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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, 11.11.2016  
 

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre   
onsdag 16.11.2016 kl. 09:00 på Revsnes hotell    
 
Køyreplan: 
 
09:00 Styremøte 
 
09:30 Kompetansekartlegging - /behov – Connie Barthold 

Setesdal vidaregåande skule – Birgit Attestog 
Regionalt forskingsfond Agder (RFF) - Christiane Marie Ødegård 

 
10:30 Miljøfyrtårn – tildeling merke 
 
11:30 Lunsj 
 
12:00 Datalagring – Regionplan Agder 2020 / Setesdal – Gisle Stavland 
           
14:00 Representantskapsmøte i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 
 
 
 
Jon Rolf Næss  Signe Sollien Haugå 
Styreleiar  Dagleg leiar 
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Saksnummer Innhald 

PS 101/16 Godkjenning av innkalling og sakliste 
PS 102/16 Godkjenning av protokoll frå styremøte 19.10.16 
PS 103/16 Styreleiar orienterar 
PS 104/16 Dagleg leiar orienterar 
PS 105/16 Leiar rådmannsutvalet orienterar 
PS 106/16 Fylkeskommunen orienterar 
PS 107/16 Referatsaker 
RS 72/16 Regionale møteplasser 2017 revidert 25.10.2016 
RS 73/16 Info om kurstilbod - høgare mellom nivå norsk og førebuingskurs 

"Bergenstesten" 
RS 74/16 Søknad  - distriktevennleg helsesøsterutdanning - Kompetansefond/ 

Sparbank Sør stiftinga 
RS 75/16 Regional planstrategi for Agder 2016-2020 
PS 108/16 Delegerte saker 
DS 24/16 Svar på søknad om etablerarstøtte - Varme hender AS 
DS 25/16 Svar på søknad om prosjekteringsstøtte 
DS 26/16 Søknad om støtte - utvikling datasenter 
DS 27/16 Planer for Mykjedalen - søknad om støtte til prosjekt 
PS 109/16 Drøfting/orienteringssaker 
PS 110/16 Orientering ymse repr / utval 
PS 111/16 Samarbeidsavtale - Visit Setesdal 2017-2020 
PS 112/16 Kompetansekartlegging /-strategi Setesdal 2020 
PS 113/16 Riksveg 9 - Bjørnarå - Optestøyl 
PS 114/16 Budsjett 2017 
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PS 101/16 Godkjenning av innkalling og sakliste



Møteprotokoll 
Setesdal Regionråd - Styre 

 

Møtestad: Revsnes 
Dato: 19.10.2016 
Tid: 09:00 – 13:00 

 

Faste medlem som møtte: 

Namn Funksjon Representerer 

Kay A. Jeiskelid Medlem Bykle kommune 
Jon Rolf Næss Leiar Bykle kommune 
Steinar Kyrvestad Medlem Valle kommune 
Knut Hagen Medlem Valle kommune 
Leiv Rygg Medlem Bygland kommune 
Vidar Frøysnes Medlem Bygland kommune 
Bjørn Alfred Ropstad Nestleiar Evje og Hornnes kommune 
Lars Reidar Vasland Medlem Evje og Hornnes kommune 

 

Varamedlemer som møtte: 

Namn Møtte for Representerer 

 

Frå administrasjonen møtte: 

Namn Stilling 

Signe Sollien Haugå Dagleg leiar 
 
Andre som møtte: 

Namn Funksjon 

Tellef Inge Mørland Fylkesordførar 

Eivind Berg Rådmann Valle kommune 

Jens Arild Johannessen Rådmann Evje og Hornnes kommune 

Geir Skjevrak Innleigd kosulent, orienterte om Klimagruppe Agder og 
Enova – pakke 2  

Bjørn Andersen-Steinsland Dagleg leiar DNT-Sør, orientete om prosjektstatus X-Ung-
Setesdal 

Per Thomas Skaanes Fagsjef friluftsliv, orientete om prosjektstatus X-Ung-
Setesdal 

Per Salve Salvesen NAV – avdelingdirektør kvalitet og læring 
 
 
  
Valle, 19.10.16 
 
 
Gunn Marith Homme 
Utvalssekretær 
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Saksnummer Innhald 

PS 88/16 Godkjenning av innkalling og sakliste 

PS 89/16 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 14.09.16 

PS 90/16 Styreleiar orienterar 

PS 91/16 Dagleg leiar orienterar 

PS 92/16 Leiar rådmannsutvalet orienterar 

PS 93/16 Fylkeskommunen orienterar 

PS 94/16 Referatsaker 

RS 66/16 Signatører på Miljøfyrtårnskiltet 

RS 67/16 Gründeruka 2016 

RS 68/16 Invitasjon  - Rv 9 

RS 69/16 Fylkesmannens rapport om kommunereformen 

RS 70/16 Videre deltakelse i Setesdal Regionråd - Evje Hornnes kommune 

PS 95/16 Drøftingssaker 

DR 10/16 Prosess - myndige NAV-kontor 

PS 96/16 Orientering ymse repr / utval 

PS 97/16 Oppnemning av representant til arbeidsgruppe - datalagring Agder 

PS 98/16 Høyringsuttale - forhandlingsutvalet sin rapport og tilråding - "Ein ny 
Agder-region?" 

PS 99/16 Offentlege innkjøp - innkjøpssamarbeid og lokal verdiskaping 

 Ekstrasak: 

PS 100/16 Framlegg til revidert budsjett 2016 
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PS 88/16 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 19.10.2016  

Handsaming: 
Steinar Kyrvestad delte ut oversikt over interkommuanle samarbeid og fordeling av arbeidsplassar. 
Dokumentet blir lagt inn som referatsak/drøftingssak neste møte. 
 
Sak «Framlegg til revidert budsjett 2016» vert samrøystes handsama som sak 100/16. 
 
Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent. 

 
 

PS 89/16 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 14.09.16 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 19.10.2016  

Handsaming: 
Møteprotokoll frå møte 14.09.16 vart samrøystes godkjent. 

 
 

PS 90/16 Styreleiar orienterar 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 19.10.2016  

Handsaming: 
Opning av parsell Sandnes-Harstadberg laurdag 15.10. Vellykka arrangement. 
Rv9 vert nytta i samferdselsdepartementet som eksempel for andre fordi det i prosjekta på denne strekninga 
får mykje veg for pengane.  
 
Setesdalsgildet: Godt besøk. Grunna vegopninga kunne ikkje styreleiar eller dagleg leiar delta på same måte 
som tidlegare. Er eit populært arrangement som vil halde fram. 
 
4.10 var vi på møte i stortinget med Evjeklinikken for å marknadsføre prosjektet med folkehøgskulen På møtet 
deltok m.a. Trond Giske leiar av utdanningskomiteen, Dahle frå SV og Tingelstad Woien frå SP, samt leiar av 
landsforeininga for overvektige.Fekk gode tilbakemeldingar frå politikarane. 
 
Setesdal ÅHOI! Var KICK-off møte 23.09. ca 15 frammøtte. Alle som var med ynskte å vere med vidare i 
prosjektgruppe. Nytt møte 26. oktober. 

 
 

PS 91/16 Dagleg leiar orienterar 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 19.10.2016  

Handsaming: 
Næringsarbeid, jobbe med bedrifter saman med førstelina. Mykje som skjer, og mange bra møter med aktørar 
saman med Innovasjon Norge, Skattefunn mm 
 
Fylkeskommunen med næringsfondet. Drøfte næringsfondet, midlar frå 551 som går til fondet. AAFK ønskja 
drøfting av ev å samle alle næringsfond i eit fond og ha eitt forum, men det var tydleg frå distriktskommunane 
at det er viktig å behalde desse midlane til næringsutvikling i distrikta, (med statlege føringar for berre å kynne 
nyttast til bedriftsutviking i sone II-kommunar) då næringsstruktur og utfordringsbiletet er større her enn i 
vekstkommunane ved kysten..  
Ynskjer heller styrking av det enkelt fond i staden for å samle av fonda. Arbeidsgruppe er oppretta med ein 
representant frå kvar av dei regionale næringsfonda 
 
Miljøfyrtårn. Regionrådet er som det tredje regionråd miljøsertifisert. Formell utdeling neste styremøte. 
 
Besøk av Svein Harberg: alle kommunane peika på viktig med museumsutvikling, publikumsbygg og 
aktivitetsfokus i forleninga av konsolidderinga. I tillegg vart lokale/regionale saker løfta frå dei ulike 
kommunane. 
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Blir jobba mykje med Grüne Woche  no der Sørlandet har ein stor stand. Setesdal skal ha ein eigen stand i 
dette. Fleire deltakarar frå Setesdal. Grüne Woche er ei av dei største reiselivsmessene med stort besøk. 
 
Drøftar  samarbeid med Universitetet i Agder om studentoppgåver våren 2017 relatert til bedrifter i regionen. 
 
Har sendt søknad til kompetansefondet om midlar til desentralisert helsesøsterutdanning saman med Lister og 
Lindesnes til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sparebank Sør stiftinga. Studiet vil bli i regi av 
Universitet i Stavanger, som deltidsstudium over to år.. 

 
 

PS 92/16 Leiar rådmannsutvalet orienterar 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 19.10.2016  

Handsaming: 
Ingen orientering. 

 
 

PS 93/16 Fylkeskommunen orienterar 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 19.10.2016  

Handsaming: 
Hadde ikkje fått innkallinga. 
Det er starta arbeidet med innbyggjarundersøking i høve samanslåing av fylkeskommunane i Aust og vest. 
 
Konsolidering av museum. Sendt søknad om ekstra midlar i høve konsolideringa. 
 
Regionale utviklingsmidlar 2017, venta noko kutt frå sentralt hald. 
Fylkesting neste tysdag: Sak vegen vidare for Setesdal vidaregåande avd. Valle. Innstillinga er positiv 2,8 
millionar til opprusting av klasserom mv. I tillegg er det føreslege løyvd kr. 100 000,- til rekrutteringa til 
gullsmed. Noko lenger horisont enn berre eitt år. 3 års horisont. 
 
Sak handlingsplan til regional transportplan neste 8 år. Delt i 2 periodar. Tiltaka som berører Setesdal: 
Hovland- Lislevand ført opp med.60 mill..,2mill til sentrumsgate Evje. 
2 mill gang-/sykkelveg- undergang i Bykle i 2018 
Oppgradering av tunellar. 323 Heddeneseet tunnellbelysning 2020 og 304 Geiteskare 5 mill i  2021 til 
tunellbelysning. 
Det er og føreslege 20 mill Ose bru i 2022 – men drøftingar pågår grunna nye behov – og denne kan ev lyftast 
fram dersom ein får til ei samla finansiering av tiltaket, då som eigen sak. 

 
 

PS 94/16 Referatsaker 

 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 19.10.2016  

Handsaming: 
Dagleg leiar orienterte til sak 67/16 – Gründerveka: Ein planlegg to arrangement i Setesdal – eit møte på 
Hovden om destinasjonsutviking og eit på Revsnes i samarbeid med Connect – med sideblikk på ÅHOI-
prosjektet og ungt gründerskap. 
 
Referatsakene vart samrøystes tekne til orientering. 

 
 
RS 67/16 Setesdal Regionråd - Sertifisering 
RS 68/16 Gründeruka 2016 
RS 69/16 Invitasjon  - Rv 9 
RS 70/16 Fylkesmannens rapport om kommunereformen 
RS 71/16 Videre deltakelse i Setesdal Regionråd - Evje Hornnes kommune 
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PS 95/16 Drøftingssaker 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 19.10.2016  

Handsaming: 
NAV Aust-Agder  orienterte. 
 
Geir Skjevrak orienterte om resultatet av ENOVA si 2.pakke for tildelingar til nye ladestasjonar. Fortum vant 
konkurransen og er tildelt midlar til utbygging gjennom forsterking ved eksisterande ladestasjonar med ny 
pumpe og ytterlegare utbygging grunna avstandskrav på inntil 5 mil mellom kvar. Nye stasjonar vil bli oppført 
på Hovden, Rysstad og Hægeland for å få slik fordeling på aksa mellom E134 og E18. 
 
Geir Skjevrak orienterte og om arbeidet på vegne av Setedal i faggruppe Klima (Regionplan Agder 2020). Ein 
søkjer å påverke arbeidet i retning handling og nytte relatert til reduserte utslipp og klimapåverknad. Styret er 
positive til at Setesdal stiller seg til disposisjon for å overta ev leiarverv i faggruppa – då dette er eit sentralt 
område for Setesdal og der ein har spisskomptanse å bidra med.  
 
 
DNT-Sør orienterte om status i prosjektet DNT X-ung. 
Styret drøfta ev deltaking/profilering i samband med landsmøtet 2017 i Kristiansand, moglege 
samarbeidsområde og område for kommunisering av lokale omsyn t.d. i høve jakt og terrengsykling.  
 
DR 10/16 Prosess - myndige NAV-kontor 

 
PS 96/16 Orientering ymse repr / utval 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 19.10.2016  

Handsaming: 
Ingen orienteringar. 

 
 

PS 97/16 Oppnemning av representant til arbeidsgruppe - datalagring Agder 
Tilråding: 
Dagleg leiar får fullmakt til å engasjere innafor ramma av kr 100.000,- til representasjon i arbeidsgruppe 
datalagring Agder og til støttefunksjonar i relevante næringssaker innafor digitale næringar/ datalagring mv – 
tilsvarande inntil kr.100.000. Engasjementet vil dekka frå ansvar 5301 prosjekt 450. Tenestekjøp for arbeid 
med næringssaker blir dekka frå ansvar 5301 prosjekt 676. Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 
19.10.2016  

Handsaming: 
Dagleg leiar orienterte om at ein har førespurt Gisle Stavland i Egde-consulting om å bistå Regionrådet 
 
Tilrådinga vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak: 
Dagleg leiar får fullmakt til å engasjere innafor ramma av kr 100.000,- til representasjon i arbeidsgruppe 
datalagring Agder og til støttefunksjonar i relevante næringssaker innafor digitale næringar/ datalagring mv – 
tilsvarande inntil kr.100.000. Engasjementet vil dekka frå ansvar 5301 prosjekt 450. Tenestekjøp for arbeid 
med næringssaker blir dekka frå ansvar 5301 prosjekt 676. 

 
 

PS 98/16 Høyringsuttale - forhandlingsutvalet sin rapport og tilråding - "Ein 
ny Agder-region?" 
Tilråding: 
Setesdal regionråd ser ikkje at framlegget til eit nytt Agder har vesentlege konsekvensar for 
oppgåve/tenestetilbod på kort sikt for kommunane, næringsliv eller innbyggjarar i Setesdal. 
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Rapporten legg m.a. opp til at viktige samfunnsstrukturar som vidaregåande skule og satsing på 
kommunikasjonsårene skal vidareførast – og det er overordna viktig for Setesdal. 
 
Utgangpunktet vil sikre balansert vekst og utvikling mellom Arendal og Kristiansand.  
Men utan konkretisering av nye oppgåver eller arbeidsplassar til flankane er det vanskeleg å sjå føre seg at 
målet om å bidra til balansert vekst i alle delar av Agder er realiserbart på lengre sikt. 
 
Utgreiinga legg opp til at framtidig «fristilt kapasitet» ev skal nyttast til å utvikle nye spesialiserte 
tenester/oppgåver i eksisterande organisasjonar. Røynslene er at spesialiserte kompetansemiljø som isolert 
sett er bra for heile Agder i realiteten er vanskelegare å nyttegjere seg aktivt for aktørar i periferien. På lengre 
sikt vil dette indirekte verke sentraliserande og auke «gapet» om ein forsterkar ulikheita ytterlegare med nye 
institusjonar «in-house» utan grep for områda med geografisk avstand eller oppbygging av relevante 
funksjonar/kompetansemiljø der. Som minimum må det då ligge føringar for distribuerte fullverdige 
tenestetilbod ut til flankane.  Det kan t.d krav til distribuerte inkubatortenester, krav til næringsnær FOU med 
kopling til privat og offentlege aktørar /SMB-verksemder både i by og distrikt ved løyvingar frå Regionale 
forskingsfond/ VRI`liknande satsingar osb. 
 
I tillegg meiner ein at det og i dag finst tenesteområde som ikkje er publikumsretta – og der funksjonane kan 
ligge «fritt» i geografien. Ein føreslær difor at høvet blir nytta til aktivt å bidra til å desentralisering av 
funksjonar og oppgåver frå regionnivået og gjerne at ein peiker på område for utplassering av statleg 
verksemder i distrikta. Det er difor ein uttalt forventing til at det blir satsa på etablering av arbeidsplassar og 
ulike «avstandsuavhengige» tenester/ kompetansemiljø i flankane, og at dette blir konkretisert i 
slutthandsaminga av arbeidet. Det kan t.d. vere innafor energi, miljø, vassdrag/naturforvalting, landbruk og 
grønt skifte, kulturarv og/eller reiseliv, eller anna i regionale/ nasjonale verksemder for Setesdalsregionen. 
 
I rapporten saknar ein særleg ambisjonar og konkretisering av samfunnsutviklaroppdraget.  
Kva og korleis ein vil «understøtte utvikling av komparative fortrinn», styrke interaksjonen og bidra til målretta 
regionalutvikling i Setesdal og i «de respektive geografiske områdene» – utan lokalisering av nye 
oppgåver/arbeidsplassar- eller aktiv om-disponering for å etablere offentlege arbeidsplassar og i distrikta som 
ikkje har pendlaravstand til kystbyane? 
 
Regionrådet sin koordinerande rolle – og virkekrins innafor kompetanse, interkommunalt samarbeid, 
infrastruktur og ikkje minst næringsutvikling saman med lokalkjennskap/nærheit til aktørar er eit fortrinn for å 
yte og rigge relevante tilbod i samarbeid mellom lokale og eksterne aktørar. Dagens bidrag frå 
konsesjonskrafta gjer det mogleg å arbeide proaktivt med satsingar som demmer opp for avstandsulemper og 
legg til rette for positiv utvikling på ei rekke område med god lokal forakring og samhandling, t.d. med felles 
ladestasjonsinfrastruktur, digitalsatsingar i t.d. helse/kommunesektor, distriktsvennlege studiar og 
kompetansetiltak, næringsarbeid på bedrifts- og bransjenivå osb. 
 
Framlegget til avviklinga av konsesjonskraftavtalen i nær framtid - som i dag gir tilbakeføring av ein avgrensa 
del av tilførte ressursar til regionutvikling via Regionrådet og til Rv 9 er skuffande grep i ljos av ambisjonar om 
balansert folketalsvekst i alle delar av Agder og å utvikle heile regionen gjennom å understøtte komparative 
fortinn i dei respektive geografiske områda.  
 
Dersom både dei økonomiske ressursane blir trekt ut til fellesskapsfordeling utan sideblikk på 
distriktsutfordringane – og at frigjort kapasitet i regionaladministrasjonen ikkje blir omdisponert til å forsterke 
apparatet i områda med mindre vekstkraft - aukar ein snarare distansen enn dynamikken og det ein kunne 
vente seg av  innhaldet i samfunnsutviklaroppdraget .  
 
Uavhengig av kva organiseringsform og styresett ein vel å etablere (formannskapsmodell eller parlamentarisk 
modell) meiner ein at det har stor verdi å vidareføre samhandlinga mellom fylkeskommunen og 
regionsamarbeida i ein ev ny Agder-region.  Ein føreslær difor at fylkestinga nedfeller samhandlinga og 
dialogen etter modell mellom Aust-Agder fylkeskommune og Setesdal regionråd – når det gjeld 
representasjon/ deltaking og administrativ og politisk samhandling på kommuneregionnivå i framtida til alle 
regionsamarbeida.  
 
Setesdal regionråd finn det og rimeleg og naudsynt å oppmode til  at fleirtalsinnstillinga si føring for spesiell 
merksemd for styrka samfunnsutvikling i Setesdal og andre delar av Agder gjennom statleg 
bidrag/arbeidsplassar og regional forplikting til offensiv innsats blir konkretisert.  
 
Ein oppmodar og sterkt til det blir lagt føringar for varig tilbakeføring/øyremerking av nokre ressursar til 
regionutviklinga til dei områda som dannar grunnlaget for vasskraftøkonomien i landsdelen og som i dag ikkje 
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har same vekstkraft att som by-regionane. Setesdal regionråd føreset at ein rimeleg del av tilførte ressursar 
gjennom konsesjonskraftordninga blir øyremerka for regionen og i framtida. 
 
Differensiering og målretting i høve flankane kan medverke til utviking av ein heilskapleg landsdel – der 
distrikta sitt potensial blir utløyst og aktivert optimalt i hop med vekstkrafta i kystbyane. 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 19.10.2016   

Handsaming: 
Ordskifte med tydlege forventingar til fastlegging av ordning om tilføring av rettmessig del av konsesjonskraft 
tilbake til regionar der verdiane blir skapt- utan tidsavgrensing. Tilsvarande forventing til lokalisering av 
arbeidsplasser til Setesdal i samband med slutt-tingingane. Styret gav og uttrykk for at ein er skuffa over at 
utvalet berre har sett til fordeling mellom Arendal og Kristiansand og ikkje fokusert andre delar av Agder i si 
tilråding gjennom konkrete tiltak. 
 
Framlegg frå styreleiar: 
Dagleg leiar og styreleiar får fullmakt til å justere utkast til høyringsuttale etter innspel kome fram i møte. 
 
Framlegget vert samrøystes vedteke. 
 
Vedtak: 
Dagleg leiar og styreleiar får fullmakt til å justere utkast til høyringsuttale etter innspel kome fram i møte. 
 
Utkast til høyringsuttale: 
Setesdal regionråd ser ikkje at framlegget til eit nytt Agder har vesentlege konsekvensar for 
oppgåve/tenestetilbod på kort sikt for kommunane, næringsliv eller innbyggjarar i Setesdal. 
 
Rapporten legg m.a. opp til at viktige samfunnsstrukturar som vidaregåande skule og satsing på 
kommunikasjonsårene skal vidareførast – og det er overordna viktig for Setesdal. 
 
Utgangpunktet vil sikre balansert vekst og utvikling mellom Arendal og Kristiansand.  
Men utan konkretisering av nye oppgåver eller arbeidsplassar til flankane er det vanskeleg å sjå føre seg at 
målet om å bidra til balansert vekst i alle delar av Agder er realiserbart på lengre sikt. 
 
Utgreiinga legg opp til at framtidig «fristilt kapasitet» ev skal nyttast til å utvikle nye spesialiserte 
tenester/oppgåver i eksisterande organisasjonar. Røynslene er at spesialiserte kompetansemiljø som isolert 
sett er bra for heile Agder i realiteten er vanskelegare å nyttegjere seg aktivt for aktørar i periferien. På lengre 
sikt vil dette indirekte verke sentraliserande og auke «gapet» om ein forsterkar ulikheita ytterlegare med nye 
institusjonar «in-house» utan grep for områda med geografisk avstand eller oppbygging av relevante 
funksjonar/kompetansemiljø der. Som minimum må det då ligge føringar for distribuerte fullverdige 
tenestetilbod ut til flankane.  Det kan t.d krav til distribuerte inkubatortenester, krav til næringsnær FOU med 
kopling til privat og offentlege aktørar /SMB-verksemder både i by og distrikt ved løyvingar frå Regionale 
forskingsfond/ VRI`liknande satsingar osb. 
 
I tillegg meiner ein at det og i dag finst tenesteområde som ikkje er publikumsretta – og der funksjonane kan 
ligge «fritt» i geografien. Ein føreslær difor at høvet blir nytta til aktivt å bidra til å desentralisering av 
funksjonar og oppgåver frå regionnivået og gjerne at ein peiker på område for utplassering av statleg 
verksemder i distrikta. Det er difor ein uttalt forventing til at det blir satsa på etablering av arbeidsplassar og 
ulike «avstandsuavhengige» tenester/ kompetansemiljø i flankane, og at dette blir konkretisert i 
slutthandsaminga av arbeidet. Det kan t.d. vere innafor energi, miljø, vassdrag/naturforvalting, landbruk og 
grønt skifte, kulturarv og/eller reiseliv, eller anna i regionale/ nasjonale verksemder for Setesdalsregionen. 
 
I rapporten saknar ein særleg ambisjonar og konkretisering av samfunnsutviklaroppdraget.  
Kva og korleis ein vil «understøtte utvikling av komparative fortrinn», styrke interaksjonen og bidra til målretta 
regionalutvikling i Setesdal og i «de respektive geografiske områdene» – utan lokalisering av nye 
oppgåver/arbeidsplassar- eller aktiv om-disponering for å etablere offentlege arbeidsplassar og i distrikta som 
ikkje har pendlaravstand til kystbyane? 
 
Regionrådet sin koordinerande rolle – og virkekrins innafor kompetanse, interkommunalt samarbeid, 
infrastruktur og ikkje minst næringsutvikling saman med lokalkjennskap/nærheit til aktørar er eit fortrinn for å 
yte og rigge relevante tilbod i samarbeid mellom lokale og eksterne aktørar. Dagens bidrag frå 
konsesjonskrafta gjer det mogleg å arbeide proaktivt med satsingar som demmer opp for avstandsulemper og 
legg til rette for positiv utvikling på ei rekke område med god lokal forakring og samhandling, t.d. med felles 
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ladestasjonsinfrastruktur, digitalsatsingar i t.d. helse/kommunesektor, distriktsvennlege studiar og 
kompetansetiltak, næringsarbeid på bedrifts- og bransjenivå osb. 
 
Framlegget til avviklinga av konsesjonskraftavtalen i nær framtid - som i dag gir tilbakeføring av ein avgrensa 
del av tilførte ressursar til regionutvikling via Regionrådet og til Rv 9 er skuffande grep i ljos av ambisjonar om 
balansert folketalsvekst i alle delar av Agder og å utvikle heile regionen gjennom å understøtte komparative 
fortinn i dei respektive geografiske områda.  
 
Dersom både dei økonomiske ressursane blir trekt ut til fellesskapsfordeling utan sideblikk på 
distriktsutfordringane – og at frigjort kapasitet i regionaladministrasjonen ikkje blir omdisponert til å forsterke 
apparatet i områda med mindre vekstkraft - aukar ein snarare distansen enn dynamikken og det ein kunne 
vente seg av  innhaldet i samfunnsutviklaroppdraget .  
 
Uavhengig av kva organiseringsform og styresett ein vel å etablere (formannskapsmodell eller parlamentarisk 
modell) meiner ein at det har stor verdi å vidareføre samhandlinga mellom fylkeskommunen og 
regionsamarbeida i ein ev ny Agder-region.  Ein føreslær difor at fylkestinga nedfeller samhandlinga og 
dialogen etter modell mellom Aust-Agder fylkeskommune og Setesdal regionråd – når det gjeld 
representasjon/ deltaking og administrativ og politisk samhandling på kommuneregionnivå i framtida til alle 
regionsamarbeida.  
 
Setesdal regionråd finn det og rimeleg og naudsynt å oppmode til  at fleirtalsinnstillinga si føring for spesiell 
merksemd for styrka samfunnsutvikling i Setesdal og andre delar av Agder gjennom statleg 
bidrag/arbeidsplassar og regional forplikting til offensiv innsats blir konkretisert.  
 
Ein oppmodar og sterkt til det blir lagt føringar for varig tilbakeføring/øyremerking av nokre ressursar til 
regionutviklinga til dei områda som dannar grunnlaget for vasskraftøkonomien i landsdelen og som i dag ikkje 
har same vekstkraft att som by-regionane. Setesdal regionråd føreset at ein rimeleg del av tilførte ressursar 
gjennom konsesjonskraftordninga blir øyremerka for regionen og i framtida. 
 
Differensiering og målretting i høve flankane kan medverke til utviking av ein heilskapleg landsdel – der 
distrikta sitt potensial blir utløyst og aktivert optimalt i hop med vekstkrafta i kystbyane. 
 

PS 99/16 Offentlege innkjøp - innkjøpssamarbeid og lokal verdiskaping 
Tilråding: 
Setesdal regionråd avsett kr. 100.000 frå ansvar 5201 (interkommunalt samarbeid) prosjekt 482 til oppfølging 
av tema offentlege innkjøp – lokal verdiskaping. Arbeidet starter med temadag med politisk og administrativ 
deltaking – gjerne i lag med innkjøpssentralen for offentlege innkjøp i Agder (OFA). Ein ser føre seg at ein som 
minimum kjem ut med utkast til felles innkjøpsstrategi i Setesdal- og at denne kan supplerast og utdjupast 
tilpassa ulike verksemder i regionen. 
 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 19.10.2016  

Handsaming: 
Tilleggsframlegg frå Steinar Kyrvestad: 
Arbeidet starter med ei kartlegging av alle innkjøp av varer og tenester som kommunane gjer i eigen regi, 
gjennom kommunale selskap og interkommunale samarbeid. Kartlegginga skal sjå på omfang av samla innkjøp, 
omfang av innkjøp i medhald av rammeavtaler –med varighet, og om leverandøren er lokal / i Setesdal, og 
omfang av innkjøp utan avtaler  - for perioden 2015 og 2016.  
Til kartlegginga skal følgje ei vurdering av alle sider ved innkjøpa, og om felles innkjøpsavtaler for medlemmer 
av Setesdal regionråd kan vere fordelaktig, og gjerne moment til ev felles innkjøpsstrategi for Setesdal. 
 
Tilrådinga blir justert og fletta med tilleggsframlegget. . 
 
 
Tilrådinga vart samrøystes vedteke. 
Tilleggsframlegget vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak: 
Setesdal regionråd avsett kr. 100.000 frå ansvar 5201 (interkommunalt samarbeid) prosjekt 482 til oppfølging 
av tema offentlege innkjøp – lokal verdiskaping.  

12



Arbeidet starter med ei kartlegging av alle innkjøp av varer og tenester som kommunane gjer i eigen regi, 
gjennom kommunale selskap og interkommunale samarbeid. Kartlegginga skal sjå på omfang av samla innkjøp, 
omfang av innkjøp i medhald av rammeavtaler –med varighet, og om leverandøren er lokal / i Setesdal, og 
omfang av innkjøp utan avtaler  - for perioden 2015 og 2016.  
Til kartlegginga skal følgje ei vurdering av alle sider ved innkjøpa, og om felles innkjøpsavtaler for medlemmer 
av Setesdal regionråd kan vere fordelaktig, og gjerne moment til ev felles innkjøpsstrategi for Setesdal. 
Arbeidet blir lagt fram i temadag med politisk og administrativ deltaking – gjerne i lag med innkjøpssentralen 
for offentlege innkjøp i Agder (OFA). Ein ser føre seg at ein som minimum kjem ut med utkast til felles 
innkjøpsstrategi i Setesdal- og at denne kan supplerast og utdjupast tilpassa ulike verksemder i regionen. 

 
 

PS 100/16 Framlegg til revidert budsjett 2016 
Tilråding: 
Styret gir dagleg leiar fullmakt til å føreta budsjettjusteringar innafor samla ramme – som føreslege i møtet 19. 
oktober 2016, og å realitetshandsame søknader tilsvarande. 

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 19.10.2016  

Handsaming: 
Dagleg leiar orienterte om gjennomgong av saker som ligg til handsaming og drøfting av desse med 1.line i 
aktuelle kommunar, samt gjennomgong av budsjett med tanke på omdisponering av ledige postar. 
 
Tilrådinga vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak: 
Styret gir dagleg leiar fullmakt til å føreta budsjettjusteringar innafor samla ramme – som føreslege i møtet 19. 
oktober 2016, og å realitetshandsame søknader tilsvarande. 
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PS 103/16 Styreleiar orienterar

PS 104/16 Dagleg leiar orienterar

PS 105/16 Leiar rådmannsutvalet orienterar

PS 106/16 Fylkeskommunen orienterar

PS 107/16 Referatsaker



Årshjul for sentrale regionale møteplasser  i Agder 2017 koordineringsansvar Inger N. Holen inger.holen@vaf.no og Jan Inge Tungesvik jan.inge.tungesvik@ks.no  
 

     
 

Årshjul for sentrale regionale politiske og administrative arenaer, møteplasser og arrangement i Agder 2017 

Arenaer/møteplasser januar februar mars april mai juni august september oktober november Desember 
 

Bystyremøter Kristiansand  1. 1. 29.  31. 21.  20. 25. 22. 13. 

Bystyremøter Arendal  2. 16. 27. 18. 22. 31. 28. 26.  16. 14. 

Setesdal RR rådm./styre 11/18 8/22 8/22 5/26 3/24 7-8/21 16/ 6/20 4/18 8/22 6/14 

Kntpkt. RR rådm./styre 12/20  9/17  4/ 9/16 31/ /8 19/27 16/ /1 

Ø Agder RR rådm./styre 11/20 15/ 15/3. 24 19./28 31/ 7.-10 B? 16/25 13/22 18/27 29/ /08. 

Lindesnes RR  rådm./styre  /3 /31   /9  /15 /20  /1 

Lister RR rådm./styre/LR* 24/30 6/6* 21/27 3/3* 30/ /5 og 12*      

FT/FU VAF /31. 14.-15./ /7. 25. 26./4. /9. 20.21./6.7  5.25 24.25./10 7.28.29 12.13/19 

FT/FU AAFK /31. 14- 15./7 /7. 25.-26/4. /2. 20/6.27  /12 24/10. 14/7.28. 12/19 

Sørlandsrådet Agder 2020  2.  6.  8.  14. 12. 16.  

Sørlandstinget  3.   ?    ?   

KS strategikonf.høstkonf.  2.       12.- 13   

KS Agder fylkesmøte  3.       12.-13.   

Ordførerforum/rådmannssamling  2./     /20.-22.  12.- 13. /23.  

KS Agder styremøte   3. 24.  19.  14.  24.  

Rådmannsgruppen/KS RMU 19.  23.   14. el 15.  6 10.* 23.  

FMAV beredskapskonf/kvalitetsk.     15 20.        

FMAV infomøte 
komm.prop/statsbudsjett. 

    12./    /9. el.10.   

FMAV høstmøte          1.-2.  

Agderkonferansen 24.           

Arendalskonf./Arendalsuka      15.-16./ /14.- 19.     
Agder Energi eiermøter/konferanse     /10.- 11.       

UiA            

            

            

Setesdalskonferansen    20.- 21.        

Listerkonferansen            
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Kursinfo:  
 

Utanlandsk og behov for å få «godkjent» norsken 
din for å kome inn i arbeidslivet i Setedal? 
 
Setesdal regionråd vil i samarbeid med Folkeuniversitetet tilby kurs for «arbeidsinnvandrarar» og 
tilflyttarar frå andre land som har behov for å få «godkjent» nivå på norsken sin og slik kome inn i 
arbeidsmarknaden. (Dette er noko anna enn vaksenopplæringa som kommunane tilbyr flykningar). 
 
Kven er dette aktuelt for?  
Norskkurs på høgare mellomnivå er for deg som allereie har basiskunnskapar i språket og vil bli meir 
sjølvstendig når du kommuniserer på norsk Norskkurs på mellomnivå B1 passer for deg som kan en 
del norsk frå før - og som ønskjer å lære meir om norsk språk og samfunn 
 
Førebuingskurset til Bergenstesten passer for deg som ønskjer å skaffe deg fullverdige 
språkkunnskapar for deltaking i norsk samfunnsliv og yrkeskarriere i Norge. Bergenstesten er godkjent 
inntaksgrunnlag for høgskular og universitetsstudiar i Norge. Det og relevant om du har universitets/ 
profesjonsutdanning frå utanlandske universitet og høgskular der det er profesjonskrav t.d. i 
helsesektor / undervisingsektor osb for å få fast tilsetting. 
 
Norskkurs på høgare mellomnivå 
Vi tilbyr norskkurs på høgare mellom-nivå (B2).  
 
Kurset vil gå over 8 veker – fordelt på 16 samlingar over 3 timer. Kurslærar vil vere Torhild Austad. 
Alle som ønskjer å delta på dette må ha norskkunnskapar på B1-nivå.  Meir om kurset finn du på: 
https://www.folkeuniversitetet.no/Spraakkurs/Norskkurs-mellomnivaa/Norskkurs-hoeyere-mellomnivaa 
Nivåtesten er gratis og den kan du ta sjølv ved å gå inn på www.folkeuniversitetet.no for å sjå om du 
er klar for å melde deg på kurs.  Ved fullført kurs – og minimum 75% oppmøte- får deltakar kursbevis. 
 
Kursstart: 5.desember 2016 – avslutning 9. februar 2017. 
 
Påmeldingsfrist: snarast og seinast fredag 25.november 2016 
 
Førebuing til «Bergenstesten» - norskkunnskapar på høgare nivå   
På nyåret vil det vere kurs i førebuing til «Bergenstesten».  For å delta på dette må kursdeltakar ha 
norskkunnskap på høgare nivå (B2/C1) – Tilsvarande kan ein sjekke eige nivå – med gratis nivåtest 
på www.folkeuniversitetet.no før ein melder seg på dette. Dette kurset vil også gå over 8 veker – 
fordelt på 16 samlingar over 3 timer, og Torhild Austad vil vere kurslærar.   

Interesserte  
 
  

 

2016/60-4 Signe Sollien Haugå 
ssh@setesdal.no 

08.11.2016 
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Meir info om kurset og innhaldet finn ein på: https://www.folkeuniversitetet.no/Spraakkurs/Norskkurs-
mellomnivaa/Norskkurs-hoeyere-mellomnivaa-Forberedelse-til-Bergenstesten 
 
Kursstart: 13.februar 2017 – avslutning/repetisjon 30. mars 2017 ( Bergenstesten: 1.april 2017) 
 
Påmeldingsfrist: innan; 4.feb 2017 
 
--- 
 
Anna (gjeld båe kursa): 

 Kursstad: Bygland (ev der det er flest deltakarar) 
 Undervisingsdagar/-tid: måndagar og torsdagar Kl 17:30-20:15 
 Målform: Båe kursa vil ha bokmål som målform 
 Kursavgift: blir dekka av Setesdal regionråd for deltakarar i Setesdal, (ca 4.900 pr deltakar 

og inntil 15 deltakarar). Deltakarar kjøper sjølv kursbøker.  
 

 
For spørsmål / melde interesse og påmelding :  
Kontakt sorlandet@folkeuniversitetet.no eller Joanna Sunnset på tlf  37003660 
 
Sjå og www.setesdal.no 
 
 
 
Med helsing 
Setesdal Regionråd 

Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 
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Fra: Teigen, Dag Ole 
Sendt: 18. oktober 2016 09:12
Til: Signe Sollien Haugå - Regionrådet (signe.haugaa@setesdal.no) <signe.haugaa@setesdal.no>
Emne: VS: 2015/2206 Søknad fra Setesdal regionråd - Org nr 981 543 556

Søknad mottatt 22:18.

Fra: Kontaktskjema [mailto:kontaktskjema@aaukf.no] 
Sendt: 17. oktober 2016 22:18
Til: Postmottak AAFK <Postmottak@austagderfk.no>; Teigen, Dag Ole <Dag.Ole.Teigen@austagderfk.no>
Emne: 2015/2206 Søknad fra Setesdal regionråd - Org nr 981 543 556

1. Søker

Organisasjon/foretak/institusjon (obligatorisk)
Setesdal regionråd – Org nr 981 543 556 

Kontaktperson
Signe Sollien Haugå

Adresse
Kommunehuset 

Postnummer/sted
4747 Valle

E-post (obligatorisk)
post@setesdal.no

Telefon
48237300

Det gjøres oppmerksom på at det er særlige kriterier for tildeling av midler til 
oppretterne/kommunene i Aust-Agder.

Se eget notat med særlige kriterier dersom dette er relevant.

Ønskes søknaden unntatt offentligheten? 

NB Sammendraget i søknadens punkt 3 må utformes slik at dette ikke behøver å unntas fra 
offentligheten.

Begrunnelse 

Dersom hele eller deler av søknaden ønskes unntatt offentligheten må dette begrunnes. Det kreves 
særskilt hjemmel i lov eller forskrift for å unnta saksdokumenter fra offentligheten, offl. §3 (Lov 
om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16). Unntak fra 
innsynsretten kan f.eks gis jmf. §13 Tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller 
forretningsforhold, eller § 26 Unntak fra eksamensdokument, forskningsopplysninger.
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2. Prosjektnavn og søknadsbeløp

Prosjektnavn 
Desentralisert helsesøsterutdanning – Lindesnes – Lister – Setesdal 

Søknadsbeløp første år
200000 

Totalt søknadsbeløp (hvis prosjektet løper over flere år)
700000

Prosjektets totalkostnad
2 300 000 

Prosjektperiode
2017-2019

3. Sammendrag

Sammendraget er en kortfattet beskrivelse av prosjektet. Sammendraget skal kunne gis/sendes 
videre ved forespørsel om innsyn fra ulike medier. Sammendraget vil i tillegg kunne publiseres på 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond sine hjemmesider www.aaukf.no. Sammendraget må 
derfor utformes slik at dette ikke behøver å unntas fra offentligheten.
Regionene Lister, Lindesnes og Setesdal vil i samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS) tilby 
desentralisert helsesøsterutdanning til de tre regionene f.o.m. høsten) 2017.
UiS går inn i samarbeidet med intensjon om å levere skreddersøm for regionenes studenter. 
Studentene oppnår autorisasjon som helsesøster ved fullført desentraliserte deltidsstudium over to 
år.
Prosjektet har som formål å tilby studiet lokalt til 15 studenter. Forelesningene skal hovedsakelig 
være nettbasert og knyttet til ett studiested pr region. Studiet kan ha enkelte samlinger på Campus 
Stavanger for tema som ikke kan fungere nettbasert. Veiledning skal gjennomføres delvis 
nettbasert og delvis i møte med studentene
Prosjekt helsesøster har som formål å utvikle et desentralisert Helsesøsterstudium. Studiet er 
innovativt og nyskapende både i våre regioner og på landsbasis. Regionene har siden 2014 jobbet 
frem et tilbud om desentralisert helsesøsterutdanning. I samarbeid med UiS utvikler vi en totrinns 
utdanning som gir en vesentlig og påvisbar praktisk nytte for oppvekstvilkårene i 3 regioner. I 
løpet av prosjektperioden vil vi i samarbeid med UiS forsøke å utvikle en Master i helsefag. Den 
er ment å organiseres slik at de som ønsker det kun tar helsesøsterutdanning og blir autorisert etter 
to år, mens de som fullfører 3 års utdanning kan oppnå Master i helsefag. Per i dag ser det ikke ut 
til at vi klarer å få dette avklart innen studiestart, men vi vil vi jobbe hardt for at våre studenter vil 
få tilbudet innen de avslutter utdanningen som helsesøster.

4. Bakgrunn

Bakgrunnen for igangsettelse av prosjektet
Behov for styring av helsestasjons- og skolehelsetjenesten
På landsbasis er det i følge professor Arne Holte ved Folkehelseinstituttet ca. 180 000 barn i 
barnehage og skole som har så mye psykiske plager at det forstyrrer deres daglige fungering i 
barnehagen og på skolen. Dette utgjør ca. 4- 5 elever i snitt i hver skoleklasse. To til tre av disse 
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har en diagnostiserbar psykisk lidelse. Før puberteten er det 2 av 3 gutter der utviklings-
forstyrrelser som ADHD, språk og lærevansker dominerer. Etter pubertet er det 2 av 3 jenter hvor 
angst, depresjon og spiseforstyrrelser dominerer. En del av løsningen på dette mener Holte er å 
lære av suksessen vi har hatt med å forebygge hjerte- karlidelser, hjerneslag og kreftsykdommer. 
Dette ved å satse på mer systematiske helsefremmende tiltak ved å styrke positiv psykisk helse, 
robusthet og trivsel fremfor å forsøke å forebygge spesifikke psykiske lidelser. Tiltak må settes 
inn så tidlig som mulig i helsestasjon, barnehage og skole.
Helsedirektoratet har i 2016 utlyst 200 mill. kr. i ekstra midler til kommunene for å styrke 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten med tanke på tidlig innsats. Mål for ordningen er:
Brukerne skal få bedre kvalitet på tjenestetilbudet:
• Styrke kapasiteten og kvaliteten i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
• Styrke arbeidet i kommunen rundt barn, unge, gravide og deres familier.
• Stimulere til økt flerfaglig samarbeid rundt barn, unge, gravide og deres familier.
I tillegg til dette ble det i statsbudsjettet for 2016 lagt inn ekstra frie midler til styrking av 
helsestasjon og skolehelsetjenesten.
Eksemplifisert har Lindesnesregionen høyere andel unge uføre i alderen 18 – 44 år en landet for 
øvrig. Noen kommuner i Lindesnesregionen har også en høyere andel psykiske lidelser blant unge 
i aldergruppen 15- 29 år enn landssnittet (ref. Folkehelsebarometeret 2016). 

Behov for kompetanse/utdanningstilbud innrettet for distriktene
I Lindesnesregionen er det i dag 8 faste stillinger på helsestasjon i Lindesnesregionen som er 
besatt med sykepleiere uten godkjent helsesøsterutdanning. For Setesdalsregionen er det 
tilsvarende to uten utdanning. I Listerregionen er det 4 uten utdanning og en under utdanning.
De tre regionene har felles arbeidsmarked både intern i regionen og mellom regionene. Totalt er 
det for få personer med godkjent helsesøsterutdanning for å dekke eksisterende stillinger. I tillegg 
er flere kommuner i ferd med å opprette stillinger for å styrke det forebyggende arbeidet innen 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Rekrutteringen av nyutdannede helsesøstre i de tre regionen 
er liten. Det betyr at vi konkurrerer om de samme som allerede er ansatt i en kommune. 

Skreddersøm – målrettet desentralisert utdanningstilbud
Med dagens ordinære utdanningsløp vil det være umulig å klare å få godkjente helsesøstre til alle 
de stillingene som nå er besatt av sykepleiere uten helsesøsterutdanning eller som evt. utlyses. Den 
beste måten for å kvalifisere de helsesøstrene som allerede er ansatt i helsesøsterstillinger, er å få 
til et desentralisert utdanningsløp hvor en kan kombinere jobb og studie. Dette siden det vil være 
vanskelig å rekruttere kvalifiserte vikarer i forbindelse med studiepermisjon. Desentralisert 
utdanning er også en meget god måte å rekruttere nye helsesøstre på i og med at studentene ofte 
rekrutteres fra lokalmiljøet slik at de blir værende i stillingen lokalt. Dette har vi gode erfaringer 
med i forhold til rekruttering av sykepleiere og vernepleiere hvor det har vært desentralisert 
utdanning henholdsvis på i Setesdal, på Byremo og i Lyngdal i flere år. Det har også vært 
desentralisert videreutdanning på Byremo, i Setesdal og Lister innen avansert sykepleie. 

Forprosjekt – utvikling av søknadsgrunnlag/studietilbud
Prosjekt helsesøster har som formål å utvikle et desentralisert Helsesøsterstudium. Studiet er 
innovativt og nyskapende både i våre regioner og på landsbasis. Regionene har siden 2014 jobbet 
frem et tilbud om desentralisert helsesøsterutdanning. I samarbeid med UiS utvikler vi en totrinns 
utdanning som gir en vesentlig og påvisbar praktisk nytte for oppvekstvilkårene i 3 regioner. I 
løpet av prosjektperioden vil vi i samarbeid med UiS forsøke å utvikle en Master i helsefag. Den 
er ment å organiseres slik at de som ønsker det kun tar helsesøsterutdanning og blir autorisert etter 
to år, mens de som fullfører 3 års utdanning kan oppnå Master i helsefag. Per i dag ser det ikke ut 
til at vi klarer å få dette til. Likevel vil vi jobbe hardt for at våre studenter vil få tilbudet innen de 
avslutter utdanningen som helsesøster.
Helsesøsterutdanningen er vesentlig i den sentrale satsingen i barnehage, grunnskole og 
videregående skole. Mange kommuner klarer ikke å skaffe kvalifiserte helsesøstre. Et relativt høyt 
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antall helsesøstre har ikke formell utdanning og jobber på dispensasjon. Studiet er både innovativt 
og nyskapende og vi er tilfredse med å bidra til at utdanningen tilbys desentralisert nettopp i vår 
landsdel. Vi har i mange år utdannet sykepleiere. For første gang kan vi tilby en desentralisert 
videreutdanning.
I dag må helsesøstre som jobber på dispensasjon reise til Stavanger eller Østlandet for å få 
utdanning. Karaktersnittet på opptakene er så høye at mange har søkt i årevis uten å komme inn. 
Karaktersnittet blir ikke lavere i fremtiden. De som tar utdanningen ved universitetene ønsker i 
liten grad å flytte ut i distriktet. Resultatet er sykepleiere som jobber på dispensasjon.
Både i «Fraværsprosjektet» i videregående skole og i SLT-arbeidet er helsesøsterressursen 
etterspurt. Et mål er å forebygge fremtidige uheldige konsekvenser ved at man for sent oppdager 
og følger opp utsatte barn og unge.
Regionene i Lister, Setesdal og Lindesnes har gjennom langt samarbeide vist evne til å 
kompetansemekle og fasilitere kvalitetsmessige gode utdanninger. Vi rekrutterer studenter som er 
bosatt i egen region og på den måten bidrar vi til at kommunenes totale kompetanse heves. 
Lokalestudenter vil i hovedsak bli i regionen.
Helsesøstertjenesten økes på landsbasis. Det er bevilget mye midler til styrking av tjenesten. 
Distriktene klarer likevel ikke å rekruttere kompetent personale. Med denne desentraliserte 
utdanningen vil kommunene få dekket viktig personale.
Helsesøstertjenesten er et viktig bidrag til barns og unges helse fra nyfødt til fullført videregående 
skole. Helsesøster blir en stadig viktigere aktør for å sikre fysisk og psykisk helse gjennom å ha et 
tilbud om oppfølging og veiledning overfor barn og unge når de opplever utfordringer. En god 
helsesøstertjeneste vil bidra til redusert kriminalitet, frafall i skolen og sikre gode oppvekstvilkår 
for barn og unge.

Forankring i regionale planer og strategier
Regionplan Agder 2020 har som delmål 2, «Det gode livet: Agder for alle: Regionen har hatt en 
vesentlig nedgang av unge på uføretrygd» og «Agder skiller seg ikke lenger negativt ut på 
levekårsindeksen». Og delmål 3, «Utdanning: verdiskaping bygd på kunnskap» at «Gjennom 
målrettet arbeid på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer har Agder lykkes med å heve 
kvaliteten på alle utdanningsnivåer – fra barnehage til universitet». «Grunnskoleresultatene er over 
landsgjennomsnittet og frafallet i videregående skole er vesentlig redusert».
Strategisk notat – Folkehelse : http://www.regionplanagder.no/media/6381083/2015_Strategisk-
notat-folkehelse-og-levekaar.pdf
Strategisk notat – Undervisning: http://www.regionplanagder.no/media/6382292/Strategisk-notat-
2020-Utdanning-revidert-2016.pdf

Strategisk Næringsplan for Lister 2015 har som et mål (1.8) at «Lister Kompetanse skal tilby 
høyskole og universitetsutdanninger som regionen har behov for» for å øke bostedsattraktiviteten. 
«Mens nesten 35% av de sysselsatte i Norge har høyere utdanning, er tilsvarende tall for Lister 
23%. Å øke denne andelen er en oppgave hverken den enkelte kommune eller Lister Kompetanse 
kan gjøre alene. Det krever et målrettet arbeide, der Lister Kompetanse har rolle som koordinator 
og pådriver» (s.9) – i Lister.
Samme utfordringsbilde og rolle gjelder for alle de tre samarbeidspartene i dette prosjektet. 
Kartlegging gjennomført i våre 15 kommuner viser at man sliter med å rekruttere utdannet 
personale. Mange helsesøstre jobber på dispensasjon. Flere søker, men kommer ikke inn på studiet 
da de har for lav poengsum fra sykepleien.
Regional utviklingsplan Setesdal 2020 – kap 3.4 understreker at gode kommunale tjenester er 
viktig for bærekraftig samfunnsutvikling – og stadige økende krav til kompetanse skal møtes på en 
proakiv måte. En av strategiene innenfor interkommunalt samarbeid er lærelyst og kompetanse. 
Tiltak 3; omhandler utvikling av relevante etter- og videreutdanningstilbud ved hjelp av teknologi, 
fjernundervisning og desentraliserte utdanninger. Tiltak 4 omhandler bruk av flere 
utdanningsinstitusjoner ved behov for det, og tiltak 5 omhandler samarbeid med Lister, Lindesnes 
og kompetansefonda på sentrale kompetanseområde. Under helsestrategiene omhandler tiltak 1 
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sammenhengende utdanningsløp og vekt på overgangene mellom barnehage, grunnskole og 
videregående skole. Tiltak 6 går ut på å tidlig innsats og forebyggende tiltak for barn og unge. 
Strategi 3.4.5. omhandler – trygt, kompetent og nært helsetilbud. Tiltak 7 under dette omhandler å 
få i gang minst ett pilotprosjekt med bruk av teknologi for å sikre trygge helsetjenester.

5. Prosjektbeskrivelse

5.1. Lag en beskrivelse av prosjekt og produkt/tjenester
Om studiet – omfang og varighet
Prosjektet har som formål å tilby studiet lokalt til 15 studenter. Forelesningene skal hovedsakelig 
være nettbasert. Studiet kan ha enkelte samlinger på Campus Stavanger for tema som ikke kan 
fungere nettbasert. Veiledning skal gjennomføres delvis nettbasert og delvis i møte med 
studentene. Studiet vil samlet utgjøre 80 studiepoeng.

Helsesøstertjenesten er en del av kommunens sykepleietjeneste, og er særlig knyttet til 
kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Studiet omfatter helsefremmende og 
sykdomsforebyggende strategier, individ- og befolkningsrettede tiltak, lovverk, psykisk og fysisk 
helse/utvikling, miljøretta helsearbeid, smittevernarbeid, pedagogiske metoder og kvalitets- og 
fagutvikling.

Studiet har fire emnegrupper: Helsesøstertjenesten, Rammevilkår og strategier i forebyggende 
helsearbeid, Barn og unges helse og utvikling, Individrettet forebyggende helse-arbeid og 
Yrkesutøvelse (praksis).
I studiet inngår ti uker veiledet praksisstudie innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten, fordelt 
over tre semestre med 1 + 2 + 7 uker. De syv ukene er en sammenhengende praksisperiode i fjerde 
semester. Dette vil vi søke å løse i samarbeid med kommunen i de respektive regionene.

Helsesøster – opptakskrav: Norsk offentlig godkjenning som sykepleier. Minimum ett års 
fulltidspraksis som sykepleier. Det gis ekstra tilleggspoeng for praksis eller utdanning knyttet til 
barn, unge og familier. For fullstendig oversikt over opptaksreglene til studiet vises det til 
Reglement for lokalt opptak til videreutdanninger ved Institutt for helsefag.ved UiS.

«Helsesøster-markedet»: Det er stor mangel på kvalifiserte helsesøstere i landet og regionen. Ref.: 
https://www.nsf.no/vis-nyhet/1146546/Tok-opp-helsesoster-situasjonen-med-KS
Mangelen gjelder både i forhold til stillinger og rekruttering – men også utdanningskapasitet: 
https://www.nsf.no/Content/1146537/NSF-344437-v1-M%
20te_med_KS_vedr__helsestasjons-_og_skolehelsetjenensten__1__mars_2013.pdf. Vårt tiltak vil 
understøtte og bidra til rekruttering på kort og lengre sikt i regionen- og danne grunnlag for 
nettverk.

5.2. Hvordan bidrar prosjektet i forhold til kompetansefondets overordnede målsettinger?

Økt kompetanse og nyskaping i Aust-Agder?

Gode levekår for befolkningen i Aust-Agder?

Utvikle ny kompetanse og styrke forskning i Aust-Agder

Annet 

5.3. Hvordan passer prosjektet i forhold til innretningen på årets utlysning?
Relevans for kompetansefondene og Sparbank Sør stiftelsen.
Dette prosjektet vil utvikle og tilby svært relevant «kompetanseheving for Aust- og Vest-Agders 
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distriktskommuner», «på universitetsnivå». Tillbudet forventes å ha «påvisbar nytteverdi for 
regionen» ved at utdanningen bidrar til å redusere levekårsproblematikk, bidrar til helsegevinst for 
barn og unge og ikke minst tilfører nødvendig kompetanse til distriktene.
Et kompetent helsesøstertilbud bidrar til riktig og tidlig intervenering/ innsats overfor sårbare 
individ og grupper.
«Søker» er de tre regionene på vegne av 15 kommuner.

Relevans for Sparebank Sør Stiftelsen
Vi mener at prosjektet treffer utlysningen og at det vil ha betydelig praktisk nytte for arbeidsgivere 
i regionen og for målgruppen tiltaket vil nå gjennom styrket kompetanse og kapasitet til å jobbe 
varig med levekårsutfordringene – og barn og unge spesielt. Som søker står regionene som 
kontraktspart v.s. universitetsmiljøet og vil forankre og distribuere tilbudet til respektive 
kommuner der levekårsstatistikken indikerer behov for målrettet innsats.

Relevans for årets utlysning – AAUK
Utlysningen er innrettet for til prosjekter som kan bidra til gode levekår, ved å øke og anvende 
kompetansen om levekår, spesielt knyttet til deltakelse i arbeidslivet.
Det er ønskelig med prosjekter som omhandler tilgang til utdanning, arbeid og arbeidsinkludering, 
knyttet opp mot levekår.
Helsesøsterutdanningen vil med høy sannsynlighet bidra til økt kapasitet og kompetanse som er 
innrettet mot barn og unge og parametere innenfor levekårsutfordringene i landsdelen. Ved å 
styrke kommunenes helsesøsterfunksjoner vil en både nå barn og utsatte familier og trolig på sikt 
også forbygge og bidra til økt samfunnsdeltakelse og robusthet for disse gjennom å nå barna i 
tidlig fase og kunne følge familiene tettere opp gjennom barnas oppvekst.

6. Prosjektmål og målgruppe

Formuler målet så klart som mulig.
Overornda mål er at barn skal fungere best mulig innen barnehage/skole, frafall i videregående 
skole reduseres og at antall unge uføre reduseres. En styrking av kvaliteten og kapasiteten innen 
helsestasjon, barnehage og skole med tidlig innsats er derfor viktig for å nå målsettingen.
Hovedmål:
Ved å oppfylle prosjektets hovedmål, nemlig at regionene tilbyr befolkningen kvalitetsmessig god 
helsesøstertjenester, vil vi bidra til regionenes utvikling. Vi sikrer 15 kommuner muligheten til å 
heve helsesøsterkompetansen. Primærbehovet til regionene er å sørge for at kommunene får 
autorisert de helsesøstre som i dag jobber på dispensasjon uten å være utdannet, og sikre 
rekruttering av autoriserte søkere til ledige stillinger. Videre vil vi bidra til at kommunene i større 
grad kan arbeide helseforebyggende og kriminalitetsforebyggende ved at de har kompetent og 
relevant utdannet personale. Et godt helsesøstertilbud er nødvendig for at barn og unge i 
barnehage, grunnskole og videregående skole tilgang til god faglig helsesøstertilbud og 
rådgivning.
Delmål:
Utdanningstilbudet gir kommunene mulighet til i fremtiden å rekruttere fagpersoner til ledige 
stillinger og autorisere de som jobber på disp. En satsing på helsesøsterutdanning bidrar 
erfaringsmessig til å redusere frafallet i videregående skole. Utdanningen er bifalt av 
helsenettverkene, personalsjefnettverkene og SLT-koordinatorer i regionene. Prosjektet 
Lindesneslosen har tydeliggjort utfordringen mangel på helsesøstre med autorisasjon gir. 
Kompetent helsesøstertjeneste bidrar i neste omgang til at færre faller utenfor i videregående skole 
noe som i fremtiden vil vise seg i redusert antall unge på uføretrygd.

Hvem er kunden eller markedet for prosjektet?
Sykepleiere som er ansatt som helsesøstre med dispensasjon fra kompetansekravet.
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Sykepleiere som er potensielle søkere til slike eksisterende/ nye stillinger.
Sykepleiere som ønsker å starte på masterutdanning.
Kommunene og eiere av videregående skoler (fylkeskommunen og private) etterspør slik 
kompetanse og økt kapasitet.
Nasjonalt og i Agder er det kartlagt underdekking av utdanna helsesøster og det er 
kapasitetsmangel for å utdanne tilstrekkelig antall relatert til vakante stillinger og stillinger 
bemanna gjennom dispensasjonspraksis – samt at det er nasjonal satsing for å øke innsatsen med 
flere helsesøstre.

Hvilken nytteverdi har prosjektet for aktører utover deltakende prosjektpartnere?
Prosjektet har stor nytteverdi for studenter som har behov for å få formalkompetanse og faglig 
utvikling.
Prosjektet vil ha tilsvarende stor verdi for arbeidsgivere og brukere av tjenestene.
En forventer også at en på sikt vil se effekter relatert til samfunnsutfordringer og tematikk 
innenfor levekår/folkehelse og helsetjenester i kommunene som omfattes av tilbudet, samt i et 
Agderperspektiv.
Prosjektet er egnet for følge/aksjonsforskning relatert til statistikk-portalen, og ulike 
parameter /levekårsutfordringer for å se om styrket kompetanse gir ventet effekt. Det vil også være 
naturlig å vente at det blir toveis-nytte av satsingen med styrket dialog gjennom oppgaver og 
praksisfelt – mellom UiS og lokale fagmiljø som er involvert i gjennomføringen.n

7. Organisering

Prosjektleder, kompetanse, eventuelle samarbeidspartnere og utgangspunkt for å kunne 
gjennomføre prosjektet som planlagt:
Universitetet i Stavanger vil ha faglig ansvar for studiet og de vil ha egen prosjektleder knyttet til 
studiet.
For Lindesnes regionen vil Per Storetvedt være ansvarlig, for Lister kompetanse Hilde Strømme 
og for Setesdal regionråd Signe Sollien Haugå tilsvarende.

Eventuell styringsgruppe, referansegruppe mv.
Det vil bli etablert styringsgruppe med ovenfornevnte representanter samt studentrepresentant.
Regionene vil også spille på helsenettverkene og rådmannsgrupper for å sikre god samhandling 
med kommunene om relevanter oppgaver, oppfølging og praksisplasser. Regionansvarlige vil stå 
for tilrettelegging og koordinering vs lokale studiesteder for nettbasert undervising / 
gruppesamlinger osv

8. Tidsplan og milepæler

Fremdriftsplan, planlagt oppstart- og sluttdato, eventuelle aktiviteter undervegs.
Søknadsperiode Opptak / oppstart 2017 – avslutn.2019
Hovedaktivitet/oppgaver: 40 studiepoeng 40 stp.

Møter mellom regionene og UiS. Budsjettering, planlegge innhold. Jan 2016 – August 2016
Utforming og gjennomføring. Utvelgelse, annonsering og prioritering. Lage innholdsplan for 
studiet som avviker fra campusstudium. September 2016 – Februar 2017 

Lage struktur for gjennomføring. Tidsplan. Inntakskriterier og fordeling av plasser, annonsering, 
markedsføring, kommuner. Opptak og fordeling. Januar 2017 Juli 2017
Studiestart august 2017.
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Gjennomføring og oppfølging av studiet. Tilrettelegge for endringer og tilpassing til lokale 
forhold underveis. Eksamensgjennomføring. Organisere samlinger. Evaluere, endre og tilpasse. 
August 2017 – Jan. 2019.
Semester- evalueringer/ lokale endringer fortløpende

Avslutning og evaluering av studiet; mai 2019
Skrive sluttrapporter – aug. 2019

9. Økonomi

Se vedlegg.

10. Offentlig støtte

I henhold til regelverket om offentlig støtte, må kompetansefondet innhente informasjon om 
eventuell annen offentlig støtte søkerne har mottatt i de to forutgående regnskapsår, samt 
inneværende budsjettår. Vi ber om at eventuelle offentlige støttegivere og støttebeløp oppgis i 
tekstboksen under. Dersom støtten er gitt med konkrete referanser til regelverket om offentlig 
støtte (for eksempel bagatellmessig støtte, ESA-godkjente gruppeunntak eller lignende), ber vi om 
at dette oppgis.

Fyll ut evt. støttegiver, støttebeløp, evt. type støtte i tekstboksene under.
Støttegiver
AAUK – distriktsvennlig sjukepleierstudium –
Støttebeløp

Type støtte 

Er noen av støttebeløpene tildelt til samme støtteformål som det søkes om i denne søknaden? Hvis 
ja, redegjør for hvilke.
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Fra: Henriksen, Anita [mailto:Anita.Henriksen@austagderfk.no] 
Sendt: 31. august 2016 11:03
Til: 'Statens vegvesen, Region sør'; 'Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder'; 'Åmli kommune'; Post Bygland 
kommune; post - Evje og Hornnes kommune; Postmottak Froland; 'Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet'; Post - Regionrådet; Post - Valle kommune; 'Vegårshei kommune'; Postmottak 
Arendal Kommune; 'Birkenes kommune'; Postmottak.bykle; 'Gjerstad kommune'; Postmottak Grimstad; 
Iveland Postmottak; 'Jernbaneverket'; 'Lillesand kommune'; 'Risør kommune'; 'Tvedestrand kommune'; 
'info@audnedal.kommune.no'; 'post@farsund.kommune.no'; 'post@flekkefjord.kommune.no'; 
'postmottak@haegebostad.kommune.no'; 'postmottak@kristiansand.kommune.no'; 
'post@kvinesdal.kommune.no'; 'postmottak@lindesnes.kommune.no'; 'post@lyngdal.kommune.no'; 
'fellespost@mandal.kommune.no'; 'service@marnardal.kommune.no'; 'post@sirdal.kommune.no'; 
'postmottak@songdalen.kommune.no'; 'postmottak@sogne.kommune.no'; 'post@vennesla.kommune.no'; 
'post@aseral.kommune.no'; 'post@akt.no'; 'post@kystverket.no'; 'postmottak@fiskeridir.no'; 
'postmottak@jbv.no'; 'post@husbanken.no'; 'nve@nve.no'; 'post@uia.no'; 'post@innovasjonnorge.no'; 
'nav.aust-agder@nav.no'
Kopi: 'postmottak@vaf.no'; 'steinar.eilertsen@vaf.no'
Emne: Regional planstrategi for Agder 2016-2020

Sakstittel: Regional planstrategi for Aust- og Vest Agder 2016-2020
Vår ref: 2015/2027-49
Dato: 31.08.2016

Regional planstrategi for Agder 2016-2020

Regional planstrategi for Agder 2016-2020 ble vedtatt i fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder hhv 
14.6.2016 og 21.6.2016.

Vedlagt finner dere kopi av planstrategien og fylkestingenes vedtak. Øvrige dokumenter finnes på 
https://www.austagderfk.no/tjenester-og-fagfelt/samfunnsplanlegging/regional-planstrategi/. 

Fylkestingene vedtok at følgende nye planer/strategier skal utarbeides i planstrategiperioden:

• Sykkelstrategi for Agder

• Kompetansestrategi for Agder

• Folkehelsestrategi for Agder

• Helhetlig plan for økt gjennomføring i videregående opplæring for Agder
I tillegg skal blant annet Regionplan Agder 2020, Regional plan for vannforvaltning i vannregion 
Agder 2016-2020 og Strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene rulleres/revideres i perioden. 
For en fullstendig oversikt se vedlegg. 

Om regional planstrategi, jfr plan- og bygningslovens §§ 7-1 og 7-2: 

Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 
konstituering, utarbeide en regional planstrategi i samarbeid med kommuner, statlige organer, 
organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet.

Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere 
langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til langsiktige utviklingsmål og hvilke spørsmål som 
skal tas opp gjennom videre regional planlegging.

Den regionale planstrategien skal inneholde en oversikt over hvordan de prioriterte planoppgavene 
skal følges opp og opplegget for medvirkning i planarbeidet. Kongen kan gi forskrift om innholdet i 
og opplegget for de enkelte delene av den regionale planleggingen.

Statlige og regionale organer og kommunene skal legge den regionale planstrategien til grunn for 
det videre planarbeidet i regionen.
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Ved spørsmål kontakt Anita Henriksen i Aust-Agder fylkeskommune eller Steinar Eilertsen i Vest-
Agder fylkeskommune. 

Med hilsen

Anita Henriksen
seksjonsleder

Aust-Agder fylkeskommune
Fylkesrådmannen
Postboks 788 Stoa
4809 ARENDAL

tlf: 37017311
e-post: postmottak@austagderfk.no
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1. Regional planstrategi for Agder 2016-2020

Regional planmyndighet (fylkestinget) skal minst én gang hver valgperiode, og senest innen
ett år etter konstituering, utarbeide en regional p lanstrategi i samarbeid med kommuner,
statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. Regional
planstrategi skal angi hvilke planer og strategier so m skal utarbeides eller endres i løpet av
valgperioden. Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agd er har vedtatt å utarbeide en felles
regional planstrategi for Agder for perioden 2016-20 20.

Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale ut viklingstrekk og utfordringer, vurdere
langsiktige utviklingsmuligheter og så ta stilling ti l hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom
videre regional planlegging. Det er et mål at regio nal planlegging skal være målrettet og ikke
mer omfattende enn nødvendig, og dette er lagt til grunn for vurderingen av planbehovet.

Følgende nye strategier foreslås utarbeidet i 2016-2020 :

Sykkelstrategi for Agder
Kompetansestrategi for Agder
Folkehelsestrategi for Agder
Helhetlig plan for økt gjennomføring i videregåend e opplæring

Regionplan Agder 2020 er fylkeskommunenes overordnete styringsdokument, som en
ønsker å videreføre. Hovedmålet i Regionplan Agder 202 0 er å utvikle en sterk og samlet
landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikl ing både i kystsonen og de indre
distriktene. Regionplanen inneholder fem hovedsatsingso mråder:

Klima: Høye mål – lave utslipp.
Det gode livet: Agder for alle.
Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap.
Kommunikasjon: De viktige veivalgene.
Kultur: Opplevelser for livet.

En legger opp til at arbeidet med å rullere Regionpl an Agder 2020 med et nytt 12-
årsperspektiv igangsettes i 2018. Rulleringen må ses i sammenh eng med resultatene av
kommune- og regionreformen.

Det er foretatt en gjennomgang av alle eksisterende st yringsdokumenter i Aust-Agder og
Vest-Agder fylkeskommuner der det er vurdert hvilke p laner og strategier som kan
videreføres, rulleres, revideres eller oppheves. Se ove rsikt i kapittel 7.

En legger til grunn at klima, folkehelse og likestilli ng skal være gjennomgående perspektiver i
alle regionale plan- og strategiprosesser.
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2. Medvirkning og oppfølging av regionale planer

Kommuner og statlige aktører har rett og plikt til å del ta i forpliktende samarbeid når regionalt
planarbeid etter plan- og bygningsloven (pbl) berører deres virkeområde. Andre aktører kan
tas aktivt med i planarbeid der det er naturlig. Delta kere og medvirkningsprosess vil bli
avklart nærmere i den enkelte plans planprogram. Fylkes kommunene vil legge til rette for
medvirkning og samarbeid også når plan- og strategiarbe idet ikke følger pbl. En vil i
planprosessene i størst mulig grad benytte seg av eksisteren de arenaer, som regionalt
planforum, samordningsstrukturen knyttet til Regionplan Agder 2020, Likestillingsalliansen og
regionrådene.

Alle regionale planer og strategier som er utarbeidet etter pbl skal ha et handlingsprogram for
hvordan planen/strategien skal gjennomføres og iverksette s. Det er også tradisjon for at
andre planer og strategier følges opp av årlige hand lingsprogram. Behovet for rullering av
handlingsprogrammene skal vurderes årlig. De mange handlin gsprogrammene bør i størst
mulig grad samordnes og ses i sammenheng med fylkeskommun enes økonomiplanarbeid.

3. Regionale planstrategier for Aust- og Vest-Agder 20 12-201 6

I forrige planstrategiperiode 2012-2016 utarbeidet V est-Agder og Aust-Agder
fylkeskommuner hver sin planstrategi, men samarbeidet om kunnskapsgrunnlaget og
regionale planbehov.

Planstrategiene fastslo at hovedsatsingsområdene i Regio nplan Agder 2020 skulle
videreføres og legges til grunn for øvrig planarbeid .

Det ble i 2014/2015 vedtatt flere felles regionale pl aner, blant annet:

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskap ing Agder 2015-2030 (VI NN)
Regional plan for likestilling, inkludering og mang fold på Agder 2015-2027 (LIM)
Regional transportplan for Agder 2015-2027 (RTP)
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agde r 2016-2021
Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei (Heiplanen)

Det pågikk altså flere store planprosesser samtidig og en rekke aktører bidro i de ulike
prosessene. Dette forplikter regional planmyndighet til å følge opp vedtakene, og en ønsker
derfor i neste periode å ha størst mulig fokus på gjen nomføring og iverksetting.

I tillegg har en allerede et oppdatert planverk å mø te mange sentrale utfordringer i Agder.
For eksempel vil Regionplan Agder 2020, RTP-, VI N N- og LI M-planen med tilhørende
handlingsprogram være viktige verktøy for å møte regiona le utfordringer knyttet til næringsliv
og sysselsetting, kommunikasjon, levekår, likestilling, inkludering og mangfold. Det er
nødvendig å bruke ressurser fremover på å utarbeide, samo rdne og gjennomføre de ulike
handlingsprogrammene.
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4. Sentrale utviklingstrekk for Agder

Agder er sterkt preget av endringene som skjer i oljese ktoren. Omstilling av regionens
næringsliv har store ringvirkninger for hele landsdele n. I tillegg var det i 2015 en stor økning i
innvandringen til Norge, og det er usikkert hvordan fly ktningsituasjonen vil utvikle seg i tiden
fremover.

I dette kapitlet trekkes noen av utviklingstrekkene fo r Agder frem. For mer detaljert
beskrivelse av regionale utviklingstrekk for Agder se kunn skapsgrunnlaget som er utarbeidet
av fylkeskommunene og RIS-senterets innspill til planstr ategiprosessen her .
(www.austagderfk.no/tjenester-og -fagfelt/samfunnsplanle gging).

Demografi
Per 1. januar 2016 hadde Aust-Agder 115 785 og Vest-Agd er 182 701 innbyggere. De siste ti
årene har Agder vært blant de raskest voksende regione ne i Norge. Økende
nettoinnvandring og til dels økende fødselsoverskudd har bidratt til dette. Økonomisk vekst
og utvidelse av Schengen-området, som har gitt økt arbe idsinnvandring fra Øst-Europa, er
viktige forklaringer.

Innvandring er hovedårsaken til befolkningsvekst på Agd er, og har betydd forskjellen mellom
befolkningsvekst og -nedgang for mange kommuner i perio den 2000-2014. Det er en
tendens til at innvandrere etter en periode i opprinn elig tilflyttingskommune søker mot de
større byene, enten innenfor landsdelen eller i andre d eler av landet. Arbeidsinnvandringen
har vist en noe fallende tendens etter 2011, og det e r stor usikkerhet knyttet til
innvandringsbildet framover.

Mer enn halvparten av innvandrerbefolkningen har bakgru nn fra Europa. Antallet innvandrere
med flyktningbakgrunn har vist en økende tendens, og side n antallet mennesker på flukt til
Europa øker kan dette komme til å stige mer.

Hovedtrekk:
Agder er blant de regionene i Norge der folketalle t øker mest, i likhet med andre
regioner med større byer. Økende nettoinnvandring er en viktig årsak til
befolkningsvekst. Det er store regionale forskjeller inna d i fylkene.

Befolkningen er noe yngre enn landsgjennomsnittet, men med en noe lavere andel i
aldersgruppene 25-66 år.

Andelen eldre i befolkningen øker, og det blir færr e arbeidende per eldre.
Innvandringsbildet kan få betydning for videre utvikli ng siden majoriteten av
innvandrere kommer fra yngre aldersgrupper.

Boligmassen på Agder er sterkt dominert av eneboliger selv om andelen
aleneboende øker og utgjør nær 49 % av husholdningen e på Agder. Det er viktig at
denne utviklingen tas i betraktning når en planlegger for nye boliger.
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Det er en tydelig tendens til sentralisering, mest run dt byer langs kysten, men også
internt i de øvrige kommunene. Kommunene rundt Kris tiansand og Arendal vokser
raskest, og byene spiller en avgjørende rolle for utv iklingen av regionen.
Agders største arbeidsplasstyngdepunkter er Kristiansan d og Arendal, hvor
kommunene rundt inngår i et sammenhengende bo- og ar beidsmarked.

Utfordringer
Agder har en næringsstruktur som gjør landsdelen sårbar. Petroleumsnæringen er i en
omstillingsfase som skaper konsekvenser for landsdelen. N edbemanning innen
oljeservicesektoren har medført økt arbeidsledighet, og de t forventes at denne vil fortsette å
øke i en periode fremover og føre til sysselsettingsnedg ang også i andre sektorer. For å
bidra til fremtidig vekst og verdiskaping er det avgjøren de å styrke arbeidet med nyskaping,
kompetanseutvikling og omstilling.

Hovedtrekk:
Omstilling i petroleumsnæringen har allerede fått al vorlige konsekvenser for mange
arbeidstakere og næringer. Det forventes at man i den k ommende perioden vil se
ytterligere nedbemanninger med tilhørende ringvirknin ger.

Det er behov for bedre samordning og rolleavklaring i virkemiddelapparatet i Agder.
Det vil kunne gjøre arbeidet med næringsutvikling me r dynamisk og slagkraftig.

Det er en økning i antall arbeidsledige, og en høyere andel enn tidligere er høyt
utdannede. Når en samtidig ser at det den siste tiden har kommet få nye
kunnskapsintensive næringer så er det en utfordring for regionen.

Prognoser i forhold til flyktningsituasjonen er uoversi ktlig og kan by på utfordringer
med tanke på dimensjonering. Det som er relativt sikkert er at bosettingsbehovet vil
være høyt i 2016 og 2017. Planlegging og tilrettele gging for økt innvandring og
befolkningsvekst blir viktig i den kommende perioden.

I pressområder og kommunesentre må det planlegges for fortetting og videreutvikling
av eksisterende bebygde strukturer. Unødig byspredning, som fører til økte
reiseavstander og kompliserer offentlig tjenesteyting, kollektivsatsing og unødig
nedbygging av grøntområder må unngås.

Agder er den minst likestilte regionen på flere områd er. Deltidsarbeid for kvinner er
det området innen likestilling i arbeidslivet hvor reg ionen i sterkest grad skiller seg fra
landet for øvrig i negativ forstand.

For begge kjønn kjennetegnes Agder ved å ha en høy andel av befolkningen med
videregående opplæring som høyeste fullførte utdanning . Sett i forhold til
landsgjennomsnittet har dessuten begge kjønn en klart la vere andel med lang
universitets- eller høgskoleutdanning, og en kan derm ed si at utdanningsnivået i
Agder er lavere enn i landet som helhet.
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Reisevaneundersøkelsen (2014) viser at innbyggernes reiseva ner i retning av mer
klimavennlige transportmåter ikke er i fremmarsj. Antal l biler og total kjørelengde
øker. Et viktig unntak er en svært positiv økning i an del sykkelreiser i Kristiansand.

Psykiske lidelser har alvorlige konsekvenser for samfunnet og for enkeltindividet i
form av blant annet økt sykefravær, arbeidsuførhet og dødelighet. Tall fra
folkehelseinstituttet viser at Agder har en høy andel som bruker legemidler mot
psykiske lidelser.

Andelen av befolkningen i Agder som mottar uføretry gd og sosialstønad har over tid
vært over landsgjennomsnittet. Agder har også en høy a ndel unge uføre. Å snu
dagens utvikling vil kreve en felles langsiktig satsing p å barn og unges
oppvekstvilkår.

Utviklingsmuligheter
Det blir viktig fremover å ha fokus på muligheter og handling som kan gi positiv regional
vekst i Agder innenfor flere samfunnsområder. Hvis land sdelen skal lykkes kreves det god
regional og kommunal planlegging, innovasjon og oms tillingsevne.

Hovedtrekk:
Det er et stort og økende overskudd av fornybar kraf t i regionen. Det er viktig å
utnytte dette både til utvikling av grønne næringer og til kraftutveksling med
kontinentet. Det planlegges et datalagringssenter på Støleheia i Vest-Agder, og
etableringen vil kunne gi store ringvirkninger i regio nen for øvrig.

Agder må videreføre arbeidet med å få på plass en ove rordnet infrastruktur. For å
kunne ta fremtidsrettede grep innen samferdselssektoren er det viktig at regionen
skaffer seg tilgang til nasjonale midler i form av je rnbaneinvesteringer, bymiljøavtaler
og andre belønningspakker som kan styrke kollektivtrafikk en og begrense bilbruken i
sentrale områder og redusere godstransporten på vei.

De to Agderfylkene eksporterte bearbeidede varer (ikke medregnet petroleum og fisk)
til en samlet verdi av over 33,5 milliarder N OK i 2014. Vest-Agder alene eksporterte til
en verdi av 29 milliarder N OK. Dette viser at Agder er en verdiskapende landsdel, og
at landsdelens næringsliv opererer i et internasjonalt marked.

Det er behov for økt bevissthet og kunnskap om muligh etene som ligger i
internasjonalt samarbeid, og å synliggjøre og utnytte allerede eksisterende samarbeid
på en best mulig måte.

Likestilling og integrering av innvandrere på arbeid smarkedet og samfunnslivet for
øvrig kan styrke den internasjonale orienteringen i r egionen.

Agder er den minst likestilte regionen på flere områd er, men satser på likestilling på
en måte som blir lagt merke til nasjonalt.

34



7

Det ligger muligheter for å tenke nytt på flere om råder ved å koble kompetanser på
nye måter. Det strategiske samarbeidet i regionen mel lom næringsliv, utdannings- og
forskningssektoren og offentlige myndigheter bør videre utvikles. Landsdelens
klyngesamarbeid som N ODE, Eyde og USUS er gode eksempler på dette.

Pendlingsstatistikken bekrefter at folks pendlingsvilli ghet avtar markant når
arbeidsreisen overskrider 45 minutter. Av denne grunn vil kollektivtilbud og
infrastrukturtiltak som reduserer reisetid kunne bidra til regionforstørring og utvidelse
av bo- og arbeidsmarkedsområder.

Tilrettelegging og vedlikehold av friluftslivsområder i samarbeid med frivilligheten vil
være viktig fremover. Friluftsliv er en viktig del av f olkehelsearbeidet, og det er behov
for en styrket satsing på grønnstruktur og nærfriluftso mråder.
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5. Nasjonale forventninger til regional og kommunal p lanlegging

I henhold til plan- og bygningsloven § 6-1 skal regj eringen hvert fjerde år utarbeide nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging. De nasjonale forventningene samler mål,
oppgaver og interesser som regjeringen forventer at fylke skommunene og kommunene
legger særlig vekt på i planleggingen i årene som komm er.

Nasjonale forventninger vil bli lagt til grunn for nytt planarbeid, planer og strategier som skal
endres og for utarbeidelsen av handlingsprogram i Aust-Agd er og Vest-Agder
fylkeskommuner.

Dokumentet kan leses i sin helhet her: www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-
forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging/i d2416682 .

Gode og effektive planprosesser

Regjeringen forventer at planforslag og beslutninger s kal baseres på et godt og oppdatert
kunnskapsgrunnlag og ivareta nasjonale og viktige regi onale interesser. Tidlig medvirkning
og involvering av allmennheten, berørte myndigheter, parter og interesseorganisasjoner må
sikres. Det legges videre vekt på at regionalt planfo rum må styrkes som arena for tidlig
avklaring av interesser og konflikter i plansaker. Innsi gelse bør fremmes kun når dialog ikke
har nådd frem og det er nødvendig å sikre viktige na sjonale og regionale interesser. Det
forventes videre at det legges til rette for enkel ti lgang til digitalt planregister og bruk av
verktøy for digital plandialog.

Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling

Regjeringen forventer at reduksjon av klimagassutslipp, energiomlegging og
energieffektivisering må vektlegges gjennom planlegging og lokalisering av
næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og tjenester . Klimaendringer, risiko og sårbarhet må
tas hensyn til gjennom samfunns- og arealplanlegging og byggesaksbehandling. Viktige
verdier som naturmangfold og landskap, friluftsliv, kul turminner og kulturmiljø må
identifiseres og ivaretas i regionale planer.

Det forventes videre at det legges til rette for bedr e tilgang på kompetent og relevant
arbeidskraft som møter det regionale arbeidsmarkedets behov. Planleggingen av dette bør
skje i partnerskap med utdannings-, arbeidsmarkeds- og næringslivsaktørene og på tvers av
sektorer og forvaltningsnivåer.

Det forventes etablering av samarbeid om planlegging fo r verdiskaping, bærekraftig
næringsutvikling og innovasjon i partnerskap med næri ngslivet, regionale og lokale aktører.
Jordbruksjord må sikres og det må legges til rette for nye og grønne næringer. Å sørge for
tilstrekkelig areal til fiskeri- og havbruksnæringer i k ystsoneplanleggingen blir påpekt, i tillegg
til forventninger om at det må sikres tilgjengelighet t il gode mineralforekomster for mulig
utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre samfunnsint eresser.

Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder

Regjeringen forventer at fylkeskommunene fastsetter re gionalt utbyggingsmønster,
senterstruktur og hovedtrekkene i transportsystemet, herun der knutepunkt for
kollektivtrafikken. Det må legges til rette for varie rt og tilstrekkelig boligbygging og sikres høy
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arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkt, med tilrette legging for økt sykkel og gange.
Fylkeskommunene forventes å bidra i arbeidet med konseptv algutredninger og statlige
planer for store samferdselstiltak. Videre legges det til grunn at transportveksten skal tas
med kollektivtransport, sykkel og gange og at planleg gingen følger aktivt opp bymiljøavtaler
og byutviklingsavtaler med staten.

6. Overordnete mål: Regionplan Agder 2020

Regionplan Agder 2020 ble i juni 2010 vedtatt av fy lkestingene i Vest-Agder og Aust-Agder,
og erstatter tidligere fylkesplaner. Regionplanen ble u tarbeidet i en grundig og bred prosess
der fylkeshovedstedene Arendal og Kristiansand deltok so m likeverdige partnere sammen
med fylkeskommunene. Hovedmålet i regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel
som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og de indre distriktene.

Gjennom prosessen knyttet til regionplanen har man samle t seg om fem
hovedsatsingsområder:

1) Klima: Høye mål – lave utslipp
2) Det gode livet: Agder for alle
3) Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap
4) Kommunikasjon: De viktige veivalgene
5) Kultur: Opplevelser for livet

Oppfølging av regionplanen

Regionplan Agder 2020 følges opp gjennom en regional samordningsstruktur. Arbeidet er
organisert med et politisk og administrativt regionalt samordningsorgan, en koordinator og
regionale faggrupper knyttet opp til de fem hovedsatsi ngsområdene. Fylkeskommunene, de
fem regionrådene og Arendal og Kristiansand kommuner e r representert i arbeidet.

Faggruppene utarbeider strategiske notater som legges til grunn for utarbeidelsen av
regionplanens handlingsprogram. I tillegg inngår utva lgte tiltak fra LI M-, RTP- og VI N N-
planene i handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet rull eres årlig og vedtas av
fylkestingene.

Det foreslås at Regionplan Agder 2020 rulleres i løpet av planstrategiperioden og at dette
arbeidet påbegynnes tidlig i 2018. Det legges opp til at man viderefører den etablerte
strukturen og at rullering behandles både i fylkestingene og i Kristiansand og Arendal
kommuner. Rulleringen må ses i nær sammenheng med result atene av kommune- og
regionreformen for å være sikker på at kommunene har ressurser til å bidra i planarbeidet. I
høringen av planstrategiforslaget ble det drøftet om ne ste regionplan skal ha en tidshorisont
frem mot 2030 eller 2050. En legger opp til at mål og tiltak utformes i et 2030-perspektiv,
men at det i planprosessen kan utredes scenarier som har e n lengre tidshorisont.

For å forenkle og samtidig forsterke prosessene vil arbei det med rullering av Regionplan
Agder ses i sammenheng med utarbeidelsen av neste regio nale planstrategi, som skal
vedtas etter valget i 2019.
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7. Nye regionale planer og strategier 2016-2020

Gjennom utarbeidelse og vedtak av regional planstrateg i skal fylkestinget ta stilling til hvilke
nye planer og strategier som eventuelt skal utarbeides og hvilke eksisterende planer og
strategier som enten skal videreføres, rulleres/revideres eller oppheves.

Den forrige planstrategien var ambisiøs og la opp til f lere parallelle planprosesser. En legger
nå opp til at en i størst mulig grad har fokus på gjen nomføring og samordning av gjeldende
planer og strategier med tilhørende handlingsprogram.

Det er likevel i perioden en del planer, strategier o g andre styringsdokumenter som må
revideres (se på hele planen/strategien, herunder mål og prioriteringer) eller rulleres
(oppdatere i forhold til dagens kunnskap og supplere i nnenfor eksisterende rammer).

En vil i perioden 2016-2020 legge opp til å utarbeid e fire nye regionale strategier:

1. Sykkelstrategi for Agder:
Sykling er i seg selv ikke et mål, men et middel for å oppnå god helse og gode
opplevelser for den enkelte, og bedre byliv, miljø og økonomi for samfunnet. Jo flere
som sykler eller går, jo mindre belastning blir det på v egnett og på kollektivtrafikken.
En sykkelby er en god by. Flere syklister gir bedre folke helse, mindre sykefravær,
mindre støy, bedre byluft, lavere utslipp av klimagasse r, bedre plass og kortere
bilkøer. Ved høy sykkelandel vil også trafikksikkerheten bl i bedre når flere sykler.
Sykkelstrategien skal sammenstille det arbeidet som al lerede pågår i Aust- og Vest-
Agder i sykkelbyene og i ATP-områdene. Videre skal de t beskrives strategier og tiltak
som kan bidra til å øke sykkelbruken på Agder.

2. Kompetansestrategi for Agder:
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging står følgende (side
15):

”Tilgang på arbeidskraft med relevant kompetanse, samt opp rettholdelse og
videreutvikling av eksisterende kompetanse i virksomheter, er a vgjørende for å sikre
økt verdiskaping, vekst og likeverdige levekår i hele landet. Regjeringen legger i 2016
frem en nasjonal kompetansestrategi som favner de største utfordringene på tvers av
ulike sektormyndigheter og forvaltningsnivå innen utdannin gs-, arbeidsmarkeds- og
næringsområdene. Regional planlegging gir et godt ut gangspunkt for bedre
samordning mellom forvaltningsnivåer og sektorer og mello m private og offentlige
aktører på dette feltet”.

Fylkesrådmannen vil anbefale at en vurderer behovet for og innholdet i en regional
kompetansestrategi for Agder når den nasjonale kompetan sestrategien foreligger.
Dette vil være et viktig verktøy for å møte utfordrin ger knyttet til omstilling, levekår og
tilgang på kompetanse i landsdelen.

38



11

3. Folkehelsestrategi for Agder
Grunnet ny folkehelselov (201 2) er eksisterende plan f or folkehelse og levekår i
Agder 2010-201 3 ikke oppdatert. I Lov om folkehelsear beid er oppgaver og ansvar
definert og fordelt mellom kommuner, fylkeskommuner o g statlige myndigheter.
Fylkeskommunene har en helt annen rolle i folkehelsea rbeidet i dag enn for fem år
siden. Felles plan for folkehelse og levekår i Agder 20 1 0-201 3 bør derfor erstattes av
en ny overordnet folkehelsestrategi for Agder. Begrunn elsen for å utarbeide en
strategi framfor en ny sektorplan ligger i det tverrsekto rielle perspektivet som
karakteriserer folkehelsearbeidet. Det er svært viktig å tenke folkehelse inn som en
del av helheten og ikke som en sektorinteresse. Det er beh ov for tverrsektorielle
koblinger, slik at folkehelse inngår i annet planverk. Ved rullering av andre regionale
planer bør folkehelsevurderinger være et kriterium. Det er ingen grunn til å tro at
folkehelse blir et mindre viktig tema i kommende fir eårsperiode. En folkehelsestrategi
for Agder vil kunne ta opp overordnede folkehelsemål o g tiltak som ikke er
fagtematisk. Det overordnede målet i folkehelsearbeide t om å redusere sosiale
ulikheter i helse fanges ikke av andre planer. Resultat ene for "Ung i Agder" blir frigjort
i juli 201 6 og resultatene for pilotprosjektet "Folk ehelseundersøkelsen – helse og
trivsel 2015" blir frigjort 1.september 201 6. Fylkesr ådmannen anbefaler å legge
resultatene fra disse to undersøkelsene i tillegg til and re tilgjengelige
oversiktsdokumenter til grunn for arbeidet med en ny folke helsestrategi. Det pågår
også et utredningsarbeid med initiativ fra fylkeskommu nene vedrørende regional
samordning av folkehelsearbeidet i Agder, inkludert for sterket understøtting av
kommunenes folkehelsearbeid. Resultatet av dette utre dningsarbeidet vil være
naturlig å ta opp i ny folkehelsestrategi for Agder. So m verktøy kan en ny
folkehelsestrategi føre til mer tydelighet og flere s amordningsgevinster.

4. En helhetlig plan for økt gjennomføring i videregå ende opplæring i Agder
Begge Agderfylkene har samlet sett hatt en god utvikli ng på
gjennomføringsstatistikken i videregående opplæring og ligger nå litt over
landsgjennomsnittet. Likevel er det avgjørende å arbeide målrettet og
kunnskapsbasert for ytterligere økning. Elevenes resultat er fra grunnskolen er en av
de faktorene som har størst betydning for elevers gjenno mføring og resultater i
videregående opplæring. I tillegg har det de siste p ar årene blitt økt bevissthet knyttet
til psykisk helse og betydning av godt tverrfaglig arb eid for å øke gjennomføringen.
Dette arbeidet er påbegynt, men det er behov for en helhetlig strategi og mer
systematisk arbeid mellom kommuner og fylkeskommuner. Agd erfylkene skiller seg
positivt ut ved at de er flinke til å tilby læreplasse r. Spesielt innen privat sektor har det
vært god tilgang på ordinære læreplasser. Likevel er f lere læreplasser det viktigste
enkelttiltak for å øke gjennomføringen i videregåen de opplæring. Utfordringen
fremover er å skaffe flere læreplasser i offentlig sektor og flere
læreplasser/opplæringsplasser for ungdom som trenger tilr ettelagt opplæring.
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8. Andre planbehov som ble drøftet i høringen

1. Rullering av Energiplan Agder

Det anbefales ikke å utarbeide en ny regional plan f or klima og energi for Agder i
planperioden. Regional planstrategi legger opp til a t klima skal være et
gjennomgående perspektiv i all regional planlegging. Regionplan Agder 2020 og
andre regionale planer er allerede tydelige på klima o g energi. Regionplanen er i
tillegg et regionalt styringsdokument som er godt fora nkret og som det arbeides med
å følge opp på tvers av mange nivåer og sektorer. For å styrke arbeidet med klima og
energi vil en heller fokusere på gjennomføring av all erede vedtatte planer og
strategier framfor å gjennomføre en ny regional planp rosess.

Kommunale myndigheters bidrag er viktig for at målene i Energiplan Agder nås. Det
er derfor viktig at kommunene utarbeider egne mål, og gjennomfører tiltak på feltet i
tråd med statlige retningslinjer. Fylkeskommunen vil l egge ressurser i å bistå
kommuner og regionråd i deres klima- og energiarbei d framfor å mobilisere ressurser
til en felles planprosess for Agderfylkene. For å styrke regionens gjennomføringsevne
er det viktig å forsterke arbeidet med klimadelen i Re gionplan Agder.

Arbeidet følges opp gjennom Regionplan Agder 2020s r ådmannsgruppe,
Sørlandsrådet og regionplanens handlingsprogram. Denne ar beidsformen er godt
egnet både for gjennomføring av eksisterende planer og strategier, men også for å
bringe inn og drøfte nye problemstillinger og tiltak som eldre planer ikke omhandler.
Med bakgrunn i dette ønsker en å forsterke det pågåend e arbeidet knyttet til
Regionplan Agder 2020 framfor å bruke ressurser på å u tarbeide en ny klima- og
energiplan.

2. Felles regional plan for senterstruktur og handel f or Agder
Behovet for en ny felles regional plan for senterstr uktur og handel på Agder ble
drøftet i høringsperioden. Handel er i en del tilfel ler et regionalt anliggende, og flere
handelsområder på Agder har regional betydning i den f orstand at kundegruppen er
bosatt i mange kommuner. Dette gjelder i særlig stor gr ad
Sørlandsparken/Sørlandsparken øst (I KEA) og Stoa. I till egg er det en del andre,
mindre handelsområder og kjøpesentre som antas å stå i en konkurransesituasjon
med handel i historiske kommunesentra.

Gjeldende Regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder ble sist vedtatt
20.10.15, da det ble foretatt justeringer av planen f ra 2012 uten at hovedtrekkene ble
endret. I Vest-Agder er gjeldende plan Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering
av handel og tjenester i Vest-Agder, som ble vedtatt i 2003. For kommunene innenfor
Knutepunkt Sørlandet gjelder imidlertid regional plan bestemmelse om handel i
Regional plan for Kristiansandsregionen fra 2011.

Det er svært viktig at handel sees i sammenheng med øvri g arealbruk og transport,
og at pågående planprosesser knyttet til samordnet bolig- , areal- og
transportplanlegging (bATP) er vesentlig bedre arenaer for å vurdere spørsmålet om
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handel i en helhetlig kontekst enn en ny planprosess f or kun handel. Utarbeiding av
en ny regional plan for senterstruktur og handel vil være en svært ressurskrevende
oppgave for både fylkeskommunene, kommunene og regiona l stat. En eventuell
utarbeidelse av felles plan for handel på Agder bør d erfor også avvente avklaringen
av kommune- og regionreform fordi det vil være nødve ndig å ha oversikt over
ressurser og prioriteringer.

3. Regional plan for Kristiansandsregionen
Regional plan for samordnet areal- og transport i Krist iansandsregionen omfatter
kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, L illesand, Birkenes og
Iveland. Planen ble vedtatt i 2010, og det er behov for å operasjonalisere planen i en
mer forpliktende utbyggingsstrategi. Behovet for revi dering må ses i sammenheng
med utfallet av kommunereformen, både i forhold til ny kommunestruktur og
tilgjengelige ressurser til planarbeid.
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9. Oversikt over planer og strategier

Status Felles planer og strategier for
Aust - Agder og Vest - Agder fylkeskommuner

Kommentar

Forslag til nye
strategier

Kompetansestrategi for Agder Ses i sammenheng
med den nasjonale
kompetansestrategien
som er varslet i 2016.
Et evt. arbeid starter
etter dette.

Sykkelstrategi for Agder Sykkelstrategien skal
sammenstille det
arbeidet som allerede
pågår i Aust - og Vest-
Agder i sykkelbyene
og i ATP - områdene.
Arbeidet starter i 2017.

Folkehelsestrategi for Agder Erstatter eksisterende
folkehelseplan.
Oppstart høsten 2016.

Helhetlig plan for økt gjennomføring i videregående
opplæring

Oppstart høsten 2016.

Under arbeid Regional plan for kollektivtrafikken i
Kristiansandsregionen

Planprogrammet har
vært på høring.

Behov for rullering/
revidering

Regionplan Agder 2020 Vedtatt i 2010.
Oppstart av rullering i
2018 med et nytt 12 -
års perspektiv. Ses i
sammenheng med
kommune - og
regionreform.

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder
2016 -2021

Vedtatt i 2015.
Planprogram for neste
planperiode sendes på
høring våren 2017.
Vannforvaltningsplane
ne skal rulleres hvert
6. år, og inkluderer tre
høringsperioder er alle
skal være på minst
seks måneder

Strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene 201 4-
2017

Vedtatt i 2014 .
Ruller es i 2017.
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Overordnet kvalitetssystem for videregående
opplæring i Agder

Vedtatt i 2011.
Rulleres i 2017.

Oppheves/erstattes Felles plan for folkehelse og levekår i Agder 2010-
2013

Vedtatt i 2010.
Erstattes av ny
folkehelsestrategi.

Behovet for
revidering må ses i
sammenheng med
kommunereformen

Regional plan for Kristiansandsregionen 2011 - 2050 Vedtatt i 2011. Behov
for revidering, men
prosessen må ses i
sammenheng med
kommunereformen.

Videreføres
(ikke behov for
endringer)

Regional plan for likestilling inkludering og mangfo ld
2015-2027

Vedtatt i 2014.

Regional plan for innovasjon og bærekraftig
verdiskaping Agder 2015-2030

Vedtatt i 2015.

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agd er
2015-2030.

Vedtatt i 2015.

Besøk Agder 2030. Besøksstrategi for Agder 2015 -
2030.

Vedtatt i 2015.

Internasjonal strategi for Agder Vedtatt i 2012.

Regional transportplan Agder 2015-2027 Vedtatt i 2015.

Strategi for ladeinfrastruktur i Agder Vedtatt i 2015/2016.

Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og
Setesdal Austhei (Heiplanen)

Vedtatt i 2014.

Energiplan Agder Vedtatt i 2007.

Forsvarlig system for fagopplæring i bedrift i Aust - og
Vest-Agder

Vedtatt i 2013.
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Status Planer og strategier
Aust - Agder fylkeskommune

Kommentar

Under arbeid Regional plan for samordnet areal - og
transportplanlegging i Arendalsregionen

Forventes vedtatt i
2017.

Behov for rullering/
revidering

Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktiv itet –
lokale og regionale kulturarenaer i Aust- Agder 2014-
2017

Vedtatt i 2013.
Rulleres i 2016.

Strategisk plan for kunst og kulturformidling 2016-
2019

Vedtatt i 2015.
Rulleres i 2019.

Enkelt, nært og gratis. Strategisk plan for
bibliotekutvikling i Aust-Agder 2013-2016.

Vedtatt i 2012.
Rulleres i 2016.

Museumsplan for Aust-Agder 2002-2005 Vedtatt i 2005.
Arbeidet med ny plan
starter i 2016.

Strategisk plan for kulturminner og kulturmiljøer i
Aust-Agder 2014-2017. Et godt varp.

Vedtatt i 2014.
Rulleres i 2017.

Forvaltningsplan for friluftslivsområdene i
skjærgården i Aust-Agder 2013-2018.

Vedtatt i 2013.
Rulleres i 2017/2018.

Målforvaltning for elg og hjort 2012-2015 Vedtatt i 2013.
Rulleres i 2016.

Landbruksmelding for Aust-Agder Vedtatt i 2012.
Vurderes rullert i
planperioden.

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til viltfo rmål Vedtatt i 2010.
Rulleres i 2016.

Retningslinjer for tildeling av friluftslivsmidler Vedtatt i 2010.
Rulleres i 2016.

Handlingsprogram for fylkesveger i Aust-Agder 2015 -
2017

Vedtatt i 2014.
Utarbeides neste gang
som en fylkesvegplan
med et
handlingsprogram.
Oppstart 2016.

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT
2014-2016

Vedtatt i 2014.
Rulleres i 2017.

Tannhelseplan for Aust-Agder 2015-2018 Vedtatt i 2014.
Revideres i 2019, men
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ses i sammenheng
med utfallet av
kommune - og
regionreformen og
fremtidig
oppgavefordeling.

Videreføres
(ikke behov for
rullering/revidering)

Regional plan for senterstruktur og handel i Aust-
Agder

Vedtatt i 2012 , og
revidert i 2015.

Overordnet plan mot rus for fylkeskommunale
videregående skoler i Aust-Agder

Vedtatt i 2014.

Videregående skoler – skolestruktur og utfordringer Vedtatt i 2013.

Fylkesdelplan for Grenlandsbanen i Telemark og
Aust-Agder fylker

Vedtatt i 1999.
Videreføres i påvente
av at ny konsept -
valgutredning (KVU)
for Grenlandsbanen
skal ferdigstilles.
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Status Planer og strategier
Vest - Agder fylkeskommune

Kommentar

Under arbeid Regional plan for samferdsel 2015-2020 i Vest- Agder Forventes vedtatt i juni
2016.

Behov for rullering/
revidering

Handlingsprogram for fylkesveg i 2014-2017 i Vest-
Agder fylkeskommune

Vedtatt i 2014.
Revideres i
2016/2017.

Behovet for
revidering må ses i
sammenheng med
resultatene av
kommunereformen.

Regionplan Lindesnes 2009 Vedtatt i 2009.

Listerplanen 2006 Vedtatt i 2006. Det
vurderes å utarbeides
en ny regional plan for
Listerregionen. Evt.
oppstart i 2017 eller
2018 avhengig av
status i
kommunereformen for
berørte kommuner.

Videreføres
(ikke behov for
revidering)

Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk akti vitet
2014-2020 (RIFF)

Vedtatt i 2013.

Fylkesdelplan Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane Vedtatt i 2005.

Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015- 2020 Vedtatt i 2016.

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av
handel og tjenester i Vest-Agder

Vedtatt i 2003.

Strategi for de historiske sørlandsbyene i Vest- Agder Vedtatt i 2015.

Fylkesstrategi for arbeidet med universell utforming
i Vest-Agder 2012-2015

Vedtatt i 2012.

Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015- 2020 Vedtatt i 2014.

Strategisk handlingsplan for bibliotek i videregående
skole i Vest-Agder 2013-2020

Vedtatt i 2012.

Strategisk handlingsplan for museumssektoren i
Vest-Agder 2012-2020

Vedtatt i 2011.

Strategisk plan for videregående opplæring i Vest-
Agder 2014-2025

Vedtatt i 2014.

Strategisk plan for arkivsektoren i Vest-Agder
2012-2020

Vedtatt i 2011.
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Mål og retningslinjer for forvaltning av elg og hjort i
Vest-Agder 2012-2013

Vedtatt i 2011.

Strategisk handlingsplan for folkebibliotek i Vest-
Agder 2012-2020

Vedtatt i 2011.

Erstattes/oppheves Fylkesdelplan for samferdsel og transport for Vest-
Agder 2002-2011

Vedtatt i 2 001.
Erstattes av ny plan
som vedtas i juni 2016.

Kultur i Vest-Agder 2000-2010 Vedtatt i 2000.
Fagområdet ivaretas
av Regionplan Agder
2020 med
handlingsprogram.

Strategi- og handlingsprogram for universell
utforming på samferdselsområdet i Vest-Agder 2010 -
2013

Vedtatt i 2010. Er
ivaretatt i annet
planverk og utgår som
egen strategi.
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Behandling i fylkestinget - 1 4.06.201 6:

Kristoffer A. Lyngvi, Einar Holmer- Hoven, Anne Mere te Holmberg, Terje Stalleland, Frederik
W. Schulze- Krogh og Kristine Hallingstad ble innvilge t permisjon ved behandling av denne
saken.

………………..

Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Dermed ble følgende vedtatt:

1. Regional planstrategi for Agder 2016-2020 vedtas i h enhold til plan- og bygningsloven
§ 7-2.

2. Det forutsettes at Vest- Agder fylkesting gjør likelyde nde vedtak for de planer og
strategier som omhandler begge fylkene.

3. Klima, folkehelse og likestilling skal være gjennomgå ende perspektiver i alle
regionale plan- og strategiprosesser.

4. Følgende nye planer/strategier skal utarbeides i pl anstrategiperioden:
a. Sykkelstrategi for Agder
b. Kompetansestrategi for Agder
c. Folkehelsestrategi for Agder
d. Helhetlig plan for økt gjennomføring i videregående op plæring for Agder

5. Følgende planer/strategier skal rulleres eller revi deres sammen med Vest- Agder
fylkeskommune:

a. Regionplan Agder 2020
b. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2020
c. Strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene 201 4-2017
d. Overordnet kvalitetssystem for videregående opplærin g i Agder

6. Følgende planer/strategier skal rulleres eller revi deres for Aust- Agder:
a. Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk akt ivitet – lokale og regionale

kulturarenaer i Aust- Agder 2014-2017
b. Strategisk plan for kunst og kulturformidling Aust- Agde r 2016-2019
c. Strategisk plan for bibliotekutvikling i Aust- Agder 2 01 3-2016
d. Museumsplan for Aust- Agder 2002-2005
e. Strategisk plan for kulturminner og kulturmiljøer i Aust- Agder 201 4-2017
f. Forvaltningsplan for friluftslivsområdene i skjærgård en i Aust- Agder 201 3-2018
g. Målforvaltning for elg og hjort Aust- Agder 2012-2015
h. Landbruksmelding for Aust- Agder
i. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til viltfo rmål Aust- Agder
j. Retningslinjer for tildeling av friluftslivsmidler Aust- Agder
k. Handlingsprogram for fylkesveger i Aust- Agder 2015-2 017
l. Overordnet strategi for pedagogisk bruk av I KT Aust- A gder 2014-2016
m. Tannhelseplan for Aust- Agder 2015-2018

7. Følgende planer skal revideres/rulleres avhengig av k ommunereformens utfall:
a. Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050

8. Følgende planer/strategier skal videreføres:
a. Energiplan Agder
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b. Regional plan for senterstruktur og handel i Aust- Agd er
c. Fylkesdelplan for Grenlandsbanen i Telemark og Aust - Agder fylker
d. Regional transportplan Agder 201 5-2027
e. Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei
f. Regional plan for likestilling, inkludering og mangf old Agder 201 5-2027
g. Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiska ping Agder 201 5-2030
h. Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agd er 201 5-2030
i. Besøk Agder 2030. Besøksstrategi for Agder 201 5-2030
j. Internasjonal strategi for Agder
k. Strategi for ladeinfrastruktur i Agder
l. Forsvarlig system for fagopplæring i bedrift i Aust - og Vest- Agder
m. Overordnet plan mot rus for fylkeskommunale videregå ende skoler i Aust-

Agder
n. Videregående skoler – skolestruktur og utfordringer

9. Følgende planer er under arbeid og forventes vedtatt i planstrategiperioden:
a. Regional plan for kollektivtrafikken i Kristiansand sregionen
b. Regional plan for samordnet areal- og transportplan legging i Arendalsregionen

1 0. Følgende plan skal erstattes og oppheves:
a. Felles plan for folkehelse og levekår i Agder 2010-2 01 3.

1 1 . Fylkestinget ber om at strategi for energiplan komm er opp igjen til vurdering igjen i
201 7.

51



 

1 

 

SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 15/09517 
Saksbehandler Steinar Eilertsen 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fylkesutvalget 07.06.2016 78/16 

2 Fylkestinget 21.06.2016 36/16 

 
 
 
Regional planstrategi 2016-2020 - Endelig utkast etter høring 

 
 
Fylkestinget har behandlet saken i møte 21.06.2016 sak 36/16 
 
Møtebehandling 
Representanten Eikeland(FrP) fremmet følgende forslag: 
Punkt 3a Sykkelstrategi for Agder utgår. 
 
Representanten Gro Boge Aasheim stilte spørsmål om Strategi for kulturminnefeltet 
Kulturarv 2020 burde vært med i oversikten. Dette bekreftet regionalsjefen at den 
skulle være. 
Det ble også kommentert at nummereringen under "Følgende planer/strategier skal 
videreføres" var feil og må rettes opp.  
 
Votering 
Fylkesutvalgets justerte innstilling, med unntak av pkt 3a, ble enstemmig vedtatt. 
Ved alternativ votering mellom pkt 3a i fylkesutvalgets innstilling og FrPs forslag, ble 
innstillingen vedtatt med 31 stemmer. 4 stemte for FrPs forslag (FrP).  
 
Vedtak 

1. Regional planstrategi for Agder 2016-2020 vedtas i henhold til plan- og 
bygningsloven § 7-2.  
 

2. Klima, folkehelse og likestilling skal være gjennomgående perspektiver i alle 
regionale plan- og strategiprosesser.  

 
3. Følgende nye planer/strategier skal utarbeides i planstrategiperioden: 

a. Sykkelstrategi for Agder 
b. Kompetansestrategi for Agder 
c. Folkehelsestrategi for Agder  
d. Helhetlig plan for økt gjennomføring i videregående opplæring for Agder 

 
4. Følgende planer/strategier skal rulleres eller revideres sammen med Aust-

Agder fylkeskommune: 
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a. Regionplan Agder 2020 
b. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2020 
c. Strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene 2014-2017 
d. Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Agder 

 
5. Følgende planer/strategier skal rulleres eller revideres for Vest-Agder: 

a. Handlingsprogram for fylkesveg i 2014-2017 i Vest-Agder 
fylkeskommune  

 
6. Følgende planer skal revideres/rulleres avhengig av kommunereformens utfall: 

a. Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 
b. Regionplan Lindesnes 2009 
c. Listerplanen 2006 

 
7. Følgende planer/strategier skal videreføres:  

a. Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020 (RIFF) 
b. Regional plan for samferdsel 2015-2020 i Vest-Agder  
c. Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020 
d. Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i 

Vest-Agder 
e. Strategi for de historiske sørlandsbyene i Vest-Agder 
f. Fylkesstrategi for arbeidet med universell utforming i Vest-Agder 2012-

2015 
g. Strategisk handlingsplan for bibliotek i videregående skole i Vest-Agder 

2013-2020 
h. Strategisk handlingsplan for museumssektoren i Vest-Agder 2012-2020 
i. Strategisk plan for videregående opplæring i Vest-Agder 2014-2025 
j. Strategisk plan for arkivsektoren i Vest-Agder 2012-2020 
k. Mål og retningslinjer for forvaltning av elg og hjort i Vest-Agder 2012-

2013 
l. Strategisk handlingsplan for folkebibliotek i Vest-Agder 2012-2020 
m. Fylkesdelplan Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane  
n. Regional transportplan Agder 2015-2027 
o. Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei 
p. Energiplan Agder 
q. Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold Agder 2015-2027 
r. Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-

2030 
s. Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder 2015-2030 
t. Besøk Agder 2030. Besøksstrategi for Agder 2015-2030 
u. Internasjonal strategi for Agder 
v. Strategi for ladeinfrastruktur i Agder 
w. Forsvarlig system for fagopplæring i bedrift i Aust- og Vest-Agder 
x. Strategi for kulturminnefeltet. Kulturarv 2020 

 
8. Følgende planer er under arbeid og forventes vedtatt i planstrategiperioden: 

a. Regional plan for kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen  
 

9. Følgende planer/strategier skal oppheves: 
a. Felles plan for folkehelse og levekår i Agder 2010-2013 
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b. Fylkesdelplan for samferdsel og transport for Vest-Agder 2002-2011 
c. Kultur i Vest-Agder 2000-2010  
d. Strategi- og handlingsprogram for universell utforming på 

samferdselsområdet i Vest-Agder 2010-2013 
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HØYRINGSUTTALE - REGIONREFORMA - AGDER EIN NY REGION? - SETESDAL REGIONRÅD   
 
Setesdal regionråd har ikkje sterke synspunkt på om det blir eitt Agder eller ikkje.  
Ein er derimot oppteken av det blir balansert vekst og utvikling i alle delar av Agder. 
 
Ein er uroleg for at spesialiserte tenester berre blir samlokaliserte til byane med god vekstkraft – og at 
ein ikkje har vektlagt å ta grep for å legge funksjonar/kompetansemiljø til distrikta i tingingane.  
Difor oppmodar vi sterkt til at ein sikrar etablering av «avstandsuavhengige» funksjonar  - og legg slike 
kompetansemiljø  - til distrikta som er utanfor pendlaravstand til Kristiansand og Arendal. Setesdal 
regionråd ventar lovnader om fagmiljø t.d. på område med naturleg tyding/tyngde her - som fagmiljø 
innafor energi/klima, miljø, natur- og ressursforvalting, kulturarv, reiselliv  – og/eller at nye statlege 
verksemder blir lagt til Setesdal i samband med slutt-tingingane. 
 
Vidare etterspør ein ambisjonar og konkretisering av «samfunnsutviklaroppdraget» - og kva ein vil 
leggje opp for å understøtte «komparative fortrinn» i ulike delar av Agder. Ein set stor pris på 
samhandlinga med Aust-Agder fylkeskommune og håper at den regionaliserte  dialogen gjennom 
regionsamarbeida blir vidareført og vidareutvikla som modell for fleire – med politisk og administrativ 
representasjon og aktiv deltaking. I denne konteksten håper at ein at det blir teke grep som tilfører 
virkemiddel og ressursar for å skape endå meir dynamikk i ulike delar av Agder – og som både 
ivaretek heilskap og ulikskap. 
 
Regionrådet understrekar at ein ikkje kan akseptere at det blir lagt opp til avvikling av tidsavgrensa 
avtaler for fordeling av konsesjonskraft. Ein ser det som rimeleg at ein rettmessig del av tilførte 
vasskraftøkonomi til landsdelen blir varig øyremerka til regional utvikling i områda der verdiskapinga 
finn stad – og der ein i dag ikkje har same føresetnader for vekstkraft som i byane.  
 
Ein syner elles til styresak 98/16 som utdjupar desse synspunkta. 
Med helsing 
Setesdal Regionråd 

Jon-Rolf Næss 
styreleiar 
 

Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 
 

Vedlegg: samla saksframstilling styresak 98/16

Aust –Agder fylkeskommune 
e-post 
 
  

 

2016/61-4 Signe Sollien Haugå 
ssh@setesdal.no 

10.11.2016 
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Saksmappenr: 2016/61-2 
Arkiv: 020 
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå 
  
 

Saksframlegg 

Setesdal Regionråd 
  
Saksnummer Utval Møtedato 

98/16 Setesdal Regionråd - Styre 19.10.2016 
 
Høyringsuttale -  "Ein ny Agder-region?" 
 
Tilråding: 
Setesdal regionråd ser ikkje at framlegget til eit nytt Agder har vesentlege konsekvensar for 
oppgåve/tenestetilbod på kort sikt for kommunane, næringsliv eller innbyggjarar i Setesdal. 
 
Rapporten legg m.a. opp til at viktige samfunnsstrukturar som vidaregåande skule og satsing på 
kommunikasjonsårene skal vidareførast – og det er overordna viktig for Setesdal. 
 
Utgangpunktet vil sikre balansert vekst og utvikling mellom Arendal og Kristiansand.  
Men utan konkretisering av nye oppgåver eller arbeidsplassar til flankane er det vanskeleg å sjå føre 
seg at målet om å bidra til balansert vekst i alle delar av Agder er realiserbart på lengre sikt. 
 
Utgreiinga legg opp til at framtidig «fristilt kapasitet» ev skal nyttast til å utvikle nye spesialiserte 
tenester/oppgåver i eksisterande organisasjonar. Røynslene er at spesialiserte kompetansemiljø som 
isolert sett er bra for heile Agder i realiteten er vanskelegare å nyttegjere seg aktivt for aktørar i 
periferien. På lengre sikt vil dette indirekte verke sentraliserande og auke «gapet» om ein forsterkar 
ulikheita ytterlegare med nye institusjonar «in-house» utan grep for områda med geografisk avstand 
eller oppbygging av relevante funksjonar/kompetansemiljø der. Som minimum må det då ligge 
føringar for distribuerte fullverdige tenestetilbod ut til flankane.  Det kan t.d krav til distribuerte 
inkubatortenester, krav til næringsnær FOU med kopling til privat og offentlege aktørar /SMB-
verksemder både i by og distrikt ved løyvingar frå Regionale forskingsfond/ VRI`liknande satsingar 
osb. 
 
I tillegg meiner ein at det og i dag finst tenesteområde som ikkje er publikumsretta – og der 
funksjonane kan ligge «fritt» i geografien. Ein føreslær difor at høvet blir nytta til aktivt å bidra til å 
desentralisering av funksjonar og oppgåver frå regionnivået og gjerne at ein peiker på område for 
utplassering av statleg verksemder i distrikta. Det er difor ein uttalt forventing til at det blir satsa på 
etablering av arbeidsplassar og ulike «avstandsuavhengige» tenester/ kompetansemiljø i flankane, og 
at dette blir konkretisert i slutthandsaminga av arbeidet. Det kan t.d. vere innafor energi, miljø, 
vassdrag/naturforvalting, landbruk og grønt skifte, kulturarv og/eller reiseliv, eller anna i regionale/ 
nasjonale verksemder for Setesdalsregionen. 
 
I rapporten saknar ein særleg ambisjonar og konkretisering av samfunnsutviklaroppdraget.  
Kva og korleis ein vil «understøtte utvikling av komparative fortrinn», styrke interaksjonen og bidra til 
målretta regionalutvikling i Setesdal og i «de respektive geografiske områdene» – utan lokalisering av 
nye oppgåver/arbeidsplassar- eller aktiv om-disponering for å etablere offentlege arbeidsplassar og i 
distrikta som ikkje har pendlaravstand til kystbyane? 
 
Regionrådet sin koordinerande rolle – og virkekrins innafor kompetanse, interkommunalt samarbeid, 
infrastruktur og ikkje minst næringsutvikling saman med lokalkjennskap/nærheit til aktørar er eit 
fortrinn for å yte og rigge relevante tilbod i samarbeid mellom lokale og eksterne aktørar. Dagens 
bidrag frå konsesjonskrafta gjer det mogleg å arbeide proaktivt med satsingar som demmer opp for 
avstandsulemper og legg til rette for positiv utvikling på ei rekke område med god lokal forakring og 
samhandling, t.d. med felles ladestasjonsinfrastruktur, digitalsatsingar i t.d. helse/kommunesektor, 
distriktsvennlege studiar og kompetansetiltak, næringsarbeid på bedrifts- og bransjenivå osb. 
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Framlegget til avviklinga av konsesjonskraftavtalen i nær framtid - som i dag gir tilbakeføring av ein 
avgrensa del av tilførte ressursar til regionutvikling via Regionrådet og til Rv 9 er skuffande grep i ljos 
av ambisjonar om balansert folketalsvekst i alle delar av Agder og å utvikle heile regionen gjennom å 
understøtte komparative fortinn i dei respektive geografiske områda.  
 
Dersom både dei økonomiske ressursane blir trekt ut til fellesskapsfordeling utan sideblikk på 
distriktsutfordringane – og at frigjort kapasitet i regionaladministrasjonen ikkje blir omdisponert til å 
forsterke apparatet i områda med mindre vekstkraft - aukar ein snarare distansen enn dynamikken og 
det ein kunne vente seg av  innhaldet i samfunnsutviklaroppdraget .  
 
Uavhengig av kva organiseringsform og styresett ein vel å etablere (formannskapsmodell eller 
parlamentarisk modell) meiner ein at det har stor verdi å vidareføre samhandlinga mellom 
fylkeskommunen og regionsamarbeida i ein ev ny Agder-region.  Ein føreslær difor at fylkestinga 
nedfeller samhandlinga og dialogen etter modell mellom Aust-Agder fylkeskommune og Setesdal 
regionråd – når det gjeld representasjon/ deltaking og administrativ og politisk samhandling på 
kommuneregionnivå i framtida til alle regionsamarbeida.  
 
Setesdal regionråd finn det og rimeleg og naudsynt å oppmode til  at fleirtalsinnstillinga si føring for 
spesiell merksemd for styrka samfunnsutvikling i Setesdal og andre delar av Agder gjennom statleg 
bidrag/arbeidsplassar og regional forplikting til offensiv innsats blir konkretisert.  
 
Ein oppmodar og sterkt til det blir lagt føringar for varig tilbakeføring/øyremerking av nokre ressursar 
til regionutviklinga til dei områda som dannar grunnlaget for vasskraftøkonomien i landsdelen og som 
i dag ikkje har same vekstkraft att som by-regionane. Setesdal regionråd føreset at ein rimeleg del av 
tilførte ressursar gjennom konsesjonskraftordninga blir øyremerka for regionen og i framtida. 
 
Differensiering og målretting i høve flankane kan medverke til utviking av ein heilskapleg landsdel – 
der distrikta sitt potensial blir utløyst og aktivert optimalt i hop med vekstkrafta i kystbyane. 
 
Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 19.10.2016   
Handsaming: 
Ordskifte med tydlege forventingar til fastlegging av ordning om tilføring av rettmessig 
del av konsesjonskraft tilbake til regionar der verdiane blir skapt- utan tidsavgrensing. 
Tilsvarande forventing til lokalisering av arbeidsplasser til Setesdal i samband med 
slutt-tingingane. Styret gav og uttrykk for at ein er skuffa over at utvalet berre har sett 
til fordeling mellom Arendal og Kristiansand og ikkje fokusert andre delar av Agder i si 
tilråding gjennom konkrete tiltak. 
 
Framlegg frå styreleiar: 
Dagleg leiar og styreleiar får fullmakt til å justere utkast til høyringsuttale etter innspel kome 
fram i møte. 
 
Framlegget vert samrøystes vedteke. 
 
Vedtak: 
Dagleg leiar og styreleiar får fullmakt til å justere utkast til høyringsuttale etter innspel kome 
fram i møte. 
 
Utkast til høyringsuttale: 
Setesdal regionråd ser ikkje at framlegget til eit nytt Agder har vesentlege konsekvensar for 
oppgåve/tenestetilbod på kort sikt for kommunane, næringsliv eller innbyggjarar i Setesdal. 
 
Rapporten legg m.a. opp til at viktige samfunnsstrukturar som vidaregåande skule og satsing 
på kommunikasjonsårene skal vidareførast – og det er overordna viktig for Setesdal. 
 
Utgangpunktet vil sikre balansert vekst og utvikling mellom Arendal og Kristiansand.  
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Men utan konkretisering av nye oppgåver eller arbeidsplassar til flankane er det vanskeleg å 
sjå føre seg at målet om å bidra til balansert vekst i alle delar av Agder er realiserbart på 
lengre sikt. 
 
Utgreiinga legg opp til at framtidig «fristilt kapasitet» ev skal nyttast til å utvikle nye 
spesialiserte tenester/oppgåver i eksisterande organisasjonar. Røynslene er at spesialiserte 
kompetansemiljø som isolert sett er bra for heile Agder i realiteten er vanskelegare å 
nyttegjere seg aktivt for aktørar i periferien. På lengre sikt vil dette indirekte verke 
sentraliserande og auke «gapet» om ein forsterkar ulikheita ytterlegare med nye institusjonar 
«in-house» utan grep for områda med geografisk avstand eller oppbygging av relevante 
funksjonar/kompetansemiljø der. Som minimum må det då ligge føringar for distribuerte 
fullverdige tenestetilbod ut til flankane.  Det kan t.d krav til distribuerte inkubatortenester, 
krav til næringsnær FOU med kopling til privat og offentlege aktørar /SMB-verksemder både 
i by og distrikt ved løyvingar frå Regionale forskingsfond/ VRI`liknande satsingar osb. 
 
I tillegg meiner ein at det og i dag finst tenesteområde som ikkje er publikumsretta – og der 
funksjonane kan ligge «fritt» i geografien. Ein føreslær difor at høvet blir nytta til aktivt å 
bidra til å desentralisering av funksjonar og oppgåver frå regionnivået og gjerne at ein peiker 
på område for utplassering av statleg verksemder i distrikta. Det er difor ein uttalt forventing 
til at det blir satsa på etablering av arbeidsplassar og ulike «avstandsuavhengige» tenester/ 
kompetansemiljø i flankane, og at dette blir konkretisert i slutthandsaminga av arbeidet. Det 
kan t.d. vere innafor energi, miljø, vassdrag/naturforvalting, landbruk og grønt skifte, 
kulturarv og/eller reiseliv, eller anna i regionale/ nasjonale verksemder for Setesdalsregionen. 
 
I rapporten saknar ein særleg ambisjonar og konkretisering av samfunnsutviklaroppdraget.  
Kva og korleis ein vil «understøtte utvikling av komparative fortrinn», styrke interaksjonen 
og bidra til målretta regionalutvikling i Setesdal og i «de respektive geografiske områdene» – 
utan lokalisering av nye oppgåver/arbeidsplassar- eller aktiv om-disponering for å etablere 
offentlege arbeidsplassar og i distrikta som ikkje har pendlaravstand til kystbyane? 
 
Regionrådet sin koordinerande rolle – og virkekrins innafor kompetanse, interkommunalt 
samarbeid, infrastruktur og ikkje minst næringsutvikling saman med lokalkjennskap/nærheit 
til aktørar er eit fortrinn for å yte og rigge relevante tilbod i samarbeid mellom lokale og 
eksterne aktørar. Dagens bidrag frå konsesjonskrafta gjer det mogleg å arbeide proaktivt med 
satsingar som demmer opp for avstandsulemper og legg til rette for positiv utvikling på ei 
rekke område med god lokal forakring og samhandling, t.d. med felles 
ladestasjonsinfrastruktur, digitalsatsingar i t.d. helse/kommunesektor, distriktsvennlege 
studiar og kompetansetiltak, næringsarbeid på bedrifts- og bransjenivå osb. 
 
Framlegget til avviklinga av konsesjonskraftavtalen i nær framtid - som i dag gir 
tilbakeføring av ein avgrensa del av tilførte ressursar til regionutvikling via Regionrådet og til 
Rv 9 er skuffande grep i ljos av ambisjonar om balansert folketalsvekst i alle delar av Agder 
og å utvikle heile regionen gjennom å understøtte komparative fortinn i dei respektive 
geografiske områda.  
 
Dersom både dei økonomiske ressursane blir trekt ut til fellesskapsfordeling utan sideblikk på 
distriktsutfordringane – og at frigjort kapasitet i regionaladministrasjonen ikkje blir 
omdisponert til å forsterke apparatet i områda med mindre vekstkraft - aukar ein snarare 
distansen enn dynamikken og det ein kunne vente seg av  innhaldet i 
samfunnsutviklaroppdraget .  
 
Uavhengig av kva organiseringsform og styresett ein vel å etablere (formannskapsmodell 
eller parlamentarisk modell) meiner ein at det har stor verdi å vidareføre samhandlinga 
mellom fylkeskommunen og regionsamarbeida i ein ev ny Agder-region.  Ein føreslær difor 
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at fylkestinga nedfeller samhandlinga og dialogen etter modell mellom Aust-Agder 
fylkeskommune og Setesdal regionråd – når det gjeld representasjon/ deltaking og 
administrativ og politisk samhandling på kommuneregionnivå i framtida til alle 
regionsamarbeida.  
 
Setesdal regionråd finn det og rimeleg og naudsynt å oppmode til  at fleirtalsinnstillinga si 
føring for spesiell merksemd for styrka samfunnsutvikling i Setesdal og andre delar av Agder 
gjennom statleg bidrag/arbeidsplassar og regional forplikting til offensiv innsats blir 
konkretisert.  
 
Ein oppmodar og sterkt til det blir lagt føringar for varig tilbakeføring/øyremerking av nokre 
ressursar til regionutviklinga til dei områda som dannar grunnlaget for vasskraftøkonomien i 
landsdelen og som i dag ikkje har same vekstkraft att som by-regionane. Setesdal regionråd 
føreset at ein rimeleg del av tilførte ressursar gjennom konsesjonskraftordninga blir 
øyremerka for regionen og i framtida. 
 
Differensiering og målretting i høve flankane kan medverke til utviking av ein heilskapleg 
landsdel – der distrikta sitt potensial blir utløyst og aktivert optimalt i hop med vekstkrafta i 
kystbyane. 
 
 
 
 
 
Saksutgreiing: 
 
1. Bakgrunn for saka 

I medhald av St.meld 22 (2015-2016) foreslo regjeringa at det blir gjennomført ein regionreform frå 
2020 – med val til nye regionar og kommunar i 2019. (Regionreforma) 
 
Aust-Agder og Vest-Agder fylkesting fatta vedtak om å gå i tingingar vedrørande ein ny region 
Agder. Tingingsutvalet har no lagt fram sin rapport og innstilling. 
 
Kommunelova viser til at ein skal sikre funksjonsdyktig folkestyre, rasjonell og effektiv forvalting av 
fylkeskommunale fellesinteresser innafor ramma av nasjonale fellesskap – med sikte på ei 
berekraftig utvikling. 
 
Regionreforma fokuserer kompleksitet og samfunnsutfordringar og kryssingar mellom nivå, 
sektorar og administrative grenser. 
 

 Regjeringa legg vekt på å kome fram til om lag ti folkevalde regionar som: 
 Sikrar funksjonelle områder kan sjåast i samanheng som grunnlag for samfunnsutviklinga 
 Legg til rette for breidde fagmiljø med kapasitet og kompetanse til å ivareta både 

noverande og framtidige oppgåver 
 Styrkar potensial for samhandling og dialog mellom regionale statlege styresmakter og 

folkevalde regionar. 
 
Regionreforma blir og sett i samanheng med kommunereforma. 
 

2. Saksopplysningar 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt fylkeskommunane om å fatte vedtak innan 
1.12.2016.  
 
Tingingsutvalet sin rapport følgjer saka saman med høyringsbrev. 
Rapporten omhandlar m.a. formalia og prosess, tenesttilbod, økonomi, politiske system og 
administrative tilhøve. 
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Fylkestinga vedtok mandat og oppretta tiningsutval. Tiningsutvalet har vore fylkesordførarane, 
fylkesvaraordførarane og opposisjonsleiarar.  Tingningsutvalet la fram rapporten med delt 
innstilling.  
 
Høyringsfristen er 11.november.  
 
Fylkestinga vil ta stilling til om det bør etablerast ein ny region Agder i møte 13.desember. 
 
Sommaren 2016 drøfta regionsamarbeida i Agder moment som innspel til prosessen. Notat frå 
Setesdal regionråd følgjer saka. Styreleiar representerte og i dialogkonferanse med dette som 
bakteppe i august 2016. 
I tillegg til høyringa vil det bli gjennomført ein innbyggjarundersøking i regi av fylkesutvala. 

 
Hovudmålsettinga er å utvikle ein sterk og samla landsdel som er attraktiv for busetting og 
næringsutvikling både i «kystsona» og i «dei indre distrikta».  
 
Andre mål er ;  

 Forsterka samhandling 
 Sikre gode tenestetilbod i heile regionen 
 Oppretthalde 3 sjukehus 
 Videre utbygging av kommuniasjonane i landsdelen 
 Betre levekår 
 Forsterke demokratiet 
 Utvikle det regionale folkevaldnivået til å ta på seg nye oppgåver og utvide 

samfunnsutviklarrolla. 
 

Rapporten peikar på at utfordringa med balansert folketalsvekst i alle delar av Agder og å utvikle heile 
regionen gjennom å understøtte komparative fortinn i dei respektive geografiske områda. 
 
Klimaomsyn og berekraft er gjennomgåande ambisjonar. Ein legg til grunn at det skal vidareførast 
desentraliserte tenestetilbod og at ein ikkje skal sentralisere tenestene, snarare tilby meir variert 
spesialiserte tilbod – særleg innafor vidaregåande opplæring. 
 
Når det gjeld økonomi drøfta utjamning av regionens føresetnader for å kunne tilby gode og 
likeverdige tenester i heile Agder. Forhandlingsutvalet legg til grunn at framtidige 
konsesjonskraftinntekter skal kome heile regionen til gode – etter at gjeldande avtaler utgår. 
Framtidige administrative innsparingar skal ikkje gå til nedbemanning – men til utvikling av 
tenestetilboda og auka ressursinnsats i heile regionen.  
 
Fleirtalsinnstillinga går inn for ein ny Agder-region og fordeling av fylkeskommunale og statlege 
arbeisplasser mellom Arendal og Kristiansand. Ein tek og mål av seg til å få nye oppgåver og 
etablering av nye statlege arbeidsplasser lagt til regionen. 
 
Eit mindretal tilrår ikkje ein ny Agder region – men med visse føresetnader heller å sjå på felles region 
med Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark. 
 
Eit anna mindretal syner til at ein ikkje har fått eit samstemt grunnlag for å få til ein sterk og samla 
region. 

 
 

3. Vurdering 
 
Ser ein på framlegga opp mot dagens organisering er det verdt å merke seg at øyremerkinga av 
konsesjonskraft-delen til Setesdal som har stor tyding for den regionale utviklinga er tilrådd lagt til 
fellesskapet sin prioritering og disposisjon. 
 
Når det gjeld organisering av offentlege arbeidsplassar har det i praksis lita tyding om lokaliseringa er 
i Kristiansand eller Arendal – men med sideblikk på tydinga det har for alle delar av Agder å ha 
offentlege arbeidsplassar tilrår ein å stø ei balansert fordeling. Rapporten og tiningsutvalet har korkje 
konkretisert ambisjonar om nye desentraliserte offentlege arbeidsplassar til flankane – eller at ev 
«effektuttak» kan gå til etablering av nye fagmiljø/avdelingar – som ein kunne vente når det er eit 
uttalt mål å sikre balansert folketalsvekst i alle delar av Agder og å utvikle heile regionen gjennom å 
understøtte komparative fortinn i dei respektive geografiske områda. 
Utover dette – ser ein det som bra at ein vil ta vare på skulestrukturen på vidaregåande nivå.  
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Forhandlingsutvalet tilrår at ein først etter ev. oppretting av ny region tek stilling til politisk 
organisering/-struktur – om ein skal vidareføre formannskapsmodell eller innføre parlamentarisk 
system. 
 
Som ein spelte inn tidlegare er det viktigaste for Setesdal at ein opprettheld samhandlinga med 
«kommuneregionane» og at fylkeskommunen har ei aktiv deltaking i desse politisk, administrativt og 
økonomisk. Dersom ein skal ta arbeidet og uttalte ambisjonar om å sikre berekraft og å understøtte 
differensiert utvikling basert på fortrinna i flankane må ein forvente at eit minimum av prioritering – 
anten i form av tilføring av arbeidsplassar og/eller økonomi øyremerka av budsjetta på nivå med 
gjeldande Konsesjonskraftavtale – og at det tilsvarande blir etablert for dei andre kommuneregionane 
som flanke-politisk-grep! 
 
Målretta differensiering kan truleg vere med å sikre balansert vekst og utviklinga for ein samla 
landsdel. 
 
Dette blir konkretisert og utdjupa som tilråding i saka/ framlegg til uttale frå Regionrådet. 

 
 

Valle, den  06.10.2016 
 
 
Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
1 Høring om forhandlingsutvalgets utredning.docx 
2 Liste over høringsinstanser 
3 en-ny-region-agder_rapport (link til å trykke på) 
4 Notat - Utsjekk Innspel momemt  felles fylkesutval august 
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SAMARBEID I SETESDAL - årsverk pr lokalisering Evje Bykle Valle Bygland Utanom Kommentar

Setesdal Renovasjon og Gjenvinning IKS 12 0 1,3 0 0 Evje vil ikkje ha utjamning på avgift
Setesdal Brannvesen IKS (eksl deltid) 8 0,5 0 0 0 Blir truleg fusjonert inn i større brannvesen

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS 3 0 0 0 0
Blir fusjonert inn i Agder Revisjonsdistrikt. Kontorplass 
framleis Evje.

Konsesjonskraftfondet 0 0 3 0 0 Alle kommunane i Agder
Aust-Agder Museet og  Arkiv 1 0 7 0 76 Hovudkontor i Arendal
Sum arbeidsplassar 24 0,5 11,3 0 76

Setesdal IKT 3 3 2 1 1 Iveland er med
Skatteoppkrevjarfunksjonen 2 0 0 0 0
Setesdal Regionråd 0 0 1,5 0
Agder Sekretariat 0 0 0 0 2 Hovudkontor i Kvinesdal
Lokalmedisinske tenester - LMT 6,5
Krisesenter 0 0 0 0 ? Kristiansand
NAV kommune ? 2 2 1,4
Skogbrukssjef 1 0 0 1
Landbrukssjef 1 0
Landbrukssjef 1   0,2

Setesdal Barnevern ? 0 4,2 0

Evje trekte seg ut av prosjektutviklingssamarbeidet når det 
blei avklart at Bygland skulle bli vertskommune for alle 
kommunane inkl. Iveland. Evje måtte etter 2 år slå seg i 
saman med Vennesla.

Setesdal PPT ? 0 1,2 1
Jordmor  0,5 0,5    
Kommunelækjar 1 0
Jordmor 0,6   0,4   
Kommunelækjar 0,25 0,25
Lækjar eksl turnuslækjar 3,6 1,2
Lækjar eksl turnuslækjar  2 2  
Fiskebiolog for Otra 1 Stillinga finansiert av vassdragsregulanten
Byglandsfjord Industribygg AS Står nesten tomt pga flytting til Evje

IKS

Vertskommune§28/§27 samarbeid/avtalebasert samarbeid
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Bornehage/skule Byglandsfjord
EH kommune vil siste 15 år ikkje betale for gjesteelever 
Senum /vedvarande diskusjonar.

Øyne Industribygg KF

Valle kommune eig bygget i Valle. Bykle gav tilskot. Setpro 
betaler 80 kNOK- i husleige. Bykle og Valle betaler begge 
husleigetilskot kr. 80 kNOK. På Evje Setpro betaler Setpro 
full husleige til privat aktør. EH og Bygland yter ikkje 
husleietilskot. Eog H ettergav et ansvarlig lån på kr 
850.000,- i 2014 til Setpro.

Sum arbeidsplassar 17,95 9,5 13,4 6,45   

Setpro AS 9 0 2 0

Politiet 4,5 0 7,5 4 1,3
Politireformen er ein sentraliseringsreform. Bygland blir 
truleg lagt ned heilt. Hovudkontor Valle med Evje som 
underavd.

Setesdal Vesthei 0 0 1 0 1 Suldal
Statens Naturoppsyn 0 1 0 0
NAV Stat ? ? 2 1
Kriminalomsorgen ? Fyresdal lagt ned til fordel for Evje fengsel utviding

Likningskontor/Skatt Sør 5? 0 2 0
Sentraliseringsprosjekt pågår. Alt kan falle ut av Setesdal 
evt. Evje fær lokalisert hovudkontor med ingenting i dei 
andre kommunane

Konsulentbruk ? ? ? ?  
Konsulentar frå byen tek over "hjernekraft"arbeidsplassar i 
dalen. Ofte fordyrande.

Offentlig anskaffelse Agder (§27 vertskom. AAFK) Sentraliserande effekt for innkaup. 

Setesdal Bilruter 240 3 3 2 Flytta frå Byglandsfjord
Felleskjøpet 3 0 0 0 Flytta frå Byglandsfjord
Setesdal Bedriftshelseteneste 5 0 0 0
Agder Energi Vannkraft AS-vannkraftproduksjon 0 9,1 18,1 0 Hovatn og Longerak lagt ned som oppmøtestad
Setesdalstrykk 2 0 0 0 Flytta frå Bygland

OFFENTLEG AS

STATLEG/FYLKE/ANNA

PRIVATE SELSKAP
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Sp.Sør 4 2 Eigen 0 Byglandsavd. lagt ned
Setesdølen 5 Oppkjøpskandidat?

Norsk Landbruksrådgjeving 1
Skal fusjonerast med heile Agder. Hovudkontor Finsland

Valle Sparebank 12 Sjølvstendig sparebank
Agder Energi Nett AS 7 0 0 0  
Otera AS 10 1 9 0 (tidlegare aktivitet i Agder Energi)
Los AS 1 0 0 0 (tidlegare aktivitet i Agder Energi)
Agder Energi Vannkraft AS-Brokke driftssentral 0 0 14 0  
Agder Energi Vannkraft AS-andre avdelingar 0 2 2 0
Agder Energi AS konsern 0 0 2 0
Otra Kraft AS / Otteraaens Brugseierforening 0 0 4 0
Agder Energi Vannkraft AS - fiskeoppdrett 2 Flytta frå Bygland til Syrtveit

TEIKNFORKLARING
Arbeidsplass i samarbeid

Vertskommune/hovudkontor
Arbeidsplassar som er flytta

KJELDER
www.proff.no

www.setesdal.no
www.brreg.no + heimesidene til kommunene + direkte spursmål til verksemder
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Delegasjonssaknr.:  26/16 
 
 
Svar på søknad om etablererstøtte - Varme hender AS 

Vi viser til søknad om etablererstøtte og til drøftinger av saka med Connie Barthold.  

Initiativet er spennende og det er en ny type virksomhet dere tenker å utvikle i regionen.  
 
På bakgrunn av søknaden og tilleggsopplysninger bevilges støtte som skissert.   
Vi ser behov for at dere utdyper forretningsplanen når det gjelder forventet inntjening / kunder / type 
tjenester/ produkt og prising av disse – slik at dere får mer håndfaste tall på inntekter og utgifter de 
første årene (år 1,2 og 3) i oppstartsfasen.  

Administrativt vedtak: 
I medhold av delegert fullmakt bevilges Varme hender AS etablerer støtte på kr. 50.000,- fordelt med 
25.000 i 2016 og 25.000 i 2017. Støtten ytes fra Regionalt næringsfond for Setesdal – ansvar 5303. 

Dersom ønskelig kan dere få 50 % delutbetaling i 2016. Da må dere legge ved en oversikt over 
egeninnsats og at det dere måtte ha av utlegg til firmaregistering osv – samt opplyse kontonummeret. 
 
Resterende utbetales på bakgrunn av en kortfatta rapport, vedlagt utdypet forretningsplan og 
dokumenterte utgifter og egeninnsats tilsvarende samlet kr. 100.000,-.  
 
Vi gjør oppmerksom på at støtten ikke kan benyttes til kjøp av utstyr og løsøre – eller konkret 
markedsføring – men gjerne til utvikling av hjemmesider/profil og materiell som dere ev trenger. 
Støtten kan også benyttes til ev kursing/sertifisering og såkalte mjuke investeringer – kjøp av tjenester 
osv, samt som nevnt egeninnsats. 
 
Kontakt gjerne Connie Barthold for ev bistand til å framlegge dokumentasjonsgrunnlaget for 
utbetalingene. 
 
Vi håper også dere vil være villige til å presentere/bli synliggjort i forbindelse med Setesdal ÅHOI (ungt 
gründerskapsprosjekt)/ Setesdalskonferansen og Regionrådet etter hvert som dere kommer i gang. 
 
 
Lykke til! 
 

Kristina Ose og Silje Christine 
Stangvik  
 
  

 

2016/63-2 Signe Sollien Haugå 
ssh@setesdal.no 

26.10.2016 
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Med vennlig hilsen 
Setesdal regionråd 

Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 
 
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.

68



 
 

 
side 1 av 2 

Delegasjonssaknr.:  27/16 
 
 

Svar på søknad om prosjekteringsstøtte 
 
Vi viser til søknad og dialog om prosjektet med Connie Barthold om saken. 
 
Tiltaket er vurdert som viktig for bedriftens videre utvikling. 

Administrativt vedtak: 
I medhold av delegert fullmakt bevilger daglig leder kr. 50.000,- som prosjekteringsstøtte som omsøkt. 
Støtten blir ytt fra Regionalt næringsfond for Setesdal – ansvar 5303.  
 
Støtten utbetales på bakgrunn av kortfattet rapport og dokumentasjon av egeninnsats og utlegg 
relatert til planlegging og prosjektering av nytt bygg. 
 
Ta gjerne kontakt med Connie Barthold for sammenstilling av dokumentasjon til utbetalingen. 
Husk også å oppgi kontonummer.  
 
Lykke til prosjektet!  
 
Med vennlig hilsen 
Setesdal regionråd 

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

Rune Hodne Transport AS  
 
  

 

2016/57-2 Signe Sollien Haugå 
ssh@setesdal.no 

26.10.2016 
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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.:  31/16 
 
 
Svar på søknad om støtte til markedsutvikling/ 3D-visuallisering mv. 
 
Vi viser til søknad om støtte, til møter og dialog om prosjektet fra tidligfase og pågående dialog med 
Innovasjon Norge Agder med siktemål å utløse bedriftsutviklingsmidler/ etablererstøtte til 
kommersialiseringsfase og pilotutvikling. 
 
Ut fra samla vurdering av potensialet i etableringen og behovet for parallell jobbing med 
markedsutvikling, 3D-visuallisering mv som ikke faller innenfor søknaden til Innovasjon N -  vurderer 
en det som viktig også å yte støtte fra Regionrådet nå. Bevilgningen blir ytt i samråd med lokalt 
næringsapparat, og etter fullmakt fra styret i møte 19.okt 2016. 
 
I tillegg til estimerte kostnader/utlegg legger en til grunn at det fra virksomheten legges inn tilsvarende 
beløp i egeninnsats, som del av søknadsgrunnlaget. 

Administrativt vedtak: 
I medhold av delegert fullmakt i styresak 100/16 bevilger daglig leder kr.110.000,- som skissert i 
søknaden. Støtten blir bevilget fra ansvar 5303 - bedriftsutvikling/næringsfond. 
 
For å få utbetalt samla tilskudd må det legges fram kortfattet rapport med bekrefta prosjektregnskap 
på omsøkte aktiviteter. Dokumentasjon på egeninnsats som legges til grunn må også vedlegges. 
Dersom dere ønsker delutbetaling underveis bes dere ta kontakt med undertegna. 
-- 
Som nevnt ønsker styret en orientering om virksomheten i møtet 16.november.  Vi kommer tilbake til 
endelig forslag til tidspunkt på dagen – men trolig blir det kl 12.- og møtested Revsnes hotell. 
 
Med vennlig hilsen 
Setesdal Regionråd 

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

Troll Mountain AS  
e-post 
 
  

 

2015/79-8 Signe Sollien Haugå 
ssh@setesdal.no 

04.11.2016 
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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.:  24/16 
 
 
Planer for Mykjedalen - søknad om støtte til prosjekt 
 
Vi syner til drøftingar og søknaden dykkar om støtte til forprosjekt for utvikling av bustadfelt med 
felleskapsløysingar - og synerergisk feltutbygging med vekt på treverk, teknologi og økologiske 
løysingar. Søknaden har eit kostnadsestimat på samla kr. 100.000,-. 
  

Administrativt vedtak: 
I medhald av delegert fullmakt løyver dagleg leiar kr. 30.000,- til forprosjekt / konseptutvikling som 
skissert. Dersom kostnadene blir mindre enn i overslaget blir løyvinga avkorta tilsvarande. 
Løyvinga blir ytt frå ansvar 5304 – regionalt næringsfond for Setesdal. 
 
For å få utbetalt løyvinga ber ein om rapport om prosjektet når tiltaket er gjennomført - saman med 
stadfest prosjektrekneskap på utlegg og eigeninnsats. 
 
Med vennleg helsing 
Setesdal regionråd 

Signe Sollien Haugå 

dagleg leiar 

 
Vedlegg: Standardformular – klage / vilkår m.v. 
  

Øyvind Jacob  
 
4748 RYSSTAD 

 

2016/54-2 Signe Sollien Haugå 
ssh@setesdal.no 

22.10.2016 
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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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Saksmappenr: 2010/403-11 

Arkiv:  

Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå 

  

SAKSFRAMLEGG SETESDAL REGIONRÅD 
 

Saksnummer Utval Møtedato 

112/16 Setesdal Regionråd - Styre 16.11.2016 

Kompetansekartlegging /-strategi Setesdal 2020 

Tilråding: 

Styret godkjenner Kompetansestrategi Setesdal 2020 som framlagt. 

Dagleg leiar blir bedt om å konkretisere framlegg til incentivordning for lærlingesatsing. 

 

Saksutgreiing: 

1. Bakgrunn for saka 

Setesdal regionråd fekk utarbeidd ei kartlegging av kompetansebehov i privat og offentleg sektor i lag 
med Lindesnes regionen og Lister kompetanse i 2011.  Kartlegginga danna grunnlag for m.a. felles 
prioritering og tinging av distriktsvennlege studium for perioden 2012-2016.  

2. Saksopplysningar 

Med utgangspunkt i tidlegare kartlegging vart Connie Barthold engasjert til å revidere kartlegginga 
med involvering av kommunar og næringsverksemder. Kartlegginga følgjer som vedlegg til saka.  
Kartlegginga har danna grunnlag saman med Utviklingsplan 2020 som kompetanse som 
gjennomgåande tema i alle virkeområda, infrastruktur, interkommunalt samarbeid og 
næringsutvikling.  I tillegg har ein hatt sideblikk på Regionplan Agder 2020 med tilhøyrande 
temaplaner – som referert saka.  

3. Vurdering 

Dagleg leiar syner til oppsummeringa i rapporten: 

 Ein vel å legge til grunn at vidareføring av arbeid med distriktsvennlege studium er viktig. 
 Likeeins at kurs og etter – og vidareutdanningstilbod er etterspurt, og at det blir verdsatt at dei 

har eit omfang tilpassa behova. 
 Det er ei klår endring og signal om at fagbrev og rekruttering av personar er ei utfordring som 

ein bør ta opp og konkretisere korleis ein kan imøtekome betre.  
 Når det gjeld FOU melder fleire verksemder interesse – men at det p.t. ikkje er konkretisert, 

men aktuelt framover. 
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Kartlegginga syner at regionen ligg under snittet kva gjeld unge sine ønskje om å ta høgare utdanning 
– medan dei ligg over snittet i høve forventingar til fagbrevsutdanning. Faktisk utdanningsnivå syner 
at ein ligg over snittet i høve gjennomført vidaregåande skule, men at ein ligg under 
landsgjennomsnitt på både kort og lengre universitetsutdanning for både menn og kvinner. – Ser ein 
på ledigheit er det dei med grunnskule/ vidaregåande skule som har størst vanskar med å finne 
arbeid, og at det i praksis er lite ledighet i regionen. -Held ein dette saman med kartlagte behov for 
rekruttering – og vekta på fagbrev og høgare utdanning indikerer det at det er behov for å motivere og 
auke kjennskapen til arbeidslivet og moglegheitene slik at unge vel å ta utdanning – og slik får 
inngang til arbeidsmarknaden. Rådgjevarnettverket i grunnskulen og fokusgruppe i Setesdal ÅHOI er 
alt i gong med å konkretisere tiltak som kan understøtte ønskja kopling mellom skule og næringsliv. 

Kartlegging tek opp i seg venta behov på «kort sikt». Strategien er også lagt opp til eit 3-4 års 
perspektiv når det gjeld utdanning, kurs og kompetansetiltak.  

Den store utfordringa er å kunne sjå og bygge kompetanse for å møte moglegheiter og behov på 
lengre sikt – og å utvikle spissa kompetanse / ny kunnskap innafor område som regionen har særlege 
fortrinn og vekstmoglegheiter.  Ein har difor lagt inn føringar for satsing på Forsking, utvikling og 
innovasjon  (FOUoI)  då dette kan vere eit suksesskriteria for å møte framtida på ein proaktiv måte. 

 

 

Valle, den  27.10.2016 

 

Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 
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KOMPETANSESTRATEGI SETESDAL 2020 
I Regionale utviklingsplan Setesdal 2020» er kompetanse lagt inn som gjennomgåande tema for alle 
virkeområda ein arbeider med i det regionale partnarskapet. 
Utkastet til kompetansestrategi Setesdal 2020 tek utgangspunkt i den regionale utviklingsplanen. Ein 
har og har sideblikk på Regionplan Agder 2020. I tillegg kjem ny kartlegging av kompetansebehov 
som næringslivet og kommunane i Setesdal nyleg har meldt inn. 

Strategien gir signal om korleis Regionrådet vil engasjere seg og arbeide med temaet i åra 2017-
2020.  

UTVIKLINGSPLAN SETESDAL 2020  - UTDRAG 

Visjon: 
 Setesdal skal vere ein attraktiv region å bu, gjeste og drive næringsverksemd i. 

Kap. 3.4.4. Lærelyst og kompetanse 

Strategiar: 

 Heilskapleg læringsløp  
 Vidaregåande skule 
 Etter- og vidareutdanning  
 Fleire utdanningsinstitusjonar  
 Regionale kompetansestrategiar og tiltak 

Hovudtiltak: 

1. Leggje til rette samanhangande, heilskaplege læringsløp frå barnehage til vidaregåande skule, 
med særleg vekt på overgangane mellom barnehage, grunnskule og vidaregåande skule.   
 

2. Sikre at regionen har ein god vidaregåande skule med varierte studieretningar.  
 

 
3. Utvikle eit godt, relevant og tilgjengeleg tilbod innan etter- og vidareutdanning der ein utnyttar 

teknologien som finst for fjernundervisning og desentralisert utdanning.     
 

4. Arbeide for å få etablert fleire utdanningsinstitusjonar i Setesdal.     
 

5. Vidareutvikle samhandlinga med Lindesnes, Lister og kompetansefonda om regionale 
kompetansestrategiar og -tiltak i samarbeid med UiA og andre utdanningsinstitusjonar.  

 
6. Investere i tidleg innsats i barnehage og skule, og prioritere førebyggjande tiltak for born og 

unge.  
 
7. Byggje vidare på eit godt barnehagetilbod og syte for at så mange born som råd er nyttar det. 
 
8. Leggje vekt på læringsresultat i skulen og utvikle tiltak som gjev auka lyst til og nytte av å lære. 
 
9. Medverke til tiltak som sikrar at dei unge vel ei utdanning som er god og framtidsretta.  

   
10.  Stø opp under samarbeid mellom skule og arbeidsliv for å stimulere til entreprenørskap og 

gjere dei unge medvitne på  utdanning og yrkesval.  
 

11. Få ungdomane under utdanning til å kjenne seg heime i regionen  gjennom å leggje til rette for 
lærling- og praksisplassar, masteroppgåver, trainee-stillingar, sommararbeid osb.  

MRK: Hovudtiltak 1- 5 vart prioritert i 2012-2016. I framlegget til neste handlingsplanperiode føreslær 
ein at hovudtiltak 8 -11 blir prioritert. 
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Kapitel: Attraktivitet - Folketalsvekst og rekruttering 

 Lage ein plan med målretta rekrutteringstiltak for å tiltrekke oss dei målgruppa vi ønskjer, 
basert på kunnskap om kva dei likar med regionen og kva som skal til for å rekruttere dei. 

 

REGIONPLAN AGDER 2020:  
 Førebygging gir betre levekår 
 Kunnskapsregionen 
 Samarbeid for entreprenørskap 
 Sterkare gjennom samspel 

Regionplan Agder 2020 er supplert fleire planer og strategiske notat med relevans som ein og har 
hatt sideblikk på ved utarbeiding av strategien for Setedal. 

 Plan for verdiskaping og innovasjon (VINN-planen): http://regionplanagder.no/planer-og-
strategier/vinn-agder/ 

 FOU og innovasjonsstrategien (FOUoI): 
http://regionplanagder.no/media/6006248/FoUoI_2030_LR.pdf 

 Strategisk notat utdanning: http://regionplanagder.no/media/6382292/Strategisk-notat-2020-
Utdanning-revidert-2016.pdf 

 Strategisk notat folkehelse og levekår; 
http://regionplanagder.no/media/6381083/2015_Strategisk-notat-folkehelse-og-levekaar.pdf 

 

DRAUMELØFTET  & 10 TILRÅDINGAR FOR FRAMTIDA – INNOVASJON NORGE 
I samband med Innovasjon Norge sin dialog med nærings- og samfunnsaktørar vart det nedfelt nokre 
tema som oppsummerte «Drømmeløftet» og strategiske områder framover:  

 Rein energi – ei verdifull råvare 
 Bioøkonomi 
 Kreativ næring og reiseliv 
 Smarte samfunn 
 Helse og velferd 
 Havromet – vår fremtidige skattekiste 

Innovasjon Norge har utarbeidd «10 anbefalinger for framtida» - som er nyttige å sjå til for 
konkretisering av FOUoI-satsingar i Setesdal framover. 

 

FORSKING OG UTVIKLING OG INNOVASJON (FOUOI)  
 

Systematisk arbeid for auka kunnskap og bruk av slik kunnskap er viktig i utviklingsarbeid. 
Innovasjonsarbeid går utover stegvis forbetring/utvikling – og har gjerne som siktemål auka 
verdiskaping i bedriftsøkonomiske termar og/eller samfunnsnytte.  I Agder har ein kopla desse 
omgrepa for å vektlegge innovasjonsdimensjonen i FOU-arbeidet. (FOUoI)  
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MÅL FOR KOMPETANSEUTVIKLINGA 2017-2020 
 

Hovudmål: 

 Samtid - nytte: Kompetanseutviklinga i Setesdal skal innrettast slik at ein svarar optimalt på 
behova som kompetanseskartlegginga peikar på - og at ein understøtter måla i Regional 
utviklingsplan Setesdal 2020. 
 

 Framtid - aktualitet: Regionen skal legge opp FOUoI-arbeid som er framtidsretta og særleg 
fokuserer på nye næringar, vekst og utviklingsområde – regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 
FOUoI-tiltaka skal fortrinnsvis ha verdiskaping og/eller samfunnsnytte som utgangspunkt. 

Strategi/tiltak: 

 Ungdomar i Setedal skal ha best mogleg utgangspunkt for å ta utdanning ut frå eigne 
føresetnader, lærelyst og læringsutbytte -  og ha kjennskap til lokal arbeidsliv før 
utdanningsval.  

o Ungdomsskular og vidaregåande skulane og samhandlinga med næringslivet. 
 

 Det regionale partnarskapet skal medverke til at det er fullverdige og tilgjengelege kurs- og 
utdanningstilbod i distriktet. Regionane med avstand til universitet og høgskular er naturlege 
samarbeidspartar for å sikre grunnlag for gjennomføring av ulike studietilbod som når heile 
Agder. 
 

 Distriktsvennlege utdanningstilbod skal bidra til at ein kjem på landsgjennomsnitt når det gjeld 
utdanningsnivå –  innafor tema og kompetansefelt som arbeidslivet i Setesdal etterspør. 
Lisens gjennom studiesenter.no eller liknande aukar tilbodet til nettbasert høgare utdanning. 
 

 Utdanningstilboda i regionen skal understøtte rekruttering på ulike kompetansenivå for viktige 
bransjar og tenesteområde.  
 

 Næringslivet si konkurranseevne vil m.a. avhenge av tilgong på arbeidskraft med rett 
utdanning og relevant kompetanse til oppgåver og behov og til relevant spisskompetanse.  

o Prioritere tiltak /tilbod som svare på det som blir etterspurt av bransjar/verksemder. 
 

 Prøve ut incentivordningar for auka fagarbeiderutdanning / svennebrev i privat sektor med 
særlege utfordringar i høve rekruttering 
 

 Legge til rette for eit inkluderande arbeidsliv og bedriftsintern opplæring skal bidra til utvikling 
av basis- og formal kompetanse for personar som står i fare for å bli ståande varig utanfor 
arbeidslivet, og legge til rette for at nye får inngang i den lokale arbeidsmarknaden. 
 

 FOUoI skal utløyse regionale fortrinn og utviklingsområde, synergiar og vekstkraft i einskild 
verksemder, bransjar eller for Setesdal samla. 
 Attraktivitet og aktualitet skal vere kriteria for prioritering av ressursar til slike prosjekt. 
 Arbeide for ei ordning med distribuerte løysingar mellom forskingsmiljøa i Agder og 

verksemder og aktørar i Setesdal.   
 Arbeide for å knyte vilkår til løyvingar t.d. frå Regionalt forskingsfond med krav til 

samhandling og praksisnær forsking inn mot små og mellomstore verksemder i distrikta. 

Organisering:  

 Regionrådet skal vere initativtakar og samarbeidspart/ koordinerande aktør på tvers av 
forvaltingsnivå og mellom offentleg og privat sektor på regionale kompetansetiltak. 
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 Kvart tiltak/tilbod skal organiserast som eige prosjekt med avklåra finansiering og 
samarbeidsaktørar.   For å få føreseielege tilbod vil ein arbeide vidare for fast 
medfinansiering på fylkesnivå når det gjeld desentraliserte studietilbod. 
 

 Ein vil arbeide for at tilboda blir tilgjengelege for flest mogleg anten digitalt eller ved 
samlingsbasert undervising.  Samarbeid med vidaregåande skule er viktig for fagleg 
forankring, lokal undervising og gjennomføring av studier og eksamensavvikling. 

 
 Prioritere kurs og kompetansetiltak der: 

o Kompetansenivået er kritisk for oppgåveutføring/tenestelevering 
o Der det er lovpålagte formalkrav til kompetanse som må stettast 
o Kritisk kompetanse (fagområde – kompetanse det er vanskeleg å rekruttere) 
o Basiskompetansen må styrkast 
o Generell / individuell kompetanseheving for tilsette der det er viktig for verksemda. 

 

Tiltak 2017: 

 Utdanningsval – forsterka samhandling skular og næringsliv. 
 Tiltak konkretisering og gjennomføring gjennom Setesdal ÅHOI 

 
 Fagbrevsnivå  

o Incentivordning for lærlingeløft – private verksemder med rekrutteringsutfordringar. 

             Kurs og kompetansetilbod 

o Yrkessjåfør – grunnutdanning/ etterutdanningstilbod 
o Ymse kortkurs – for næringslivet i lag med Aust-Agder fylkeskommune/ Innovasjon N 

og andre kursleverandørar. 
o Norsk på høgare mellomnivå - Bergenstesten 

 
 Høgskule/universitetsutdanningar: 

o Desentralisert helsesøsterutdanning – deltidsstudium 2017-2019 
o Planlegging distriktsvennleg sjukepleiarutdanning 2018-2022 
o Etter- og vidareutdanningstilbod 

 Leiarutviklingsprogram – tenesteleiar-nivå 
 Avansert sjukepleie – Kommunal øyeblikkeleg hjelp 

 
 Forsking, utvikling og innovasjon: 

 Mobilisere og ta del eit tungt FOU-prosjekt på einskild-verksemds nivå - gjennom å 
arbeide for å bli del av prosjekt drive av andre aktørar på nasjonale/internasjonale 
prosjekt.   

 Initiere eit regionalt prosjekt på bransje/ samfunnstema der ein har særlege fortrinn eller 
moglegheiter som kan vidareutviklast med fleire aktørar utanfor regionen etterkvart. 

 Konkretisering av FOUoI-tiltak i lag med næringsliv og Regionalt forskingsfond o.a. t.d. 
innafor digital framtid /energi, naturressursar eller reiseliv – eller ungdom, næring- og 
samfunnsutvikling (ÅHOI-prosjektet).  
 

 Informasjon og marknadsføring av tilboda og moglegheitene for kompetanseheving i regionen 

Vedlegg 

1 Kompetansekartlegging i Setesdal 
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1. INNLEDNING 

Rapporten beskriver resultatet av kartleggingen gjennomført i forbindelse med prosjektet 

«Kompetansekartlegging i Setesdalsregionen». Arbeidet har vært gjennomført av Barthold – 

ledelse, styring og utvikling. 

Rapporten gir en oversikt over kompetansebehovet i de fire kommunene, basert på 

kompetanseplan i 3 av kommunene, samt konkrete innspill på kompetansebehovet fra alle 

de 4 kommunene. Det ble sendt spørreskjema til ca. 100 bedrifter i Setesdal, hvorav 33 

besvarte undersøkelsen. I tillegg har det vært samtaler med NAV Bykle, og NAV Evje og 

Hornnes. 

Statistikker fra UngData, SSB, Næringslivets økonomibarometer, og NAV sin 

bedriftsundersøkelse 2016 dannet grunnlaget for rapporten. 

2. OPPSUMMERING 

Som forventet så er det ulike kompetansebehov i kommunene og i bedriftene. Felles for begge 

områdene er at det er behov for rekruttering av personer med formalkompetanse. For kommunene 

sin del er det i all hovedsak helsesøstre og sykepleiere som kan være utfordrende å rekruttere, noe 

som sammenfaller med mangelen på arbeidskraft på lands basis, og som også er estimert som den 

største utfordringen i Agder- og Rogaland.  Bedriftenes behov spenner fra hotell og restaurant, 

kokker, ingeniører, økonomer, til ledere m.m.  

Gjennomgående kan vi se at det er til en viss grad sammenheng mellom de som ønsker å ta fagbrev, 

de som faktisk tar det, og bedriftenes behov for fagarbeidere. Det kan allikevel synes som at det er 

en mangelvare på fagarbeidere innenfor visse fagområder. Dette kan kanskje også ha sammenheng 

med utfordringene med å få lærlingplasser, samt bedriftenes holdning til å ta inn læringer. Det er 

mulig det ville avhjulpet noe ved å fokusere enda mer på fordelene med å ta inn lærlinger, og 

bevisstgjøre bedriftene i forhold til eget ansvar for å rekruttere til yrket. Lærlingtilskuddet fra 

fylkeskommunen ihht. statlige satser er ca. kr.70.000 pr. år for lærlinger mellom 16 – 20 år over 2 år, 

og ca.kr. 35.000 før lærlinger fra 21 år.  I enkelte andre kommuner har de innført stimuleringstilskudd 

til bedrifter som velger å ta inn lærlinger. Dette kan kanskje være en ide for Setesdal regionråd å 

innføre for kommunene i Setesdal for å stimulere enda flere bedrifter til å ta inn lærlinger. Dette vil 

være positivt både for de som ønsker lærlingplass, bedriftene som for rekruttert fagarbeidere, og 

bosettingsmønsteret i Setesdal. Innenfor de fagkretsene som ikke tilbys i Setesdal i forhold til 

fagbrev, vil det kanskje være mulig å koble bedrifter mot utdanningssted/klasser. 

Felles for både kommunene og bedriftene er behov for rekruttering av personer med 

lederkompetanse. Basert på svarene fra bedriftsundersøkelsen så kan det også se ut som bedriftene 

vil kunne få utfordringer med å rekruttere personer med riktig formalkompetanse, dersom man 

enten ikke velger å få til en desentralisert utdanning innenfor ulike fagfelt, eller at bedriftene jobber 

med oppsøkende virksomhet/markedsføring av egen virksomhet opp mot Akademia. 

På den andre siden så er bedriftene også opptatt av kortere og mer praktiske kort kurs for egne 

ansatte. Kommunene har gjennom sine kompetanseplaner god oversikt over kompetansebehovet 

hos egne ansatte, og er nok i større grad enn det private gode til å følge dette opp.Når det gjelder 

utviklings- og forskningsprosjekter er det flere bedrifter som har sagt at de i fremtiden kan ha behov 
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for dette. Her vil det være fornuftig å følge disse bedriftene opp med et besøk, og en kartlegging i 

forhold til om og hva de eventuelt trenger bistand til for å gjennomføre denne type prosjekter, dette 

kan gjerne gjennomføres sammen med de instanser som forvalter de ulike ordningene. 

 

3. BAKGRUNNSINFORMASJON 

UngData 2016 

Ungdata 2016 er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. 

Tallene Norge er basert på 283 kommunale og tre fylkeskommunale undersøkelser gjennomført i 

perioden 2012-2014. Kommunene står for den praktiske gjennomføringen. 

Tabell 1 viser hva ungdommene tror de velger av videre utdanning   

 Høyere utdanning
  

 Fagbrev  

 Ungdomsskole Videregående Ungdomsskole Videregående 

Norge 63 % 66 % 36 % 35 % 

Agder 61 % 64 % 40% 42 % 

Evje og Hornnes 52 % 65 % 46 % 26 % 

Bygland 47 % 20 % 47 % 75 % 

Valle 37 %  44 %  

Bykle 52 %  36 %  

     

Tall hentet fra UngData 2016. Tall for Valle og Bykle er ikke tilgjengelig da det er for få som har svart. 

Tabellen viser at de som går på ungdomsskole i Setesdal ligger et godt under gjennomsnittet for 

landet og Agder i forhold til ønske om høyere utdanning. Lavest er det i Valle. Når vi ser på tallene for 

de som går på videregående så ligger disse for Evje og Hornnes tett opp under landsgjennomsnittet.  

Når det gjelder fagbrev så ligger ungdomsskoleelevene noe over landsgjennomsnittet, med unntak av 

Bykle. For de som går på videregående skole ligger Agder over landsgjennomsnittet, mens Evje og 

Hornnes ligger godt under. Bygland skiller seg her markant ut hvor 75 % ønsker å ta fagbrev. 

 

Næringslivets økonomibarometer 

Næringslivets økonomibarometer, som er NHOs kvartalsundersøkelse blant medlemsbedriftene, 

viser at bedriftene tror på svekkede konjunkturer i norsk økonomi i år og neste år. Forventingene til 

fremtidig salg og inntjening har ikke vært så lav i NHO-bedriftene siden like etter finanskrisen i 2008-

2009. Det er imidlertid betydelig risiko for at bunnen i konjunkturutviklingen ikke er nådd. Det 

skyldes at oljesektorens etterspørsel kan fortsette å falle mer enn tidligere antatt og at veksten i 

husholdningenes etterspørsel kan bli redusert som følge av at arbeidsledigheten stiger samtidig som 

gjeldsnivået i husholdningene er høyt. Husholdningene i Norge har lånt mye og er avhengige av å 

unngå arbeidsledighet for å betjene gjelden. Økt antall langtidsledige derimot, kan være et signal på 

strukturledighet. Med strukturledighet menes det at den arbeidssøker ikke besitter kompetanse som 

arbeidslivet etterspør, og dermed blir arbeidsledig over lengre tid som f.eks. arbeidsrettede tiltak og 

kompetanseheving. 
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SSB 2009 Befolkningens utdanningsnivå over 16 år(fra forrige kompetansekartlegging i 2011) 

 Personer Grunn-
skole 
Nivå 
menn 

Videre-
gående 
skole 
menn 

Univ. 
og 
høg- 
skole 
Kort 
menn 

Univ. 
og 
høg- 
skole 
Lang 
menn 

Grunn-
skole 
Nivå 
kvinner 

Videre- 
gående 
skole 
kvinner 

Univ. og 
høg- 
skole 
Kort 
kvinner 

Univ. og 
høg- 
skole 
lang 
kvinner 

Evje og 
Hornnes 

2688 
1336 m 
1352 k 

379 
28,4 % 

718 
53,7 % 

159 
11,9 % 

60 
4,5 % 

417 
30,8% 

600 
44,4 % 

271 
20,0 % 

24 
1,8 % 

Bygland 1010 
515 m 
495 k 

134 
26,0 % 

283 
54,9 % 

68 
13,2 % 

18 
3,5 % 

133 
26,9 % 

215 
43,4 % 

123 
24,8 % 

10 
2,0% 

Valle 1046 
534 m 
512 k 

153 
28,7 % 

290 
54,3 % 

63 
11,8 % 

22 
4,1 % 

140 
27,3 % 

233 
45,5 % 

118 
23,0 % 

10 
2,0 % 

Bykle 764 
384 m 
380 k 

100 
26,0 % 

179 
46,6 % 

78 
20,3 % 

14 
3,6 % 

87 
22,9 % 

151 
39,7 % 

116 
30,5 % 

11 
2,9 % 

Setesdal 5508 
2769 m 
2739 k 

766 
27,7% 

1470 
53,1% 

368 
13,3% 

114 
4,1% 

777 
28,4% 

1199 
43,8% 

628 
22,9% 

55 
2,0% 

 

Videregående skole:  

Bykle lavest % andel både for kvinner og menn 

Bygland høyest % andel for menn, mens Valle har høyest % andel av kvinner. 

Kort(inntil 3 år) høyskole og universitetsutdanning: 

Bykle klart høyest % andel menn og kvinner. 

Valle lavest % andel menn, mens Evje og Hornnes lavest % andel kvinner. 

Lang(over 3 år) høyskole og universitetsutdanning: 

Evje og Hornnes høyest % andel menn, mens Bykle har den høyeste % andel kvinner. 
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SSB 2015, Befolkningens utdanningsnivå over 16 år 

 Personer Grunn-
skole 
nivå 
menn 

Vgs 
menn 

Univ. og 
høgskole 
kort, 
menn 

Univ. og 
høgskole 
lang, 
menn 

Grunn-
skole 
nivå 
kvinner 

Vgs 
kvinner 

Univ.  
og 
høgskole 
kort 
kvinner 

Univ. og 
høgskole 
lang 
kvinner. 

Evje og 
Hornnes 

2844 
1425 m 
1419 k 

404 
28,4% 

767 
53,8% 

161 
11,3% 

86 
6,1% 

443 
31,2% 

603 
42,5% 

161 
11,3% 

41 
2,9% 

Bygland 1023 
533 m 
490 k 

136 
25,5% 

279 
52,3% 

83 
15,6% 

26 
4,9% 

128 
26,1% 

203 
41,4% 

136 
27,8% 

21 
4,3% 

Valle 1046 
538 m 
508 k 

159 
29,6% 

277 
51,5% 

72 
13,4% 

28 
5,2% 

126 
54,8% 

230 
45,3% 

130 
25,6% 

19 
3,7% 

Bykle 771 
398 m 
373 k 

104 
26,1% 

191 
48,0% 

80 
20,1% 

21 
5,3% 

95 
25,5% 

141 
37,8% 

111 
29,8% 

16 
4,3% 

Setesdal 5684 
2894 m 
2790 k 

803 
27,7% 

1514 
52,3% 

396 
13,7% 

161 
5,6% 

792 
28,4% 

1177 
42,2% 

538 
19,3% 

97 
3,5% 

Norge  27,1 % 44,1% 18,7% 10,0% 26,7% 37,7% 27,3% 8,3% 

 

Utviklingen mellom 2009 til 2015 viser følgende: 

Videregående skole:  

For kommunene Bykle, og Evje og Hornnes er det omtrent like stor andel menn i 2015 som i 2009 

som går på videregående skole, for Bygland og Valle er det en liten nedgang. For kvinner er det en 

nedgang i samtlige kommuner. 

Setesdal har allikevel en større % vis andel både menn og kvinner som går på videregående 

sammenlignet med landet for øvrig. 

Kort(inntil 3 år) høyskole og universitetsutdanning: 

Evje og Hornnes kommune har en nedgang på 9,1 % for kvinner. 

Bygland en økning på 2,4 % for menn, og 3 % for kvinner. 

Valle har en økning på 1,6 % for menn, og 2,6 % for kvinner. 

Bykle omtrent ingen endring. 

Sammenlignet med Norge for øvrig er det 5 % færre menn, og 8 % færre kvinner i Setesdal som tar 

kortere akademisk utdannelse. Det har allikevel vært en generell positiv utvikling på andel som velger 

kort akademisk utdanning i kommunene i Setesdal. 

 

Lang(over 3 år) høyskole og universitetsutdanning: 

Evje og Hornnes har en økning på 1,1 % for kvinner, og 1,6 % for menn 
Bygland har en økning på 1,4 % for menn, og 2,3 % for kvinner 
Valle har en økning på 1,1 % for menn, og 1,7 % for kvinner. 
Bykle har en økning på 1,7 % for menn, og 1,4 % for kvinner . 
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Sammenlignet med Norge for øvrig er det 4,4 % færre menn, og 4,8 % færre kvinner i Setesdal som 

tar lengre akademisk utdannelse. Til tross for dette, så har det i alle kommunene vært en økning i 

andel som velger lengre utdannelse, noe som i seg selv er svært positivt. 

 

Arbeidsledighet 

SSB: Registrerte arbeidsledige ved utgangen av nov. 2015, mellom 15-74 etter utdanningsnivå  

 November 
2014 

November 
2015 

Endring antall 
personer 

Endring i % 

Hele landet 71 007 79 158 8 151 11,5% 

Grunnskole 27 139 28 248 1 109 4,1 % 

Videregående skole 27 254 30 486 3 232 11,9% 

Universitets- og 
høgskoleutdanning, 
kort 

9 238 10 476 1 238 13,4% 

Universitets- og 
høgskoleutdanning, 
lang 

3 870 4 271 401 10,4% 

Tabellen viser en økning i arbeidsledigheten for alle utdanningsnivåer. 

 

SSB: Registrerte arbeidsledige 15-74 år etter utdanning nov. 2015 i % 

Kommune Grunnskole Videregående Universitet Sum 

Evje og 
Hornnes 

26,8 % 25,4 % 2,8 % 55 % 

Bygland 7,0 % 5,6 % 2,8 % 15,4 % 

Valle 5,6 % 4,2 % 2,8 % 12,6 % 

Bykle 4,2 % 10,0 % 2,8 % 17,0 % 

Setesdal 43,6 % 45,2 % 11,2 % 100 % 

Norge 35,7 % 38,5 % 18,3 %  

 Tabellen viser at i forhold til Norge som helhet så er det høyere andel av personer med grunnskole 

og videregående skole som er arbeidsledige i Setesdal enn for hele landet. For personer med høyere 

utdanning er andelen lavere enn landsgjennomsnittet. 

 

SSB: Registrerte arbeidsledige 15-74 år etter kjønn i % nov. 2015 

Kommune Begge Menn Kvinner 

Evje og 
Hornnes 

2,4 % 3,1 % 1,6 % 

Bygland 1,9 % 1,9 % 1,8 % 

Valle 1,5 % 1,2 % 1,8 % 

Bykle 2,1 % 2,3 % 1,9 % 

Tabellen viser at det er Evje og Hornnes kommune som har den høyeste arbeidsledigheten blant 

Setesdalskommunene. 
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SSB: Personer på arbeidsmarkedstiltak etter kjønn nov.2015 

Kommune Begge Menn Kvinner 

Evje og 
Hornnes 

76 41 35 

Bygland 32 18 14 

Valle 17 10 7 

Bykle 12 7 5 

Sum 137 76 61 

Tabellen viser at det registret 137 personer på arbeidsmarkedstiltak i Setesdal. 

 

NAVS Bedriftsundersøkelse 2016 

NAV sin bedriftsundersøkelse kartlegger etterspørselen etter og mangel på arbeidskraft, både 
Fylkesvis, og innenfor den enkelte næring. Våren 2016 har det på bakgrunn av virksomhetenes 
innrapporteringer estimert mangelen på arbeidskraft til 26.500 personer. Til tross for økende 
ledighet har likevel mangelen på arbeidskraft økt med 5.700 sammenlignet med samme tid i 
fjor. Mangelen på arbeidskraft er størst innenfor helse- og sosialtjenester. I denne næringen er 
mangelen estimert til 7.900 personer. Det var også høy mangel innen eiendomsdrift, 
forretningsmessig og faglig tjenesteyting samt bygge- og anleggsvirksomhet, med henholdsvis 5.400 
og 3.650 personer. Disse tre næringene står for hovedparten av økningen i mangel på arbeidskraft fra 
i fjor.  
I alt svarte 9 prosent av virksomhetene at de har opplevd rekrutteringsproblemer i løpet av de siste 
tre månedene, noe som er en litt lavere andel enn på samme tid i fjor. Av disse virksomhetene svarte 
64 prosent at rekrutteringsproblemene skyldes at de ikke hadde lyktes med å rekruttere arbeidskraft, 
mens 36 prosent svarte at de har ansatt noen med annen eller lavere formell kompetanse enn det de 
søkte etter. Den laveste mangelen på estimert mangel på arbeidskraft i antall personer (350) har nå 
Aust-Agder. 
 
 
Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen i %: 
Aust-Agder forventer 10% økning i 2016, mot  8 % i 2015.  
Vest-Agder forventer 6 % i 2016, mot 3 % i 2015 
Norge forventer 10 % økning i 2016, mot 8 % i 2015. 
 
Dette forteller at Aust Agder ligger på landsgjennomsnittet, med en liten positiv forventning til økt 
sysselsetting. Vest-Agder ligger under landsgjennomsnittet, men er allikevel mer positive i 2016 enn i 
forhold til 2015. 
 
NAV kontorene lokalt uttaler at det har hos de vært jobbet mye med rekruttering av lærere og rektor 
til skolene og voksenopplæringen, samt vernepleier, barnehagelærere, og sosionom til barnevernet. 
Vernepleier har de ikke lykkes med å rekruttere så langt. Generelt blir det stadig vanskeligere å skaffe 
jobb til personer som mangler formell kompetanse. 
 
 
 
 
 
tiltak i mars 2016 
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Mangel på arbeidskraft våren 2016 etter yrkesgruppe, sammenliknet med antall helt ledige og 
arbeidssøkere på tiltak i mars 2016 
 

Yrkesgrupper Mangel på 
arbeidskraft 

Helt ledige og arb.søkere 
på tiltak 

Ledere 250 1 250 
 

Ingeniør- og ikt-fag 2 250 8 800 
 

Undervisning 1 550 1 900 
 

Akademiske yrker 550 1 650 
 

Helse, pleie og omsorg 8 050 6 400 
 

Barne- og ungdomsarbeid 50 5 000 
 

Meglere og konsulenter 500 3 300 
 

Kontorarbeid  400 9 850 
 

Butikk- og salgsarbeid 1 650 11 750 
 

Jordbruk, skogbruk og fiske 200 2 350 
 

Bygg og anlegg 4 550 14 600 
 

Industriarbeid 2 300 14 350 
 

Reiseliv og transport 2 500 10 050 
 

Serviceyrker og annet arbeid 1 350 10 350 
 

Ingen yrkesbakgrunn eller 
uoppgitt 
 

 5 700 

I alt 26 500 107 300 
 

 
Virksomheter som har mislykkes i å rekruttere a) arbeidskraft eller b)måtte ansette noen med 
annen formell kompetanse enn man søker etter: 
Overnattings- og serveringsvirksomheter: a)9 % og b) 8 % 
Bygge- og anleggsvirksomhet: a)8% og b) 5 % 
Undervisning;: a)5 % og b) 8 % 
Helse- og sosialtjenester: a) 7% og b) 4% 
Virksomheter med rekrutteringsproblemer som skyldes a) få/ingen kvalifiserte søkere, eller 
b)andre årsaker: 
Overnattings- og serveringsvirksomheter: a) 12 % og b) 6% 
Bygge- og anleggsvirksomhet: a) 11% og b) 2 % 
Undervisning: a) 11 % og b) 2 % 
Helse- og sosialtjenester: a) 9% og b) 3% 
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Estimert mangel på arbeidskraft Agderfylkene og Rogaland antall personer: 
Overnattings- og serveringsvirksomheter: 150 
Bygge- og anleggsvirksomhet: 200 
Undervisning; 150 
Helse- og sosialtjenester: 850 
 

4. GJENNOMFØRING 
Fokuset i arbeidet har vært å prøve å få frem et bilde over type kompetanse man ser for seg det vil 
være behov for i fremtiden, både i forhold til kommunene, næringslivet og NAV.  
I kartleggingen er det benyttet samtaler og e-post. 
I kontakten med kommunene har kompetanseplan blitt etterspurt, samtidig  som det er blitt best om 
en vurdering av fremtidig kompetansebehov. Når det gjelder bedriftene fikk de følgende spørsmål: 

1. Hva slags kompetansebehov tror du din bedrift vil ha behov for på kort og lang sikt(3-10 år? 
2. På hvilket nivå:  

- Fagarbeider 
- Bachelor 
- Master 
- Annet 

3. Har bedriften din behov for utviklings – og forskningsprosjekter? 
 
 
 

5. KOMPETANSEBEHOV I SETESDALSKOMMUNENE 
Definisjoner: 

 Kompetanseplan: En konkret plan som setter opp tiltak i forhold til å øke og utvikle den 
etterspurte kompetansen i virksomheten. 

 Videreutdanning: Utdanning/ opplæring som gir formell ny kompetanse på høyere nivå, eller i 
bredde, etter avsluttet grunnutdanning og som gir uttelling i form av studiepoeng, fagbrev etc. 

 Etterutdanning: Planlagt, systematisk kompetanseutvikling som ikke gir studiepoeng, fagbrev, 
etc. Eks. faglig opplæring (kurs, seminar etc) som en del av en utvikling/ oppdatering innen eget 
fagområde. 

 Kompetansebehovets kritiske nivå 

 Lovpålagt manglende kompetanse 

 Kritisk kompetanse (særskilte fagområder – kompetanse som er vanskelig å rekruttere) 

 Basiskompetanse 

 Kompetanseheving generelt og individuelt 
 

Evje og Hornnes kommune 

Den overordnet kompetanseutviklingsplan har som formål: Å hHa et styringsverktøy for planmessig 
kompetanseutvikling gjennom å rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere med den 
kompetansebeholdning som er nødvendig for å levere de til enhver tid etterspurte tjenester i 
henhold til krav, forventninger og egne strategiske mål. 
Kompetansebehov – analyse: Arbeidsgiver har, jf HTA, ansvar for å analysere kommunens 
kompetansebehov. Behovet baserer seg på gapet mellom kompetanse man allerede har og de 
kompetansekrav som følger av lovpålagte forventninger, uttalte mål og ambisjoner. Disse 
kompetansebehov kan variere i viktighet og omfang noe som kan danne grunnlag for prioriteringer 
mellom tiltak. Kompetanseanalyse består av tre hovedaktiviteter (Lai, 2004): 
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 Definere kompetansekrav  
o Hvilken kompetanse trenger kommunen for å nå sine mål og utføre definerte oppgaver på 

ønsket måte og nivå? 

 Analysere kompetansebeholdning  
o Har kommunen den kompetansen den trenger (jfr kompetansekrav)? 
o Kommer vi til å ha denne kompetansen framover? 
o Blir viktig kompetanse brukt på en god måte? 
o Hvilken kompetanse forvalter vi gjennom våre medarbeidere og hvilken blir brukt? 

 Identifisere kompetansebehov  
o Mobiliseringsbehov: Hvilken kompetanse kan mobiliseres bedre hos våre medarbeidere? 
o Læringsbehov: Hvilken kompetanse kan utvikles hos våre medarbeidere? 
o Anskaffelsesbehov: Hvilken kompetanse anskaffes gjennom rekruttering eller gjennom 

samarbeid med andre?  
o Avskaffelsesbehov: Hva er på veg ut - og må det erstattes? 

 

Behov: 
- Helsesøstre 
- Barnehagelærere 
- Spesialfunksjoner som  f.eks.psykolog 

 

Bykle kommune 
Kompetanseplanen til Bykle kommune inneholder en systematisk og jevnlig kartlegging og analyse av 
kommunen/tjenesteenheten sitt framtidige kompetansebehov, samt systematisk og jevnlig 
kartlegging og analyse av kompetansen til de tilsatte. Dette kan mellom anna gjøres ved å 
gjennomføre skjematisk kartlegging og fokusere på kompetanseheving i medarbeidersamtaler.  
På bakgrunn av kartlegging og analyse settes det i verk planmessig opplæring av tilsatte gjennom 
eksterne eller interne tilbud.  Dette skal medvirke til å stimulere tilsette til å øke kunnskapen sin og 
styrke egen kompetanse gjennom å legge til rette for utdanningspermisjon i samsvar med 
forutsetningene i permisjonsreglementet og utarbeidede retningslinjer. 

Bykle kommune har kartlagt kompetanseutviklingen i Bykle barne – og ungdomsskole, og for 
barnehagene. 

Bykle barne – og ungdomsskole har følgende behov: 
- Engelsk, norsk og matematikk på barnetrinnet 
- Norsk og engels på ungdomsskolen 
- Økt kompetanse på lesing og skriving i alle fag 
- Spesialpedagogikk, særlig viktig pga. mindre spesialundervisning og mer tilrettelegging for 

eleven. 
- Tall og tallforståelse innen matematikk 

 

Fjellgardane skole: 
Skolen har til enhver tid fremmedspråklige elever og trenger kompetanse for å kunne gi de en god 

nok undervisning i grunnleggende norsk. Det samme gjelder norsk, da særlig grunnleggende lese - og 

skriveopplæring. Dette vil gi god kompetanse i norsk som fag for alle, og til de som arbeider med 

fremmedspråkelige. 

De nye kompetansekravene fra høsten 2015 får stor innvirkning da alle som underviser i norsk, 

engelsk og matematikk må ha 30 studiepoeng i faget.  
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Behov: 

- grunnleggende norsk for språklige minoriteter, norsk«tiltakspakken» 

- Lesing 

- Matematikk, omfattet av tiltakspakke 

- Engelsk, omfatta av tiltakspakke 

- Naturfag 

- Spesialpedagogikk 

 

Fag/område der enkelte tilsette har ønske om oppdatering i form av korte kurs/dagskurs: 

- Skrivekurs i norsk 

- kurs om lesing/skriving 

- grunnleggende ferdigheter 

- matematikk 

- naturfag 

- samfunnsfag 

- RLE 
 
Her kan det være aktuelt å tenke VOX. 
 

Barnehagene 

Kompetanseplan for barnehager i Bykle kommune, prioritering 2015/2016: 

Spesial pedagogikk 2 Heiltidsstudie ved UiA, 
høsten 2015, eksamen 
(30sp) 
 
 

Førskolelærere 

Agderprosjektet Forsknings- og utviklings-
prosjekt over 3 år, inkl. 
etterutdannning i 
«Førskolepedagogikk» 
(15sp) 

Førskolelærere 

 

Behov: 

-  Lederutdanning  

- Helsefagarbeidere/hjelpepleiere  

- Vernepleier  

- Sykepleiere  
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Bygland kommune 

Bygland kommune har utarbeidet kompetanseplan. 

 

Behov: 

Oppvekst 

- Videreutdanning i Tysk 

- Videreutdanning i engelsk 

 

Pleie/omsorg 

- Videreutdanning innen avansert sykepleie 

 

Drift/forvalting 

- Driftsoperatør kurs 

- Krisehåndtering 

 

Rekrutteringsutfordringer 

- Helsesøster 

- Sykepleiere 

 

Valle kommune 

Valle kommune har ikke utarbeidet kompetanseplan.  

 

Behov: 

- Lærere 

- Sykepleiere 

 

Oppsummering kommunene 

Kompetansebehov i kommunene i forhold til fremtidig behov for rekruttering innenfor de ulike 

fagfeltene. I tillegg er det over spesifisert interne behov innen ulike fagfelt. 

Kompetansebehov Evje og 
Hornnes 

Bygland Valle Bykle 

Helsesøstre X X   

Barnehagelærere X    

Psykolog X    

Spesialpedagog    X 

Lederutdanning    X 

Sykepleier(avansert)  X X X 

Lærere   X  

Helsefagarbeidere/hjelpepleiere    X 

Vernepleier    X 

Veileder NAV X   X 

Basert på kompetanseplaner og innmeldt behov avdekker det at 3 av 4 kommuner vil ha mangel på 

sykepleiere, og 2 av 4 kommuner vil mangle helsesøstre. 
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Det kan synes som at det er størst utfordring i Bykle kommune med å få tak i relevant kompetanse. 

Både NAV Bykle og Evje vil ha behov for veiledere/ledere i løpet av de nærmeste årene. 

6. NÆRINGSLIVET 

Kartlegging av kompetansebehovet i bedriftene er basert på spørreundersøkelse som er sendt til ca. 

100 bedrifter på mail høst-16, hvorav 33 har besvart. Dette er en relativt bra svarprosent, og gir en 

god oversikt over kompetansebehovet i bedriftene.  Oversikt over hvilke bedrifter som har svart, og 

hvilke kompetansebehov de har ligger som vedlegg 1 til rapporten. 

Oppsummering av næringslivets kompetansebehov:  

Fagarbeidere Bachelor Master Annet 

Hotell og restaurant 
Kokk 
Bartendere 
Servitører 
Maskinarbeidere, 
Mekanisk 
Buss sjåfører 
Sjåfører 
Maskinfører 
Lastebilsjåfør 
Driftspersonale 
-bygg/elektro 
Tømrere 
Bygg 
Betong 
Sveis og platearbeidere  
Produksjons-
medarbeidere 
Anlegg  
Vaktmester med 
minibuss sertifikat 
Kontorfaglærling 
Adm.oppgaver 
Frisører 
Salg/service 
Elektrikere 
Næringsmiddel-
medarbeider 
Fagbrev i butikk 

Økonomi 
Regnskap og 
rådgivning 
Markedsføring 
Ergoterapeut 
Salg/logistikk 
Ledelse 
Anleggsingeniør 
Undervisnings-
personale  
Sosionom eller 
velferds-
utdanning 
 

Ingeniør IT 
Økonomi 
Regnskap og 
rådgivning 
Legespesialister 
Psykolog 
Arkitekt 
Ledelse 
Undervisnings-
personale  
Næringsmiddel-
industri 
 
 

Selgere 
Kassapersonell 
Markedsføring 
Sertifikater maskiner og 
kjøretøy 
Kontormedarbeider 
Sosiale medier 
Web design 
Sprengningssertifikater 
Opplæring håndholdte 
GPS fra Nordgeodesi 
Manager med 
kompetanse innen 
aktiviteter, og ledelse 
ISO sertifisering av 
bedriften 
Kurs f.eks. vippeextension 
o.l. 

 

Oversikten viser at det er størst behov for fagarbeidere innen mange ulike arbeidsfelt. Samtidig er 

det mange bedrifter som har behov for å ansette personer med både bachelor og master. I tillegg 

bekrefter også tilbakemeldingen at det er behov for flere typer kortkurs/sertifiseringer/sertifikater. 

Utviklingsprosjekter 

Flere bedrifter har gitt tilbakemelding på at de har behov for utviklingsprosjekter. Se vedlegg 2. 

95



Saksmappenr: 2015/10-10 
Arkiv: Q10 
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå 
  
 

Saksframlegg 

Setesdal Regionråd 
  
Saksnummer Utval Møtedato 

113/16 Setesdal Regionråd - Styre 16.11.2016 
 
Riksveg 9 - Bjørnarå - Optestøyl  
 
Tilråding: 
Styret godkjenner at det blir løyvd til kr. 1.000.000 til Statens Vegvesen – til førebuing av tentativ 
oppstart utbyggjing 2017 og forarbeid byggjeplan / grunnerverv frå ansvar 5201 (infrastruktur) 
prosjekt 603. I tillegg blir øyremerka inntil 1.000.000 frå fond 5569992 til same føremål.  
Dagleg leiar utarbeider avtale med vilkår i høve avgrensingar av kostnadsgrunnlag. 
 
 
 
Saksutgreiing: 
 
1. Bakgrunn for saka 

Framdrifta i utbygginga av Riksveg 9 er basert på god samhandling mellom Statens vegvesen, 
Aust-Agder fylkeskommune og Regionrådet – når det gjeld å utløyse og vere i framkant med 
planlegging av nye parsellar. 
 

2. Saksopplysningar 
For parsellen Bjørarå - Optestøyl vart det i 2015 løyvd midlar til reguleringsplanarbeid. 
Planarbeidet er no i sluttfasen. Neste steg vil vere grunnerverv og byggjeplanlegging. Dette kan ta 
tid og det vil vere tenleg å kome i gong med arbeidet samtidig som ein arbeider for å utløyse 
statleg finansiering – med oppstartløyving og finansiering av utbygginga av parsellen. 
 

3. Vurdering 
 
I budsjettet for 2016 er det avsett ein million til planreserve. Det er og avsett løyvingar til same 
føremål tidlegare som er avsett på fond – og ein del av desse er ikkje øyremerka parsellar.  

 
I høve ønskje om å medverke til kontinuitet og å medverke til raskast mogleg framdrift tilrår ein at 
føreslegen ramme frå Statens Vegvesen blir imøtekome gjennom å disponere årets ramme og 
resterande frå Rv 9-fond. 
 
 
Valle, den  04.11.2016 
 
 
Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 
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Vedlegg 
1 Melding om vedtak: Disponering av fond - planlegging - Bjørnarå- Optestøyl - Rv 9 
2 Signert avtale mellom Setesdal Regionråd og Statens vegvesen region sør om løyving til reguleringsplan for 

Bjørnarå - Optestøyl 
3 Vedlegg - vilkår knytt til løyving - planlegging riksveg 9 - Bjørnarå – Optestøyl 
4 Framdriftrsplan RV 9 - 2016 
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MELDING OM VEDTAK: DISPONERING AV FOND - PLANLEGGING - BJØRNARÅ- OPTESTØYL - 
RV 9   

Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 16.02.2015  

Handsaming: 
Styreleiar opplyste at planleggingsreserven både er med omsyn på mogleg framtidig 
«krisepakker» nasjonalt og ved ev utfordringar i høve framdrifta på dei komande parsellane. 
Dagleg leiar opplyste at løyvinga gjeld mellom 1 og  1.5 millionar. Ho framsette 
tilleggsframlegg på beløpet. 
Tilrådinga og tilleggsframlegg  vert samrøystes vedteke. 
 
 
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. 
 
 
 
Med helsing 
Setesdal Regionråd 

Gunn Marith Homme 
Utvalgsekretær 
 
Adresseliste: 
RV9 gruppa    
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 Arendal 
 
 
Kopi til: 
Sørlandsbenken v/Svein 
Harberg 

   

 

 Sjå adresseliste 
 
  

 

2015/10-2 Gunn Marith Homme 
gunn.marith.homme@setesdal.no 

25.02.2015 
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VEDLEGG - VILKÅR KNYTT TIL LØYVING - PLANLEGGING RIKSVEG 9 - BJØRNARÅ - 
OPTESTØYL   
 
 
Vi syner til avtaleutkast med ref. 2010/036616-017.  
 
I medhald av styrevedtak  sak 27/15 er det avsett inntil 1,5 millionar som bidrag for å medverke til 
framdrift i planlegging av Bjørnarå – Optestøyl. Styret føresette godkjent avtale / framdriftsplan mellom 
partane. 
 
Ein syner til tidlegare løyvingar og praksis – der det har vore lagt til grunn vilkår om planlegging av 
standard/vegbreidde (7,5 m) og at det blir lagt trekkerøyr for kabel samstundes med utbygginga.  
Ein legg til grunn at det blir planlagt og innarbeidd i utbyggingsprosjektet trekkerøyr og for denne 
parsellen.   Og at trekkerøyret i etterkant kan disponerast fritt og utan ytterlegare vederlag av Setesdal 
regionråd (og/eller av kommunane eller andre dei gir løyve til å disponere dette til). Ein føreset at dette 
blir vidareførte som vilkår knytt til signert avtale. 
 
I høve framdriftsplan – er det lagt til grunn at planarbeidet starter i 2015 – og at det blir ytt ei 
oppstartsløvying på 0,5 mill i 2016. Resterande vil bli utbetalt når planarbeidet er sluttført juni 2016. 
Dersom planarbeidet blir rimelegare enn ramma blir løyvinga avkorta tilsvarande.  
Ein ber om stadfesta prosjektrekneskap som vedlegg sluttutbetalinga.  
 
Vi ser fram til vidare samarbeid og gler oss til både planar og utbygging av nye parsellar på Rv 9! 
 
Vedlagt følgjer signert avtale – ein legg til grunn at ovanfornevnte er omforeint og at det føreligg ein 
gjensidig aksept . – Dersom det er noko som er «ugreitt» i ovanfornevnte høyrer vi frå dykk.  
 
God sommar! 
 
Med vennleg helsing 
 
 
Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 
 
 
 
 
 
 

Statens vegvesen  
Region Sør, Pb 723 Stoa 
4808 ARENDAL 

 

2015/10-5 Signe Sollien Haugå 
ssh@setesdal.no 

23.06.2015 
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Med helsing 
Setesdal Regionråd 

Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 
 
Vedlegg 
1 Planlegging rv 9 Bjørnarå - Optestøyl 
2 Signert avtale mellom Setesdal Regionråd og Statens vegvesen region sør om løyving til 

reguleringsplan for Bjørnarå - Optestøyl 
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Saksmappenr: 2007/617-36 
Arkiv: 151 
Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå 
  
 

Saksframlegg 

Setesdal Regionråd 
  
Saksnummer Utval Møtedato 

114/16 Setesdal Regionråd - Styre 16.11.2016 
 
 
Budsjett 2017 
 
 
Tilråding: 
Styret godkjenner forslag til budsjett som framlagt.  Dette blir fremja som styret si innstilling til 
representantskapet. 
 
 
Saksutgreiing: 
 
1. Bakgrunn for saka 

Budsjettet er styringsdokumentet for verksemda – og planlegging av komande års aktiviteter og 
satsingsområde. Styret legg fram forslag til budsjett i tråd med vedtekter, eigne styringsdokument 
for verksemda, Utviklingsplan Setesdal 2020 og med sideblikk på Regionplan Agder 2020 og 
aktuelle moglegheiter og utfordringar av regional karakter i Setesdal. 

 
2. Saksopplysningar 

Forslag til budsjett for 2017 ligg ved. 
Dagleg leiar vil i tillegg orientere i møtet. 
 

3. Vurdering 
Budsjettet byggjer på tidlegare års prioriteringar og inndeling i virkeområda; infrastruktur, 
interkommunalt samarbeid, næringsutvikling og kompetanse – i tillegg til drift.  
 
På inntektssida har ein lagt til grunn løyving på dagens nivå frå 4 kommunar og regionalt 
næringsfond, og inflasjonsjustert bidrag av konsesjonskraftmidlar. I tillegg har ein budsjettert med 
løyvinga frå KMD til Setesdal ÅHOI-prosjektet.  På utgiftssida har prosjektet og teke høgde for 
eigen medfinansiering som styret tidlegare har samtykka til ved aksept av løyvinga.  
 
Som nemnt i kompetansestrategien legg ein opp til prosjektfinansiering for ulike kurs og 
utdanningstilbod. Rammene er såleis å sjå som tenkt eigenfinansiering frå Regionrådet – medan 
det i dei fleste prosjekta vil vere føresetnad om ekstern medfinansiering før igangsetting.  Ein kan 
og sjå føre seg at inntektene kan aukast gjennom at ny medarbeidar medverkar til auka kapasitet 
til prosjektrealisering og annan prosjektfinansiering. 
 
Dagleg leiar har søkt å vektlegge handlingsorienterte tiltak – og incentivordningar for å utløyse 
relativt stor aktivitet og breidde for aktørar som sjølv er motiverte for å ta del i viktige/prioriterte 
samfunns- og næringsutvikling. Budsjettet er og innretta i høve oppfølging av styresignal på ulike 
område. 
 
I driftsbudsjettet er det teke høgde for ny medarbeidar for å auke kapasiteten – ref. 
tilslutningsvedtak frå kommunane i høve WSP-rapporten om organisering og framhald av drift med 
virkekrins som i 2016. 
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Innafor området interkommunalt samarbeid – har ein lagt inn ramme til å få utarbeidd ein felles 
overbygging av lokale kulturminneplaner – Planen er tenkt gjennomført i samarbeid med Aust-
Agder fylkeskommune og kommunane – og med vekt på aktivering og opplevingspotensial knytt til 
museum, kulturminne og anna innafor kulturarvfeltet. 
 
På infrastruktur vidarefører ein nivået på avsetning til Rv-9-fond – og justerer posten for 
påverknadsarbeid i høve siste års nivå. ( I tillegg finst restramme på prosjektet som ev kan nyttast 
ved behov for ekstra middel til dette føremålet). Føringa for 3årig støtte til rulleskianlegg på 
Hovden er innarbeidd. Ein har og lagt opp til vidareføring av støtte til private ladepunkt og 
oppfølging av utvidinga av hurtigladestasjonar. 
 
Innafor området næring har ein lagt opp til å vidareføre tenestekjøp for felles reiselivsatsinga med 
Visit Setesdal og monaleg post til bedriftsretta støtte/ bransjetiltak. I tillegg har ein med sideblikk 
på satsinga på digitale næringar føreslege ein post til tenestekjøp for oppfølging av slike 
etableringar. Ein føreslær og at det blir gründerkonkurranse i 2017 på bakgrunn av responsen på 
denne i 2015-16. Setesdalskonferansen er føreslege gjennomført (20-21 april 2017).  
Sertifiseringa som berekraftig reisemål tilseier at ein følgjer på i høve å understøtte at fleire 
verksemder blir miljøsertifisert i 2017 og at Regionrådet stør opp om dette med støtte til dei som vil 
gå i gang med dette. Posten til styrestipendordning var førespegla å vare i 2 år som ei 
prøveordning – denne er såleis og innarbeidd for 2017. Eit nytt tiltak er framlegg til incentivordning 
for lærlingsatsing mynta på verksemder med særlege utfordringar på rekruttering. 
 
Kompetansetiltak og FOU vidarefører desentraliserte høgskuleutdanningar – samt framlegg til 
tiltak føreslege i styresak – Kompetansestrategi 2017-2020 – med mellom anna ramme til å sette i 
gong studietilbod for yrkessjåførar med desentralisert grunn-/ etterutdanning – og kurs og 
kompetansegjevande tiltak i tråd med forslaga i nemnte strategi. Det er og føreslege ei ramme til 
FOUoI. 
 
 
Valle, den  10.11.2016 
 
 
Signe Sollien Haugå 
dagleg leiar 
 
 
 

Vedlegg 
1 Budsjett 2017 - utkast 
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Budsjett for Setesdal Regionråd 2017

Rammebudsjett
Inntekter:

Tilskot Bykle kommune -1 300 000

Tilskot Valle kommune -1 300 000

Tilskot Bygland kommune -1 300 000

Tilskot Evje og Hornnes kommune -1 300 000 -5 200 000

Tilskott KMD - Fjellregionsatsinga - Setesdal ÅHOI -1 200 000

Tilskot frå Aust-Agder fylke, RNF -600 000

Avdrag på lån -41 000

Renteinntekter -170 000 -2 011 000

Konsesjonskraftavtale -4 500 000 -4 500 000

Sum inntekter: -11 711 000

Kostnader:

Drift:

Ordinær driftsramme 3 065 000 3 065 000

Interkommunalt samarbeid:

Modellutvikling - samling interkom.tenester/samarbeid i SR 482 50 000

LIM - likestilling/integr./mangfald (flyktningrelatert) 483 25 000

Styresamling - studietur 2016 639 100 000

Kulturarv og opplevingar - Setesdal 2020 640 200 000 375 000

Infrastruktur:

Ladestasjonsoppfølging 2016- 929 20 000

Støtteordning private ladestasjonar 2015- 928 50 000

Rulleskianlegg Bykle kommune 2015-2017 - PS 88/15 456 500 000

Digitale Setesdal - 2015-  PS 102/15 450 200 000

RV9 - Planleggingsfond 603 1 000 000

RV9 - påverknadsarbeid (fond) 604 300 000 2 070 000

Næring

Regionalt næringsfond RNF 003 975 000

Setesdalskonferansen 620 250 000

Visit Setesdal/Destinasjon Hovden 2014- 383 1 250 000

Miljøsertifisering - støtteordning 455 100 000

Lærlingsatsing - insentivordning næringsliv 2016 641 250 000

Næringsarbeid - tenestekjøp/konsulent 2016- 676 100 000

Grunderveka/grunderkonkurranse 666 100 000

Styrestipend 2015-2017 423 100 000 3 125 000

FOU (forsking og utvikling):

Desentralisert lærarutdanning 2013-2017 064 16 000

Yrkessjåfør - grunn-/ vidareutdanning 2016- 055 250 000

Distriktsvennleg helsesøsterutdanning 2017-2019 056 150 000

Nye desentraliserte studietilbod 2016- 057 50 000

Desentralisert sjukepleiarutdanning 2015-2018 059 100 000

Studiesenteret 922 60 000

FOU-prosjekt organisering/modellar 391 150 000

Kurs og Etter- og vidareutdanning (EVU) 392 100 000 876 000

Ymse satsingar og prosjekt:

Ungdom og folketalsutvikling 2015- 420 1 700 000

Fellestiltak reiseliv inkl. IP-soner 2014- 710 500 000 2 200 000

Sum kostander 11 711 000

Budsjettbalanse 0

2017
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