvalget har trukket frem at det kan være fordeler for elevene hvis 

man kan se hele opplæringsløpet i sammenheng, fra barnehage til videregående. Det gir bedre 

mulighet for å sikre god oppfølging av elever med spesielle behov og redusere frafallet i 

videregående opplæring. 

 

Vi foreslår at største kommunene kan overta det fylkeskommunale ansvaret for videregående 

opplæring, men at dette må vurderes by for by. Storbyen må både kunne tilby god opplæring, 

sånn at elevene får tilgang til et mangfold av linjer og utdanningsretninger, samtidig som 

elevene i resten av fylket må få et godt tilbud. Dette kan for eksempel løses ved en avtale 

mellom fylkeskommunen og kommunen. 

 

Fakta: 

 I underkant av 200 000 elever får videregående opplæring. Det er om lag 26 000 lærere ved de 

om lag 350 fylkeskommunale videregående skolene. 

 71 prosent av elevene består videregående opplæring i løpet av fem år. 

 I 2013 var samlede brutto driftsutgifter for fylkeskommunene utenom Oslo til VGO i 

underkant av 30 mrd. kroner. 

Prosess:  

Overføring av ansvaret for videregående opplæring fra fylkeskommunene til de største 

kommunene må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Den konkrete gjennomføringen av 

oppgaveoverføringen vil bli utredet nærmere.  

 

Kollektivtransport 

Byområdene har opplevd stor vekst og veksten vil øke i årene som kommer. Hvis byene skal 

kunne planlegge for veksten og bærekraftig byutvikling må de se boligbygging, arbeidsplasser 

og transport i sammenheng. Så folk kan komme seg fra boligene til arbeidsplassene på en 

miljøvennlig og effektiv måte.  

 

Det vil gi gevinster å flytte kollektivtransporten til de største kommunene fordi de kan 

koordinere planleggingen av byen, trafikken og kollektivtransporten bedre. For eksempel kan 

byene planlegge egne kollektivtraseer i gatestrukturen eller se på hvordan store 

boligutbygginger og arbeidsplasser kan planlegges sammen med kollektivtilbudet. 

 

Vi foreslår at de største kommunene kan overta det fylkeskommunale ansvaret for 

kollektivtransporten, men at dette må vurderes byområde for byområde. Kommunene må 

utgjøre et felles bolig-, arbeids- og serviceregion og ha et tilstrekkelig markedsgrunnlag til å 

kunne gi innbyggerne et ønsket kollektivtransporttilbud. 

 

Fakta: 
 Om lag 490 mill. passasjerer reiste med fylkeskommunal kollektivtransport i 2013. Netto 

driftsutgifter til kollektivtransport i 2013 var om lag 9,5 mrd. kroner.  

Prosess: 

Den konkrete gjennomføringen av oppgaveoverføringen vil bli utredet nærmere.   
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Skoleskyss  

Ansvaret for skoleskyss kan overføres til kommuner som overtar ansvaret for videregående 

opplæring og kollektivtransport.  

Den konkrete gjennomføringen av oppgaveoverføringen utredes nærmere.  

 

Tiltak for redusert statlig styring 

Detaljstyringen av kommunene har økt de senere årene. Dette fører både til svekket 

lokaldemokrati og mer byråkrati både i kommunene og i staten.  

 

Vi ønsker å gå fra sentralisering og detaljstyring til desentralisering og maktspredning. Da må 

vi gjennomgå den statlige styringen av kommunene og jobbe for å redusere detaljstyringen. 

Blant annet er det behov for bedre koordinering og effektivisering av det statlige tilsynet med 

kommunene. 

 

Større kommuner, med god kapasitet og kompetanse vil redusere behovet for statlig 

detaljstyring og landsomfattende statlige tilsyn.  

 

Vi vil gjennomføre en helhetlig gjennomgang av den statlige styringen av kommunene.  

Resultatet presenteres for Stortinget våren 2017 

 

Allerede før den helhetlige gjennomgangen har vi startet arbeidet med å redusere den statlige 

detaljstyringen: 

 

 Endringer i opplæringsloven (kompetansekrav, krav om skolestørrelse m.m.) 

 Utredning av finansierings- og egenbetalingsordninger for ulike boformer 

 Forenklinger i jordbruksavtalen 

 Endringer i friluftsloven  

 Utredning av en tvisteløsningsmekanisme mellom stat og kommune 

 Utredning av hvordan statlig klageinstans` myndighet til å overprøve kommunenes 

frie skjønnsutøvelse kan begrenses 

 Innlemming av tilskudd til på boligområdet 

 Endringer i plan- og bygningsloven, bl.a. bortfall av statlig godkjenning av regional 

planstrategi og forenkling av dispensasjonsbestemmelsene. 

 Større vektlegging av kommunalt selvstyre ved bruk av innsigelser Forsøk med 

samordning av statlige  innsigelser i 12 fylkesmannsembeter fra 2015. 

 



Fra: Signe Sollien Haugå - Regionrådet[ssh@setesdal.no]
Dato: 25.03.2015 14:02:42
Til: Jerry Remme; Steinar Risinggård; Svend Petersen; 'Jan Gunnar Østerhus'; 'Arild Eielsen'; 'jarle.bjorn.hanken@gmail.com' (jarle.bjorn.hanken@gmail.com); 'Lars Dahlen'; Kari 
Anne Thorsland; Aasmund Lauvdal; Eivind Berg; Tallak Hoslemo
Kopi: Aase Marthe Johansen Horrigmo (aase.marthe.horrigmo@oxford.no); Jens Arild Johannessen; Gunn Marith Homme - Regionrådet
Tittel: Invitasjon til oppstart og dialogmøte -kommunestrukturutgreiingane - Setesdal

Sjå vedlagte invitasjon til møte 8. april. – Eg legg og ved info-skriv om prosessen og framdrift.

Når det gjeld kven som møter for tillitsvald for kommunane er det noko usikkert pt. – så eg ber dykk Rådmenn avklåre det raskt i respektive kommunar og sende invitasjonen til 
den det måtte bli. 

Når det gjeld utval av interkommunale samarbeid har vi avgrensa det til IKS og AS her.

Det er knapp varslingstid – men vi håper det let seg gjere for dei fleste!

Velkomne!

Mvh Signe SH

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: Signe Sollien Haugå - Regionrådet 
Sendt: 25. mars 2015 13:27
Til: Signe Sollien Haugå - Regionrådet
Emne: oppstart og dialogmøte -invitasjon
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Informasjon om prosessen med kommunereform utgrei i ng
Setesdal - alternativ a

OXFORD RE SEARCH M E D BDO U TFØRE R OPPDRAGE T

Oppdraget vart tildelt Oxford Research , med seg på laget har de BDO . Utgreiingsoppdraget vil pågå fram til og
med 15. juni. Oxford Research og BDO vil i løpet av prosjektfasen ta kontakt med alle fire Setesdals -
kommunane. Dei vil også ha behov for bistand frå kommuneadministrasjonen i datainnsamlingsfasen.

Framdriftsplan og prosess følgjer føringane frå styret. Arbeidet vil følgje rettleiar frå KMD og fokusområde
definert i t inginga som m.a.;

Tenestetilbod(nivå)

Økonomisk berekraft / robuste kommunar

Lokaldemokrati
Valordning og representantfordeling

Folketalsutvikling

Nær ingsutvikling
Strukturelle samfunnsendringar

OM OXFORDRESEARCH

Oxford Research er et nordisk analyseselskap som har norsk hovudkontor i Kristiansand. Oxford Researchs
kjerneverksemd er å gjennomføre evalueringar og utgreiingar for offentlege verksemder slik at politiske og
strategiske aktørar kan få et betre grunnlag for sine slutningar.

Prosjektteamet frå Oxford Research består av Aase Marthe J. Horrigmo, Jon P. Knudsen og Susan T. Furrebø.
Sven - Erik Antonsen og Øistein Harsem er BDOs representantar inn i prosjektgruppa.

Kommunane og andre

2014/5 - 40 Signe Sollien Haugå
ssh@setesdal.no

16.03.2015
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PROSESS 

I første fase vil dei i stor grad innhente fakta og statistikk og underlag kommunevis, frå interkommunale 

samarbeid og for regionen samla. Dei vil og intervjue representantar frå politisk og administrativ leiing. 

Prosjektet har ein stram framdrift så arbeidet med kvantitative og kvalitative analyser vil starte omgåande og 

pågå fram til rapporten er samanstilt til eit utkast.  

 
MILEPELAR  
8. april   Møte med Rådmannsgruppa (adm.styringsgruppe) 

 Møte med leiarar av interkommunale samarbeid / IKS og kommunale AS 

 Møte med tillitsvalde 

21. april  Styremøte – Setesdal regionråd  (pol. styringsgruppe) 

 Felles formannskap – undervegs framlegging – utsjekk (2 t) 

1.juni   Rapport-utkast  

15.juni   Setesdalsting – felles kommunestyre - handsaming av rapport og drøfting av retningsval. 

 

KONTAKTINFO:  

Prosjektleiar i Oxford Research AS: Aase Marthe J. Horrigmo  e-post: amjh@oxford.no  mobil: 99295619 

Prosjektansvarleg i Regionrådet: Signe Sollien Haugå e-post: ssh@setesdal.no  mobil: 48237300 

 
 
 
 
 
 
Med helsing 
Setesdal Regionråd 

Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 
 
 
 
 



INVITASJON TIL O PPSTART - OG DIALOGMØTE OM KOMMUN ESTRUKTUR - UTGREIINGANE
FOR SETESDAL

Vi syner til vedlagte informasjonsskriv om prosessen med å utgreie ulike alternativ for framtidig
kommunestruktur innafor Setesdalsregionen. Oxford Research AS er engasjert til å førest å arbeidet
for oss.

I førespurnaden var ein oppteken av å få greia ut moglegheiter og konsekvensar i høve ulike alternativ
– også med interkommunale samarbeid som supplement/alternativ på ulike tenestområde.
Det er difor ønskjeleg å involvere leiinga av ulike interkommunale samarbeid undervegs i arbeidet.
Vi ser det og som viktig at tillitsvalde ha r høve t il å delta og følgje prosessen, på line med sentrale
regionale aktørar som arbeider med kommunereforma hos Fylkesmann, Fylkeskommunen og KS -
Agder . Vi inviterer difor til møte for tovegs informasjon s - og kunnskap sdeling - og for å få med dei
vurderingane de måtte g jere dykk i høve arbeidet, så snart som råd.

Møtestad: kommunehuset i Bygland Dato: 8.april 2015 .

Rådmennene er administrativ styringsg ruppe for utgreiingsarbeidet og dei vil ha oppstart møte med
Oxford Research frå 12:00 til 13:30. Fylkesmann en sin kommunereformrådgjevar, KS til
kommunereformrådgjevar og F ylkesrådmannen blir inviterte til å følgje møta frå kl 12. og utover.

Frå 13:30 – 14:00 inviterer vil til fellesmøte / info – med rådmannsgruppa/ tillitsvalde og leiarar av
interkommunale samarbeid.

Frå 14:00 til 16:00 blir det «arbeidsmøte» med dei interkommunale samarbeida og tillitsvalde og
Oxford R esearch (Rådmannsgruppa held fr am med or dinært rådmannsmøte/andre saker)

Ein ber om tilbakemelding om de har høve til å vere med og kven de ev møter med – innan 6.april.

Med venleg helsing
Setesdal Regionråd

Signe Sollien Haugå
dagleg leiar

Tillitsvald frå kvar av kommunane
Leiarar interkommunale samarbeid
Aust - Agder fylkeskommune – Arild Eielsen
Fylkesmannen i Aust - Agder – Jarle Bjørn Hanken
KS Agder – Lars Da h len
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Fra: Signe Sollien Haugå - Regionrådet[ssh@setesdal.no]
Dato: 30.04.2015 12:40:09
Til: Gunn Marith Homme - Regionrådet
Tittel: VS: Deltagelse i Fylkesaksjonskomiteen

til arkiv – mappe TV-aksjonen 2015

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: Anita Mørland [mailto:agder@tvaksjonen.no] 
Sendt: 30. april 2015 12:36
Til: Signe Sollien Haugå - Regionrådet
Emne: Deltagelse i Fylkesaksjonskomiteen

Hei Signe B. Sollien Haugå

Årets TV-aksjon er tildelt Regnskogfondet. 

Du er blitt anbefalt av Fylkesmann Øystein Djupedal til å bli med i Fylkesaksjonskomiteen. Se vedlegg.

Så flott det hadde vært om du har anledning.

Etableringen av fylkesaksjonskomiteen er helt sentral i arbeidet med TV-aksjonen. 

Vi har to møter, det første møtet arrangeres tirsdag 02. junikl 11:45 – 14:00.
Det andre møtet vil bli onsdag 16.september kl 11:00 – 13:00. 

Fint om tidspunktene evt kan holdes av. Invitasjon kommer evt. senere. 

*

Søndag 18. oktober går årets TV-aksjon av stabelen. Du kan bli en viktig del av den nasjonale dugnaden som engasjerer hele Norge for en god sak.

I Regnskogfondets tjeneste - vi holder kontakten.

Beste hilsen
Anita Mørland
Fylkesaksjonsleder Agder
TV-aksjonen NRK 2015 Regnskogfondet

Mob: 91600601

www.blimed.no

www.rainforest.no
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Setesdal Regionråd 

Signe B. Sollien Haugå     
   Arendal, 29.04.2015 

 
 

Forespørsel om å delta i fylkesaksjonskomiteen i Aust-Agder 
 
Søndag 18. oktober går årets TV-aksjon av stabelen. Du og Setesdal Regionråd kan bli en viktig del 
av den nasjonale dugnaden som engasjerer hele Norge for en god sak.  
 
Vi håper Setesdal Regionråd og du vil takke ja til å delta og løfte frem Regnskogfondet gjennom 
fylkesaksjonskomiteen i Aust-Agder.  
 
Medlemmene i komitéen oppfordres til å mobilisere sine kontakter og nettverk slik at alle deler av 
samfunnslivet i Aust-Agder får gitt muligheten til å få brukt sine ressurser i den store dugnaden. Vi 
ønsker at alle skoler, bedrifter, organisasjoner, foreninger og privatpersoner skal få lov til å engasjere 
seg i TV-aksjonen.   
 
Komitéen blir ledet av fylkesmann Øystein Djupedal. 
 
Verdens regnskoger er under et voldsomt press og hvert minutt forsvinner store regnskogsområder – 
for alltid. Regnskogen forsyner verden med mat, vann, og medisiner, og bidrar til å regulere klimaet 
på kloden. Den er dessuten hjemmet til om lag 260 millioner mennesker. Disse blir drevet ut i 
fattigdom hvis skogene raseres. Ved å bevare regnskogene, bevarer vi også et biologisk skattkammer 
som rommer 50–80 prosent av landjordas arter.  
 
Etableringen av fylkesaksjonskomiteen er helt sentral i arbeidet med TV-aksjonen. Vi har to møter, 
det første møtet arrangeres tirsdag 02. juni kl 11:45 – 14:00. 
Det andre møtet vil bli onsdag 16.september kl 11:00 – 13:00.  
 
Vi håper du vil hjelpe oss å fremme TV-aksjonen NRK Regnskogfondet. 
 
Vennlig hilsen, 
 

        
 
Øystein Djupedal      Anita Mørland 
Fylkesmann Aust-Agder      TV-aksjonen NRK 
Leder for fylkesaksjonskomiteen    Fylkesaksjonsleder Agder  

 

 



                                                                                                                             

 
 

  
 

REFERAT  

Møte i prosjektgruppa   

 
Tid: 20.04. 2015 kl. 14.30 – 16.00              

Stad:  Fylkeshuset, Arendal 

 
Følgjande medlemer av styringsgruppa møtte: 

Tarald Myrum 

Leiv Rygg 

Bjørgulv Sverdrup Lund 

Siri Mathiesen 

 

  

Frå arbeidsgruppa møtte:  

Signe Sollien Haugå 

Ola Olsbu 

Erling Jonassen 

Sigurd Wiberg 

Kjell Pedersen-Rise 

 

Jon Rolf Næss  hadde meldt forfall.  
 

Referat frå: Kjell Pedersen-Rise.  

 

Dato: 23.04. 2015 

 

 

Agenda: 
 

06/15 Godkjenning av referat frå møte i styringsgruppa 

07/15 Referatsaker/orientering 

08/15 Høyringsuttale Aust-Vest utgreiinga 

09/15 Innspel til neste Nasjonale transportplan 

10/15 Høyring Regional transportplan 

11/15 Møteplan 

12/15 Eventuelle andre saker 

 

 

 



                                                                                                                                       

 
 

 

SAK 06/15. GODKJENNING AV REFERAT 
Referat frå møtet 02.02.15 blei lagt fram for godkjenning. Det hadde ikkje kome innspel til 

endringar av referatet.  

 

Vedtak:  

Styringsgruppa godkjente referat frå møte 02.02. 2015.  

 

 

SAK 07.15. REFERATSAKER/ORIENTERINGAR 
 

Møte med Sørlandsbenken. 

18.03. blei det gjennomført møte med Sørlandsbenken i Oslo. Tarald refererte frå møtet. Det 

blei gitt ein fyldig informasjon om rv9 prosjektet, og stortingspolitikarane gav positive 

tilbakemeldingar. 

 

Planlegging Bjørnarå - Optestøyl. 

Med bakgrunn i drøftingane i møte med Statens vegvesen 02.02, gjorde Setesdal regionråd 

16.02. følgjande vedtak:  
Styret godkjenner disponering inntil kr. 1, 5 mill. 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.  
 

Etter samtale med Statens vegvesen, er det sendt brev til dei, der ein ber dei kome med skisse 

til framdriftsplan og forslag til ein enkel avtale. SVV har stadfesta at dei oversender eit 

forslag til avtale i løpet av kort tid. 

 

Møte med Kristiansand hamn. 

20.03. blei det gjennomført møte med Kristiansand hamn. Det er forventa auka trafikk over 

Kristiansand hamn. Dette vil gi auke i trafikken på rv.9, særleg persontrafikken.  

 

Møte med Godskesen og Grøvan. 

08.04. blei det gjennomført møte med Grøvan og Godskesen. Frå rv9 prosjektet deltok Tarald, 

Jon Rolf og Kjell. Møtet blei brukt til ein detaljert gjennomgang av status og planlagt 

utbygging i gjeldande handlingsplanperiode. Arbeidet med budsjett for 2016 blei grundig 

drøfta.  

 

Godskesen og Grøvan meinte merknaden frå komiteen om samanhengande utbygging gir 

sterke signal til departementet. Det er likevel viktig å arbeide kontinuerleg for å sikre 

naudsynte ressursar til planlagt gjennomføring. Vi må også kvalitetssikre at midlane som er 

lagt inn i handlingsprogrammet, kjem på plass.   

 

Det er avtalt møte  med statssekretær Hoksrud om rv.9 utbygging/budsjett 05.05.  

 

Framdrift i planprosessar. 

Erling og Sigurd orienterte om status i planprosessane. 



                                                                                                                                       

 
 

 

Sandnes- Harstadberg: 

Framdrift er i samsvar med tidlegare orientering. Byggeplanen er stort sett ferdig. Det blir 

arbeidd med anbodsgrunnlag og ein reknar med utlysing i månadsskiftet april/mai. Dette kan 

gi start i byggearbeidet i august. 

 

Medio mai vil ein starte rydding av trasé.  

 

Skomedal: 

Reguleringsplanen er vedteken. Etter ferien vil ein starte med byggeplan, og reknar med at 

denne blir ferdig i desember. Ein vil kunne gå ut med anbod i jan/feb. 2016. Dette kan vere 

viktig i forhold til å få gode prisar. Med eit slikt opplegg vil ein kunne starte byggearbeidet 

våren 2016. 

 

Frøysnes: 

Det er gjennomført møte med fylkeskommunen, fylkesmannen, SVV og Bygland kommunen 

om vidare prosess for utbygging på Frøysnes. Forslag til planprogram og oppstartsmelding 

blir lagt fram for kommunestyret 07.05. Det blir lagt opp til «miljøgate» gjennom bygda og 

utbetringar av vegen nord og sør for denne.  

 

Det blir lagt opp til at plan kan vedtakast i juni 2016.   

 

Brokke- Suleskard vegen 

Det blei stilt nokre spørsmål om arbeidet med Brokke- Suleskard vegen.  

Det skal gjevast ei orientering om dette i neste møte.  

 

Arendalsuka 

Prosjektgruppa drøfta eventuelle arrangement i samband med «Arendalsuka». Setesdal 

regionråd vil vurdere eige arrangement, som vil omhandle fleire tema enn samferdsel. 

 

Siri orienterte om at NHO vil ha fleire arrangement i samband med «Arendalsuka», og 

samferdsel vil vere eit sentralt tema. Ho var positiv til at rv.9 kan takast med i desse 

arrangementa, og tek dette med i vidare planlegging.  

 

 

SAK 08/15. HØYRINGSUTTALE AUST-VESTUTGREIINGA. 
Prosjektgruppa drøfta forslag til uttale. 

Siri kom med forslag om at ein bør trekke fram havbruksnæringa sine behov for effektiv 

transport. Det var semje om å ta dette inn i uttalen.. 

 

Vedtak: 

Justert uttale blir sendt Vegdirektoratet.  

 

 

 



                                                                                                                                       

 
 

SAK 09/15. INNSPEL TIL NESTE NASJONALE TRANSPORTPLAN.  
Prosjektgruppa drøfta forslag til første innspel til neste Nasjonale Transportplan.  

 

Vedtak: 

Innspel til neste Nasjonale Transportplan blir sendt til Statens vegvesen, region sør. 

 

 

SAK 10/15. HØYRINGSUTTALE TIL REGIONAL TRANSPORTPLAN. 
Prosjektgruppa drøfta uttale til Regional Transportplan.  

Bjørgulv Sverdrup Lund og Ola Olsbu deltok ikkje i handsaminga av denne saka. 

 

Vedtak: 

Planforslaget ivaretek rv.9 gruppa sine interesser på ein god måte. 

 

 

SAK 11/15. MØTEPLAN 
 

Vedtak: 

Neste møte i prosjektgruppa blir fredag 19.juni kl. 12.00 på Revsnes. 



Oppdatering PSG 30.01.15 
Grønne Datasentre på Sørlandet 

 

Trond S. Kristiansen 

Klimagruppa  



"Grønne datasentre på Sørlandet" 2015 

• Prosjektmål 
– 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 

 

 

 



Argument 

• Teknisk mulig  

• Samfunnsøkonomisk svært positivt  

• Politisk ønskelig 
– Næringspolitikken  

– Distriktspolitikken  

– Sikkerhetspolitikken  

– Klimapolitikken 

– Energipolitikken 

 



Politiske signaler 

• Stortinget: 24.04.2014 enstemmig : 
– "Stortinget ber regjeringen legge fram en nasjonal plan for elektronisk 

kommunikasjon.« (ferdig høsten 2015) 

– "[Stortinget…] ønsker en ny fiberkabel til Tyskland. Ikke minst er dette aktuelt 
om Tyskland realiserer egen transatlantisk kabel, samt at dette gir god tilgang 
til store utvekslingsnoder som Frankfurt, Amsterdam m.fl.« 
 

• Regjeringen 



Finland investerer 4x for fiber til Tyskland 

• Jukka-Pekka Joensuu, Executive Vice-
President of the Cinia Group said (04.12.14):  
– “Broadband connectivity is a major growth opportunity for 

the foreseeable future and the development of a robust 
telecommunication infrastructure is vital. We are pleased to 
begin our cooperation with Alcatel-Lucent on this 
significant project for Finland, contributing to strengthen its 
position as a leading country in data centre investments, as 
well as promoting innovation and increased connectivity to 
a growth path for the Finnish and European economy. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.investinfinland.fi/articles/news/ict/cinia-is-partnering-with-institutional-investors-to-build-a-digital-infrastructure/44-1250&ei=fUfLVMeRBqSsygOx-YDgDw&bvm=bv.84607526,d.bGQ&psig=AFQjCNFrMjVRX9ItjKoHxPOd_JkX03ZS3Q&ust=1422694624382222


Viktig nå 

• Politisk «trykk» 
– Regjeringen 

– Stortinget 

– Næringslivet (LO, IKT Norge osv.) 

• Kontakt med utbygger 
– Hva gjør Statnett? 

– Hva ønsker Statnett? 

– Hvordan skal fiber inkl. i prosjektet? 

– Hvordan blir de politiske signalene tolket av Statnett?  



 
 

 
 

SIGNATURFULLMAKT  - BYGGJESAKSDOKUMENT - LADESTASJONSPROSJEKT SETESDAL   
 
 
 
 
I samband med regionalt ladestasjonsprosjekt har Setesdal regionråd engasjert Geir Skjevrak til å 
førestå prosjekt- og byggjeleiing.   
 
I medhald av styrevedtak , sak 54/15  fekk administrasjonen signaturfullmakter knytt til prosjektet.  
 
Denne blir transportert vidare til Geir Skjevrak angåande byggjesaksdokumenter i saka. 
 
 
Valle, 4.mai 2015 
 
Setesdal Regionråd 

Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 
 
 
 
 

Geir Skjevrak  
 
  

 

2012/78-85 Signe Sollien Haugå 
ssh@setesdal.no 

04.05.2015 



PROG RAM
Kl. 09.30 Frammøte ved Valle kommunehus

Avreise med minibuss til Straume.

Kl. 10.00 Omvisning og orientering om nytt
sauehus. Stein Føreland.

Kl. 11.30 Vitjing på Brokke naturkjøtt.
Andelslag som driv med kjøttfe.

Kl. 12.30 Systog Dale. Tradisjonsmat.
Orientering om verksemda
v/ Margit Dale.
Drøfting av aktuelle saker.

Kl. 14.30 Omvisning hjå Tarald Myrum.
Mjølkeproduksjon med mjølke-
robot.

Kl. 15.15 Retur til kommunehuset.

Desse vert med:
1. Landbruksdirektøren med fylgje
2. Formannskapet i Valle kommune
3. Rådmann m. . frå administrasjonen
4. Jacob Saaghus, Norsk landbruksrådgjeving

Setesdal
5. Signe Sollien Haugaa, Setesdal regionråd.

S YN F AR I N G
L AN D B R U K

F red ag
24. ap ri l

Valle kommune
Setesdal - Noreg tett på! Foto: Anders Martinsen fotografer





PS�67/15�Delegerte�saker



 
 

 
side 1 av 3 

Delegasjonssaknr.:  11/15 
 
 

Melding om vedtak: Svar på søknad om stipend til ladestasjon 
 
Setesdal Regionråd syner til dykkar søknad. 
 
Det er fint at De med fleire vil etablere ladepunkt og vere med å utvikle infrastrukturen for gjester og 
fastbuande. 

Administrativt vedtak: 
I medhald av delegert fullmakt løyver dagleg leiar støtte til hurtigladepunkt for el-bilar med inntil 50% 
av dokumenterte kostnader, avgrensa oppad til 20 000 kroner. 
 
Ladepunktet skal vere godt merka for gjennomgangstrafikk. Ladepunktet skal vere vekselstraum-
basert hurtigladar; Type 2, Mode 3. 
 
Ein legg og til grunn at punkta kan synleggjerast i fellestiltak / marknadsføring på reiselivssider og 
anna informasjon- og profileringsmateriell for Setesdal. 
 
Utbetalinga gjerast når tiltaket er gjennomført. I brev med krav om utbetaling skal følgjande ligge ved: 

1. Samsvarserklæring frå ansvarleg installatør 
2. Kopi av bilag 
3. Stadfesting frå rekneskapsførar 

 
Hugs og å oppgi kontonummer saman med nemnde dokumentasjon. 
 
Lykke til! 
 
  

Troll Aktiv AS  
 
  

 

2012/78-74 Signe Sollien Haugå 
ssh@setesdal.no 

14.04.2015 
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Med helsing 
Setesdal Regionråd 
 
 
Signe Sollien Haugå      
dagleg leiar      Gunn Marith Homme 
Sign.       sekreteriatsleiar 
 
 
Vedlegg: Standardformular – klage / vilkår m.v. 
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STANDARDFORMULAR – KLAGE / VILKÅR M.V. 

Klageadgang: 
De har høve til å klage på vedtaket. Klaga må sendast dagleg leiar i fondet innan 3 veker etter 
mottakinga av dette brevet. Klaga skal sendast Setesdal Regionråd, Pb 4, 4747 Valle. Det må gå fram 
av klaga kva del av vedtaket de ynskjer å endre og kva for grunngjeving de har for klaga. 

Stadfesting av mottaking av løyving – ev utfyllande opplysingar: 
Vi gjer merksam på at vi rapporterar alle løyvingane frå regionalt næringsfond til Kommunal og 
regionaldepartementet og at det difor er viktig at du som mottakar gir ev. tilleggsopplysingar som 
trengst i høve EØS-regelverket, sjå nedanfor. 

EØS-reglar for offentleg støtte og løyvingar frå regionalt næringsfond 
Løyvinga er i høve reglar om bagatellmessig støtte, jf Kommisjonsforordning (EF) nr 1998/2006 av 
15.des 2006 om bruk av EF-traktaten sin artikkel 87 og 88, publisert i EU Tidende 28.12.2006 nr L379. 
I følgje desse reglane kan støttemottakar / verksemd ikkje motta meir enn til saman 200 000 Euro over 
eit tidsrom på 3 rekneskapsår frå samlege støttekjelder. Tilbodet om løyving føreset at ei ikkje kjem i 
konflikt med denne regelen. 
 
Verksemd eller støttemottakar er ansvarleg for at alle offentlege subsidier eller tilskott ikkje overstig 
200 000 Euro (for tida ca 1,5- 1,6 mill NOK – avhengig av kronekursen) til saman i løpet av dei siste 
tre rekneskapsåra. Som støttemottakar må du sende skrifteleg eller elektronisk stadfesting på at det 
ikkje er motteke tilbod om annan bagatellmessig støtte i inneverande og de to føregåande 
rekneskapsåra – eller oppgi motteken støtte (beløp, støttekjelde, tidspunkt for tilbod). Ved eventuelle 
nye søknader om offentleg støtte (uansett støttekjelde) har støttemottakar plikt til å opplyse om 
tidlegare tilskott dei 3 siste rekneskapsår frå tilbodstidspunkt. 

Utbetaling: 
For å få utbetala tilskottet må de ta kontakt med dagleg leiar i fondet. Tilskottet vert utbetala etter 
revisorstadfesta sluttrekneskap/ stadfesta opplysingar frå godkjent rekneskapsførar. Tilseiinga fell 
vekk dersom de ikkje har bede om utbetaling innan 1 år. Etter søknad kan dagleg leiar, i særskilte 
høve, gje fristforlenging med inntil eitt år. 
 
Setesdal Regionråd, eller den som Setesdal Regionråd gjev fullmakt til, har høve til å setje i verk 
kontroll med at tilskottet vert nytta etter føresetnadene. Dersom tilskottet ikkje vert nytta etter 
føresetnadene, kan regionrådet krevje heile eller delar av tilskottet tilbakebetalt. 
 
I samband med vedtaket i saka gjer vi merksam på at de kan gjere dykk kjent med delar av 
dokumenta i saka. Hugs å oppgi kontonummer for utbetaling samtidig! 

Svar på tilbod om løyving - frist: 
Vi syner til tilsagnet om løyving med vilkår og reglane som er referert til EØS-regleverket. Vi ber om 
tilbakemelding og stadfesting på om du tek imot løyvinga – samt ev. opplysingar om støtte siste 3 år jf. 
EØS-regelverket. Ein ber om tilbakemelding innan ein månad får dato. Du kan svare med ein e-post 
eller pr papir. 
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Delegasjonssaknr.:  12/15 
 
 

Melding om vedtak: Svar på søknad om stipend ladestasjon 
 
Setesdal Regionråd syner til dykkar søknad. 
 
Det er fint at De med fleire vil etablere ladepunkt og vere med å utvikle infrastrukturen for gjester og 
fastbuande. 

Administrativt vedtak: 
I medhald av delegert fullmakt løyver dagleg leiar støtte til hurtigladepunkt for el-bilar med inntil 50% 
av dokumenterte kostnader, avgrensa oppad til 20 000 kroner. 
 
Ladepunktet skal vere godt merka for gjennomgangstrafikk. Ladepunktet skal vere vekselstraum-
basert hurtigladar; Type 2, Mode 3. 
 
Ein legg og til grunn at punkta kan synleggjerast i fellestiltak / marknadsføring på reiselivssider og 
anna informasjon- og profileringsmateriell for Setesdal. 
 
Utbetalinga gjerast når tiltaket er gjennomført. I brev med krav om utbetaling skal følgjande ligge ved: 

1. Samsvarserklæring frå ansvarleg installatør 
2. Kopi av bilag 
3. Stadfesting frå rekneskapsførar 

 
Hugs og å oppgi kontonummer saman med nemnde dokumentasjon. 
 
Lykke til! 
 
  

Klatreskogen AS  
 
  

 

2012/78-77 Signe Sollien Haugå 
ssh@setesdal.no 

22.04.2015 
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Med helsing 
Setesdal Regionråd 
 
 
Signe Sollien Haugå      
dagleg leiar      Gunn Marith Homme 
Sign.       sekreteriatsleiar 
 
 
Vedlegg: Standardformular – klage / vilkår m.v. 
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STANDARDFORMULAR – KLAGE / VILKÅR M.V. 

Klageadgang: 
De har høve til å klage på vedtaket. Klaga må sendast dagleg leiar i fondet innan 3 veker etter 
mottakinga av dette brevet. Klaga skal sendast Setesdal Regionråd, Pb 4, 4747 Valle. Det må gå fram 
av klaga kva del av vedtaket de ynskjer å endre og kva for grunngjeving de har for klaga. 

Stadfesting av mottaking av løyving – ev utfyllande opplysingar: 
Vi gjer merksam på at vi rapporterar alle løyvingane frå regionalt næringsfond til Kommunal og 
regionaldepartementet og at det difor er viktig at du som mottakar gir ev. tilleggsopplysingar som 
trengst i høve EØS-regelverket, sjå nedanfor. 

EØS-reglar for offentleg støtte og løyvingar frå regionalt næringsfond 
Løyvinga er i høve reglar om bagatellmessig støtte, jf Kommisjonsforordning (EF) nr 1998/2006 av 
15.des 2006 om bruk av EF-traktaten sin artikkel 87 og 88, publisert i EU Tidende 28.12.2006 nr L379. 
I følgje desse reglane kan støttemottakar / verksemd ikkje motta meir enn til saman 200 000 Euro over 
eit tidsrom på 3 rekneskapsår frå samlege støttekjelder. Tilbodet om løyving føreset at ei ikkje kjem i 
konflikt med denne regelen. 
 
Verksemd eller støttemottakar er ansvarleg for at alle offentlege subsidier eller tilskott ikkje overstig 
200 000 Euro (for tida ca 1,5- 1,6 mill NOK – avhengig av kronekursen) til saman i løpet av dei siste 
tre rekneskapsåra. Som støttemottakar må du sende skrifteleg eller elektronisk stadfesting på at det 
ikkje er motteke tilbod om annan bagatellmessig støtte i inneverande og de to føregåande 
rekneskapsåra – eller oppgi motteken støtte (beløp, støttekjelde, tidspunkt for tilbod). Ved eventuelle 
nye søknader om offentleg støtte (uansett støttekjelde) har støttemottakar plikt til å opplyse om 
tidlegare tilskott dei 3 siste rekneskapsår frå tilbodstidspunkt. 

Utbetaling: 
For å få utbetala tilskottet må de ta kontakt med dagleg leiar i fondet. Tilskottet vert utbetala etter 
revisorstadfesta sluttrekneskap/ stadfesta opplysingar frå godkjent rekneskapsførar. Tilseiinga fell 
vekk dersom de ikkje har bede om utbetaling innan 1 år. Etter søknad kan dagleg leiar, i særskilte 
høve, gje fristforlenging med inntil eitt år. 
 
Setesdal Regionråd, eller den som Setesdal Regionråd gjev fullmakt til, har høve til å setje i verk 
kontroll med at tilskottet vert nytta etter føresetnadene. Dersom tilskottet ikkje vert nytta etter 
føresetnadene, kan regionrådet krevje heile eller delar av tilskottet tilbakebetalt. 
 
I samband med vedtaket i saka gjer vi merksam på at de kan gjere dykk kjent med delar av 
dokumenta i saka. Hugs å oppgi kontonummer for utbetaling samtidig! 

Svar på tilbod om løyving - frist: 
Vi syner til tilsagnet om løyving med vilkår og reglane som er referert til EØS-regleverket. Vi ber om 
tilbakemelding og stadfesting på om du tek imot løyvinga – samt ev. opplysingar om støtte siste 3 år jf. 
EØS-regelverket. Ein ber om tilbakemelding innan ein månad får dato. Du kan svare med ein e-post 
eller pr papir. 
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Delegasjonssaknr.:  13/15 
 
 

Melding om vedtak: Søknad om stipend ladestasjon 
 
Setesdal Regionråd syner til dykkar søknad. 
 
Det er fint at De med fleire vil etablere ladepunkt og vere med å utvikle infrastrukturen for gjester og 
fastbuande. 

Administrativt vedtak: 
I medhald av delegert fullmakt løyver dagleg leiar støtte til hurtigladepunkt for el-bilar med inntil 50% 
av dokumenterte kostnader, avgrensa oppad til 20 000 kroner. 
 
Ladepunktet skal vere godt merka for gjennomgangstrafikk. Ladepunktet skal vere vekselstraum-
basert hurtigladar; Type 2, Mode 3. 
 
Ein legg og til grunn at punkta kan synleggjerast i fellestiltak / marknadsføring på reiselivssider og 
anna informasjon- og profileringsmateriell for Setesdal. 
 
Utbetalinga gjerast når tiltaket er gjennomført. I brev med krav om utbetaling skal følgjande ligge ved: 

1. Samsvarserklæring frå ansvarleg installatør 
2. Kopi av bilag 
3. Stadfesting frå rekneskapsførar 

 
Hugs og å oppgi kontonummer saman med nemnde dokumentasjon. 
 
Lykke til! 
 
  

Bykle nærings- og utviklingsselskap  
 
  

 

2012/78-78 Signe Sollien Haugå 
ssh@setesdal.no 

22.04.2015 
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Med helsing 
Setesdal Regionråd 
 
 
Signe Sollien Haugå      
dagleg leiar      Gunn Marith Homme 
Sign.       sekreteriatsleiar 
 
 
Vedlegg: Standardformular – klage / vilkår m.v. 
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STANDARDFORMULAR – KLAGE / VILKÅR M.V. 

Klageadgang: 
De har høve til å klage på vedtaket. Klaga må sendast dagleg leiar i fondet innan 3 veker etter 
mottakinga av dette brevet. Klaga skal sendast Setesdal Regionråd, Pb 4, 4747 Valle. Det må gå fram 
av klaga kva del av vedtaket de ynskjer å endre og kva for grunngjeving de har for klaga. 

Stadfesting av mottaking av løyving – ev utfyllande opplysingar: 
Vi gjer merksam på at vi rapporterar alle løyvingane frå regionalt næringsfond til Kommunal og 
regionaldepartementet og at det difor er viktig at du som mottakar gir ev. tilleggsopplysingar som 
trengst i høve EØS-regelverket, sjå nedanfor. 

EØS-reglar for offentleg støtte og løyvingar frå regionalt næringsfond 
Løyvinga er i høve reglar om bagatellmessig støtte, jf Kommisjonsforordning (EF) nr 1998/2006 av 
15.des 2006 om bruk av EF-traktaten sin artikkel 87 og 88, publisert i EU Tidende 28.12.2006 nr L379. 
I følgje desse reglane kan støttemottakar / verksemd ikkje motta meir enn til saman 200 000 Euro over 
eit tidsrom på 3 rekneskapsår frå samlege støttekjelder. Tilbodet om løyving føreset at ei ikkje kjem i 
konflikt med denne regelen. 
 
Verksemd eller støttemottakar er ansvarleg for at alle offentlege subsidier eller tilskott ikkje overstig 
200 000 Euro (for tida ca 1,5- 1,6 mill NOK – avhengig av kronekursen) til saman i løpet av dei siste 
tre rekneskapsåra. Som støttemottakar må du sende skrifteleg eller elektronisk stadfesting på at det 
ikkje er motteke tilbod om annan bagatellmessig støtte i inneverande og de to føregåande 
rekneskapsåra – eller oppgi motteken støtte (beløp, støttekjelde, tidspunkt for tilbod). Ved eventuelle 
nye søknader om offentleg støtte (uansett støttekjelde) har støttemottakar plikt til å opplyse om 
tidlegare tilskott dei 3 siste rekneskapsår frå tilbodstidspunkt. 

Utbetaling: 
For å få utbetala tilskottet må de ta kontakt med dagleg leiar i fondet. Tilskottet vert utbetala etter 
revisorstadfesta sluttrekneskap/ stadfesta opplysingar frå godkjent rekneskapsførar. Tilseiinga fell 
vekk dersom de ikkje har bede om utbetaling innan 1 år. Etter søknad kan dagleg leiar, i særskilte 
høve, gje fristforlenging med inntil eitt år. 
 
Setesdal Regionråd, eller den som Setesdal Regionråd gjev fullmakt til, har høve til å setje i verk 
kontroll med at tilskottet vert nytta etter føresetnadene. Dersom tilskottet ikkje vert nytta etter 
føresetnadene, kan regionrådet krevje heile eller delar av tilskottet tilbakebetalt. 
 
I samband med vedtaket i saka gjer vi merksam på at de kan gjere dykk kjent med delar av 
dokumenta i saka. Hugs å oppgi kontonummer for utbetaling samtidig! 

Svar på tilbod om løyving - frist: 
Vi syner til tilsagnet om løyving med vilkår og reglane som er referert til EØS-regleverket. Vi ber om 
tilbakemelding og stadfesting på om du tek imot løyvinga – samt ev. opplysingar om støtte siste 3 år jf. 
EØS-regelverket. Ein ber om tilbakemelding innan ein månad får dato. Du kan svare med ein e-post 
eller pr papir. 
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Delegasjonssaknr.:  14/15 
 
 

Melding om vedtak: Søknad om stipend ladestasjon 
 
Setesdal Regionråd syner til dykkar søknad. 
 
Det er fint at De med fleire vil etablere ladepunkt og vere med å utvikle infrastrukturen for gjester og 
fastbuande. 

Administrativt vedtak: 
I medhald av delegert fullmakt løyver dagleg leiar støtte til hurtigladepunkt for el-bilar med inntil 50% 
av dokumenterte kostnader, avgrensa oppad til 20 000 kroner. 
 
Ladepunktet skal vere godt merka for gjennomgangstrafikk. Ladepunktet skal vere vekselstraum-
basert hurtigladar; Type 2, Mode 3. 
 
Ein legg og til grunn at punkta kan synleggjerast i fellestiltak / marknadsføring på reiselivssider og 
anna informasjon- og profileringsmateriell for Setesdal. 
 
Utbetalinga gjerast når tiltaket er gjennomført. I brev med krav om utbetaling skal følgjande ligge ved: 

1. Samsvarserklæring frå ansvarleg installatør 
2. Kopi av bilag 
3. Stadfesting frå rekneskapsførar 

 
Hugs og å oppgi kontonummer saman med nemnde dokumentasjon. 
 
Lykke til! 
 
  

Evje Trafikksenter AS  
 
  

 

2012/78-79 Signe Sollien Haugå 
ssh@setesdal.no 

22.04.2015 
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Med helsing 
Setesdal Regionråd 
 
 
Signe Sollien Haugå      
dagleg leiar      Gunn Marith Homme 
Sign.       sekreteriatsleiar 
 
 
Vedlegg: Standardformular – klage / vilkår m.v. 
  



 

 
side 3 av 3 

STANDARDFORMULAR – KLAGE / VILKÅR M.V. 

Klageadgang: 
De har høve til å klage på vedtaket. Klaga må sendast dagleg leiar i fondet innan 3 veker etter 
mottakinga av dette brevet. Klaga skal sendast Setesdal Regionråd, Pb 4, 4747 Valle. Det må gå fram 
av klaga kva del av vedtaket de ynskjer å endre og kva for grunngjeving de har for klaga. 

Stadfesting av mottaking av løyving – ev utfyllande opplysingar: 
Vi gjer merksam på at vi rapporterar alle løyvingane frå regionalt næringsfond til Kommunal og 
regionaldepartementet og at det difor er viktig at du som mottakar gir ev. tilleggsopplysingar som 
trengst i høve EØS-regelverket, sjå nedanfor. 

EØS-reglar for offentleg støtte og løyvingar frå regionalt næringsfond 
Løyvinga er i høve reglar om bagatellmessig støtte, jf Kommisjonsforordning (EF) nr 1998/2006 av 
15.des 2006 om bruk av EF-traktaten sin artikkel 87 og 88, publisert i EU Tidende 28.12.2006 nr L379. 
I følgje desse reglane kan støttemottakar / verksemd ikkje motta meir enn til saman 200 000 Euro over 
eit tidsrom på 3 rekneskapsår frå samlege støttekjelder. Tilbodet om løyving føreset at ei ikkje kjem i 
konflikt med denne regelen. 
 
Verksemd eller støttemottakar er ansvarleg for at alle offentlege subsidier eller tilskott ikkje overstig 
200 000 Euro (for tida ca 1,5- 1,6 mill NOK – avhengig av kronekursen) til saman i løpet av dei siste 
tre rekneskapsåra. Som støttemottakar må du sende skrifteleg eller elektronisk stadfesting på at det 
ikkje er motteke tilbod om annan bagatellmessig støtte i inneverande og de to føregåande 
rekneskapsåra – eller oppgi motteken støtte (beløp, støttekjelde, tidspunkt for tilbod). Ved eventuelle 
nye søknader om offentleg støtte (uansett støttekjelde) har støttemottakar plikt til å opplyse om 
tidlegare tilskott dei 3 siste rekneskapsår frå tilbodstidspunkt. 

Utbetaling: 
For å få utbetala tilskottet må de ta kontakt med dagleg leiar i fondet. Tilskottet vert utbetala etter 
revisorstadfesta sluttrekneskap/ stadfesta opplysingar frå godkjent rekneskapsførar. Tilseiinga fell 
vekk dersom de ikkje har bede om utbetaling innan 1 år. Etter søknad kan dagleg leiar, i særskilte 
høve, gje fristforlenging med inntil eitt år. 
 
Setesdal Regionråd, eller den som Setesdal Regionråd gjev fullmakt til, har høve til å setje i verk 
kontroll med at tilskottet vert nytta etter føresetnadene. Dersom tilskottet ikkje vert nytta etter 
føresetnadene, kan regionrådet krevje heile eller delar av tilskottet tilbakebetalt. 
 
I samband med vedtaket i saka gjer vi merksam på at de kan gjere dykk kjent med delar av 
dokumenta i saka. Hugs å oppgi kontonummer for utbetaling samtidig! 

Svar på tilbod om løyving - frist: 
Vi syner til tilsagnet om løyving med vilkår og reglane som er referert til EØS-regleverket. Vi ber om 
tilbakemelding og stadfesting på om du tek imot løyvinga – samt ev. opplysingar om støtte siste 3 år jf. 
EØS-regelverket. Ein ber om tilbakemelding innan ein månad får dato. Du kan svare med ein e-post 
eller pr papir. 
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Delegasjonssaknr.:  15/15 
 
 

Melding om vedtak: Søknad om stipend ladestasjon 
 
Setesdal Regionråd syner til dykkar søknad. 
 
Det er fint at De med fleire vil etablere ladepunkt og vere med å utvikle infrastrukturen for gjester og 
fastbuande. 

Administrativt vedtak: 
I medhald av delegert fullmakt løyver dagleg leiar støtte til hurtigladepunkt for el-bilar med inntil 50% 
av dokumenterte kostnader, avgrensa oppad til 20 000 kroner. 
 
Ladepunktet skal vere godt merka for gjennomgangstrafikk. Ladepunktet skal vere vekselstraum-
basert hurtigladar; Type 2, Mode 3. 
 
Ein legg og til grunn at punkta kan synleggjerast i fellestiltak / marknadsføring på reiselivssider og 
anna informasjon- og profileringsmateriell for Setesdal. 
 
Utbetalinga gjerast når tiltaket er gjennomført. I brev med krav om utbetaling skal følgjande ligge ved: 

1. Samsvarserklæring frå ansvarleg installatør 
2. Kopi av bilag 
3. Stadfesting frå rekneskapsførar 

 
Hugs og å oppgi kontonummer saman med nemnde dokumentasjon. 
 
Lykke til! 
 
  

Haugå Landhandel AS  
 
  

 

2012/78-80 Gunn Marith Homme 
gunn.marith.homme@setesdal.no 

22.04.2015 
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Med helsing 
Setesdal Regionråd 
 
 
Tarald Myrum      
styreleiar      Gunn Marith Homme 
Sign.       sekreteriatsleiar 
 
 
Vedlegg: Standardformular – klage / vilkår m.v. 
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STANDARDFORMULAR – KLAGE / VILKÅR M.V. 

Klageadgang: 
De har høve til å klage på vedtaket. Klaga må sendast dagleg leiar i fondet innan 3 veker etter 
mottakinga av dette brevet. Klaga skal sendast Setesdal Regionråd, Pb 4, 4747 Valle. Det må gå fram 
av klaga kva del av vedtaket de ynskjer å endre og kva for grunngjeving de har for klaga. 

Stadfesting av mottaking av løyving – ev utfyllande opplysingar: 
Vi gjer merksam på at vi rapporterar alle løyvingane frå regionalt næringsfond til Kommunal og 
regionaldepartementet og at det difor er viktig at du som mottakar gir ev. tilleggsopplysingar som 
trengst i høve EØS-regelverket, sjå nedanfor. 

EØS-reglar for offentleg støtte og løyvingar frå regionalt næringsfond 
Løyvinga er i høve reglar om bagatellmessig støtte, jf Kommisjonsforordning (EF) nr 1998/2006 av 
15.des 2006 om bruk av EF-traktaten sin artikkel 87 og 88, publisert i EU Tidende 28.12.2006 nr L379. 
I følgje desse reglane kan støttemottakar / verksemd ikkje motta meir enn til saman 200 000 Euro over 
eit tidsrom på 3 rekneskapsår frå samlege støttekjelder. Tilbodet om løyving føreset at ei ikkje kjem i 
konflikt med denne regelen. 
 
Verksemd eller støttemottakar er ansvarleg for at alle offentlege subsidier eller tilskott ikkje overstig 
200 000 Euro (for tida ca 1,5- 1,6 mill NOK – avhengig av kronekursen) til saman i løpet av dei siste 
tre rekneskapsåra. Som støttemottakar må du sende skrifteleg eller elektronisk stadfesting på at det 
ikkje er motteke tilbod om annan bagatellmessig støtte i inneverande og de to føregåande 
rekneskapsåra – eller oppgi motteken støtte (beløp, støttekjelde, tidspunkt for tilbod). Ved eventuelle 
nye søknader om offentleg støtte (uansett støttekjelde) har støttemottakar plikt til å opplyse om 
tidlegare tilskott dei 3 siste rekneskapsår frå tilbodstidspunkt. 

Utbetaling: 
For å få utbetala tilskottet må de ta kontakt med dagleg leiar i fondet. Tilskottet vert utbetala etter 
revisorstadfesta sluttrekneskap/ stadfesta opplysingar frå godkjent rekneskapsførar. Tilseiinga fell 
vekk dersom de ikkje har bede om utbetaling innan 1 år. Etter søknad kan dagleg leiar, i særskilte 
høve, gje fristforlenging med inntil eitt år. 
 
Setesdal Regionråd, eller den som Setesdal Regionråd gjev fullmakt til, har høve til å setje i verk 
kontroll med at tilskottet vert nytta etter føresetnadene. Dersom tilskottet ikkje vert nytta etter 
føresetnadene, kan regionrådet krevje heile eller delar av tilskottet tilbakebetalt. 
 
I samband med vedtaket i saka gjer vi merksam på at de kan gjere dykk kjent med delar av 
dokumenta i saka. Hugs å oppgi kontonummer for utbetaling samtidig! 

Svar på tilbod om løyving - frist: 
Vi syner til tilsagnet om løyving med vilkår og reglane som er referert til EØS-regleverket. Vi ber om 
tilbakemelding og stadfesting på om du tek imot løyvinga – samt ev. opplysingar om støtte siste 3 år jf. 
EØS-regelverket. Ein ber om tilbakemelding innan ein månad får dato. Du kan svare med ein e-post 
eller pr papir. 
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Delegasjonssaknr.:  17/15 
 
 

Svar vedr. Foredrag 30 januar - søknad om delfinansiering 
 
Viser til søknad og e-postkorrespondanse vedr. delfinansiering av eit foredrag med Erik Bertrand 
Larsen. Setesdal Regionråd ser det som eit positivt tiltak og ynskjer å stø tiltaket. 

Administrativt vedtak: 
I medhald av delegert fullmakt til dagleg leiar løyver Setesdal Regionråd kr. 20 000,- til omsøkte 
foredrag med Erik Bertrand Larsen med føresetnad av støtte frå Valle kommune eller anna 
fullfinansiering.  
Løyvinga vert finansiert frå konto: Næringskoordinator 
 
 
Med helsing 
Setesdal Regionråd 

Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar      Gunn Marith Homme 
Sign.       sekreteriatsleiar 
 
 
Vedlegg: Standardformular – klage / vilkår m.v. 
  

Sølvgarden hotell og feriesenter  
 
  

 

2015/11-9 Signe Sollien Haugå 
ssh@setesdal.no 

04.05.2015 
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STANDARDFORMULAR – KLAGE / VILKÅR M.V. 

Klageadgang: 
De har høve til å klage på vedtaket. Klaga må sendast dagleg leiar i fondet innan 3 veker etter 
mottakinga av dette brevet. Klaga skal sendast Setesdal Regionråd, Pb 4, 4747 Valle. Det må gå fram 
av klaga kva del av vedtaket de ynskjer å endre og kva for grunngjeving de har for klaga. 

Stadfesting av mottaking av løyving – ev utfyllande opplysingar: 
Vi gjer merksam på at vi rapporterar alle løyvingane frå regionalt næringsfond til Kommunal og 
regionaldepartementet og at det difor er viktig at du som mottakar gir ev. tilleggsopplysingar som 
trengst i høve EØS-regelverket, sjå nedanfor. 

EØS-reglar for offentleg støtte og løyvingar frå regionalt næringsfond 
Løyvinga er i høve reglar om bagatellmessig støtte, jf Kommisjonsforordning (EF) nr 1998/2006 av 
15.des 2006 om bruk av EF-traktaten sin artikkel 87 og 88, publisert i EU Tidende 28.12.2006 nr L379. 
I følgje desse reglane kan støttemottakar / verksemd ikkje motta meir enn til saman 200 000 Euro over 
eit tidsrom på 3 rekneskapsår frå samlege støttekjelder. Tilbodet om løyving føreset at ei ikkje kjem i 
konflikt med denne regelen. 
 
Verksemd eller støttemottakar er ansvarleg for at alle offentlege subsidier eller tilskott ikkje overstig 
200 000 Euro (for tida ca 1,5- 1,6 mill NOK – avhengig av kronekursen) til saman i løpet av dei siste 
tre rekneskapsåra. Som støttemottakar må du sende skrifteleg eller elektronisk stadfesting på at det 
ikkje er motteke tilbod om annan bagatellmessig støtte i inneverande og de to føregåande 
rekneskapsåra – eller oppgi motteken støtte (beløp, støttekjelde, tidspunkt for tilbod). Ved eventuelle 
nye søknader om offentleg støtte (uansett støttekjelde) har støttemottakar plikt til å opplyse om 
tidlegare tilskott dei 3 siste rekneskapsår frå tilbodstidspunkt. 

Utbetaling: 
For å få utbetala tilskottet må de ta kontakt med dagleg leiar i fondet. Tilskottet vert utbetala etter 
revisorstadfesta sluttrekneskap/ stadfesta opplysingar frå godkjent rekneskapsførar. Tilseiinga fell 
vekk dersom de ikkje har bede om utbetaling innan 1 år. Etter søknad kan dagleg leiar, i særskilte 
høve, gje fristforlenging med inntil eitt år. 
 
Setesdal Regionråd, eller den som Setesdal Regionråd gjev fullmakt til, har høve til å setje i verk 
kontroll med at tilskottet vert nytta etter føresetnadene. Dersom tilskottet ikkje vert nytta etter 
føresetnadene, kan regionrådet krevje heile eller delar av tilskottet tilbakebetalt. 
 
I samband med vedtaket i saka gjer vi merksam på at de kan gjere dykk kjent med delar av 
dokumenta i saka. Hugs å oppgi kontonummer for utbetaling samtidig! 

Svar på tilbod om løyving - frist: 
Vi syner til tilsagnet om løyving med vilkår og reglane som er referert til EØS-regleverket. Vi ber om 
tilbakemelding og stadfesting på om du tek imot løyvinga – samt ev. opplysingar om støtte siste 3 år jf. 
EØS-regelverket. Ein ber om tilbakemelding innan ein månad får dato. Du kan svare med ein e-post 
eller pr papir. 
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Delegasjonssaknr.:  16/15 
 
 

Svar på søknad om løyving til forprosjekt - Setesdal Arrangement 
 
Vi syner til søknaden Dykkar motteke 19.februar, samtaler i etterkant , og svar frå Bygland kommune 
24.04.2015.  Som nemnt er det av interesse at ideen blir konkretisert og konsept-utvikla for å sjå både 
potensial og kva føresetnader som må vere tilstade for eit ev hovudprosjekt.   
 
Regionrådet avsette i 2014 ei ramme til kulturnæringsprosjekt knytt til Prestenes-området – og dagleg 
leiar finn det rett å hente løyving frå denne posten. 
 
I likheit med kommunen finn ein det vanskeleg å signalisere vidare medfinansiering eller medverknad i 
prosjektutvikling utover dette på noverande tidspunkt – men ein ser fram til drøfting av forprosjektet 
når det ligg føre. Ein understreker at det er utvikling av kommersielt berekraftige opplevingar som er 
av størst interesse å få utgreidd,  at ein set det i reiselivssamanheng – og at dette kan spele på lag 
med arrangement og attraksjonar langs reiseruta.  
 

Administrativt vedtak: 
I medhald av delegert fullmakt til dagleg leiar løyver Setesdal regionråd kr. 40.000,- til forprosjekt i regi 
av Setesdal Arrangement, jf søknad og kostnadsplan på til saman kr 200.000,-.  
 
Løyvinga blir finansiert frå fond 5.5699.708 (ansvar 5301/prosjekt 387) på vanlege vilkår. 
 
Lykke til! 
 
Med helsing 
Setesdal Regionråd 

Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 
 
Vedlegg: Standardformular – klage / vilkår m.v. 
  

Vidar Frøysnes  
4745 Bygland 
  

 

2015/34-3 Signe Sollien Haugå 
ssh@setesdal.no 

30.04.2015 



 

 
side 2 av 2 

STANDARDFORMULAR – KLAGE / VILKÅR M.V. 

Klageadgang: 
De har høve til å klage på vedtaket. Klaga må sendast dagleg leiar i fondet innan 3 veker etter 
mottakinga av dette brevet. Klaga skal sendast Setesdal Regionråd, Pb 4, 4747 Valle. Det må gå fram 
av klaga kva del av vedtaket de ynskjer å endre og kva for grunngjeving de har for klaga. 

Stadfesting av mottaking av løyving – ev utfyllande opplysingar: 
Vi gjer merksam på at vi rapporterar alle løyvingane frå regionalt næringsfond til Kommunal og 
regionaldepartementet og at det difor er viktig at du som mottakar gir ev. tilleggsopplysingar som 
trengst i høve EØS-regelverket, sjå nedanfor. 

EØS-reglar for offentleg støtte og løyvingar frå regionalt næringsfond 
Løyvinga er i høve reglar om bagatellmessig støtte, jf Kommisjonsforordning (EF) nr 1998/2006 av 
15.des 2006 om bruk av EF-traktaten sin artikkel 87 og 88, publisert i EU Tidende 28.12.2006 nr L379. 
I følgje desse reglane kan støttemottakar / verksemd ikkje motta meir enn til saman 200 000 Euro over 
eit tidsrom på 3 rekneskapsår frå samlege støttekjelder. Tilbodet om løyving føreset at ei ikkje kjem i 
konflikt med denne regelen. 
 
Verksemd eller støttemottakar er ansvarleg for at alle offentlege subsidier eller tilskott ikkje overstig 
200 000 Euro (for tida ca 1,5- 1,6 mill NOK – avhengig av kronekursen) til saman i løpet av dei siste 
tre rekneskapsåra. Som støttemottakar må du sende skrifteleg eller elektronisk stadfesting på at det 
ikkje er motteke tilbod om annan bagatellmessig støtte i inneverande og de to føregåande 
rekneskapsåra – eller oppgi motteken støtte (beløp, støttekjelde, tidspunkt for tilbod). Ved eventuelle 
nye søknader om offentleg støtte (uansett støttekjelde) har støttemottakar plikt til å opplyse om 
tidlegare tilskott dei 3 siste rekneskapsår frå tilbodstidspunkt. 

Utbetaling: 
For å få utbetala tilskottet må de ta kontakt med dagleg leiar i fondet. Tilskottet vert utbetala etter 
revisorstadfesta sluttrekneskap/ stadfesta opplysingar frå godkjent rekneskapsførar. Tilseiinga fell 
vekk dersom de ikkje har bede om utbetaling innan 1 år. Etter søknad kan dagleg leiar, i særskilte 
høve, gje fristforlenging med inntil eitt år. 
 
Setesdal Regionråd, eller den som Setesdal Regionråd gjev fullmakt til, har høve til å setje i verk 
kontroll med at tilskottet vert nytta etter føresetnadene. Dersom tilskottet ikkje vert nytta etter 
føresetnadene, kan regionrådet krevje heile eller delar av tilskottet tilbakebetalt. 
 
I samband med vedtaket i saka gjer vi merksam på at de kan gjere dykk kjent med delar av 
dokumenta i saka. Hugs å oppgi kontonummer for utbetaling samtidig! 

Svar på tilbod om løyving - frist: 
Vi syner til tilsagnet om løyving med vilkår og reglane som er referert til EØS-regleverket. Vi ber om 
tilbakemelding og stadfesting på om du tek imot løyvinga – samt ev. opplysingar om støtte siste 3 år jf. 
EØS-regelverket. Ein ber om tilbakemelding innan ein månad får dato. Du kan svare med ein e-post 
eller pr papir. 



 
 

 
side 1 av 2 

Delegasjonssaknr.:  18/15 
 
 

Melding om vedtak: Søknad om støtte til kjøp av mjølkekvote 2015 
 
 
Viser til dykkar søknad datert 19.01.2015, og vedtak frå Evje og Hornnes kommune 30.04.15, sak 
11/15. 

Administrativt vedtak: 
I medhald av delegert fullmakt og etablert praksis imøtekjem dagleg leiar søknad om refusjon for kjøp 
av mjølkekvote som følgjer; 
 
Setesdal Regionråd løyver kr. 46 866,- tilsvarande 25% av kjøpesum med normpris på  
kr. 2,50 pr. liter eks.mva. Løyvinga blir ytt frå regionalt næringsfond. 
 
Vilkår: 
Dersom kvota eller delar av denne vert seld vidare innan 5 år – må tilsvarande del av tilskottet betalast 
attende til Setesdal Regionråd. 
 
Tilskottet vert utbetala med det fyrste til dykkar konto: 2901.05.57230 
 
 
Med helsing 
Setesdal Regionråd 

Signe Sollien Haugå      
Dagleg leiar      Gunn Marith Homme    
Sign.       sekreteriatsleiar 
 
 
Vedlegg: Standardformular – klage / vilkår m.v. 
  

Gunnar Eivind Greibrokk  
Kallhovd 
4737 HORNNES 

 

2015/38-2 Signe Sollien Haugå 
ssh@setesdal.no 

12.05.2015 
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STANDARDFORMULAR – KLAGE / VILKÅR M.V. 

Klageadgang: 
De har høve til å klage på vedtaket. Klaga må sendast dagleg leiar i fondet innan 3 veker etter 
mottakinga av dette brevet. Klaga skal sendast Setesdal Regionråd, Pb 4, 4747 Valle. Det må gå fram 
av klaga kva del av vedtaket de ynskjer å endre og kva for grunngjeving de har for klaga. 

Stadfesting av mottaking av løyving – ev utfyllande opplysingar: 
Vi gjer merksam på at vi rapporterar alle løyvingane frå regionalt næringsfond til Kommunal og 
regionaldepartementet og at det difor er viktig at du som mottakar gir ev. tilleggsopplysingar som 
trengst i høve EØS-regelverket, sjå nedanfor. 

EØS-reglar for offentleg støtte og løyvingar frå regionalt næringsfond 
Løyvinga er i høve reglar om bagatellmessig støtte, jf Kommisjonsforordning (EF) nr 1998/2006 av 
15.des 2006 om bruk av EF-traktaten sin artikkel 87 og 88, publisert i EU Tidende 28.12.2006 nr L379. 
I følgje desse reglane kan støttemottakar / verksemd ikkje motta meir enn til saman 200 000 Euro over 
eit tidsrom på 3 rekneskapsår frå samlege støttekjelder. Tilbodet om løyving føreset at ei ikkje kjem i 
konflikt med denne regelen. 
 
Verksemd eller støttemottakar er ansvarleg for at alle offentlege subsidier eller tilskott ikkje overstig 
200 000 Euro (for tida ca 1,5- 1,6 mill NOK – avhengig av kronekursen) til saman i løpet av dei siste 
tre rekneskapsåra. Som støttemottakar må du sende skrifteleg eller elektronisk stadfesting på at det 
ikkje er motteke tilbod om annan bagatellmessig støtte i inneverande og de to føregåande 
rekneskapsåra – eller oppgi motteken støtte (beløp, støttekjelde, tidspunkt for tilbod). Ved eventuelle 
nye søknader om offentleg støtte (uansett støttekjelde) har støttemottakar plikt til å opplyse om 
tidlegare tilskott dei 3 siste rekneskapsår frå tilbodstidspunkt. 

Utbetaling: 
For å få utbetala tilskottet må de ta kontakt med dagleg leiar i fondet. Tilskottet vert utbetala etter 
revisorstadfesta sluttrekneskap/ stadfesta opplysingar frå godkjent rekneskapsførar. Tilseiinga fell 
vekk dersom de ikkje har bede om utbetaling innan 1 år. Etter søknad kan dagleg leiar, i særskilte 
høve, gje fristforlenging med inntil eitt år. 
 
Setesdal Regionråd, eller den som Setesdal Regionråd gjev fullmakt til, har høve til å setje i verk 
kontroll med at tilskottet vert nytta etter føresetnadene. Dersom tilskottet ikkje vert nytta etter 
føresetnadene, kan regionrådet krevje heile eller delar av tilskottet tilbakebetalt. 
 
I samband med vedtaket i saka gjer vi merksam på at de kan gjere dykk kjent med delar av 
dokumenta i saka. Hugs å oppgi kontonummer for utbetaling samtidig! 

Svar på tilbod om løyving - frist: 
Vi syner til tilsagnet om løyving med vilkår og reglane som er referert til EØS-regleverket. Vi ber om 
tilbakemelding og stadfesting på om du tek imot løyvinga – samt ev. opplysingar om støtte siste 3 år jf. 
EØS-regelverket. Ein ber om tilbakemelding innan ein månad får dato. Du kan svare med ein e-post 
eller pr papir. 
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Delegasjonssaknr.:  4/15 
 
 

Melding om vedtak: Tilskot til nydyrking på 69/1 
 
Syner til kostnadsoverslag frå juli 2013 utarbeidd av Norsk Landbruksrådgivning 
Agder. 
 
Kostnadsoverslaget legg til grunn 140 dekar fulldyrking med kostnad på 1.719.358,-. 
Dette gjer ein dekarkostnad på 12.281. 
 
Ein syner til etablert praksis når det gjeld støtte til nydyrking med inntil 10% av 
kostnadane og øvre kostnadsgrense på 12.000,-/dekar. 
 
Dette dyrkingstiltaket er for stort til at ein kan løyve tilskot til heile i ein omgang. 
Regionrådet er positive til prosjektet, men må gje støtte i tre rundar. Som skissert. 
 
Løyvinga må delast i tre omganger, med støtte for 50daa i År1, 50daa i År2 og 40daa i År3. det vil seie 
60.000,- i År1, 60.000 i År2 og 48.000 i År3. Dersom dyrkinga har kome så langt at ein kan 
dokumenter minst 50daa nydyrka i 2014, kan 2014 vere År1. 

 
 
Ein understrekar at regelverket for slike saker p.t. ikkje er gjennomarbeidd og 
harmonisert mellom kommunane og at saka derfor har avgrensa verknad i høve til 
framtidige saker. 
 

Administrativt vedtak: 
 
I medhald av delegert fullmakt og etablert praksis løyver dagleg leiar 60.000,- (50dekar*12.000*10%) 
som støtte til nydyrking, basert på søknad og kostnadsoverslag, samt etablert praksis. 10% av inntil 
12.000,-/daa kost. 
 
 

Straume Gard  
Straume 
4748 RYSSTAD 

 

2014/81-2 Hans Olav Omnes 
 

09.02.2015 
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Løyvinga vert ytt frå Regionalt Næringsfond som er finansiert av Aust-Agder fylkeskommune og 
kommunane i Setesdal via Regionrådet. 
 
Løyvinga vert ytt på vanlege vilkår og ein føreset at det ligg føre godkjent dyrkingsplan og at 
landbruksansvarleg i Valle Kommune ferdiggodkjenner tiltaket tiltaket som grunnlag for sluttutbetaling 
av løyvinga.  
 
Med helsing 
Setesdal Regionråd 

Hans Olav Omnes 
næringskoordinator 
 
Vedlegg: Standardformular – klage / vilkår m.v. 
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STANDARDFORMULAR – KLAGE / VILKÅR M.V. 

Klageadgang: 
De har høve til å klage på vedtaket. Klaga må sendast dagleg leiar i fondet innan 3 veker etter 
mottakinga av dette brevet. Klaga skal sendast Setesdal Regionråd, Pb 4, 4747 Valle. Det må gå fram 
av klaga kva del av vedtaket de ynskjer å endre og kva for grunngjeving de har for klaga. 

Stadfesting av mottaking av løyving – ev utfyllande opplysingar: 
Vi gjer merksam på at vi rapporterar alle løyvingane frå regionalt næringsfond til Kommunal og 
regionaldepartementet og at det difor er viktig at du som mottakar gir ev. tilleggsopplysingar som 
trengst i høve EØS-regelverket, sjå nedanfor. 

EØS-reglar for offentleg støtte og løyvingar frå regionalt næringsfond 
Løyvinga er i høve reglar om bagatellmessig støtte, jf Kommisjonsforordning (EF) nr 1998/2006 av 
15.des 2006 om bruk av EF-traktaten sin artikkel 87 og 88, publisert i EU Tidende 28.12.2006 nr L379. 
I følgje desse reglane kan støttemottakar / verksemd ikkje motta meir enn til saman 200 000 Euro over 
eit tidsrom på 3 rekneskapsår frå samlege støttekjelder. Tilbodet om løyving føreset at ei ikkje kjem i 
konflikt med denne regelen. 
 
Verksemd eller støttemottakar er ansvarleg for at alle offentlege subsidier eller tilskott ikkje overstig 
200 000 Euro (for tida ca 1,5- 1,6 mill NOK – avhengig av kronekursen) til saman i løpet av dei siste 
tre rekneskapsåra. Som støttemottakar må du sende skrifteleg eller elektronisk stadfesting på at det 
ikkje er motteke tilbod om annan bagatellmessig støtte i inneverande og de to føregåande 
rekneskapsåra – eller oppgi motteken støtte (beløp, støttekjelde, tidspunkt for tilbod). Ved eventuelle 
nye søknader om offentleg støtte (uansett støttekjelde) har støttemottakar plikt til å opplyse om 
tidlegare tilskott dei 3 siste rekneskapsår frå tilbodstidspunkt. 

Utbetaling: 
For å få utbetala tilskottet må de ta kontakt med dagleg leiar i fondet. Tilskottet vert utbetala etter 
revisorstadfesta sluttrekneskap/ stadfesta opplysingar frå godkjent rekneskapsførar. Tilseiinga fell 
vekk dersom de ikkje har bede om utbetaling innan 1 år. Etter søknad kan dagleg leiar, i særskilte 
høve, gje fristforlenging med inntil eitt år. 
 
Setesdal Regionråd, eller den som Setesdal Regionråd gjev fullmakt til, har høve til å setje i verk 
kontroll med at tilskottet vert nytta etter føresetnadene. Dersom tilskottet ikkje vert nytta etter 
føresetnadene, kan regionrådet krevje heile eller delar av tilskottet tilbakebetalt. 
 
I samband med vedtaket i saka gjer vi merksam på at de kan gjere dykk kjent med delar av 
dokumenta i saka. Hugs å oppgi kontonummer for utbetaling samtidig! 

Svar på tilbod om løyving - frist: 
Vi syner til tilsagnet om løyving med vilkår og reglane som er referert til EØS-regleverket. Vi ber om 
tilbakemelding og stadfesting på om du tek imot løyvinga – samt ev. opplysingar om støtte siste 3 år jf. 
EØS-regelverket. Ein ber om tilbakemelding innan ein månad får dato. Du kan svare med ein e-post 
eller pr papir. 
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Delegasjonssaknr.:  5/15 
 
 

Melding om vedtak: Tilskot til nydyrking 70/17 
 

Syner til søknad om støtte til nydyrking datert 29.12.2014 samt kostnadsoverslag 
utarbeidd i samarbeid med Ødeskaug. 
 
Kostnadsoverslaget legg til grunn 27 dekar fulldyrking med kostnad på 350.000,-. 
Dette gjer ein dekarkostnad på 12.963. 
 
Ein syner til etablert praksis når det gjeld støtte til nydyrking med inntil 10% av 
kostnadane og øvre kostnadsgrense på 12.000,-/dekar. 
 
Ein understrekar at regelverket for slike saker p.t. ikkje er gjennomarbeidd og 
harmonisert mellom kommunane og at saka derfor har avgrensa verknad i høve til 
framtidige saker. 
 

Administrativt vedtak: 
 
I medhald av delegert fullmakt og etablert praksis løyver dagleg leiar 32.400,- (27dekar*12.000*10%) 
som støtte til nydyrking, basert på søknad og kostnadsoverslag, samt etablert praksis. 10% av inntil 
12.000,-/daa kost. 
 
Løyvinga vert ytt frå Regionalt Næringsfond som er finansiert av Aust-Agder fylkeskommune og 
kommunane i Setesdal via Regionrådet. 
 
Løyvinga vert ytt på vanlege vilkår og ein føreset at det ligg føre godkjent dyrkingsplan og at 
landbruksansvarleg i Valle Kommune ferdiggodkjenner tiltaket tiltaket som grunnlag for sluttutbetaling 
av løyvinga.  
 
 
 

Arne Holskog  
 
4748 RYSSTAD 

 

2013/37-6 Hans Olav Omnes 
 

09.02.2015 
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Med helsing 
Setesdal Regionråd 

Hans Olav Omnes 
næringskoordinator 
 
Vedlegg: Standardformular – klage / vilkår m.v. 
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STANDARDFORMULAR – KLAGE / VILKÅR M.V. 

Klageadgang: 
De har høve til å klage på vedtaket. Klaga må sendast dagleg leiar i fondet innan 3 veker etter 
mottakinga av dette brevet. Klaga skal sendast Setesdal Regionråd, Pb 4, 4747 Valle. Det må gå fram 
av klaga kva del av vedtaket de ynskjer å endre og kva for grunngjeving de har for klaga. 

Stadfesting av mottaking av løyving – ev utfyllande opplysingar: 
Vi gjer merksam på at vi rapporterar alle løyvingane frå regionalt næringsfond til Kommunal og 
regionaldepartementet og at det difor er viktig at du som mottakar gir ev. tilleggsopplysingar som 
trengst i høve EØS-regelverket, sjå nedanfor. 

EØS-reglar for offentleg støtte og løyvingar frå regionalt næringsfond 
Løyvinga er i høve reglar om bagatellmessig støtte, jf Kommisjonsforordning (EF) nr 1998/2006 av 
15.des 2006 om bruk av EF-traktaten sin artikkel 87 og 88, publisert i EU Tidende 28.12.2006 nr L379. 
I følgje desse reglane kan støttemottakar / verksemd ikkje motta meir enn til saman 200 000 Euro over 
eit tidsrom på 3 rekneskapsår frå samlege støttekjelder. Tilbodet om løyving føreset at ei ikkje kjem i 
konflikt med denne regelen. 
 
Verksemd eller støttemottakar er ansvarleg for at alle offentlege subsidier eller tilskott ikkje overstig 
200 000 Euro (for tida ca 1,5- 1,6 mill NOK – avhengig av kronekursen) til saman i løpet av dei siste 
tre rekneskapsåra. Som støttemottakar må du sende skrifteleg eller elektronisk stadfesting på at det 
ikkje er motteke tilbod om annan bagatellmessig støtte i inneverande og de to føregåande 
rekneskapsåra – eller oppgi motteken støtte (beløp, støttekjelde, tidspunkt for tilbod). Ved eventuelle 
nye søknader om offentleg støtte (uansett støttekjelde) har støttemottakar plikt til å opplyse om 
tidlegare tilskott dei 3 siste rekneskapsår frå tilbodstidspunkt. 

Utbetaling: 
For å få utbetala tilskottet må de ta kontakt med dagleg leiar i fondet. Tilskottet vert utbetala etter 
revisorstadfesta sluttrekneskap/ stadfesta opplysingar frå godkjent rekneskapsførar. Tilseiinga fell 
vekk dersom de ikkje har bede om utbetaling innan 1 år. Etter søknad kan dagleg leiar, i særskilte 
høve, gje fristforlenging med inntil eitt år. 
 
Setesdal Regionråd, eller den som Setesdal Regionråd gjev fullmakt til, har høve til å setje i verk 
kontroll med at tilskottet vert nytta etter føresetnadene. Dersom tilskottet ikkje vert nytta etter 
føresetnadene, kan regionrådet krevje heile eller delar av tilskottet tilbakebetalt. 
 
I samband med vedtaket i saka gjer vi merksam på at de kan gjere dykk kjent med delar av 
dokumenta i saka. Hugs å oppgi kontonummer for utbetaling samtidig! 

Svar på tilbod om løyving - frist: 
Vi syner til tilsagnet om løyving med vilkår og reglane som er referert til EØS-regleverket. Vi ber om 
tilbakemelding og stadfesting på om du tek imot løyvinga – samt ev. opplysingar om støtte siste 3 år jf. 
EØS-regelverket. Ein ber om tilbakemelding innan ein månad får dato. Du kan svare med ein e-post 
eller pr papir. 
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Fra: Signe Sollien Haugå - Regionrådet[ssh@setesdal.no] Dato: 30.04.2015 15:33:00 Til: Gunn Marith Homme - Regionrådet Tittel: VS: Informasjon og invitasjon til 
CUBARU prosjektets internasjonale workshop 

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: Mikaela Vasstrøm [mailto:Mikaela.Vasstrom@agderforskning.no] 
Sendt: 30. april 2015 15:28
Til: kenneth.andresen@vaf.no; Fresvik, Wenche; Svein Vangen; Signe Sollien Haugå - Regionrådet; roar.vangsnes@kdu.no
Kopi: hans.k.lysgard@uia.no; Roger Normann; Jørn Cruckshank
Emne: Informasjon og invitasjon til CUBARU prosjektets internasjonale workshop

Til referansegruppen i CUBARU, 

Vi vil med denne mail følge opp på to punkter som ble diskutert på forrige referansegruppemøte i CUBARU oktober 2014: 

 Gjennomføring av en internasjonal workshop 18-19. mai 2015, og 

 Planleggingen av et evt. regionalt formidlingsseminar om funnene i CUBARU. 

Workshop:
Vi avholder workshopen med våre internasjonale partnere 18-19. mai 2015 på Utsikten Hotell i Kvinesdal.
Denne workshop vil primært handle om å presentere forskningsfunn fra CUBARU og presentasjoner fra de internasjonale partneres forskning på lokal samfunnsutvikling og bruk 
av kultur. Arbeidsspråket vil være engelsk.

Hvis dere har tid og anledning er dere velkomne til å delta på disse presentasjoner og diskusjoner: 
18. mai  kl. 12 (m. lunsj) til kl. 18 på Utsikten Hotell, pga. lunsjservering trenger vi tilbakemelding på om dere har mulighet for å delta. 

Dialog seminar – brukerorientert kunnskapsformidling fra CUBARU: 
Som vi tok opp på referansegruppemøtet er det ikke midler i CUBARU til å finansiere brukerformidling i form av seminarer eller liknende. 
Vi ønsker derfor å diskutere med referansegruppen om det er mulig å finne midler til en regional formidlingsarena for å presentere og drøfte resultater fra CUBARU. 

Vi ser tre formidlingsmodeller: 

Dialogseminar i henholdsvis Listerkommunene og Setesdalskommunene, med utgangpunkt i den empirien som er hentet fra området. Dette vil bety en eller en halv 
dags seminar. Kostnader til forberedelse, drift og eventuelt etterarbeid søkes dekket av det respektive regionråd.

Dialogseminar som et samarbeid mellom de to regionrådene med utgangpunkt i hele det empiriske materialet. En hel dags seminar. Kostnader til forberedelse, drift 
og eventuelt etterarbeid søkes dekket av regionrådene i samarbeid.

Dialogseminar med invitasjon til alle kommuner på Agder med utgangpunkt i hele det empiriske materialet og eventuelle regionale konsekvenser. En hel dags 
seminar. Kostnader til forberedelse, drift og eventuelt etterarbeid søkes dekket av regionrådene og fylkeskommunene i samarbeid. Vi kan også se for oss at deler av 
kostnaden da dekkes gjennom deltakeravgift.

Forslag til tematikk for seminaret: 

 Konstruksjon av politikk og strategier – innhold, formål og potensial
o Dette tema vil drøfte hvordan kulturpolitikkens innhold skapes, hvilken funksjon den er ment å ha i små norske bygdesamfunn og hva slags potensiale det er som 

ligger i kultur som politikkfelt for stedsutvikling og lokalsamfunnsplanlegging. 

 Den kommunale utviklingsrollen i kulturbaserte utviklingsprosjekter
o Dette tema vil drøfte hva som kjennetegner den kommunale utviklingsrollen og hvordan den kan tilnærmes i små kommuners arbeid med kulturbasert 

utviklingspolitikk. 

 Lokal nettverksdannelse 
o Dette tema vil  drøfte den lokale nettverksdannelsens betydning for signaturprosjektenes mobiliserende kraft; legitimitet, autoritet og innflytelse. 

 Kulturbasert utvikling i fremtidens kommuner – potensial og utfordringer i lys av endret kommunestruktur
o Dette tema vil drøfte hva disse funnene betyr for den nåværende utviklingshorisonten i små kommuner. 

Vi ønsker deres tilbakemeldinger på om et slikt formidlings- og dialogseminar er av interesse  - og hvilken modell dere mener er den beste for formidlingen. Vi vil på bakgrunn 
av deres tilbakemeldinger kunne utforme et forslag til program og kostnadsoverslag. 

På vegne av CUBARU prosjektet, 

Vennlig hilsen 

Mikaela Vasstrøm 

Seniorforsker I Agderforskning I Gimlemoen 19 I 4630 Kristiansand
mva@aforsk.no  I  +47 915 75 770

og 

Hans Kjetil Lysgård
Professor/dr. polit.
Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging
Universitetet i Agder
Tlf. 38141496 (jobb)
Mobil 90653434
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Saksmappenr: 2015/11-7 
Arkiv: 223 
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå 
  

 

Saksframlegg 

Setesdal Regionråd 
  

Saksnummer Utval Møtedato 

70/15 Setesdal Regionråd - Styre 20.05.2015 

 

Søknad om støtte til bokverk - "Idrettens historie i  Aust-Agder" 
 

Tilråding: 
Styret løyver kr. 75.000,- til bokverket «Idrettens historie i Aust-Agder» .  
Ein føreset at arbeidet blir følgd opp med lokal underkomité i Setesdal – jf saksutgreiinga. 
 
 

Saksutgreiing: 
 
1. Bakgrunn for saka 

Regionrådet har motteke søknad om støtte til bokarbeid for idretten si historie i Aust-Agder.  
Initiativtakar er Aust-Agder idrettskrets. Idrettskretsen er den største frivillige organisasjonen i 
fylket med nær 50.000 medlemmer i over 300 idrettslag. Organisasjonen vart oppretta på slutten 
av 1800-talet. 

 
2. Saksopplysningar 

Søknaden inkluderer grafisk skisse på uttrykk og budsjett.  Boka er tenkt ført i pennen med 
profesjonell forfattar. Bokkomiteen har representant frå Setesdal gjennom Astri Rysstad. 

 
3. Vurdering 

Styret har ved fleire høve uttrykt at ein ikkje ønskjer å stø bokutgjevingar mv. - Og at ein ser andre 
finansieringskjelder som meir aktuelle i høve kulturhistoria – som museum og andre 
organisasjonar. 
 
Dagleg leiar vel å legge saka fram til realitetshandsaming ut frå at den skil seg frå tidlegare 
mottekne søknader då den er eit større verk som femner om heile fylket, og eit tema (frivillige 
organisasjonar/ idrett)  - som ikkje tidlegare har vore til drøfting.  
 
Ein kjenner ikkje til at det er samla idrettshistorie i Setesdal tidlegare – og ei ev støtte bør ha 
føringar i høve etablering av lokal komité med tilsvarande idrettsveteranar/ 
idrettslagsrepresentantar og historieinteresserte og bibliotek-/ arkivansvarlege frå dei fire 
kommunane – for gjere eit ekstra dokumentasjonsarbeid i Regionen i samband med dette. Ein 
reknar med at «Setesdalsmuseet» kan bistå den lokale innsamlinga/komiteen. 
 
 
Valle, den  16.04.2015 
 
 
Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 
 
Vedlegg 

1 Søknad om midler til Idrettens Historie i Aust-Agder 
2 aaik_jubileumsbok_forprosjekt_endelig 
3 Budsjett for Idrettens Historie i Aust-Agder 

 



 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

Post- og besøksadresse: Sør Amfi, Østenbuveien 80, 4848 Arendal 
E-postadresse: aust-agder@idrettsforbundet.no Hjemmeside: www.idrett.no/aust-agder Tlf: 370 60800 

  

 

 

 

 

Setesdal Regionråd 

v/styreleder Tarald Myrum 

 

 

Arendal, 5. februar 2015 

 

 

 

 

 

Søknad om økonomisk støtte til utarbeidelse av bokverk – Idrettens historie i 

Aust-Agder. 

 
Aust-Agder idrettskrets planlegger å lage et bokverk om idrettens historie i Aust-Agder som skal utgis 

ifm idrettskretsens 100-års-jubileum i april 2019. Idretten er den største frivillige organisasjonen i 

fylket med nær 50 000 medlemskap i over 300 idrettslag. Det er laget svært mange klubb-

historiebøker, men ingen verk som tar for seg hele idrettshistorien i fylket som helhet. Idretten og 

samfunnet fortjener å få et flott bokverk der dette samles, og hvor man setter idretten inn i et 

samfunnsmessig perspektiv. 

 

Aust-Agder var et foregangsfylke i opprettelsen av frivillige organisasjoner i andre halvår av 1800-

tallet. Skipsfart og skipsindustri langs kysten førte til økonomisk vekst og velstand, som igjen skapte 

dannelse av massevis av ulike frivillige organisasjoner både innen politikk, kristenliv, idrett og andre 

områder. 

 

Norges nest eldste idrettsklubb er Arendals Turnforening, men det er mange andre idrettsklubber i 

Aust-Agder som er over 100 år gamle, og som har betydd mye for samfunnsutviklingen i landsdelen, 

og idrettsutviklingen i landet. 

 

Idrettens Historie i Aust-Agder skal bli et bokverk som er planlagt å føres i pennen av en profesjonell 

forfatter. Boken blir på 500-600 sider, og vi vil legge vekt på å sette idretten inn i et større 

samfunnsmessig perspektiv. Prosjektgruppen består av usedvanlig engasjerte idrettsveteraner og 

historikere fra hele fylket: Olav Ulltveit-Moe, Thom Krakstad, Ole Goderstad, Marie Tveiten, Astri 

Rysstad, Karl Stalleland, Ida van der Geest, Jorun Ausland og Trond Harstad. Undertegnede er 

sekretær for gruppen. 

 

Aust-Agder Kulturhistoriske senter støtter prosjektet med ansettelse av forfatter, kontorplass, 

kildemateriale, arkivering, bildebehandling osv, og er meget begeistret for prosjektet. 

 

Vedlagt ligger forprosjektet til bokverket; «Unik idrettshistorie i Aust-Agder» som har høstet lovord 

både hos Aust-Agder fylkeskommunes kulturavdeling og hos Aust-Agder Kulturhistoriske senter. 

Forprosjektet er forfattet av historiker Hanne Hvalby. 

 

Vedlagte budsjett viser kostnadene for prosjektet og hvordan finansieringen planlegges. Budsjettet er 

satt opp med hjelp fra forlagssjef Solveig Røvik, Bokbyen Forlag, Tvedestrand. 

mailto:aust-agder@idrettsforbundet.no
http://www.idrett.no/aust-agder


 

Vi søker med dette Regionråd Setesdalen om en økonomisk støtte på kr 75 000 til bokverket 

«Idrettens Historie i Aust-Agder». 

 

Støtten kan fordeles over 4 år 2015-2016-2017-2018 

 
Dersom det ønskes ytterligere opplysninger, som detaljbudsjett e.l., kan undertegnede kontaktes. 

 

 

Vedlegg:  Forprosjekt «Unik idrettshistorie i Aust-Agder» 

  Budsjett 

 

 

 

Med sportslig hilsen 

 

Kirsten Borge (s) 

Leder 

Aust-Agder idrettskrets 

          
Svein Lien  

     Org. sjef 

     Aust-Agder idrettskrets 

      svein.lien@idrettsforbundet.no 

      Tlf 90645253 

 

 



UNIK IDRETTSHISTORIE 
I AUST-AGDER
FORPROSJEKT TIL HISTORIEVERK 
FOR AUST-AGDER IDRETTSKRETS 2019 

Av Hanne Line Hvalby
Oslo, november 2014
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FORPROSJEKT TIL HISTORIEVERK FOR AUST-AGDER IDRETTSKRETS 2019 FORPROSJEKT TIL HISTORIEVERK FOR AUST-AGDER IDRETTSKRETS 20194
BAKGRUNN
28. april 2019 er det 100 år siden Aust-Agder 
Idrettskrets ble grunnlagt.1 Idrettskretsen har 
i den anledning vedtatt å markere jubileet 
med et historieverk på ett bind, som skal 
være ferdig i 2018. Hovedmotivasjonen bak 
utgivelsen er imidlertid først og fremst den 
unike idrettshistorien fylket har, men som få 
kjenner til. I tillegg til å markere et jubileum, bør 
idrettshistorien publiseres ut fra faglige grunner, 
og verket blir i så måte et pionerarbeid. 

Aust-Agder Idrettskrets og Aust-Agder Museum 
og Arkiv (kjent som Aust-Agder Kulturhistoriske 
Senter før navnebyttet) har gjennom årenes 
løp samlet et enormt kildemateriale av 
enestående historisk verdi, som gjennom den 
rette presentasjonen vil være av både allmenn 
og akademisk interesse. I så måte er det verdt å 
poengtere at arkivene til Arendals Turnforening, 
som utgjør en betydelig del av kildematerialet, 
nylig er tatt opp i Norges dokumentarv, den norske 
delen av UNESCOs Memory of the World-register.

Styringsgruppen nedsatt av Aust-Agder 
Idrettskrets har etter anbefaling fra 
fylkeskommunen ansatt faghistoriker til å 
utarbeide forprosjektet. Forprosjektet peker i så 
måte ut retningslinjer for det kommende verket, 
men det er verdt å poengtere at disse kun er 
veiledende – historieskrivning vil alltid være en 
levende og noe uforutsigbar prosess.

OM AUST-AGDER 
IDRETTSKRETS
Aust-Agder Idrettskrets er fellesorganet for all 
idrett i Aust-Agder. Idrettskretsen består av 
alle fylkets idrettslag, idrettsråd og særkretser 
tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske Komité.

1 ”Aust-Agder Distriktslag for Idræt” ble den første organisasjonen 
kalt i 1919. Navnet ble skiftet til Aust-Agder Idrettskrets i 1945. (Helge 
Krogh, Aust-Agder Idrettskrets 1919-1969, (Arendal: Aust-Agder 
Idrettskrets, 1970) 4, 41.)

Idrettskretsen er fylkets desidert største frivillige 
organisasjon. I dag er det hele 44 697 registrerte 
medlemskap i idrettskretsen og rundt 19 000 i 
bedriftsidretten, fordelt på 184 idrettslag og 130 
bedriftsidrettslag. I Aust-Agder er det registrert 25 
særidretter organisert som særkrets eller region, 
men totalt i fylket er det registrert atskillig flere.

Idrettskretsen arbeider med lovpålagte oppgaver 
og saker av felles interesse for idretten, med 
idrettspolitiske innsatsområder for å styrke 
idrettens rammevilkår, og med service- og 
støtteoppgaver overfor sine medlemmer 
for å styrke aktivitets- kompetanse- og 
anleggsutviklingen. I tillegg går idrettskretsen 
aktivt inn for å spre informasjon om idrettens 
verdier og verdiskapning.2

MÅL MED 
HISTORIEVERKET
Kort oppsummert er målene med historieverket at 
det skal:
• Være et forskningsarbeid med nye og brede 

perspektiver på idretten.
• Skrives med en kulturhistorisk vinkling.
• Ikke bare handle om idrettens historie, men 

også om idretten som samfunnsaktør.
• Vise hva som var spesielt ved idretten i Aust-

Agder, og hvordan det var et foregangsfylke 
på visse områder.

• Ta for seg både fylkets idrettshistorie og 
idrettskretsens historie.

• Ta for seg både toppidrett og breddeidrett.
• Vise menneskene i og rundt 

idrettsorganisasjonene.
• Kunne komplimentere andre historieverk 

samtidig som det står støtt på egen hånd.
• Appellere til en bred målgruppe bestående av 

allmennheten, yrkeshistorikere, politikere, 
skoleverket og idrettsorganisasjonene.

2  ”Om Idrettskretsen”, http://www.idrett.no/krets/aust-agder/
omidrettskretsen/Sider/omidrettskretsen.aspx. Oppsøkt 14.06.2014
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Utdyping av mål
Boken skal altså være et mye mer omfattende 
forskningsarbeid og historieverk enn tidligere 
utgivelser. I så måte vil det være gunstig å skrive 
verket ut fra en kulturhistorisk vinkling. En 
kulturhistorisk vinkling innebærer at idrettene, 
kildene og menneskene historiseres – de sees i lys 
av sin tid. Det betyr også at grupper som tidligere 
historietradisjoner har behandlet forholdsvis 
overfladisk – som kvinner, barn, ressurssvake og 
andre grupper – presenteres mer inngående. Det 
vil være viktig å diskutere relasjonene mellom 
idrettene og miljøene de vokste fram i, og da også 
se idrettene i sammenheng med nasjonale og 
internasjonale endringer.

Mangel på en slik teoretisk dybde vil føre til at det 
ferdige resultatet blir faglig svakere. Heller ikke 
er det noen motsetning mellom å ha et teoretisk 
gjennomtenkt, kulturhistorisk verk og det å nå 
bredt ut. En kulturhistorisk vinkling må skrives i 
tråd med ambisjonen om å lage et historieverk for 
allmennhet. Boken skal ikke bestå av lange, tunge 
og uhåndgripelige avsnitt, men være behagelig og 
enkel å lese, samt inneholde en mengde bilder.

At verket skal handle om idretten som 
samfunnsaktør betyr at idrettens betydning for 
helse, trivsel, identitet, samhold, likestilling, 
utvikling og innflytelse på praktisk politikk trekkes 
frem. Samtidig skal det stilles kritiske spørsmål 
rundt idretten og idrettsarbeidet i Aust-Agder

Verket skal være en bred historisk fremstilling 
av idretten i fylket. Det innebærer ikke minst 
å formidle at idrettene alltid vil være avhengig 
av det brede lag av utøvere, trenere, ildsjeler 
og tribuneslitere – menneskene i og rundt 
idrettsorganisasjonene – for å fungere.
 
Verket kan ellers komplimentere bøkene som 
forfattes for jubileene til Arendal og Risør 
kommune i 2023 og Vest-Agder Idrettskrets i 2017. 
Samtidig blir boken et historisk referanseverk og 
pionerarbeid i seg selv.

Målgrupper
Tidligere utgivelser om idretten i Aust-Agder 
retter seg hovedsakelig mot lesere som allerede 
er kjent med deler av regionens idrettshistorie, 
eller som er spesielt interesserte i ulike aspekter 
ved arbeidene. Målgruppen for historieverket 
innbefatter selvfølgelig idrettsorganisasjonene selv, 
men med en bred målgruppe fordres det at boken 
fungerer på flere nivåer, og en god historiebok gjør 
ofte nettopp det.
 
Med en kulturhistorisk vinkling, skrevet på 
et lesevennlig og underholdene vis, og en 
gjennomgående diskusjon rundt idretten 
som samfunnsaktør vil verket være relevant 
for allmennheten. Samtidig henger mange 
lokalsamfunns identitet nøye sammen med 
stedenes idrettslag. Når idrettslagene så settes inn 
i en større kontekst byr det på utvidet forståelse for 
og styrkede bånd til ”sin” idrett i lokalsamfunnet.

For yrkeshistorikere vil en moderne, 
kulturhistorisk vinkling nesten være en 
forutsetning for at boken skal være av faglig 
interesse. Verket vil da være relevant både 
for historikere som går i dybden på norsk 
idrettshistorie, og for dem som studerer 
lokalhistorie med idrettslige berøringspunkter.

Det forskningsarbeidet som ligger til grunn for 
verket vil være relevant for politiske beslutninger 
rundt dagens idrett i Aust-Agder. Spesielt med 
tanke på hva som blir funnet ut om idretten og 
idrettsarbeidet i fylket de siste tiårene – noe det 
knapt er forsket på så langt. For skoleverket kan 
boken benyttes i undervisning og prosjektarbeid i 
ungdomsskolen og videregående skole.

TIDLIGERE LITTERATUR
Det siste jubileumsskriftet for Aust-Agder 
Idrettskrets, Aust-Agder Idrettskrets 1919-1969 
av Helge Krogh, ble utgitt ved 50-årsmarkeringen 
i 1969. Den gang bestod idrettskretsen av 62 
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klubber og lag og av 18 særkretser og utvalg.3 
Siden den gang er lagene i idrettskretsen omtrent 
femdoblet, og en rekke nye idretter har kommet til. 
Mye har altså skjedd med idretten i fylket og med 
idrettskretsen selv i årene som er gått siden siste 
jubileum.

I 1984 utga Aust-Agder Idrettskrets verket 
”Frihet, Sunnhet, Kultur”: Arbeideridretten 
i Aust-Agder i 30-åra av Eirik Sørsdal. 
Innledningsvis skriver Sørsdal: ”Direkte og 
indirekte stiller boka flere spørsmål som burde 
være grunnlag for et forskningsarbeid av langt 
mer omfattende størrelse. Men det har ikke vært 
noen målsetning å lage en slik forskningsrapport; 
ei heller midler til det. Likevel burde det 
gjøres, og som sådan er bokas materiale et bra 
utgangspunkt.”4 I boka beskrives blant annet 
det organisatoriske og politiske arbeidet i Aust-
Agder Arbeideridrettskrets, samt idrettsstriden 
i fylket som kom sterkt til uttrykk gjennom den 
såkalte ”Dristugsaken”. Dette er noen av temaene 
i Arbeideridretten i Aust-Agder i 30-åra som kan 
utdypes i historieverket.

Når det gjelder særkretsene i Aust-Agder så har de 
fleste allerede skrevet sine mer eller mindre nylige 
jubileumsskrift. Poenget med historieverket er 
da heller ikke å repetere særkretsenes historier. I 
likhet med Arbeideridretten i Aust-Agder i 30-åra 
etterspør imidlertid enkelte av jubileumsskriftene 
mer utfyllende verk, og inneholder materiale 
som danner bra utgangspunkt for videre 
forskningsarbeid.5 Noen gir også korte, fine 
sammendrag av fylkets idrettshistorie, som 
Nettball og volleyball i Aust-Agder om perioden 
fra 1920- til 1940-tallet.6

3  Arne Mosberg, ”Formannen i Jubileumsåret”, i Aust-Agder 
Idrettskrets 1919-1969, av Helge Krogh, (Arendal: Aust-Agder 
Idrettskrets, 1970) 4.
4  Eirik Sørsdal, ”Frihet, Sunnhet, Kultur”: Arbeideridretten i Aust-
Agder i 30-åra, (Arendal: PROBU, 1984) 4.
5  Se for eksempel Reidar Jordell, Arne Mosberg, Inger Marie Mouland 
og Gunnar Dag Tørå, Aust-Agder Orienteringskrets 1946-1996, 
(Arendal: Aust-Agder Orienteringskrets, 1996) 1.
6  Scott Aanby, Nettball og volleyball i Aust-Agder: Aust-Agder 
Volleyballkrets 1947-1997, (Arendal: Aust-Agder Volleyballkrets, 1997).

Aust-Agder Idrettskrets 1919-1969, 
Arbeideridretten i Aust-Agder i 30-åra og 
særkretsenes historier er ganske så ”rett-frem” 
fortellinger om organisasjonenes utvikling og 
oppsummering av idrettsprestasjoner. Disse 
verkene fungerer godt som kilder til rene 
faktaopplysninger, og er skrevet med et lett 
og leservennlig språk. I tillegg inneholder de 
anekdoter, avisutklipp, bildemateriale og lignende 
som gir interessante innblikk i en annen tid. 
Imidlertid er det med mye ved denne andre 
tiden som det ikke ligger i verkenes format å gi 
svar på og kommentere. De tidligere utgivelsene 
historiserer og diskuterer i liten grad kildene de 
anvender og personene de omtaler.

SKISSE TIL INNHOLD
Skissen til innhold er relativt omfattende og bygger 
på en grundig gjennomgang av tidligere litteratur, 
annen idrettshistorie, samt på innspill fra 
prosjektets styringsgruppe. I skissen presenteres 
en god del mulige temaer, problemstillinger 
og innfallsvinkler for historieverket. Selv om 
verket skal ha en bred historisk fremstilling av 
idretten i fylket, kan imidlertid ikke alt komme 
med. Forfatteren må avgjøre hva som synes 
mest fruktbart. Det forventes også at kommende 
forskning vil kunne gi nye innspill og andre 
prioriteringer. Når verket nærmer seg endelig 
form kan ekstra materiale omdannes til ”spin-off” 
produkter for interesserte historielag.

Turn, friidrett, fotball, håndball, volleyball, 
orientering, langrenn, skihopp, skøyter, sykling, 
seiling, roing, mosjonsidrett og bedriftsidrett 
har vært noen av de viktigste idrettene i Aust-
Agder og skal behørig omtales. Naturforhold, 
økonomiske forutsetninger og ”mote” er noen av 
årsakene til at ulike idretter har fått innpass visse 
steder i fylket, mens andre ikke. Det er enda ikke 
bestemt om disse idrettenes utvikling skal få egne 
kapitler eller bakes inn i kronologiske kapitler. 
Om verket inndeles kronologisk, etter historiske 
perioder, er det aldri helt enkelt å sette grenser 
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for slike perioder – det er ingen skarpe skiller som 
er gyldige på ”alt”. Det blir opp til forfatteren å 
avgjøre hva som blir den mest naturlige løsningen.

Det er verdt å påpeke at Aust-Agder Idrettskrets 
er til for idretten, ikke omvendt. Samtidig er det 
på sin plass at organisasjonen og dens utvikling 
blir en viktig del av boken. Ellers må det sies at 
boken skal redigeres innbydende, oversiktlig og 
med ”luftig tekst”. Kapitlene skal ikke være for 
lange, og de deles opp i underkapitler. Boken skal 
også inneholde kart med kommuner – i lesbar 
målestokk – og en oversikt over medlemsklubbene 
i Aust-Agder Idrettskrets.

Innledningen
I innledningen beskrives verkets formål og 
tilblivelse. Begrepet ”idrett” må også defineres. 
Stein Tønneson skriver i Norsk Idrettshistorie: 
Folkehelse, trim, stjerner 1939-1986 fra 1987, at 
når idrett betraktes som lek eller underholdning, 
kalles det gjerne ”sport”. ”Idrett”, skriver han, 
er et typisk norsk ord som i større grad tar opp 
i seg utviklingen av ”folkesunnhet” enn hva 
”sport” gjør.7 Likevel, om idrett resulterer i bedre 
folkehelse, idrettsarbeid, triveligere miljø og lettere 
tilgjengelighet til forskjellige arenaer så er det en 
bonus, og ikke idrettens fremste formål. ”Idrett” 
forbindes først og fremst med konkurranse, og 
innbefatter både bredde- og toppidrett.

For å regnes som idrett kreves en 
organisasjonsmessig tilhørighet i Norges 
Idrettsforbund. Dagens oppgavefordeling 
mellom Aust-Agder Idrettskrets kontra Norges 
Idrettsforbund og ulike særforbund og særkretser 
klargjøres kort i innledningen. Slik unngår man 
at lesere uten kjennskap til denne fordelingen 
faller av utover i boken når de tidligere og nyere 
organisasjonenes forhold seg imellom diskuteres.

7  Stein Tønneson, Norsk Idrettshistorie: Folkehelse, trim, stjerner 
1939-1986, (Oslo: Aschehoug, 1987) 124.

En av de mulige vinklingene innledningen 
kan trekke frem, er hvordan det i perioder har 
vært diskusjoner og interesserkonflikter rundt 
idretten i Aust-Agder: Fra turn mot gymnastikk 
i den organiserte idrettens oppstartfase,8 til 
”Dristugsaken” på 1930-tallet, og til dagens 
diskusjoner rundt topp- versus breddeidrett. Det 
er denne type forhandlinger som har bidratt til å 
forme samfunnets holdninger til hva idrett skal 
være.

”Førhistorisk tid”
Mesteparten av kildene om den tidlige idrettslige 
aktiviteten i Aust-Agder er først å finne fra 
1850-tallet av. Før den tid har imidlertid 
menneskene i Aust-Agder selvfølgelig også 
drevet med ulike former for kroppsøving, lek 
og kappestrid. Fra vikingtiden kjenner vi til 
konkurranser som steinløfting og stokkekast. I 
innlandet har mennesker trolig tevlet på ski, på 
gårdene har det foregått konkurranser knyttet til 
arbeidet der, på kysten har folk rodd og svømt om 
kapp. Imidlertid har slike øvelser og konkurranser 
foregått uten noen særlig overordnet organisering.

En tevling som nesten har fått legendestatus i 
Aust-Agder, er skytekonkurransen til Arendals 
kondisjonerte herrer tidlig på 1800-tallet. Det 
lokale uttrykket ”å skyte papegøyen” om noen som 
har vært spesielt heldige, skal etter sigende stamme 
fra disse konkurransenes papegøyemålskive.9 
”Borgervæpningen” under det årlige 
arrangementet ”Kjæmpestaden” i Arendal har også 
røtter tilbake til disse konkurransene. Avisene 
omtaler jevnlig de gamle skytekonkurransene 
med papegøyemålskiven, men de historiske 
kildene om begivenheten er vanskelig å oppspore. 
Muligvis blir begivenheten omtalt i andre bind 
av Arendals historie. Forfatteren av det bindet 
kan derfor kontaktes for hjelp og råd angående 
kildesituasjonen.

8  Finn Olstad, Norsk Idrettshistorie: Forsvar, sport, klassekamp 1861-
1939, (Oslo: Aschehoug, 1987) 43.
9  Papegøyeskyting, også med levende papegøyer, skal i tillegg ha 
foregått i Bergen helt fra 1497, og før den tid vært en konkurranse blant 
annet i franske middelalderlaug. (Bergens Avisen, http://www.ba.no/
nyheter/article5751770.ece Oppsøkt 05.10. 2014.)
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Aust-Agder som foregangsfylke: 
Pionertiden fra 1850-tallet til 1919
Centralforeningen for Udbredelse af 
Legemsøvelser og Vaabenbrug ble i 1861 den 
første landsomfattende idrettsorganisasjon i 
Norge. Centralforeningen oppstod altså lenge før 
Aust-Agder Idrettskrets ble dannet i 1919. Denne 
delen av boken bør diskutere om det da tok 58 
år å organisere idrettsarbeidet i Aust-Agder inn i 
klubb, krets og forbund. Spesielt viktig blir det i 
den sammenheng å undersøke hva og hvem det 
egentlig var som førte til at Aust-Agder Distriktslag 
for Idrett ble dannet. Videre må det tas opp hva 
som skilte den idrettslige aktiviteten i bystrøkene 
ved kysten fra bygdene i innlandet, og hvordan 
denne idretten ble organisert før 1919.

Centralforeningen arbeidet i begynnelsen særlig for 
fremme av skytetrening, innføring av gymnastikk 
i skolene og oppfordret videre skytterlagene 
til å gå inn for skiløping. En vesentlig del av 
Centralforeningens mål med arbeidet var å bedre 
landets forsvar. Der skytterlagene før hadde vært 
sosialt eksklusive, arbeidet foreningen fra 1861 av 
derfor med å nå alle samfunnsklasser.10 Hvordan 
dette i praksis gikk i Aust-Agder kan undersøkes 
i denne delen av verket. Helt frem til 1960 var 
skytterlagene nemlig viktige bestanddeler i en del 
av fylkets kommuner.

Andre tidlige lag og klubber i Aust-Agder ble stiftet 
i 1870- og 1880-årene, og var knyttet til vinter- og 
vannsport. I innlandet, hvor ski hadde vært brukt 
som fremkomstmidler i lange tider, og i østre del 
av fylket, ble skiløp svært viktig – med skihopp 
som en populær avløper. Skøyting på fjordisen og 
islagte vann fikk tidlig også høy oppslutning, først 
som mosjonsidrett, og etter hvert ble det arrangert 
oppvisninger i kunstløp. Først etter århundreskiftet 
ble det vanlig med hurtigløp i moderne forstand.11 
Ved kysten hadde seiling lange tradisjoner. Den 
første Landsregattaen ble arrangert i 1886, og 

10  Olstad, Norsk Idrettshistorie: Forsvar, sport, klassekamp 1861-
1939, 11, 15.
11  Krogh, Aust-Agder Idrettskrets 1919-1969, 10-13.

Arendals Seilforening stiftet året etter på initiativ 
fra skipsreder Christian Stephansen. Det var også 
sedvane med rokonkurranser med bruksbåter 
hver 17.mai, men tevlingene var ikke organisert av 
noen idrettsledelse og tok mer form av en folkefest. 
Roing fikk sin moderne form først i 1880-årene.12

Flere av idrettene ble opprinnelig organisert etter 
initiativ fra fylkets turnforeninger. Da tyskeren 
Joseph Stockinger grunnla Arendals Turnforening 
i 1857 stiftet han fylkets eldste og Norges nest 
eldste idrettsforening. Foreningen ble raskt mektig 
populær. Sam Eyde minnes for eksempel i ”Mitt liv 
og mitt livsverk” turnøvelsene han og kameratene 
bedrev i 1870-årene, noe som også siteres i Aust-
Agder Idrettskrets 1919-1969.13 Slike kilder hvor 
samtidige beskriver erfaringer med idrettene 
og organiseringen av dem gir kjøtt på benet til 
historiske fremstillinger, og verket bør krydres med 
mange av dem. 

Til forskjell fra hva som mye er tilfellet i Aust-
Agder Idrettskrets 1919-1969 bør imidlertid 
forfatteren så langt det lar seg gjøre også diskutere 
slike sitater. For hvorfor var det at turn slo så 
kraftig an hos Sam Eyde og arendalittene? Det 
hadde selvfølgelig aldri skjedd uten personen 
Stockinger og hans engasjement, et poeng Aust-
Agder Idrettskrets 1919-1969 behandler relativt 
grundig.14 Likevel diskuterer ikke skriftet hva det 
var i den lokale kulturen som gjorde at turn kunne 
slå an i Arendal. Heller ikke kontekstualiserer 
det i særlig grad de andre, hovedsakelig engelske, 
idrettene som tidlig ble populære i Aust-Agder, 
som friidretten i turnkjølvannet og fotballen rundt 
år 1900, samt idretter som fikk en mer ujevn 
deltagelse, som tennis og sykling.

Som sagt er arkivet til Arendals Turnforening tatt 
opp i Norges Dokumentarv, den norske delen 
av UNESCOs Memory of the World-register. 
Kulturrådet sier i begrunnelsen at: 

12  Krogh, Aust-Agder Idrettskrets 1919-1969, 9.
13  Krogh, Aust-Agder Idrettskrets 1919-1969, 5-7.
14  Krogh, Aust-Agder Idrettskrets 1919-1969, 5-8, 14-16.
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Arkivet er eit døme som dokumenterer framveksten 
av den frivillige idrettsrørsla som ei brei folkerørsle 
med stor innverknad i norsk samfunnsliv. Arkivet er 
unikt i nasjonal samanheng fordi det er frå landets 
nest eldste idrettslag og på det næraste er komplett 
frå skipinga fram til i dag. Arkivet fortel om tidlig 
rekruttering og kva som motiverte til medlemskap.

Med en slik grundig dokumentasjon av den tidlige 
perioden for hånden, må det i dette verket dermed 
la seg gjøre å kontekstualisere turnhistorien og de i 
startfasen tilknyttede idrettene.

De tidlige idrettene kan selvfølgelig sees i 
sammenheng med datidens fokus på sunnhet 
og atletiske kropper, i hvert fall når det gjaldt 
menn. Samtidig sveipte en foreningsånd 
over regionen. Arendals Turnforening var for 
eksempel atskillig bredere de første årene, i 
tillegg til å drive idrett dannet de også sangkor 
og teatergruppe. Ungdomslagene ble dannet 
litt lenger ut på 1800-tallet, og kom frem til 
1960-tallet å utgjøre hovedtyngden i Aust-Agders 
idrettsarbeid – enkelte idrettslag på 2000-tallet 
startet som ungdomslag. For hele fylket hadde ikke 
særforbundene den samme betydningen, de var 
nesten utelukket knyttet til byer og tettsteder.15

Spesielt interessant er det å diskutere skipsfartens 
betydning for idrettens innpass i fylket. 
Kystregionen i Aust-Agder var en internasjonal 
arena, med noen av Europas viktigste havnebyer. 
I hvert fall kapteinene må ha brakt med seg visse 
idrettslige holdninger hjem igjen. Kontakten 
med England var svært sterk og fra 1880-årene 
tenderte idretten i byer og tettbygde strøk 
mot ”Den engelske modellen”. Denne innebar 
massemønstringer, rammeregler, planmessig 
trening, ideen om idrett som et mål i seg selv 
og fokus på konkurranser løsrevet fra praktiske 
ferdigheter.16

15 Olstad, Norsk Idrettshistorie: Forsvar, sport, klassekamp 1861-
1939, 171.
16  Olstad, Norsk Idrettshistorie: Forsvar, sport, klassekamp 1861-
1939, 9, 165.

Profesjonaliseringen av idretten kom imidlertid 
sent til Norge og Aust-Agder. Ved utgivelsen av 
jubileumsskriftet i 1969 fikk idrettsutøvere så å 
si aldri betalt, mens i England oppstod det for 
eksempel en profesjonell fotballkultur allerede på 
slutten av 1800-tallet, med fattige utøvere som 
måtte spille for føden. Ved slike sammenligninger 
mellom idrettskulturen i Aust-Agder og 
idrettskultur andre steder kan verket også si noe 
om hva fylkets idrett i tidligere tider egentlig var, 
nemlig noe av et overskuddsfenomen.

For eksempel ble det under anleggstiden på 
Eydehavn i Arendal i ledige stunder drevet mange 
former for idrett, spesielt bryting og boksing, 
noe som førte til opprettelsen av Eydehavn 
idrettslag i 1916.17 Med unntak av arbeideridretten 
har bryting og boksing ellers aldri vært særlig 
utbredt i Aust-Agder. De tidligere verkene om 
Aust-Agders Idrettshistorie gir ikke et fullstendig 
bilde av hvorfor det var slik. Hadde det noe med 
arbeiderbevegelsens idealer knyttet til fysisk arbeid 
å gjøre?

Selv om en del folk i Aust-Agder hadde tid og 
krefter til å drive med idrett på fritiden, er det 
likevel klart at idrettskulturen i fylket ikke speilte 
et egalitært samfunn. De tidligere verkene er ofte 
uklare på om det var ulike lag av befolkningen 
som dominerte idrettene på 1800-tallet og helt 
i starten av 1900-tallet, eller om de bestod av en 
salig blanding. Menneskene i den tidligste fasen 
blir dermed noe uhåndgripelige. Historieverket bør 
derfor i enda større grad enn de tidligere verkene 
diskutere og beskrive menneskene i den tidlige 
idrettskulturen.

Joseph Stockinger ønsket at turn skulle bidra 
til politisk frihet.18 Likevel var det på hans tid 
borgerskapets ungdom som bedrev idrett. På 
landsbygda var det ikke det samme økonomiske 
grunnlaget for å danne idrettsforeninger, 

17 Krogh, Aust-Agder Idrettskrets 1919-1969, 12.
18 Olstad, Norsk Idrettshistorie: Forsvar, sport, klassekamp 1861-
1939, 43.
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turn kom derfor mye senere til innlandet. 
Imidlertid eksisterer det kilder i arkivene til 
Arendals Turnforening som forteller om en 
friidrettslignende konkurranse Stockinger var med 
og arrangerte mellom sine turnere og landsbygdas 
bondesønner. Turnerne ønsket å bevise at deres 
idrett ga like mye smidighet, styrke og utholdenhet 
som kroppsarbeid. Og turnerne vant alle øvelsene 
unntagen én som gikk ut på å bære stein. Denne 
konkurransen må kunne kalles et av Norges første 
idrettsstevner!19

Den organiserte idretten var på mange måter et 
resultat av 1800-tallets industrielle utvikling. 
Folk fikk nye konsepter om fritid og fritidssysler, 
og industrimagnatene bekostet sønnenes 
idrettslige aktiviteter. For eksempel fikk vinnerne 
av skytekonkurransene fantastiske premier av 
Sam Eyde – han ga til sammen en hel sølvskatt. 
Han testamenterte også aksjer og en viss sum til 
idrettspremier til blant annet Eydehavn. Det blir 
muligvis litt jobb å finne de direkte kildene på 
dette, men de eksisterer. For på 1970-tallet ble 
Sam Eydes Idrettsfond dannet, og hvert år deler 
det fremdeles ut 10 000-15 000 kr til klubber med 
tilhold i gamle Moland kommune.

Historieverket bør også ta opp idrettens 
grenseproblematikk. For eksempel ble en forløper 
til Agder Fotballkrets stiftet i Kristiansand, med 
Grane og andre klubber fra Aust-Agder involvert. 
Det er altså verdt å minne om at fylkesgrensene 
er konstruerte – menneskene i idretten opptrådte 
ikke i en lukket, regional sfære.

Politisering av idretten: Konflikt, krig 
og sammenslåing 1919-1945
1919 ble både Aust-Agder Distriktslag for Idrett og 
Norges Landsforbund for Idrett opprettet. Grovt 
sagt kan sistnevnte kalles Centralforeningens 
arvtager. I Norges Landsforbund fikk 

19 Stevnet står omtalt i Rolf Fredriksens (red.) Aust-Agder 
Friidrettskrets 1923-1998, (Arendal: Aust-Agder Friidrettskrets, 1998) 
9-10; og Krogh, Aust-Agder Idrettskrets 1919-1969, 8-9; men begge 
steder uten kildereferanse.

særforbundene og tilhengerne av spesialisering 
av idretten stadig større innflytelse. Det hadde 
vært delte meninger innad i idrettene om de 
skulle ha rene linjer eller om de skulle slå seg 
sammen. Forsvarsdepartementet måtte skjære 
igjennom og bestemme at idrettene skulle inngå i 
både særforbund og særkretser.20 I verket kan det 
dermed diskuteres om denne avgjørelsen egentlig 
var et kompromiss.

Tilspissede politiske og sosiale forhold førte så til 
stiftelsen av Arbeidernes Idrettsforbund i 1924. 
Herunder hørte Aust-Agder Arbeideridrettskrets. 
Forfatteren kan i denne delen blant annet 
diskutere hvorfor Arbeidernes Idrettsforbund ikke 
bestod av særforbund, men kun av idrettskretser. 
Trolig hadde det noe å gjøre med at ledelsen i 
arbeideridretten var preget av en antielitistisk 
tenkning og tok klare nyttehensyn: Idrettsarbeidet 
skulle medvirke til å spre politiske ideer og skape 
samhold.21

Spesielt arbeideridrettens politiske ideer var 
potensielt sprengstoff i mellomkrigstiden. 
”Dristugsaken” huskes den dag i dag. Kort 
oppsummert handlet den om at Åmliklubben 
Dristug i 1932 delte seg i to mellom Norges 
Landsforbund for Idrett og Arbeidernes 
Idrettsforbund, noe som resulterte i kamp 
om ”Dristug”-navnet og klubbens eiendeler. 
Noe senere inntraff en lignende konflikt 
innen Feviklaget Express. Det kom til politisk 
innblanding, rettssak og høylytte reaksjoner. 
Konflikten er dekket i Aust-Agder Idrettskrets 
1919-1969 og i Arbeideridretten i Aust-Agder i 
30-åra. Med historieverket er det imidlertid gode 
muligheter for å utvide perspektivet på konflikten. 
Spesielt yngre lesere kan forstå saken bedre 
om Aust-Agder Arbeideridrettskrets plasseres 
enda tydeligere inn i en polarisert nasjonal og 
internasjonal kontekst.

20 Olstad, Norsk Idrettshistorie: Forsvar, sport, klassekamp 1861-
1939, 119-124.
21 Olstad, Norsk Idrettshistorie: Forsvar, sport, klassekamp 1861-
1939, 284; og ”Idrett i Norge” i Store Norske Leksikon, https://snl.no/
Idrett_i_Norge Oppsøkt 19.08 2014.
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I tillegg kan det være interessant å undersøke 
om det var noen kontakt mellom Aust-Agder 
Arbeideridrettskrets og Sovjet. I Arbeideridretten 
i Aust-Agder i 30-åra nevnes det kun i så måte 
at representanten til Arbeidernes Idrettsforbund 
i Sovjet lærte bort nettball – senere kjent som 
volleyball – i Åmli. Nettball krevde lite plass, og 
fra Åmli spredte interessen for spillet seg videre i 
fylkets innland og spesielt til realskolene der.22

Etter et Stortingsvedtak i 1936, det såkalte 
”Idrettsforliket”, måtte Norges Landsforbund for 
Idrett og Arbeidernes Idrettsforbund anerkjenne 
hverandre. I 1940 ledet imidlertid nødvendigheten 
av en samlet front mot nazismen til forsoning 
mellom Norges Landsforbund for Idrett og 
Arbeidernes Idrettsforbund. Ganske snart etter 
invasjonen av Norge ble de to forbundene enige 
om å legge resten av sammenslåingen og alt 
idrettsarbeid på is. Tidligere verker gir derfor 
inntrykk av at det ikke er mulig å oppdrive noe 
særlig informasjon om idretten i Aust-Agder under 
krigen. I Aust-Agder Idrettskrets 1919-1969 går det 
kort frem at orientering ble populært fordi idretten 
var såpass ”skjult”.23 Likevel bør det kunne gjøres 
å behandle idretten under krigen noe grundigere, 
som selve idrettsstreiken, det som var av illegal 
idrettslig aktivitet, trening om bord blant fylkets 
krigsseilere og de nazistiske forsøkene på å få 
kontroll over idretten.

I februar 1946 ble det samlende Norges 
Idrettsforbund offisielt stiftet. Men allerede før den 
tid, i 1945, var Aust-Agder Distriktslag for Idrett 
og Aust-Agder Arbeideridrettskrets erstattet av 
én organisasjon under dagens navn, Aust-Agder 
Idrettskrets. I etterkrigstiden hersket oppfatningen 
om at det var Aust-Agder Distriktslag for Idrett 
som var den ”ekte” far til Aust-Agder Idrettskrets 
– de to ble egentlig telt som én. Aust-Agder 

22 Sørsdal, Arbeideridretten i Aust-Agder i 30-åra, 47.
23 Krogh, Aust-Agder Idrettskrets 1919-1969, 43-44. Et spørsmål det 
kanskje er verdt å undersøke, er hvorfor det var en overvekt av folk med 
teknisk bakgrunn i orienteringsløp. Hadde det noe med tekniske evner 
å gjøre? For mer om orientering, se Gro Christensen, ”Gjersdølingene 
tar fram kart og kompass”, i Før i tida…, (Gjerstad Historielag, 
2010) 35-43; og Jordell, Mosberg, Mouland og Tørå, Aust-Agder 
Orienteringskrets 1946-1996.

Arbeideridrettskrets skal bare ha vært et opptrinn 
av begrenset betydning. Disse holdningene 
videreføres i Aust-Agder Idrettskrets 1919-
1969. Hvorfor denne oppfatningen hersket bør 
diskuteres i historieverket. For i dag er det tydelig, 
og viktig å få frem, at Aust-Agder Distriktslag for 
Idrett og Aust-Agder Arbeideridrettskrets var to 
jevnbyrdige organisasjoner, som sammen dannet 
Aust-Agder Idrettskrets. De var begge ekte ”fedre” 
til idrettskretsen.

Oppbygging av idrettskretsen 1945-1971
I denne delen av historieverket belyses 
oppbyggingen av Aust-Agder Idrettskrets. 
Kretsens ledere bør trekkes frem – hadde alle 
idrettslig bakgrunn? Var det i så fall et sterkt 
indre samhold, en enighet om at idrettens egne 
interesser fikk forrang fremfor utenforliggende 
mål? Idrettskretsene i Norge spilte nemlig en 
betydelig rolle innen idrettsledelsen da de kom i 
posisjoner på 1960-tallet. Likevel skal særkretsene 
på 1950- og 1960-tallet, ifølge Tønneson, mer 
ha vært organer for særforbundene enn ledd i 
idrettskretsenes apparat.24 Forholdet i perioden 
mellom Aust-Agder Idrettskrets, særkretsene og 
særforbund bør derfor analyseres.

Å både ha religiøst og idrettslig medlemskap var 
på denne tiden en sjeldenhet. ”Det forklarer nok 
noe av idrettens svake stilling på Sørlandet”25 
skriver Tønneson. Nå ser han selvfølgelig idretten 
i et landsperspektiv – alt er relativt. Om idretten 
hadde en svak stilling i Aust-Agder på denne tiden 
er dermed noe som kan diskuteres. For i løpet 
av perioden bidro overskudd fra Norsk Tipping, 
de såkalte Tippemidlene, til at det i forhold til 
tidligere skjedde mye innen fylkets idrettsarbeid: 
Bedriftsidrettsutvalg og arbeidende organer for 
idrettsmerkesaken og legekontroll ble oppnevnt,26 

24  Tønneson, Norsk Idrettshistorie: Folkehelse, trim, stjerner 1939-
1986, 148.
25 Tønneson, Norsk Idrettshistorie: Folkehelse, trim, stjerner 1939-
1986, 224.
26 Krogh, Aust-Agder Idrettskrets 1919-1969, 43. På 1970-tallet økte 
antall statuettvinnere av idrettsmerket slik at utdelingsseremonien 
måtte flyttes fra Oslo Rådhus til Arendal Rådhus – deretter har den 
foregått flere andre steder – og bli desentralisert til idrettskretsene.
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og i 1967 ble TRIM-kampanjen lansert.27 I tillegg 
grep idrettene volleyball, orientering og håndball 
raskt om seg.28 Akkurat hvorfor håndball for 
kvinner og menn ble så populært i etterkrigstidens 
Aust-Agder kan imidlertid omtales grundigere enn 
hva som er gjort i tidligere verker.29 Det kan også 
drøftes om frontene mellom idrett og kirke ble noe 
mindre steile mot slutten av perioden.

I løpet av perioden ble det dessuten opprettet 
egne utvalg for barne- og ungdomsidrett. I den 
anledning, eventuelt som et eget kapittel, må 
Osterkil-leiren og andre idrettsleire i Aust-Agder 
trekkes frem. Osterkil-leiren er helt spesiell idet 
den helt siden oppstart i 1951 var landets første 
store idrettsleir for barn. Da lå den på Fevik bad, 
før den neste år flyttet til Osterkilen og fikk navnet 
mange forbinder den med. Sommerleiren var for 
både jenter og gutter, noe som ikke er poengtert 
godt nok i Aust-Agder Idrettskrets 1919-1969. 
For det må ha vært unikt, revolusjonerende 
og vakt bestyrtelse i en del kretser med en slik 
blandingsleir. Men Osterkil-leiren er blandet 
den dag i dag og lever i beste velgående på Hove 
leirsenter på Tromøya.

Periodens idrettslige aktivitet innen sjøfart 
må også påpekes. Østover mot Sørishavet ble 
mannskapet på hvalskutene holdt i sving med 
idrettskonkurranser – spesielt fotballkamper. 
Til havn kunne sjøfolk ligge et helt år av gangen, 
og sjømannskirkene arrangerte konkurranser 
innen fotball, friidrett og en rekke andre idretter 
for dem. Sjømennene tok dermed med seg 
idrettslige holdninger hjem igjen til Aust-Agder. 
Den norske handelsflåten arrangerte også flere 
idrettskonkurranser i fylket, som Neptuniaden 
i Grimstad i 1966. I rederienes historier finnes 
diverse eksempler på slik idrettslig aktivitet.

27 ”TRIM” ble hentet fra uttrykket ”å holde kroppen i trim”, som igjen 
er hentet fra et sjøuttrykk vedrørende fartøyets stilling i vannet. Det 
norske uttrykket er tatt opp i mange europeiske språk. (Tønneson, 
Norsk Idrettshistorie: Folkehelse, trim, stjerner 1939-1986, 258.)
28  Krogh, Aust-Agder Idrettskrets 1919-1969, 43-47; og Aanby, 
Nettball og volleyball i Aust-Agder, 29-35.
29 Ida van der Geest, Med Aust-Agder håndballen gjennom 50 år, 
(Arendal: Aust-Agder Håndballkrets, 1996) 6-7; og Krogh, Aust-Agder 
Idrettskrets 1919-1969, 44.

Aust-Agder Idrettskrets i nyere tid: 
Evaluering 1971-2019
Foreløpig er de siste 48 årene satt i samme bolk, 
men i selve boken bør de deles inn i minst to 
kapitler. Historiske fremstillinger har det med å 
være mer og mer detaljerte jo nærmere i tid man 
kommer, samtidig som det er svært vanskelig å 
historisere den nylige fortiden. Spesielt de siste 
20-30 årene blir derfor trolig noe av det mest 
utfordrende arbeidet for forfatteren, og noe det bør 
planlegges ekstra god tid til å skrive. For å få en 
sammenhengende tone i verket er det nemlig viktig 
at alle kapitlene er konsekvent drøftende, og at 
man ikke går i oppsummeringsfella i fremstillingen 
av de siste tiårene. I tillegg er det som sagt knapt 
forsket på idretten og idrettsarbeidet i fylket de 
siste tiårene – dette blir altså et nybrottsarbeid.

I 1969 anmodet Aust-Agder Idrettskrets å få 
bevilget ”de nødvendige midler for etablering og 
drift av et kontor for kretsens administrasjon”.30 
Søknaden var da foreløpig bare blitt møtt med 
betinget velvilje fra fylkestinget. Ganske snart gikk 
imidlertid bønnen i oppfyllelse. Idrettskretsen fikk 
sin første lønningsdag i 1971, og kom til å bli kjent 
som ”Kremmerkretsen”, som den dag i dag driver 
eiendomsvirksomhet, bingodrift og planlegging 
og bygging av idrettsanlegg. Den økonomiske 
betydningen til Idrettsfinans og Idrettsfondet 
er imidlertid ikke presentert i tidligere verker. 
Sentrale idrettspolitikere skaffet idretten i Aust-
Agder millionbeløp per år, Aust-Agder Idrettskrets 
var økonomisk svært sterkt og en av landets 
ledende idrettskretser, noe som førte til både 
beundring og misunnelse. Suksesshistorien må 
selvfølgelig fram i verket.

Imidlertid må det også være rom for å stille 

30 Krogh, Aust-Agder Idrettskrets 1919-1969, 50.
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kritiske spørsmål: All mosjonsidrett frem til 
1960-tallet var organisert av idrettslag. Lot så den 
organiserte idretten treningsstudioene ta over 
mye av idrettstreningen og sunnhetsperspektivet? 
Har Aust-Agder Idrettskrets vært et godt verktøy 
for idretten, eller et byråkratisk, fordyrende 
mellomledd? Sier idrettskretsen seg fornøyd 
med arbeidet som er lagt ned i rekruttering og 
aktivisering av funksjonshemmede? Kanskje 
kan det også være tilløp til litt kontrafaktisk 
historieskrivning, for hva hadde skjedd uten 
idrettskretsen som et regionalt, koordinerende 
organisasjonsledd?

På 2000-tallet kan det virke som om det ikke 
lenger er idrettskretsene, men særforbundene, som 
har makten. Dette har i så fall noe å gjøre med den 
spissingen av idrett forbundene gikk for før og etter 
OL på Lillehammer i 1994. Her bør forfatteren 
benytte et rikt kildemateriale, fra protokoller til 
intervjuer, for å belyse de ulike sidene av saken.

Idrettens betydning i dagens lokalsamfunn er ikke 
så ulik tidligere tiders: Fleridrettslag dominerer 
på bygdene og favner ofte hele stedet, mens 
spesialklubbene er å finne i tettbygde strøk og kan 
ha en kort glanstid rundt kjente idrettsutøvere. 
For eksempel mistet tradisjonelle idretter i Aust-
Agder for noen år siden mange barn og ungdom 
til ”Team Tight”. I dag kryr det imidlertid av 
organisasjonsglede også i de gamle idrettene, og 
årsakene til dette bør diskuteres

Idrett og helse blir et gjennomgående tema i 
verket. Ikke minst bør det fokuseres på idrettens 
positive effekt på menneskers mentale helse. 
Samtidig kan idrett og trening vippe over i noe 
negativt. Enten det gjelder de som trener til 
konkurranser eller dem hvis idrett har et visst 
kroppsideal – når erstattes idrettsglede og 
helsegevinst av overtrening og sykelig fiksering? 
Transport og miljø er også en mulig vinkling på 
helsetemaet. Tidligere gikk man til fots, på ski 
eller man syklet til trening og stevner. Nå kjøres 
det overalt. Hva har denne endringen å si for den 
samlede helsegevinsten?

Et annet aspekt ved idrett og helse er selvfølgelig 
doping. Tønsbergtinget innførte i 1976 
dopingkontroll.31 I andre bøker om regional 
idrettshistorie, som Tele-idretten gjennom 
tidene fra 1994, er det et lite underkapittel om 
doping.32 Med de siste 20 årenes internasjonale 
dopingskandaler bør det imidlertid behandles enda 
mer omfattende i dette historieverket. Spørsmål 
som melder seg er hva idretten i Aust-Agder har 
gjort for å ta tak i dopingproblematikken, og 
hva som er idrettskretsens planer på området 
fremover.

Ved jubileet i 1969 var det spesielt tre områder 
idrettskretsen hadde satset på de siste ti 
årene: instruksjon og opplysning, barne- og 
ungdomsidrett, samt TRIM.33 Historieverket 
kan ta opp tråden herfra: Hvordan har disse 
satsningsområdene utviklet seg frem til i 
dag? Avslutningsvis kan boken presentere 
idrettskretsens mål for de neste 100 år.

ANDRE RELEVANTE 
TEMAER
Det er flere vesentlige temaer som ikke er 
presentert i den kronologiske innholdsdelen. I 
likhet med hva som er tilfellet med idrettenes 
utvikling, er det heller ikke bestemt om disse 
temaene skal få egne kapitler eller om de skal 
bakes inn i kronologiske kapitler. Det kan også 
være aktuelt å presentere noen av temaene i 
sidebokser. Avgjørelsene blir opp til forfatteren, 
med hjelp fra bokkomiteen.

Samfunnsperspektivet
Historieverket skal stadig trekke frem idrettens 
rolle som samfunnsaktør og vise hvordan den 
bygger identitet og lokalpatriotisme. For klubber, 
arrangementer og dugnader kan utgjøre noe av 
limet i lokalsamfunnet, og treneren, lederen, 

31 Tønneson, Norsk Idrettshistorie: Folkehelse, trim, stjerner 1939-
1986, 278.
32 Gudmund Kyrkjebø, Tele-idretten gjennom tidene: Telemarks 
Idrettskrets 1919-1994, (Bø: Telemark Idrettskrets, 1994) 101-2.
33 Krogh, Aust-Agder Idrettskrets 1919-1969, 46.
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toppidrettsutøveren og ildsjelen kan utøve enorm 
innflytelse over unge menneskers liv.

Et annet aspekt ved idretten som samfunnsaktør 
er dens betydning i praktisk politikk. Hvem man 
er ”dus” med har alltid vært viktig i Aust-Agder, 
og der har idretten spilt en viktig rolle – idretten 
svekker ideologiene. Forfatteren kan dermed 
undersøke hvordan fylkespolitikere som har kjent 
hverandre gjennom idrett, også har hatt lettere for 
å samarbeide enn andre politikere.

Ellers må det fås frem at idretten på mange 
områder speiler samfunnet, noe som blant 
annet innebærer at den tar del i en stadig 
økende globalisering. Tekniske nyvinninger, 
informasjonsflyt, økonomi, moter og forflytning av 
mennesker påvirker mer enn noensinne idretten i 
fylket.

Når det gjelder samfunnsperspektivet bør 
koblingen mellom visse yrker og idrettsdeltagelse 
i Aust-Agder trekkes frem. Skogsarbeidere og 
arbeiderne på Sørlandsbanen ga for eksempel et 
sterkt utøvergrunnlag. Jordbruksarbeiderne ser 
imidlertid ikke ut til å ha vært spesielt aktive innen 
idrett. Verket bør diskutere årsakene til ulikhetene, 
og kanskje nevne at når skogbruk rundt år 1990 
endret karakter fra fysisk arbeid, forsvant også noe 
av utøvergrunnlaget herfra.

”Den andre” på banen:  
Kvinnene kommer
For yngre lesere er det ikke selvfølgelig 
informasjon at jenter og kvinner ikke fikk drive noe 
særlig med idrett på 1800-tallet og begynnelsen 
av 1900-tallet. Selv om dette er et viktig historisk 
poeng tones det noe ned i Aust-Agder Idrettskrets 
1919-1969 og Arbeideridretten i Aust-Agder i 30-
åra, og fremstilles heller som at det var nå engang 
slik det var, men at jentene smått om senn, ofte 
etter noe motbør, begynte å få innpass.34 Hvorfor 
menn dominerte de fleste idrettene er egentlig ikke 
et tema.

34 Krogh, Aust-Agder Idrettskrets 1919-1969, 53; og Sørsdal, 
Arbeideridretten i Aust-Agder i 30-åra, 47, 54.

I verket vil en kulturhistorisk vinkling føre til at 
kvinnenes stilling i fylkets idrett og idrettsarbeid 
problematiseres i mye større grad enn tidligere. 
Det vil pekes på faktorer i samfunnet generelt og i 
idrettsmiljøene spesielt som både hindret og åpnet 
opp for kvinnene i fylkets idretter. For eksempel 
hvordan det var i tiden å motarbeide kvinnelig 
deltagelse i idretter der styrke, utholdenhet og 
konkurranse var avgjørende, og heller oppmuntre 
til mosjonsaktiviteter og husmorgymnastikk.35 
Både medisinske og estetiske argumenter ble 
benyttet for å begrense kvinnelig deltagelse i 
mannsdominerte idretter.36

I 1934/35 åpnet så Arbeidernes Idrettsforbund 
en rekke idretter for kvinner, og Norges 
Landsforbund for Idrett fulgte snart etter. Tomine 
Flaatt fra Evje Arbeideridrettslag hoppet i 1934 
på ski i Bjønnesbakken – til voldsom jubel fra 
publikum.37 I tidligere arbeider diskuteres det 
imidlertid ikke hvorfor en kvinne, tilsynelatende 
ut av det blå, kunne skape slik begeistring i en 
mannsdominert idrett. Var kvinnene i slike 
idretter kun kuriositeter? Eksempelet Tomine kan 
tjene som brekkstang inn i en diskusjon rundt 
hvilken politisk kontekst, med spesiell vekt på 
arbeiderbevegelsen, som la til rette for kvinnelig 
idrettsdeltagelse i Aust-Agder.

Det må nevnes at volleyball og håndball nesten 
umiddelbart etter innføringen i Aust-Agder på 
1930- og 1940-tallet ble betraktet som passende 
aktiviteter for jenter og kvinner. Aktivitetene 
ble nemlig i stor grad oppfattet som mosjon og 
ikke idrett.38 Friidrett derimot var noe jentene 
på 1950-tallet måtte kjempe seg til.39 Likeså 
med orientering: I 1952 ble det for eksempel 

35 ”Idrett i Norge” i Store Norske Leksikon, https://snl.no/Idrett_i_
Norge#menuitem1 Oppsøkt 19.08.2014
36 For en rask innføring, se for eksempel Kerstin Bornholdt, 
””Sportskvinne av i dag” – fra mellomtidskrigens debatt om 
kvinnekroppens foranderlighet”, i Fortid, nr. 1 (2010), 56-62. I 
historieverket kan også sammenhengen mellom mote og idrett trekkes 
fram. I 1920-årene begynte for eksempel kvinner å bruke bukser, 
samtidig som den sporty kvinnen trådte frem som et fysisk ideal.
37 Sørsdal, Arbeideridretten i Aust-Agder i 30-åra, 54.
38 Aanby, Nettball og volleyball i Aust-Agder, 15-16, 19-20, 31.
39 Krogh, Aust-Agder Idrettskrets 1919-1969, 53.
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på orienteringstinget i fylket poengtert at 
nybegynnere og kvinner alltid måtte ha med fløyte 
under orienteringsløp.40 Flere trenere i Aust-Agder 
spilte en stor rolle i å oppmuntre unge idrettsjenter 
til å bryte slike barrierer. Mange av idrettsjentene 
ble med det også motivert til deltakelse i utdanning 
og samfunnsliv, og tok det som en selvfølge å være 
likestilte.

Gjennombruddet for kvinnene i de aller fleste 
mannsidretter kom i 1970-årene. Boken må 
imidlertid også peke på at det i dag ikke bare er 
flere kvinnelige idrettsutøvere, men også flere 
kvinnelige ildsjeler, trenere, administratorer 
og ledere i idrettskretsen. Denne bolken tjener 
imidlertid bare til å vise mulige problematiseringer 
av kvinner i idrett, og er ikke ment å vise til et eget 
”kvinnekapittel” i boken. Isteden må kvinner i 
idretten bli et gjennomgående trekk i hele verket.

Store personligheter
Personer som har gjort en ekstra innsats og 
hatt spesiell betydning for idretten i Aust-
Agder må presenteres i boken. De er å finne 
blant utøvere, trenere, ildsjeler og ledere. Dem 
som presenteres her utgjør ikke en absolutt 
liste over de store personlighetene, men er mer 
et forsøk på å vise ulike typer. Oversikt over 
100 år med idrettskretsledere må også være 
med, og kan få plass i en egen faktaramme. 
Spesielt idrettskretsens leder anno 2019 må vies 
oppmerksomhet, og kan intervjues (i hvert fall om 
denne ikke forfatter forordet i verket).
I Aust-Agder Idrettskrets 1919-1969 og i 1. bind av 
Norsk Idrettshistorie har Joseph Stockinger fått sin 
plass.41 Med tanke på det enorme kildematerialet 
Arendals Turnforening sitter på, må det likevel 
være mulig å få til en ny og utdypende presentasjon 
av mannen og hans arbeid i Aust-Agder.
Friidrettsutøveren og turneren Helge Løvland 
nevnes så vidt i Aust-Agder Idrettskrets 

40 Jordell, Mosberg, Mouland og Tørå, Aust-Agder Orienteringskrets 
1946-1996, 26.
41 Krogh, Aust-Agder Idrettskrets 1919-1969, 5-16; og Olstad, Norsk 
Idrettshistorie: Forsvar, sport, klassekamp 1861-1939, 32-45.

1919-1969.42 Som en av landets mest kjente 
idrettsutøvere fra første halvdel av 1900-tallet må 
han presenteres grundigere i dette historieverket. 
I løpet av karrieren vant Løvland en rekke 
Norgesmesterskap, han var den første fra Aust-
Agder som vant individuelt gull i OL og han ble 
tildelt kongepokalen og Egebergs Ærespris. I 1916 
var Løvland med å stifte Froland Idrettsforening. 
Han var i tillegg idrettsinspektør, generalsekretær 
i Norges Landsforbund for Idrett og Norges 
olympiske komité, idrettskonsulent for Hæren og 
formann i Forsvarets Idrettsråd. I 2001 ble han 
hedret med minnesmerke i Froland.
Olav Knutsen var en viktig mann i flere idrettslag 
og i Arbeiderpartiet både lokalt og nasjonalt. 
Han hadde mye å si for fagforeningsarbeidet ved 
industrimiljøet på Eydehavn, og var sterkt involvert 
i framveksten av Aust-Agder Arbeideridrettskrets. 
Arnold (Loll) Bjørklund kan også trekkes frem som 
et stort idrettsnavn i arbeideridretten. Han var 
med å bygge flere idrettsanlegg i 1930-årene, og var 
aktiv som leder innen skihopp og fotball i Express 
til opp på 1970-tallet. Både Knutsen og Bjørklund 
satt i bokkomiteen til Arbeideridretten i Aust-
Agder i 30-åra.

Ildsjelen Magnus Berg var en høyt dekorert og 
verdsatt leder for frivillige organisasjoner i Aust-
Agder i mer enn 80 år. Han var speiderleder, aktiv 
i Venstre og skolemann hele sitt yrkesliv, men 
idrettsleder enda lenger. Det blir da hovedsakelig 
idrettsarbeidet han trekks frem for i dette verket, 
og ikke minst grunnleggelsen av Osterkil-leiren.
Georg Brobakken, en annen viktig ildsjel i Aust-
Agder, drev Osterkil-leiren sammen med Berg.43 
Brobakken fikk sin plass i Aust-Agder Idrettskrets 
1919-1969.44 Virkningene av arbeidet hans er 
imidlertid mye større enn hva som fremgår av 
jubileumsskriftet. Han var en av de trenerne 
som pushet barn og ungdom til å satse i livet. 
Brobakken lærte seg håndball for datterens skyld 

42 Krogh, Aust-Agder Idrettskrets 1919-1969, 27.
43 Som betydelige personer i Osterkil-leiren bør også nevnes kokkene 
Gunhild Berg og Sofie Brobakken som kokte middag i telt uten strøm til 
100 sultne ungdommer hver dag.
44 Krogh, Aust-Agder Idrettskrets 1919-1969, 51-54.
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og ble den første treneren i Aust-Agder som 
gjorde noe vesentlig på jentesiden, med viktige 
konsekvenser for jentenes liv. Det følger også 
mange anekdoter om Brobakken. Blant annet ble 
det sagt at når Brobakken kjørte inn på et stevne så 
veltet et helt håndballag ut av bilen.

Ingborg Ausland, mottager av Æresmedlemsbevis 
i Gjerstad Idrettslag, Idrettsmerkestatuetten 
og Idrettsplaketten har vært svært aktiv innen 
idretten i Arendal og Gjerstad. Som fast instruktør 
i Arendals og Eydehavn Turnforening, instruktør i 
husmorgymnastikk, samt gymlærer og eldretrener, 
eksemplifiserer hun mye av de siste 80 årenes 
idrettshistorie.45

Bare én stor personlighet kan være helt 
utslagsgivende for idretters vekst og fall i 
lokalmiljøet. Et eksempel i så måte er gymlæreren 
Stener Speilberg som på 1960-tallet kom til 
Lillesand. Av seks til åtte vanlige årskull skapte 
han nasjonale og internasjonale friidrettsutøvere. 
Men historien har en annen side. På 1970-tallet tok 
Speilberg seg ny jobb og flyttet fra byen. Dermed 
smuldret friidrettsmiljøet i Lillesand raskt opp. 
Aust-Agder har ikke vært i nærheten av et slikt 
friidrettsmiljø verken før eller siden.

I 1971 ble Thom Krakstad første ansatte i Aust-
Agder Idrettskrets. Krakstad var daglig leder i 
en årrekke, var med å starte opp Idrettsfinans 
og var en av hovedpersonene i den såkalte 
”Kremmerkretsen”. I dag leder han Aust-Agder 
Idrettsfond. Krakstad har altså bidratt betydelig 
til idrettskretsens økonomiske styrke, noe som 
må komme fram i verket. I tillegg er Krakstad 
et tidsvitne til idrettskretsens historie fra 
etterkrigstiden og frem til i dag. Han har opplevd 
alle idrettskretsens ledere fra 1950-tallet av og er 

45 Jorunn Ausland, ”På besøk hos Ingeborg på Heimtun”, i Før i tida…, 
(Gjerstad Historielag, 2010) 14-21.

fremdeles aktiv innen kretsen. En stor andel av det 
enorme kildematerialet Aust-Agder Idrettskrets 
sitter på skyldes Krakstads innsamlingsarbeid og 
historiske sans.

Vinneren av Årets Ildsjel i 2009, Trygve 
Bringsværd, har i en mannsalder vært helt 
vesentlig for hoppsporten i Aust-Agder. Han 
har brukt utallige timer på kjøring, trening, 
rekruttering og dugnadsarbeid for barn og unge 
som vil hoppe langt på ski. Bringsværd har hatt 
hovedansvaret for preparering av bakker og 
snøproduksjon, og ikke minst for å få laget en 
plastbakke i Brattåsen. Det er hans fortjeneste 
at det fremdeles er hoppbakker og et levende 
hoppmiljø på Sørlandet.

Når det gjelder store personligheter kommer en 
ikke unna toppidrettsutøvere fra de siste tiårene. Å 
velge blant disse blir vanskelig, og mange av fylkets 
idrettshelter er det allerede skrevet en mengde 
om.46 En innfallsvinkel i verket kan derfor være 
å fokusere på toppidrettsutøvernes betydning for 
lokalmiljøet, samt trekke frem anekdoter som ikke 
er særlig kjent utenfor området. Det er også verdt 
å forsøke å få kontakt med utøverne for et kort 
intervju.

”Ydmykhet” er den egenskapen som gjentatte 
ganger trekkes frem i personomtaler i tidligere 
verker om fylkets idrett. I Aust-Agder Idrettskrets 
1919-1969 beskrives for eksempel Joseph 
Stockinger som en uselvisk mann med en utpreget 
beskjeden fremferd, som foretrakk å holde seg 
i bakgrunnen.47 Georg Brobakkens trenerrolle 
skildres som ”tålmodig strev”, og han selv som 
nærmest ”selvutslettende”.48 En måte å historisere 
fremstillingen av de store personlighetene 
på kunne være å sammenligne slike tidligere 

46 Se for eksempel Håvard Rem, Erik Mykland: Oppvekst, Livsstil, EM 
2000, Spillestil, (Oslo: Aschehoug 2000); og Tor Hushovd, Thor: En 
biografi (Oslo: Schibsted, 2014). 
47 Krogh, Aust-Agder Idrettskrets 1919-1969, 16.
48 Krogh, Aust-Agder Idrettskrets 1919-1969, 52-4. For 
ydmykhetsidealet, se for eksempel Sørsdal, Arbeideridretten i Aust-
Agder i 30-åra, s. 48: ”Hvilke idrettsjenter ville i dag ha dratt på 
turnering til Oslo i åpen lastebil?”
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personkarakteristikker med hvordan utøvere, 
trenere, ildsjeler og ledere fremstilles i kilder 
frem til i dag. Er det noe av den samme vekten på 
ydmykhet? Eller har idrettsnormene endret seg 
med kommersialisering av idretten og økende 
mediefokus?

Toppidrett
En ”toppidrettsutøver” behøver ikke nødvendigvis 
defineres som en som har hevdet seg internasjonalt 
– det er et relativt begrep. For klubbene er 
utøvere som hevder seg utover lokalsamfunnet 
av uvurderlig betydning for rekruttering og 
miljøbygging. Kommer en utøver opp på nasjonalt 
nivå blir han eller hun straks klubbens helt 
og forbilde. Den diametrale motsetningen er 
kjøpeklubber, som vi ser mest ekstremt i fotball. 
I verket kan det undersøkes hva slags forhold 
folk flest har hatt til slike kjøpeklubber. For 
eksempel hadde Birkenes Idrettslag på 1970-tallet 
en sykkelgruppe som håvet inn medaljer og 
kongepokaler, men utøverne var uten lokal 
tilknytning. Bygdefolket var derfor likegyldige.

I lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng 
finner en mange viktige idrettsutøvere fra Aust-
Agder. Alle kan ikke nevnes i historieverket, men 
noe som må trekkes frem er de store internasjonale 
prestasjonene. Fylkets medaljevinnere i OL og VM 
er: 
• Gunn Margit Andreassen, skiskyting
• Yngvar Fredriksen, turn49 
• Holger Hott, orientering
• Tor Hushovd, sykkel
• Monica Knudsen, fotball 
• Dag Otto Lauritzen, sykkel
• Helge Løvland, 10 kamp 
• Svein Rasmussen, seilbrett
• Jørgen Rostrup, orientering

49 Sammen med 20 andre turnere vant Fredriksen Norges første 
olympiske gullmedalje i Athen i 1906. Han var høyre fløymann og 
hadde derfor en viktig plass i troppen.

Store arrangementer
Det har vært noen arrangementer de siste 100 år 
som ennå omtales med nesten religiøs respekt. 
Spesielt gjelder det hopprennet i Songebakken i 
1923 da kong Håkon stod på tribunen og kronprins 
Olav var deltaker. Hopprennet omtales i Aust-
Agder Idrettskrets 1919-1969,50 men begivenheten 
må behandles grundigere i historieverket. For dette 
er kanskje det av fylkets idrettsarrangement som 
har hatt størst sosial betydning noensinne. 

Et av de store seilereventyrene i fylkets historie 
må sies å være Landsregattaen i 1948, også med 
kongelig deltakelse. I tillegg går det ennå gjetord 
om NM på ski i Birkenes i 1963 med kong Olav 
i spissen, og med lokale og nasjonale helter som 
deltagere. Det samme gjelder for NM på skøyter 
på Bjønnes i 1965 – en kjempesuksess med over 
20 000 tilskuere. I 1975 måtte Birkenes flytte NM 
til Flatebygd i Evje grunnet snømangel. Kong Olav 
kom likevel. Oddvar Brå vant 5-mila med Kongen 
som tilskuer, sammen med 20 000 andre som stod 
som sild i tønne. Den historiserende vinklingen på 
slike arrangementer kan være å sammenligne dem 
med arrangementer i dag. Det er nemlig vanskelig 
å gjenskape slike stemninger med TV-sendinger fra 
begivenhetene.

Nyligere betydningsfulle arrangementer var NM 
på ski på Vegårshei i 1993 og VM i orientering i 
Grimstad i 1997. Men mange andre arrangementer 
må selvfølgelig nevnes. Orientering har for 
eksempel bidratt med massemønstringer i 
Sørlandsgaloppen med opptil 5000 deltakere. 
Fellesnevnere for alle arrangementene er dugnad, 
samhold, glede og hardt arbeid.

Kommersialisering av idrett
I tidligere tider var det et ideal for ”hederlige” 
idrettsmenn å ikke være økonomisk bundet. 
Den engelske modellen og Den internasjonale 

50 Krogh, Aust-Agder Idrettskrets 1919-1969, 35.
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olympiske komité forfektet et amatørideal 
som i praksis var sosialt diskriminerende.51 
Arbeidernes Idrettsforbund var derfor kritiske 
til strenge amatørregler, og krevde adgang til 
utbetaling av tapt arbeidsfortjeneste innenfor 
amatørreglementet. Påvirkning fra USA, med 
idrettsshow og sponsorer, bidro også til å endre 
amatøridealet. På 1970-tallet ble så heltidsutøveren 
stueren. Verket kan peke på hvordan både topp- og 
breddeidrettene i Aust-Agder med årene er blitt 
mer og mer kommersialisert.

Oljealderen har naturligvis hatt en innvirkning 
på idrettskulturen i fylket. Den har ført til at 
utviklingen av idrettene har kunnet foregå i et 
mye høyere tempo enn hva som ellers ville vært 
tilfelle, og viser seg i økt idrettsarbeid, bygging 
av idrettsanlegg og så videre. Samtidig fører økt 
kjøpekraft til fordyring av idretter som i bunn 
og grunn er ganske rimelige. Krav til utstyr og 
bekledning kan virke ekskluderende. Det kan blant 
annet pekes på trenden hvor barn og ungdom 
skaffer seg fotballsko til mange tusen kroner. I så 
måte kan det diskuteres om idrettskretsen ikke 
bare skal skaffe penger til idretten, men også ha et 
ansvar for å forsøke å gjøre idrettene mer nøkterne.

Idrettsanlegg
Det er viktig å diskutere den byggingen av 
idrettsanlegg som har foregått i fylket. Dagens 
praktanlegg står i sterk kontrast til hva folk hadde 
for hundre år siden, da det var skog, vann, snø 
og naturis som var underlaget, samt noen enkle 
grusbaner til fotball og løping. I verket kan det 
spørres om Aust-Agders idrettshelter har blitt gode 
på grunn av eller til tross for kvaliteten på anlegg. 
Flotte anlegg er hjelpemidler for rekruttering, og et 
nødvendig verktøy for arrangementer. Imidlertid 
er de ingen forutsetning for suksess. Anlegg 
gjør noen aspekter ved idretten enklere, men 
drivkraften må komme annetsteds fra.

51 Tønneson, Norsk Idrettshistorie: Folkehelse, trim, stjerner 1939-
1986, 220.

Før 1950 var så godt som alle anleggene i Aust-
Agder resultat av idrettslagenes dugnader.52 Det 
offentlige var i liten grad involvert i byggingen. 
Likevel ble det konstruert en del imponerende 
anlegg, som skibakkene Songebakken, 
Nygårdsbakken og Bjønnesbakken, hvor spesielt 
de to siste hadde imponerende trestillaser. 
Idrettsskillet i fylket mellom Aust-Agder 
Arbeideridrettskrets og Aust-Agder Distriktslag 
for Idrett førte til at arbeideridrettsutøvere ble 
nektet å trene og konkurrere på en rekke av 
den ”borgerlige” idrettens anlegg. Dette førte 
til etableringen av nye anlegg, som Myrene 
idrettsplass.53 På begynnelsen av 1950-tallet fikk 
så Arendal og Grimstad sine stadioner, Bjønnes og 
Levermyr, og disse var i stor grad finansiert og eid 
av kommunene.

Etter hvert bidro Tippemidlene til at 
anleggsutbyggingen skjøt fart også i Aust-Agder. 
Samtidig har idretten i fylket, ofte i samarbeid 
med kommunene, stått for en betydelig større 
anleggsutbygging enn i resten av landet. Til og med 
store prosjekter med betydelige kostnadsrammer 
er blitt realisert av idrettslag, som Nes Golfpark og 
Grimstad Turnforenings Idrettshall. Det er også 
en kjensgjerning at Aust-Agder i løpet av 1980- og 
1990-årene gikk fra å være et av de fylkene som 
mottok lavest tippemiddel-tilskudd i landet til å 
bli et av de som mottok de høyeste i forhold til 
innbyggertall.

Det bør vurderes hvilken betydning det hadde at 
Aust-Agder Idrettskrets, som eneste idrettskrets 
i landet, i 1981 tilsatte egen anleggskonsulent 
for å hjelpe lag og kommuner med å bygge flere 
og bedre anlegg. Et annet diskusjonsmoment er 
interessekonflikten innad i idretten på slutten av 
forrige århundre, med spørsmålet om satsing på 
flere mindre lokale anlegg eller på ett eller et fåtall 
større sentrale anlegg. Denne konflikten førte til 
at Aust-Agder, i motsetning til nabofylkene, ikke 

52 Se for eksempel Anders Øya, ”PT-banens historie”, i Før i tida…, 
(Gjerstad Historielag, 2009) 45-47.
53 Sørsdal, Arbeideridretten i Aust-Agder i 30-åra.
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fikk noen storidrettshall, men isteden flere mindre, 
lokale idrettshaller.

Anleggenes betydning for idrettsutviklingen er 
altså interessant. Spørsmål som melder seg er 
om anleggene er resultat av allerede eksisterende 
behov, eller av at noen ønsket å få fram enkelte 
idretter? Har en av disse grunnene dermed 
gjort Aust-Agder Idrettskrets til en pådriver på 
anleggssektoren? Og hvem bestemmer egentlig at 
det skal bygges anlegg?

FREMDRIFTSPLAN
Arbeidet med å danne bokkomité, bildekomité 
og finanskomité er allerede i gang, og det er 
ønskelig å ansette forfatter i begynnelsen av 2015. 
Da for maksimalt tre årsverk, med forbehold om 
at finansiering går i orden. Noe finansiering bør 
være inne før ansettelsen, samt klarhet over hvilke 
midler man vet prosjektet får. Kommersielt kan det 
være en god ide å legge opp til at boken kommer 
ut i oktober 2018, slik at den kan bli en julegave. 
Fremdriftsplanen ser ut som følger:

Stilling lyses ut: januar 2015
Skrivingen starter: 1. mai 2015
Ferdig manus: 1. mai 2018
Utgis: Oktober 2018

ORGANISERING AV 
ARBEIDET
Her følger en forkortet versjon av 
styringsgruppens, komiteenes og forfatterens 
arbeid og ansvarsområder. Ved behov for mer 
informasjon, ta kontakt med styringsgruppen.

Styringsgruppe
Styringsgruppen opprettet av Aust-Agder 
Idrettskrest har det overordnete ansvaret for 
innhold og koordinering av arbeidet. Denne 
oppretter undergrupper ut fra behov, henholdsvis 
bokkomité, bildekomité og finanskomité. 

Komiteene bør ha få medlemmer, men knytte til 
seg ressurspersoner fast eller ad hoc ut fra behov. 
Styringsgruppen må sammen med komiteene sørge 
for at samarbeidet med forfatteren blir organisert 
på en god og effektiv måte.

Bokkomité
Bokkomiteen kommenterer og diskuterer 
forfatterens kapittelutkast. Komiteens 
hovedoppgave blir å forberede seg grundig til 
møtene med forfatteren, og den bør ha med en 
faghistoriker forfatteren kan sparre med underveis.

Bilderedaktør og bildekomité
Bilder er i seg selv viktige historiske kilder, og for 
å bli så lesevennlig som mulig skal verket være 
rikt illustrert, med bilder på minst annenhver 
side. Bildematerialet som foreligger er enormt. 
Erfaring fra lignende prosjekter tilsier at det trolig 
må engasjeres en bilderedaktør i omtrent et halvt 
årsverk.54 En bildekomité hjelper denne med å 
samle inn og systematisere materialet. Det er 
trolig mulig å hente inn medlemmer som deltar i 
bildekomiteen på frivillig basis.

Finanskomité
Finanskomiteen vil hovedsakelig arbeide med 
finansiering og økonomi. Finansieringen av 
bokverket krever tilskudd fra Aust-Agder 
Idrettskrets, fra det offentlige og fra det private 
næringsliv, samt et godt salg. Dette medfører 
behov for markedsføring av prosjektet i forkant, 
underveis og ved salg av det endelige verket.

Forfatter
Det skal være én forfatter som skriver verket. Han 
eller hun bør være faghistoriker med minimum 
hovedfag/mastergrad i historie, og må ha vist seg i 
stand til å formidle historie i et lesevennlig språk. 
Det er ønskelig at forfatteren kjenner til oppdatert 
historieteori om hvordan skrive kulturorientert 
historie, samt at han eller hun reflekterer fornuftig 

54 Sveinung Kasin Boye, Forprosjekt for Arendal by- og 
regionshistorie 2023, 28.
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over det å skrive regionalhistorie. Forfatteren vil 
sannsynligvis få egen kontorplass på Aust-Agder 
Museum og Arkiv uten kostnad. Han eller hun vil 
dermed være omgitt av et sterkt fagmiljø og ha 
direkte tilgang til en rekke kilder.

VERKETS FREMTONING
Her følger en forkortet versjon av ”Verkets 
fremtoning”. Ved behov for mer informasjon, ta 
kontakt med styringsgruppen.

Det er viktig at bokkomiteen tidlig blir enige 
om viktige spørsmål rundt verkets framtoning. 
Det er allerede bestemt at boken skal inneholde 
rammetekster med morsomme anekdoter, 
historiske kuriositeter og andre refleksjoner. 
Forfatteren skriver rammetekstene, foretar 
eventuelle intervjuer og undersøker informasjonen 
som kommer opp. Oppsummeringer av vinnere, 
lag, konkurranser, plasseringer, deltagere og 
lignende som ikke tjener fremdriften i teksten bør 
heller presenteres i lister eller egne faktabokser. 
Om det er økonomi til det kan rammetekster, 
intervjuer, lister og faktabokser plasseres på egne 
bakgrunnsfarger.

Grafisk design og trykk 
Grafisk design/layout og trykking og bokbinding er 
jobber som ofte henger sammen. Det er et mål at 
verket skal være visuelt tiltalende, med behagelig 
innbinding og papir.

Nettportal og nettside 
En eller annen form for nettportal og/eller nettside 
kan være en fin måte å skape blest om verket på. 
Imidlertid er det på nåværende tidspunkt uklart 
om det blir økonomisk grunnlag for nettportal og/
eller nettside.
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KILDER
Denne gjennomgangen av kilder er ikke 
uttømmende. Hensikten er bare å vise hvor man 
kan forvente å finne noe av materialet.

Aust-Agder Museum og Arkiv 
Her finnes både primær- og sekundærkilder, 
stoff om den eldste perioden, mange protokoller 
fra særkretsene selv, samt et rikt bildearkiv fra 
idrettskretsens historie. Idrettskretsens regnskaper 
fra 1980 av ligger her, og kretsens protokoller 
er komplette, med unntak av én.55 Komplette 
samlinger av Agderposten, Tiden og Sørlandske 
tidene er også å finne her, og strekker seg helt 
tilbake til 1800-tallet – de eldste avisene er fra 
rundt 1840. Alt er arkivert og i en stand som er 
forholdsvis tilgjengelig. Mange av kildene kan 
lånes.

Håkon Frøstrups utklippsbok fra perioden 
1863-1933 er svært relevant. Den inneholder 
referatprotokoller, forhandlingsprotokoller, 
avisutklipp om idrettsbegivenheter i Aust-Agder 
og lignende. Boken er registrert som et depositum 
tilhørende Aust-Agder Idrettskrets, men kan lånes 
ut en kortere periode til den idrettskretsen gir 
skriftlig fullmakt.

Det samme gjelder for katalogen fra 1981 over 
arkiver fra idrettskretsen, særkretser og klubber/
lag i Aust-Agder fra 1868-1979. Direktør ved Aust-
Agder Museum og Arkiv, Kjell-Olav Masdalen, 
har gitt en depositumsavtale. En del av stoffet til 
arbeideridretten ligger her. I ingressene kan mye 
leses mellom linjene – som at det opprinnelig har 
vært mange lag, så blitt sammenslåinger og at 
konflikter har oppstått. Det finnes også et tillegg til 
depositumet.

Gamle Idrettens hus
Arkivet her har vært systematisert, men grunnet 
utleie og ombygging av noen av rommene er det nå 

55 Den forsvant under Helge Kroghs arbeid med Aust-Agder 
Idrettskrets 1919-1969.

litt rotene. Med veiledning fra Thom Krakstad skal 
det la seg gjøre å få en oversikt over materialet.

”Beretning regnskaper” ligger her, og ser ut til 
å begynne fra 1947 og gå opp til 1980. Disse vil 
gi stikkord om nye idrettslag og lignende. Ut fra 
overskriftene kan forfatteren se hva han eller hun 
vil ta tak i.

Blant de mange andre kildene er arkivmaterialet 
til Aust-Agders VM i orientering, informasjon om 
legeutvalget, verk om alle som ble tildelt statuett 
for Idrettsmerket og en del eksemplarer av avisen 
Agdersport.

Lokallag og særkretser 
Disse har sine arkiver og rike bildemagasiner. 
Spesielt Arendals Turnforening sitter på enormt 
med informasjon, og i deres arkiver må forfatteren 
belage seg på å drive en del research. Aust-Agder 
Orienteringskrets har arkivert en mengde historisk 
stoff det ikke ble plass til i jubileumsskriftet 
fra 1996.56 Aust-Agder Friidrettskrets 1923-
1998, Aust-Agder Orienteringskrets 1946-
1996 og Nettball og volleyball i Aust-Agder er 
lagt ut digitalt på Nasjonalbiblioteket. Ellers 
kan det meste av klubb-bøker hentes ut av 
Agderbibliografien ved å kontakte Sølvi Astrup.

Andre kilder
Herunder faller blant annet tilgjengeliggjorte 
kilder i aviser og tidsskrifter, biografier – Tor 
Hushovd kom nylig ut med en oppsiktsvekkende 
selvbiografi57 – og andre historieverk. Aktuelle 
bildekilder utenom arkivenes og idrettslederes 
materiale er Preuss Museum i Horten, og 
Agderposten skal ha bildearkiver tilbake til 1940. 
Journalister og avisfotografer har ellers egne 
privatarkiver de muligvis deler ved henvendelse. 
Ellers er muntlige kilder aktuelle, men da er det 
viktig å så langt det lar seg gjøre dobbeltsjekke 
informasjonen.

56 Jordell, Mosberg, Mouland og Tørå, Aust-Agder Orienteringskrets 
1946-1996, 1.
57 Tor Hushovd, Thor: En biografi, (Oslo: Schibsted, 2014).
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Til Arbeideridretten i Aust-Agder i 30-åra ble det 
som sagt samlet mye materiale som ikke fikk plass 
i verket. I anledning 75 års jubileet til Aust-Agder 
Idrettskrets ble det også samlet materiale til et verk 
som ikke ble noe av, men journalist Jens Petter 
Christensen sitter på mye kildemateriale og notater 
fortsatt, og bidrar gjerne i prosessen videre.

Bindene av Norsk Idrettshistorie er nødvendige 
verk når det gjelder den historiske konteksten 
rundt problemstillinger skissert i dette 
forprosjektet. Skjønt bindene er nesten 30 år gamle 
kan de tjene som eksempler på både lettleste og 
forskningsbaserte idrettsverk.

Det er dessuten viktig å holde seg oppdatert på 
hva som skjer av ny forskning. Av og til skrives det 
masteroppgaver eller andre forskningsprosjekter 
som kan være relevante. Verket skal som sagt 
være noe mer enn en gjentagelse av særkretsenes 
jubileumsskrifter – man kan ikke hovedsakelig 
basere seg på den gamle litteraturen. Derfor er det 
nyttig å se seg rundt etter ny forskning som kanskje 
kan lette arbeidet.
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Idrettens Hus/Sparebanken Sør Amfi
adresse Østenbuveien 80, Myra

4848 ARENDAL
telefon 37 06 08 00

e-post aust-agder@idrettsforbundet.no 
nett www.idrett.no/aust-agder



Inntekter

Tilskudd NIF 200 000kr         

Tilskudd AAIK 300 000kr         

Tilskudd AAIF 200 000kr         

Dugnad fra idretten 200 000kr         

Tilskudd A-Agder FK 1 100 000kr      

Tilskudd Østre Agder RR 600 000kr         

Tilskudd Setesdalen RR 75 000kr           

Tilskudd Knutepunkt Sørlandet RR 125 000kr         

Tilskudd Norsk Kulturråd 100 000kr         

AAKS gratis kontor/arkiv osv 90 000kr           

Tilskudd fra stiftelser og næringsliv 1 050 000kr      

Salg av bok 280 000kr         

SUM 4 320 000kr     

Kostnader

Lønn forfatter 3 årsverk kr 600' + 40 % 2 520 000kr      

Bilderedaktør 1/2 årsverk a kr 500' + 40 % 350 000kr         

Reisekostnader forfatter og bildered. 30 000kr           

Dugnad fra styringsgruppe, komiteer og andre 200 000kr         

Reiseutgifter styringsgruppe og andre 50 000kr           

Leie kontorlokaler AAKS 90 000kr           

Layout, trykking, bokbinding 350 000kr         

Korrekturlesing 10 000kr           

Kjøp av rettigheter (foto) 20 000kr           

Kjøp illustrasjoner 30 000kr           

Forprosjekt-kostnader/markedsføringsmateriell 130 000kr         

Arkivarbeid AAKS/idretten 200 000kr         

Prisstigning 150 000kr         

Uforutsette kostnader 190 000kr         

SUM 4 320 000kr     

BUDSJETT IDRETTENS HISTORIE I AUST-AGDER
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71/15 Setesdal Regionråd - Styre 20.05.2015 

 

Fullmakt - generalforsamling - Setesdal bilruter 
 

Tilråding: 
Dagleg leiar får fullmakt til å møte i generalforsamlinga for Setesdal bilruter 2014 på vegne av 
Setesdal regionråd. 
 
 
 

Saksutgreiing: 
 
1. Bakgrunn for saka 

Det er innkalla til generalforsamling i Setesdal bilruter.  Regionrådet har eigardelar og stemmerett. 
Utsending treng fullmakt – og ev signal frå styret om ønskje i høve sakene som er sett opp til 
møtet. 
 

2. Saksopplysningar 
Årsmelding og rekneskap følgjer saka. 
 
Dagleg leiar gjer merksam på at underteikna er i valkomiteen – men at ho ikkje har deltek i 
sluttføringa av nemnda sitt arbeid – etter at ho vart føreslege som kandidat til nytt styre. Ein har og 
vurdert ev rollekonflikt i høve dagleg leiarfunksjonen og kome til at det i realiteten er ei anna 
verksemd som kan vere relevant i høve «konkurranseomsyn» - og at det kan handterast gjennom 
at styreleiar ev går inn dersom det skulle vere søknader i høve den aktuelle verksemda – og at ein 
elles vil kunne arbeide for «transportnæringane» generelt og halde fram med tilrettelegging for 
politiske samferdsledrøftingar i styret. Underteikna vurdere det og som uproblematisk i høve 
habilitet når det gjeld ev å møte som eigarrepresentant då ein skal i vareta eigar og selskapets 
beste i båe roller dersom styret finn det naturleg at dagleg leiar møter som tidlegare. 
 

3. Vurdering 
Årsmeldinga skildrar utfordringar og status for verksemda – som kom ut med godt resultat – som 
gir rom for disponering til utbytte og overføringar til styring av eigenkapitalen. 
 
Det er og lagt fram forslag til endring av styret med auka tal tilsetterepresentantar ut i frå avtale 
mellom administrasjonen og dei tilsette – avtalen føreset godkjenning av eigar gjennom endring av 
vedtekter for selskapet.  
 
 
Valle, den  14.05.2015 
 
Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 

 
Vedlegg 
1 Innkalling til ordinær generalforsamling i LL Setesdal Bilruter 20.05.15 
2 Årsmelding og årsrekneskap 2014 -  LL Setesdal Bilruter 
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KVA SELSKAPET DRIV MED OG KOR DET VERT DRIVE
Selskapet driv med rute- og skulekjøring, pasientreiser samt godstransport. Selskapet er lokalisert i
Evje og Hornnes kommune

STYRINGSORGAN
Etter ordinær generalforsamling 2014 har styret i L/L Setesdal Bilruter vore samansett slik:

Medlemmer:
1. Svein Arne Haugen, leiar
2. Heidi Engestøl, nestleiar
3. Solveig Skjeggedal, medlem
4.Torvald Gautland, medlem
5.Tor Gunnar Hovet, medlem
6. Ånund Faremo, medlem – Personalvald
7. Jan Oddvar Rysstad, medlem – Personalvald

Varamedlemmer:
1.Olaf Henrik Homme
2.Anne Grete Bjærum
3.TorleifVatnestrøm

1. Kari M. Enersen 1.vara medlem personalvald
2.Vidar Ø. Birkeland 2.vara medlem personalvald

Valnemnda i L/L Setesdal Bilruter har i 2014 vore samansett slik:
Medlemmer:
1. Harry Andersen, leiar Vara medlem Bjørn Robstad
2.Tallak Hoslemo, medlem Vara medlemTrygve Gjerden
3. Signe Sollien Haugå, medlem Vara medlem SigmundAune

Opplysningar
Godtgjersle til styreleiar vart sett til kr 60 000,- pr år, og møtegodtgjersla til styremedlemmene og
medlemmene av valnemnda til kr 3 000,- pr møte. Reise- og diettgodtgjersle etter satsane i staten.

Styret har i 2014 hatt 8 møter der det i alt vart handsama 63 saker.
Pr. 31. desember 2014 hadde selskapet 385 luteigarar. Ingen luteigar eig meir enn
25 % av lutane.

DRIFTSFORHOLD
Rute- og skulekøyring
Det har ikkje vore vesentlige endringar i dei fylkeskommunale kontraktane i 2014. Kontrakten med
AKT for Åseral gjekk ut juni 2014. L/L Setesdal Bilruter vann dette anbodet, og starta opp i ny
kontrakt 1. juli 2014. Dei andre kontraktane omfattar rutekøyring mellom Setesdal og byane
Kristiansand og Arendal, og vidare skulekøyring i kommunane Bykle,Valle, Bygland, Evje og Hornnes,
Iveland, Vennesla, Birkenes og Froland. I tillegg køyrer selskapet Setesdalsekspressen og Sør-Vest
Ekspressen i regi av Nor-Way Bussekspress.
Birkeland Busser utfører skulekøyring i Birkenes kommune og rutetrafikk Birkeland-Kristiansand og
Birkeland-Lillesand.

årsberetning
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Turkøyring
Aktiviteten i samband med turkøyring utgjorde for Setesdal Bilruter om lag kr 2,0 mill i 2014.
Dette er ein etter måten liten del av turaktiviteten i konsernet sidan det meste av denne er samla i
Birkeland Busser si turavdeling.

Godstransport
Godstransporten hadde ei omsetning på 4,2 mill i 2014, ein nedgang frå 7,3 mill. i 2013. Årsaken til
denne nedgangen er at L/L Setesdal Bilruter i 2014 avslutta køyring med Semi-trailere for Nor-Temp.

Pasientreiser
L/L Setesdal Bilruter vann anbod på pasientreiser i kommunane Bykle,Valle, Bygland, Evje og Hornnes,
Iveland og Åseral med oppstart nyttår 2014

Verkstad
Det meste av service- og vedlikehald på våre køyretøy vert utført avTrucknor Setesdal AS. Selskapet
vart etablert i 2011, og er eigd 50/50 av Setesdal Bilruter ogTrucknor Kristiansand.
Birkeland Busser leiger ein servicehall på Birkeland for enkle service-/ vedlikehaldsoppgåver.

Personale og arbeidsmiljø
Sjukefråværet i Setesdal Bilruter var på totalt 8,4 % av total arbeidstid i selskapet.Av dette utgjer lang-
tidsfråværet 6,0 %. Totalt sjukefråvær har ein liten nedgang frå i fjor då det låg på 9,0 %.
Sjukefråværet i Birkeland Busser var på 11,0 % av total arbeidstid i selskapet. Langtidsfråværet utgjer
8,6 %. Totalt sjukefråvær har ein oppgang frå i fjor då fråværet var på 7,1 %.
Konsernet har framleis stort fokus på førebyggjande helsetiltak blant dei tilsette og arbeider målret-
ta for å redusere sjukefråværet. BHT har gjennomført helsesamtalar med dei tilsette i LL Setesdal
Bilruter.
Det har vore fire AMU-møter i 2014, og totalt har 28 saker blitt handsama.
Samarbeidet med organisasjonane til dei tilsette har vore konstruktivt og medverka positivt til drifta.
Det er ingen fast tilsette i eigedomsselskapet.

Etterutdanning for yrkessjåførar
I 2014 arrangerte vi 3 kurs, eit i januar, eit i mai og eit i oktober.Av deltakarane på kurs utgjer ekster-
ne deltakarar framleis opp mot 50 %.Dette viser at etterutdanningskursa har blitt eit eige forretnings-
område for selskapet.

Likestilling
Konsernet har som mål å vere ein arbeidsplass der det skal vere full likestilling mellom kvinner og
menn. Pr. 31.12.2014 hadde LL Setesdal Bilruter 78 tilsette som utgjer 68,1 årsverk.Av desse er 14
kvinner som prosentvis utgjer 17,9 %
Birkeland BusserAS hadde på same tid 32 fast tilsette som utgjer 25,9 årsverk.Av desse er 4 kvinner,
noko som prosentvis utgjer 15,4 %.

Diskriminering
Diskrimineringslova har som føremål å fremje likestilling, sikre like mogelegheiter og rettar og å hin-
dre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonalt opphav, avstamming, hudfarge, språk, religion og livs-
syn. Konsernet møter lova sitt føremål innafor vår verksemd gjennom likebehandling i samband med
rekruttering, løns- og arbeidsvilkår, forfremming, mogelegheit for utvikling og vern mot trakassering.
Konsernet har fokus på å leggje til rette dersom tilsette har nedsett funksjonsevne.

Forureining av det ytre miljøet
Konsernet forureinar det ytre miljøet med avgassar frå vognparken, støy og utslepp frå vaskemiddel
og liknande.Kontinuerlege tiltak som vi har for å redusere dette er fornying av vognparken,ettermon-
tering av partikkelfilter, redusert tomgangskøyring og forbetring av køyrestilen til sjåførane

Når det gjeld energiforbruk nytta Setesdal Bilruter i 2014 omlag 380 000 kWh straum og 960 000
liter diesel. Straumforbruket er inkludert verkstaden.
Birkeland Busser nytta i same periode 50 000 kWh straum og 315 000 liter diesel.
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Som leverandør av kollektivtransport har aktiviteten til selskapet ein netto positiv effekt på miljøet.
Som transportselskap er faren for ulukker til stades.

EIGEDOMSFORHOLD
Vognmateriell og faste eigedomar i konsernet:
Vognparken pr 31.12.14

Setesdal Bilruter 2014 Setesdal Bilruter 2013
Mengd Gj.snittalder Mengd Gj.snittalder

Store bussar 36 8,5 34 7,5
Midibussar 10 13,5 10 12,5
Minibussar 21 9,6 18 10,0
Godsbilar 6 5,2 7 4,2
Personbilar 9 1,6 4 4,5
Veterankøyretøy (1) (54,0) (1) (53,0)
Totalt 82 8,5 73 8,3

Birkeland Busser 2014 Birkeland Busser 2013
Mengd Gj.snittalder Mengd Gj.snittalder

Store bussar 17 8,8 17 7,8
Midibussar 6 6,8 6 5,8
Minibussar 3 8,2 3 7,2
Personbilar 3 5,2 3 4,2
Totalt 29 8,0 29 7,0
Totalt i konsernet er snittalderen 8,4 år, same tal i 2013 var 7,9 år.

Faste eigedomar
Konsernet si forvaltning av all fast eigedom vert handsama gjennom dotterselskapet Setesdal Bilruter
EigedomAS.Dette gjeld hovudanlegget på Evje, anlegget i Froland, bedriftshytte og stasjon på Hovden
samt bedriftsleilegheit i Korshamn.

ØKONOMI
Konsernet omsette for kr 123 mill. i 2014. Av desse høyrer kr 87 mill til morselskapet. Dette er ei
auke på 7,5 % i forhold til året før.
Årsresultatet for konsernet vart på kr 7 mill. Årsresultatet for morselskapet vart i 2014 på kr 4,8 mill.
etter ein skattekostnad på kr 1,8 mill.

Samla kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar i konsernet vart på kr 17,3 mill. Driftsresultatet for
konsernet vart kr 9,5 mill., ein auke på 3,3 mill frå året før.

Dei samla investeringane i konsernet utgjorde i 2014 kr 5,8 mill. og omfattar i all hovudsak ordinært
kjøp av transportmidlar og utstyr knyttet til dette.

Likviditetsbehaldninga til konsernet var kr 12,5 mill. pr 31.12.2014. Konsernet si evne til eigenfinansi-
ering av investeringar er god.Den kortsiktige gjelda til konsernet utgjorde 73,8% av samla gjeld, saman-
likna med 61 % året før. Konsernet si finansielle stilling er tilfredsstillande og i prinsippet kan all kort-
siktig gjeld nedbetalast ved hjelp av dei mest likvide midlane.

Konsernet sin soliditet er god med ein eigenkapitaldel pr 31.12.2014 på 59,97 %. Dette er ei auke på
1,3 prosentpoeng i høve til året før.

Konsernet har ikkje hatt forsking- og utviklingsaktivitetar i 2014

Konsernet er eksponert for finansiell risiko på ulike område, spesielt renterisiko. Målsettinga er å
avdempe den finansielle risiko i størst mogleg grad. Den noverande strategien til konsernet omhand-
lar ikkje bruk av finansielle instrument, men dette er gjenstand for stadig vurdering av styret.All ren-
teberande gjeld har flytande rente.



Årsresultatet blir føreslege disponert på følgjande måte:

Overført til annan eigenkapital kr 4.121.056
Avsetning til utbytte kr 662.640
Sum disponert kr 4.783.696

Styret meiner at årsrekneskapet gjev eit rettvist bilete av eigedeler, gjeld, finansielle stilling og resul-
tat, til selskapet.

Drifta held fram
I samsvar med rekneskapsloven § 3-3a er det stadfesta at føresetnadene om at drifta held fram er til
stades. Konsernet er i ei sunn økonomisk og finansiell stilling.

FRAMTIDIG UTVIKLING
L/L Setesdal Bilruter har siste året brukt mykje ressurser på å gjere klart nye anbudskontrakter i
Aust-Agder til oppstart 1. januar 2015. Den eine kontrakten gjeld kommunaneArendal, Grimstad og
Lillesand, med linekøyring frå Arendal til Kristiansand. Den andre kontrakten som gjeld kommunane
Risør,Tvedestrand,Gjerstad ogVegårshei var detAgder BussAS som sikra seg. Dette selskapet eig vi
saman med Telemark Bilruter med 50% kvar. Agder Buss AS vert også administrert frå L/L Setesdal
Bilruter si nyoppretta avdeling i Arendal.
Det er krevjande for eit selskap av L/L Setesdal Bilruter sin størrelse med ei slik betydelig utviding.
Store investeringer, mye logistikk og ein betydelig utviding av personalet er nå på plass til oppstart.
Som ein konsekvens av denne utvidinga har styret vedtatt eit sal av vår turvirksomhet i Birkeland
BusserAS,og Sør-Vestekspressen i L/L Setesdal Bilruter, som er lokalisert i Kristiansand. Ekspress- og
turkjøring står overfor store endringar, og styret har difor heller valt eit sal for å frigjer administrati-
ve ressursar. Samtidig har selskapet nå fått ein større geografisk konsentrasjon omAust-Agder.
Eigarskapet på 50% i Trucknor Setesdal AS og Dekkservice Setesdal AS er viktig for å utvikle forret-
ningsområda innan dekk og verkstad, også ut mot eksterne storbilkundar.
Selskapet har nå sikra seg aktivitet for framtida i ein bransje som går mot færre og større einingar.
Tett oppfølging og god kostnadskontroll er viktig for å sikre innteninga i dei nye kontraktane. Med ein
solid eigenkapital og ein fungerande organisasjon er grunnlaget godt for å møte dei utfordringar vi nå
står overfor.

SLUTTORD
Styret ser seg nøgd med driftsåret 2014, og takker personalet for god innsats.

Evje, 8. april 2015
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Svein Arne Haugen
Styret sin leiar Heidi Engestøl

Styret sin nesteiar

Jan Oddvar Rysstad



resultatregnskap

Driftsjef
Thorleif Johanssen



balanse

Kjell Fossheim på
pasientreiser



Svein Arne Haugen
Styret sin leiar Heidi Engestøl

Styret sin nesteiar

Jan Oddvar Rysstad

balanse
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note 1
GRUNNLEGGENDE REGNSKAPSPRINSIPPER
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note 1 forts .
GRUNNLEGGENDE REGNSKAPSPRINSIPPER
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note 2
DRIFTSINNTEKTER

note 3
LØNNSKOSTNADER FOR MOR OG KONSERN



note 3 forts .
LØNNSKOSTNADER FOR MOR OG KONSERN

Hildegunn Rødne Østerhus
på trafikk-kontoret
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note 4
IMMATERIELLE EIENDELER OG

VARIGE DRIFTSMIDLER
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note 5
AKSJER OG ANDELER

note 6
MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME

KONSERN MV

note 7
BANKINNSKUDD, KONTANTER MV



note 8
LANGSIKTIG GJELD / PANTSTILLELSER

Klart til oppstart i Arendal



note 9
SKATT
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note 10
EGENKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
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kontantstrømoppstilling
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revisjonsberetning

Til generalforsamlingen i
LL Setesdal Bilruter
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revisjonsberetning



Vedtekter
for

L/L Setesdal Bi lruter

(siste endring i Generalforsamlinga 03. mai 2007)

§ 1
Namn Namnet for selskapet skal vere L/L SETESDAL BILRUTER

§ 2
Verneting Vernetinget og forretningskontor for selskapet er Evje og Hornnes

kommune med adresse 4735 Evje.

Styret avgjer kvar generalforsamlinga skal haldast innafor konse-
sjonsområdet.

§ 3
Selskapets Selskapet skal drive bilruter mellom Kristiansand og Hovden - og

mellom verksemd Arendal og Evje og andre områder.

Selskapet kan og drive med anna økonomisk verksemd.

§ 4
Lutmedel L/L Setesdal Bilruter er eit lutlag med ein lutmedel på

kr 1 656 600,-, fordelt på 33 132 lutar lydande på namn og er fullt
innbetalte.

§ 5
Eige/Overdraging Alle overføringar av lutar skal godkjennast av styret

§ 6
Generalforsamling Ordinær generalforsamling skal haldast kvart år innan utgangen av

juni månad.

Innkalling til generalforsamling skjer ved brev til alle luteigarane.

Innkallinga skal minst ha 14 dagars varsel.

Styret legg fram for generalforsamlinga resultatrekneskap, balanse,
årsmelding og revisjonsmelding.

På generalforsamlinga har kvar lut ei røyst, men ingen luteigar eller
fullmektig kan på eigne eller andre sine vegne stemme for meir enn
500 lutar. Som fullmektig kan og møte ein som ikkje sjølv er lutei-
gar, med skriftleg datera fullmakt.

Generalforsamlinga vel styre og fastset løn og reisegodtgjersle for
styremedlemene.
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Generalforsamling vel styreleiar for eit år på fritt grunnlag. Øvrige
styremedlemer velges for 2 år. Nestleiar blir valt for eit år blant
styret sine medlemer.

Generalforsamlinga vel 3 personar og 3 varamedlem til valnemnda.

Generalforsamlinga vel revisor etter framlegg frå styret.

§ 7
Styre Selskapet skal ha eit styre med 5–7 medlemer med 3 nummererte

varamedlemer. I tillegg kjem varamedlemer for dei tilsette.

Generalforsamlinga vel 3–5 av desse med 3 nummererte vara-
medlemer. Dei tilsette vel 2 med nummererte varamedlemer.

Styret i driftsselskapet utgjer generalforsamling i dotterselskapa.

Styret vel styre for dotterselskapa.

Styret har ansvaret for at drifta av selskapet går føre seg i samsvar
med god og varsam forretningsdrift og at driftsmiddel og eige-
domar er godt vedlikehaldne og trygda.

Styret tilset dagleg leiar.

Styret, saman med dagleg leiar, syter for at det blir utarbeidt reglar
for dei tilsette i samsvar med gjeldande lover og reglar.

Styreleiar teiknar selskapet.

Dagleg leiar har selskapet sin prokura.

§ 8
Andre reglar Dei forhold som desse vedtektene ikkje omtalar, blir dekka

gjennom reglane i den til ei kvar tid gjeldande Lov om aksjeselskap.
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Saksframlegg 

Setesdal Regionråd 
  

Saksnummer Utval Møtedato 

72/15 Setesdal Regionråd - Styre 20.05.2015 

 Setesdal Regionråd - Representantskapet  

 

 

Godkjenning av årsrekneskap - Setesdal regionråd 2014 

 
Tilråding: 
Styret godkjenner rekneskapen som framlagt.   
 
Ordinært resultat for 2014 er på kr 2.926.379. Rekneskapsmessig overskot i driftsrekneskapen er på 
kr 166.814. Styret føreslær at rekneskapsmessig overskot vert sett av til disposisjonsfond.  
 
Overskot for 2013 på kr. 375.551,06 vart ikkje vedteke disponert ved handsaminga av rekneskapet 
for 2013. Styret føreslår at dette også vert sett av til disposisjonsfond.  
 
Kapitalrekneskapen er gjort opp i 0,-.  
 

 
 
 

Saksutgreiing: 
 
1. Bakgrunn for saka 
Godkjent budsjett – handsama av representantskapen- med justeringar i form av godkjenning av 
revidert budsjett innafor denne ramma gjennom styrehandsamingar i driftsåret.  
Rekneskapen blir framlagt i medhald av dette. 

 
2. Saksopplysningar 
Årsrekneskapen er revidert av Setesdal revisjonsdistrikt IKS. 
Revisormelding vil bli oversendt når rekneskapet har vore handsama i styret. 
 

 
3. Vurdering 
Samla inntekter er om lag som budsjettert. Dagleg leiar legg fram forslag til budsjett med positivt 
resultat.  
 
I 2014 har det vore ein del drøftingar av mellom anna organisering av næringsarbeid som har virka 
inn på samla aktivitetsnivå og kapasiteten i administrasjonen til å drive fram det operative arbeidet og 
til å gjennomføre planlagde tiltak – t.d. i høve ungdomsmobilisering.  
 
Drifta av sekretariatet og kostnader til fellestiltak , styrearbeid og arrangement i regi av Regionrådet er 
om lag som budsjett, budsjett 2 millionar – forbruk 1.888 mil.  
 
Nokre opplysingar knytt til aktiveter og forbruk vs budsjett er som følgjer:  

 
 
 



I høve virkekringsen er disponeringar / prioriteringar m.a. 
 
Interkommunalt samarbeid  

o Grafisk profil – kommunane og regionrådet kr. 120.000,- 

 Løyving på kr 250.000 til fase 2 –forprosjekt - fengsel Evjemoen  
o i tillegg til løyving på kr 125.000 i 2013 

 avsetning til ladestasjonsprosjekt kr. 300.000,-  
o i tillegg til tilsvarande avsetning , kr 300.000,- i 2013 
o  

 
Fellestiltak – reisliv/ drift av felles infrastruktur (IP, banner osb) 

- som budsjettert   - avvik på 25`avsett til fond 
 
 
 

Næring 
o Næringskoordinator løn 1 mill – mindreforbruk delvis omdisponert innafor ramma  

Prosjektstøtte – fleirårige prosjekt – som planlagt 

o Visit Setesdal                                                                 1.250.000 
o Berekraftig reiseliv & kommunar                                    50 000  
o Landbruksprosjekt – Norsk landbruksrådgjeving       150 000 
o Friluftsliv og nærings - prosjektstilling  - DNT Sør       100 000  
o Immateriell kulturarv –handverkshus – Bygland        150 000 
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o  
o Regionalt helsenæringsprosjekt – hovudprosjekt 250` – som budsjettert  

 
Bedriftsretta / næringsrelaterte løyvingar – næring – sum 1.550 

o Margit Dale – prøvekapitell bok og tv-pilot     kr. 150.000 
o Fjellgarden Hovden – AS Sætersdalen – investeringsstøtte  kr.  200.000 
o Nomeland Anlegg – polarsand      kr. 100.000 
o Mjølkekvoter – ramme:       kr. 100.000 
o Helt vilt – Lærling-  og storhushaldsmesse – Hovden   kr.  50.000 
o Temaavis Setesdølen       kr. 135.000 
o Evje mikrobryggeri – etablerarstøtte     kr. 32.360  
o Evjeklinikken – konseptutvikling      kr.75.500 
o Gry Ilje Tveit – investeringsstøtte - - skulehus-turismeprosjekt 
o Contentio – etableringstøtte      kr. 100.000 
o Gunnar E. Greibrokk – nydyrking      kr.   38.400 
o Marit Taksdal – nydyrking      kr.   12.000 
o Elgtun – etableringstøtte      kr.   50.000 
o Setpro – forstudie       kr.   50.000 
o Fjellgarden Hovden – produktutvikling     kr.   30.000 
o Servervpark – datalagring – forstudie     kr.   50.000 
o Valle blomar & gåver – forretningsplan     kr.   15.536,- 
o Ocean design – etableringsstøtte    kr.   50.000,- 
o Blogg 365 – konseptutvikling      kr.   22.000 
o Hovden sport  - konseptutvikling     kr.   37.500 
o Aust-Agder fylkeskommune – effektanalyse RNF   kr.   35.000 
o Sunsense AS ( Konstrukt) produktutvikling    kr.  120.000 
o Setesdalsgildet – arrangementsstøtte     kr.   30.000 

 
Setesdalskonferansen –  noko meirforbruk 
 

      FOU  - kompetansetiltak 
o Distriktsvennlege studium – lærar 25`, sjukepleie 150`, barnehagelærer 30`, 

studiesenter.no-avgift 50; sum 255 
o Styrekurs BI II – finansiert ved tidlegare års avsetning 
o FOU – organisering – (kommunereform) – avsetning / disponert i 2015 
o Ymse kurs i samarbeid med AAFK og næringsapparatet : 100` 
o Ungdoms-mobilisering  - tiltak utsett – avsett til 2015: 285` 

 



 
Ytterlegare info om ulike postar kan ein gjerne orientere om i møtet. 
 
 
Komplett oversyn oversyn over disponeringar/ løyvingar til arrangement mv vil bli del av årsmeldinga.  

 
 

Valle, den  15.05.2015 
 
Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 
 
 
 

Vedlegg 
1 Regnskap Setesdal Regionråd 2014 
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