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                        19. november 2013 
 
 
 
 

                       Innkalling til rådsmøte  
 
 
 

                                 Stad: Morgedal Hotell 
                                 Dato: Tysdag 26. november 2013 
                                 Kl. slett:  09.00    
 
Vest-Telemarkrådet skal i møtet 26. november handsame rapportering omkring arbeidsprogrammet 2012 – 2013, 
samt forslag til arbeidsprogram for komande 2-årsperiode. Vidare ligg det føre forslag til budsjett 2014 for Vest-
Telemarkrådet. Dette er saker som skal til endeleg handsaming i Vest-Telemarktinget 3. desember.  
Det ligg også føre innstilling til val av regionordførar og regionvaraordførar for perioden 2014 – 2015. 
 
Møtet er lagt opp med ei rekkje interessante orienteringar om viktige tema for regionen. 
Frå møtestart vil rektor Arve Husby orientere om spanande studietilbod ved Seljord Folkehøgskule, drift og 
aktivitetar samt skulens utfordringar. 
 
Vidare vil styreleiar Kjell Stundal og kommunikasjonssjef Thor Bjørlo i Norsk Bane AS vera tilstades og 
orientere om mogleg oppretting av Telemark Lyntogforum.  
 
Fylkesordførar Terje Riis Johansen vil orientere om Statsbudsjettet 2014 og verknadene dette kan få i høve til 
fylkeskommunen som regional utviklingsaktør og samarbeidspart.  
 
Til sist vil Arild Sørensen frå Norsk Luftambulanse orientere om mogleg oppbygging av lokale akutt-team under 
nemninga ”Mens du venter på ambulansen”. 
 
 
 
 
Vel møtt til rådsmøte 26. november. 
 
 
 
 
Venleg helsing 
Vest-Telemarkrådet 
 
 
Torstein Tveito (sign)                                                                                                   Kjell Gunnar Heggenes 
Regionordførar                                                                                                              Regionrådsleiar 
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Sakliste til rådsmøte 26. november 2013   
 
 
Sak  49/2013   Referat frå rådsmøte 15. oktober 2013  
 
Sak  50/2013   Seljord Folkehøgskule 
                        Orientering v/rektor Arve Husby  
 
Sak  51/2013   Forslag til eitt-årig prosjekt, ”Mine moglegheiter i regionen” 
 
Sak  52/2013   Arbeidsprogram 2012 – 2013, rapport pr. november 2013  
 
Sak  53/2013   Forslag til arbeidsprogram 2014 – 2015  
 
Sak  54/2013   Forslag til budsjett 2014 for Vest-Telemarkrådet 
 
Sak  55/2013   Forslag til opplegg/kostnadsoverslag for markering av  
                        20-årsjubiléum VTR 
 
Sak  56/2013   Forslag til møtekalender 2014 
 
Sak  57/2013   Telemark Lyntogforum 
                        Orientering v/ styreleiar Kjell Stundal og kommunikasjonssjef 
                        Thor Bjørlo, Norsk Bane AS. 
 
Sak  58/2013   Statsbudsjettet 2014 - verknader for Telemark fylkeskommune 
                        som regional utviklingsaktør/samarbeidspart 
 
Sak  59/2013   Mogleg oppbygging av lokale akutt-team 
                        Orientering v/Arild Sørensen, Norsk Luftambulanse 
 
Sak 60/2013    Høyring regional plan for samordna areal og transport 
                        i Grenland 2014 - 2025 
 
Sak 61/2013   Orienteringssaker 

- Inspel til avtalene mellom fylkeskommunen og kommunane 
- Reiselivssak 
- Orientering frå kurs  



Referat frå møte i Vest-Telemarkrådet 15. oktober 2013.  
 
Tilstades: Regionordførar Torstein Tveito, Erik Skjervagen, Hilde Alice Vågslid, Arne Vinje, 
Halvor Homme, Jon Svartdal, Hans Bakke, Brit Houge, Sverre Sæter, Per Dehli, Ole Dalen og Kjell 
Gunnar Heggenes. 
I tillegg var Lise Wiik frå Telemark fylkeskommune tilstades som vara for fylkesordførar Terje Riis 
Johansen. 
 
Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent. 
 
 
Sak 38/2013   Referat frå rådsmøte 27. august. 
Vedtak: Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte forslaget til referat frå rådsmøtet  
27. august 2013.  
 
 
Sak 39/2013   Regional plan for samordna areal og transport.    
Aslaug Norendal frå Telemark fylkeskommune var tilstades og orienterte nærare om prosessen 
rundt areal- og transportplanen.   
Det er halde regionale møte i Bø og Vrådal, som har resultert i gode innspel til planen. 
Høyringsrunden blir noko utsett, slik at denne fyrst kjem i januar 2014. 
Samrøystes vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringa til vitande.  
 
 
Sak 40/2013   Søknad til Post- og teletilsynet om midlar til vidare utbygging 
                       av breiband og mobil. 
Det låg føre brev frå Vest-Telemark Næringsutvikling med forslag til prosjekt gjeldande midlar til 
vidare utbygging av breiband og mobildekning. Prosjektet inneber at Vest-Telemarkrådet står som 
formell søkjar til midlane, medan VTNU skal gjennomføre prosjektet. Vest-Telemarkrådet skal 
ikkje bidra med finansiering. 
Vedtak: Vest-Telemarkrådet godkjenner forslaget til arbeids- og ansvarsdeling for prosjektet slik 
det er føreslege i brevet frå Vest-Telemark Næringsutvikling datert 7. oktober 2013.  
Samrøystes vedtak. 
 
 
Sak 41/2013   Jobbavis - rollemodell. Orientering om prosjektet "MIMIR- mine  
                        moglegheiter i regionen" v/Kerstin Laue 
Seniorrådgjevar Kerstin Laue frå NHO Telemark orienterte om prosjektet og fortalte nærare om 
erfaringane med jobbavis ved ungdomsskulen i Kviteseid. 
Skulen var på møtet representert ved Bjørg Kyrkjebø Staaland, som kunne vise til svært god 
erfaring med prosjektet. Likeeins var næringssjef Elisabeth Lid frå Kviteseid kommune tilstades og 
orienterte om arbeidet med jobbavisa i kommunen. 
Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringa om jobbavis/rollemodell til vitande.  
Prosjektforslaget "MIMIR - mine moglegheiter i regionen" vert å legge fram til endeleg 
handsaming i rådsmøtet i november. 
 
 
 
Sak 42/2013   Det framtidige tenestetilbodet ved sjukehusa i Telemark. 
Det låg føre e-post av 27. september 2013 frå Sykehuset Telemark HF med orientering om plan for 
det framtidige tenestetilbodet ved sjukehusa i Telemark. Det er presentert 3 modellar som skal opp 
til endeleg styrehandsaming i mars 2014. 



 2 

Framtidig tenestetilbod og sjukehusstruktur er ei stor og viktig sak for heile Telemark, og 
rådmennene har fått nærare informasjon om saken i eit nyleg møte med direktøren for Sykehuset 
Telemark. 
Vedtak: Vest-Telemarkrådet vil invitere direktør Bess Frøyshov i Sykehuset Telemark til møtet i 
Tinget 3. desember for å få nærare orientering om saken. 
 
 
Sak 43/2013   Justering av budsjett 2013 for Vest-Telemarkrådet 
Det låg føre forslag til justert budsjett 2013 for Vest-Telemarkrådet. Administrasjonen orienterte 
nærare om budsjettforslaget og viste mellom anna til at 2013 er eit overgangsår i høve til den nye 
organsieringa. 
Vedtak: Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte forslaget til justert budsjett for 2013. 
Samrøystes vedtak. 
 
 
Sak 44/2013   Forslag til opplegg/kostnadsoverslag for markering av 20-årsjubiléum VTR.  
Med utgangspunkt i at jubiléet skal markerast i samband med Vest-Telemarkkonferansen 6. februar 
2014, er ein avhengig av å planlegge desse arrangementa samtidig. 
Det låg derfor føre forslag om å utsette saken til neste rådsmøte. 
Vedtak: Vest-Telemarkrådet viser til tidlegare vedtak omkring opplegg og kostnadsoverslag for 
jubiléumsmarkeringa, og utset saken til rådsmøtet 26. november. 
 
 
Sak 45/2013   Forslag til møtekalender 2014. 
Det låg føre forslag til møtekalender tilpassa dei krav som fylgjer av fristane i kommuneloven. 
Under handsaminga av saken kom det fram ynskje om nærare drøfting i den enkelte kommune 
rundt vekedagar/møtedatoar. 
Vedtak: Vest-Telemarkrådet utset saken til rådsmøtet 26.november. 
 
 
Sak 46/2013   Forslag til sakliste for møte i Vest-Telemarktinget 3. desember. 
Det låg føre forslag til sakliste med merknader til dei ulike sakene.  
Det vart sett fram forslag om å handsame sak rundt arbeidsintegrering i rådsmøtet  
26. november og heller sette opp ei nærare orientering om det framtidige sjukehustilbodet som sak i 
Tinget. 
Vedtak: Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte forslaget til sakliste for møte i Vest-
Telemarktinget 3. desember med fylgjande endring: Temaet arbeidsintegrering under sak 19 vert 
flutt til rådsmøtet 26. november og erstatta av sak omkring det framtidige sjukehustilbodet. 
Herunder orientering ved administrerende direktør Bess Frøyshov. 
 
 
Sak 47/2013   Pilegrimssenter Røldal - søknad om støtte. 
Det låg føre søknad frå Odda kommune om støtte for å få realisert eit nasjonalt pilegrimssenter i 
Røldal.  
Vedtak: Vest-Telemarkrådet ser eit mogeleg pilegrimssenter som eit viktig kulturhistorisk lyft med 
betydning også for vår region. Ein vil gjerne stø opp under denne satsinga i form av verbal støtte i 
dei fora som måtte vera aktuelle for realisering av prosjektet. 
Når det gjeld økonomisk stønad er situasjonen at Vest-Telemarkrådet ikkje har budsjett for å kunne 
imøtekome slike søknader og såleis ikkje er aktuell søkje-instans.  
Samrøystes vedtak. 
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Sak 48/2013   Orienteringssaker. 
Vest-Telemark Blad 40 år. 
Vedtak: Vest-Telemarkrådet vil markere Vest-Telemark Blad sitt 40-årsjubiléum  
16. november med ei gave. 
 
Landbruks- og matmelding for Telemark. Høyring. 
Det låg føre høyringsbrev frå Telemark fylkeskommune i samband med forslag til Landbruks- og 
matmelding for Telemark.  
Arne Vinje orienterte nærare om saken. Han uttrykte glede i høve til fylkets engasjement og 
opplyste at meldinga vil vera eit nyttig dokument innafor landbrukspolitikken. 
Lise Wiik understreka at dette er ei politisk bestilling der ein ynskjer velkomen forslag til konkrete 
tiltak.  
Vedtak: Vest-Telemarkrådet vil gje uttale i saken. Administrasjonen lagar utkast til uttale som vert 
sendt ordførarane for godkjenning. Uttalefrist er 21. oktober. 
 
Strategi for kultur og kulturarv, høyring 
Telemark fylkeskommune har utarbeidd forslag til strategi for kultur og kulturarv med høyringsfrist 
13. oktober. Regionråda er ikkje formelle høyringsinstansar i saken, og høyringa er såleis kome til 
Rådets kunnskap noko tilfeldig. 
Vedtak: Vest-Telemarkrådet utarbeider ikkje høyringsuttale i samband med forslag til strategi for 
kultur og kulturarv, og legg til grunn at uttaler kjem frå den enkelte kommune.  
 
Søknad om tilskot til kunstbok. 
Det låg føre søknad frå Telemark Kunstnersenter om tilskot på kr 10 000,- til kunstbok frå 
Telemark. Vest-Telemarkrådet  har ikkje budsjett for å kunne imøtekome økonomiske søknader, og 
er såleis ikkje aktuell søkje-instans.  
Vest-Telemarkrådet gjev administrasjonen fullmakt til å avslå tilsvarande søknader i framtida, og 
desse vert å legge fram som referatsaker. 
Vedtak: Søknaden vert å avslå med grunngjeving som oppgjeve ovanfor. 
 
Politistrukturen. 
Den nyleg framlagte politianalysa inneheld forslag om å redusere antal tenestestader frå 354 til 203, 
samt reduksjon i antal politidistrikt frå 27 til 6.  For Vest-Telemark inneber forslaget at 4 av dagens 
6 lensmannskontor vert nedlagt.  
Vedtak: Med utgangspunkt i politianalysa ynskjer ein å invitere politimeisteren i Telemark og ein 
representant for ”det motsette synet” til eit seinare møte i Vest-Telemarkrådet. 
 
 
Flytting av novembermøtet i Vest-Telemarkrådet 
Vedtak: Grunna møtekollisjon vert det oppsette rådsmøtet 19. november flytta til  
26. november. 
 
 
 
 
 
 
Referent: Kjell Gunnar Heggenes 



Vest-Telemarkrådet                                                                          Møte 26. november 2013 
                         
 
Sak 50/2013  Seljord Folkehøgskule, orientering v/rektor Arve Husby 
 
Bakgrunn: 
Etter avtale er rektor Arve Husby ved Seljord Folkehøgskole invitert til møtet i Vest-
Telemarkrådet 26. november for å orientere nærare om skulen.  
På nettsidene marknadsfører Seljord Folkehøgskule spanande studietilbod som 
Singer/Songwriter, Friluftsliv/Everest Basecamp, Multisport Himalaia, Musikk Live, 
Ekspedisjon Everest BC/Kilimanjaro osb.  
Skulen marknadsfører seg som ein skule med mange læringsarenaer og peikar på at 
folkehøgskuleåret er ein verkstad/eit stort eksperiment. 
Det er representant for ein spanande institusjon som kjem til møtet 25. november.  
Rådet vil få nærare kunnskap om skulens drift og aktivitetar, og kanskje også litt om skulen 
sine utfordringar. 
 



Vest-Telemarkrådet                                                                          Møte 26. november 2013 
                         
 
Sak 51/2013  Forslag til eitt-årig prosjekt, mine moglegheiter 
                       i regionen. 
 
Bakgrunn: 
I møte i 15. oktober 2013 handsama Vest-Telemarkrådet sak om vidareføring av 
entreprenørskapsarbeidet i regionen i form av eit eitt-årig prosjekt kalla ”MIMIR – mine 
moglegheiter i regionen”. Seniorrådgjevar Kerstin Laue i NHO informerte nærare om 
prosjektet, og det vart vist til gode erfaringar frå arbeidet med jobbavis ved ungdomsskulen i 
Kviteseid.  
I tillegg til jobbavis inneheld også prosjektet forslag om oppretting av ein pool med 
rollemodellar beståande av gründerar som skal fortelje sin historie. 
Prosjektet som har 1 års varigheit, omfattar dei 6 Vest-Telemarkkommunane og er tenkt eigd 
av Vest-Telemarkrådet. Prosjektkostnadene er budsjettert til kr. 360 000,- med prosjektleiar i 
30 % stilling.  
 
Som finansielle kjelder er ført opp Telemark fylkeskommune/Innovasjon Norge, KRD, NHO, 
Sparebanken samt eigendel på kr 5 000,- frå kvar av dei 6 kommunane. 
 
Vest-Telemarkrådet vedtok i sitt møte 15. oktober at saken skulle leggjast fram for endeleg 
handsaming på rådsmøtet i november.  
 
Forslag til vedtak: 
Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte prosjektforslaget slik det går fram av 
prosjektplanen. Ein legg til grunn at kommunane går inn med den føreslegne eigendelen på  
kr. 5 000,- frå kvar, og vil be Kerstin Laue ta på seg oppgåva som prosjektleiar i 
prosjektperioden 1. januar – 31. desember 2014.  
Vidare rår ein til at ein ikkje nyttar prosjektnamnet MIMIR sidan dette namnet vert brukt 
kommersielt av andre. 
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Prosjektnavn:    Mimir* – mine muligheter i regionen  
 
Prosjektansv:  Leder VT-rådet

     

 
Prosjektleder: 

     

 
Start: 01.01.2014 
Slutt: 31.12.2014

     

 
 
Prosjektets utviklingsfase  Idé  Forprosjekt  Etteranalyse 
  Forstudie x Hovedprosjekt  Annet 
 

1. Bakgrunn, mål og rammer (Totalprosjekt og aktuell fase) 
 
Bakgrunn 
Det er gjenomført en rekke tiltak og prosjekt for å øke til- eller tilbakeflyttingen  til Vest-
Telemark,. Likevel er det fortsatt en stort sett negativ befolkningsutvikling i de fleste 
kommunene. Det er viktig å vise fram regionen for nye tilflyttere, men ungdommen som 
vokser opp i regionen vil være den viktigste kilden til å opprettholde elelr øke 
befolkningstallet. Vi har sett en rekke eksempler på at ungdommen utdanner seg vekk fra 
regionen basert på manglende kunnskap om mulighetene i lokalt abeidsliv. Det er også fortsatt 
altfor for få som ser potensialet i å etablere egen virksomhet – ikke i Oslo – men i egen 
region. Særlig jentene ser ut til å vurdere denne yrkesveien i liten grad. 
Det er viktig å vise ungdommen mulighetene i egen region så tidlig som mulig, slik at valg av 
utdanning og yrke er basert på muligheter lokalt i egen region. Prosjektet har fokus på å bygge 
denne kunnskapen om muligheter i egen region fra ungdomsskolenivået. 
 
* Prosjekttittelen  Mimir er hentet fra Norrøn mytologi- Mimir ble regnet som den klokeste av 
alle og voktet kunnskapens brønn. 
 
 
Mål – overordnet 
 
Antallet ungdom som realiserer sine ykresdrømmer i egen region – som ansatt eller gründer -  
skal økes med …% i et 15 års perspektiv 
 
 
Resultatmål 
 

• Det skal foreligge en jobbavis for elevene på ungdomstrinnet i alle kommuner i 
regionen. Samlet vil dette være en oversikt over arbeidsmarkedet i regionen 

 
• Det skal være etablert en pool med Mimir-rollemodeller – gründere som besøker 

skolene for å fortelle sin historie med spesiell vekt på kvinnelige gründere 
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Effektmål 
 

• Elever (og lærere) bygger gode relasjoner til lokale arbeidsplasser som kan følges opp 
gjennom hele utdanningsløpet 

• Mangfoldet av lokale abeidsplasser  blir synlig for ungdommen, foreldre og samfunnet 
for øvrig 

• Elevene med særlig vekt på jentene møter  rollemodeller som viser at det går an å 
etablere egen virksomhet i regionen. 

• Etablerere i regionen får et nettverk 
 

     

 

     

 

2. Omfang/oppgavespesifikasjon 
 
Om hovedvirkemidlene i prosjektet 
 
Jobbavis 
 
Jobbavis er knyttet til elevenes arbeidsuke på 9. trinn. Eksisterende praksis er  at elevene selv 
søker mer eller mindre tilfeldige abeidsplasser i egen kommune eller ofte også andre steder i 
landet. En jobbavis vil innholde stillingsannonser fra lokale bedrifter og offentlige 
arbeidsplasser, og dermed synliggjøre mangfoldet av mulighetene i egen hjemkommune. 
Elevene må søke på jobbene, og gjennomgår en vanlig søkeprosess fra søknadsskriving til 
intervju. Valg av arbeidsplass vil da sammenhenge med gryende interesse for et bestemt yrke 
eller en bransje, og gi arbeidsgiveren for "uka" mulighet til å bygge relasjoner til ungdommen 
som kan vedlikeholdes gjennom sommerjobb, prosjektsamarbeid på videregående/høgskole 
mm. Med bakgrunn i ungdomsskoleelevenes "radius" vil hver kommune ha sin egen jobbavis, 
og elevene søker jobber i egen kommune. Samtidig vil avisene kunne settes sammen til en 
regional avis med en egen fargekode for hver kommune – på denne måten vil Vest-Telemark 
også synliggjøres som en arbeidsregion. 
 
Mimir-rollemodeller 
 
Det er viktig at elevene ikke bare har fokus på "å bli ansatt", men får tidlig også en opplevelse 
av at det går an å skape sin egen arbeidsplass. Det finnes selvsagt tilbud om en rekke tiltak 
innen entreprenørskap i utdanningen som f.eks. programmene til Ungt Entreprenørskap. Det 
viser seg imidlertid at mange ungdomsskoler opplever disse tiltakene som nokså omfattende, 
og dermed vanskelig å gjennomføre. Bruk av Mimir.rollemodeller er et lavterskel tilbud med 
stor effekt. Målet er at hver ungdomsskoleelev møter en Mimir-rollemodell minst en gang. 
Tidsbruken for skolen er en undervisningstime per elevgruppe – dette kan kobles til faget 
utdanningsvalg. 
Rollemodellene skal få opplæring i å formidle sin historie til elevene, og de skal få med seg en 
verktøy-kasse med interaktive øvelser til bruk i klasserommet. Gjennom samlingene vil 
rollemodellene få ett nettverk til andre etablerere som vil ha sin egen verdi.Også kompetansen 
i historiefortelling vil være nyttig i andre sammenhenger. 
 
Ideen til rollemodellkonseptet er hentet fra Wales som har hatt en lignende ordning i 10 år 
med dokumentert suksess. Wales har fått utmerkelsen " beste praksis" i EU's 
entreprenørskapssatsing. Gjennom prosjektet skal erfaringene fra Wales videreutvikles og 
tilrettelegges for norske forhold. 
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Aktiviteter 
 

• Finne bedrifter som kan ta imot elever i arbeidsuken 
• Utvikle "stillingsannonser" for både private og offentlige arbeidsplasser i den enkelte 

kommune 
• Utvikle kurs for elever i cv-skriving og intervjuteknikk 
• Utvikle "intervjuguide" for deltakende arbeidsplasser 
• Rekruttere rollemodeller 
• Utvikle et kurskonsept og gjennomføre kurset for rollemodeller 
• Markesføre rollemodell besøk i skolene i regionen 
• Etablere nettverk for rollempdellene, og gjennomføre samlinger 
• Utvikle interaktivt materiell som rollemodellene kan bruke i klasserommet

     

 
 
 
Overgang til drift etter prosjektperioden 
 

Når alle kommunene har hvers in jobbavis vil det være små endringer fra år til år, dette 
kan rådgiveren på den enkelte skole administrere  selv. 
 
Det vil være etablert en pool av rollemodeller som skolene kan booke. I prosjektperioden 
vil det avklares hvem som er kontaktpunkt for bookingen. Rollemodellene vil være ferdig 
opplært, og de vil ha hatt en del testbesøk, slik at Mimir rollemodeller vil være 
tilgjengelig også etter prosjektperioden.

     

 

     

 
Dette betyr at hovedvirkemiddlene i prosjektet trenger en "starthjelp", men vil så kunne 
overleve på egen hånd. Dette er også grunnen for den korte prosjektrammen på kun ett år. 
 

3. Organisering/ansvarsforhold 

Eier: Vest-Telemark rådet 
PL: NN 
 
Samarbeidspartnere 

• Vest-Telemark næringsutvkling/etablererkontor 
• Innovasjon Norge 
• Vest-Telemark næringsforum 
• Lokale næringslag 
• NHO

     

 
 

 

 

4. Overføringsverdi 

     

 
Konseptet Mimir-rollemodeller kan etter testperioden i Vest-Telemark utvides til hele 
landet. Det samme gjelder for jobbavisen. Det er viktig å se og bruke disse to 
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virkemiddlene i sammenheng slik at elevene både bygger relasjoner til potensielle 
arbeidsgivere, men samtidig også bli kjent med muligheten for å etablere egen 
arbeidsplass. 

     

 

     

 

          

 

     

 

7. Gjennomføring/fremdrift/økonomi 

Aktivitet Tid 

  

  

  

  

  

  

  

     

 

          

 
 

Tids- og ressursplaner 
Navn Planlagt tidsbruk  

(dagsverk i perioden) 
Evt. usikre faktorer 

Prosjektleder ca30% stilling over ett år 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budsjett- og finansieringsplan 
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Budsjett Finansieringsplan 
Kostnadsart  (Hovedposter)  NOK Kilde NOK 

     

Koordinering 240000

     

 

     

Egenandel kommunene 30000

     

 

     

Kurs rollemoddeller 30000

     

 

     

Sparebanken 30000

     

 

     

Reise rollemodeller 20000

     

 

     

KRD 180000

     

 

     

Trykking jobbaviser 30000

     

 

     

NHO 20000

     

 

     

Materiell 10000

     

 

     

TFK /Innovasjon Norge 100000

     

 

     

Kontor, drift 20000

     

 

     

 

     

 

SUM 360000

     

 
SUM 360000

     

 
 
Kommentarer: 

     

 

     

 

8. Kontrakter og avtaler 

     

 
 

 
 
Dato: 

     

 .......  Prosjektleder_________________________________________ 
 (Signatur) 
Godkjent: 
Dato:  

     

 ......  Prosjektansv._______________________________________ 
 (Signatur) 
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Sak 52/2013  Arbeidsprogram 2012 – 2013, rapport pr. november 2013 
 
Bakgrunn: 
Som rettesnor for regionsamarbeidet vart det i 2001 vedteke å utarbeide årlege 
arbeidsprogram for Vest-Telemarkrådet.  
I møte 12. desember 2005 vedtok Tinget at: ”Arbeidsprogrammet skal syne retningen og 
gjelde i 2 år. Det skal knytast tiltak til måla og tiltak skal korrigerast dersom ein finn det 
naudsynt for å nå måla så rask og effektivt som mogleg”.  
 
I møtet i Vest-Telemarktinget i juni 2012 var rapporteringsformen oppe til drøfting med tanke 
på ei vitalisering av denne. I rådsmøte 27. desember 2012 drøfta Vest-Telemarkrådet nærare 
omkring dette og gjekk inn for å endre formen til ei meir inngåande rapportering av enkelte 
aktuelle saker.  
 
Når det gjeld rapporteringa i Tinget 3. desember 2013 foreslår vi å fokusere på fylgjande 3 
tiltak: 

- Nytte samhandlingsreformen til å få best mogleg helsetilbod i regionen. 
- Tilrettelegging og utvikling av samhandlingstiltak og næringsklynger, med formål å 

styrke eksisterande næringsliv og stimulere til knoppskyting, nyetablering og 
innovasjon. 

- Vidareutvikle felles strategiar for vegbygging og skape alliansar for desse. 
 
 
 
Forslag til vedtak:  
Vest-Telemarkrådet sluttar seg til forslaget om å rapportere nærare omkring dei 3 nemnde 
punkta, og vil be sentrale personar innafor dei ulike tiltaka stå for dette 
 



   
Vedteke arbeidsprogram for Vest-Telemarkrådet 2012 – 2013. 

 
VISJON:    VEST-TELEMARK - EIN LEVANDE REGION 
Vest-Telemark skal vera ein levande region der opparbeidd identitet og kultur vert vidareført 
saman med innovasjon og nyskaping. Gjennom samhandling over kommunegrenser skal vi 
gjere regionen attraktiv for busetnad, arbeid og oppleving.  
 
 
Mål 1 Oppretthalde og auke folketalet og busetnaden i heile Vest-Telemark 
Tiltak: 

• Auke dei unge si sjølvkjensle og tilknyting til distriktet, og stimulere til entreprenørskap 
• Vidareføre arbeidet med utvikling av regionens attraksjonskraft og bulyst. 
• Vidareutvikle Vest-Telemark som ein attraktiv arbeidsmarknadsregion. 
• Stimulere til rekruttering av arbeidskraft 
• Nytte samhandlingsreformen til å få best mogleg helsetilbod i regionen 
• Etablere eit Vest-Telemark Ungdomsråd 

 
 
Mål 2 Sterk regional samkjensle og styrka Vest-Telemarkidentitet 
Tiltak: 

• Stø opp om kulturtiltak som fremjar kjennskap, identitet og samhandling 
• Vidareutvikle samhandling kring marknadsføringstiltak som fremjar kjennskap til regionens 

kultur og identitet. 
• Legge til rette for godt regionalt samarbeid, herunder elektronisk kommunikasjon og 

informasjonsflyt    
• Stimulere til utvikling av nye offensive informasjonsformer tilpassa prioriterte målgrupper. 

 
 
Mål 3 Vidareutvikling og nyetablering av verksemder i Vest-Telemark  
Tiltak: 

• Leggje til rette for næringsutvikling med grunnlag i lokale ressursar 
• Gjennomføre strategisk næringsplan og landbruksplanen for regionen 
• Auke tilgangen på risikokapital og offentlege verkemiddel til regionen 
• Styrke og utvikle nærings- og rådgjevingsapparatet i Vest-Telemark 
• Tilrettelegging og utvikling av samhandlingstiltak og næringsklynger, med formål å styrke 

eksisterande næringsliv og stimulere til knoppskyting, nyetablering og innovasjon. 
• Oppretthalde og utvikle kompetansemiljø i regionen. 

 
 
Mål 4 Sikre god infrastruktur i og gjennom Vest-Telemark 
Tiltak: 

• Vidareutvikle felles strategiar for vegutbygging og skape alliansar for desse. 
• Synleggjere regionens transport- og infrastrukturbehov gjennom faktaoppbygging og 

formidling. 
• Arbeide for høgfartsbane over Haukeli 
• Utvikling av regionens breibandsstruktur og mobilsamband. 
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Sak 53/2013  Forslag til arbeidsprogram 2014 – 2015. 
 
Bakgrunn: 
Med utgangspunkt i gjeldande arbeidsprogram har vi utarbeidd forslag for 2-årsperioden  
2014 – 2015. Forslaget inneber ei vidareføring av dagens program med dei 4 måla: 
 

1. Oppretthalde og auke folketalet og busetnaden i heile Vest-Telemark 
2. Sterk regional samkjensle og styrka Vest-Telemarkidentitet 
3. Sterk regional samkjensle og styrka Vest-Telemarkidentitet 
4. Sikre god infrastruktur i og gjennom Vest-Telemark 

 
 
 
Vi foreslår nye tiltak under mål 1 og mål 2, samt eit tillegg i eitt av tiltaka under mål 3. 
 
 
Nytt tiltak under mål 1:  

• Vidareføre nettverket for vidaregåande utdanning i regionen 
 
Nye tiltak under mål 2:  

• Etablere nettverk for viktige regionale institusjonar 
• Auke samhandlinga og kommunikasjonen med dei ulike forvaltningsnivåa 

 
Tillegg i det tredje tiltaket under mål 3: 

• ---- og vidareføre samspelet mellom regionrådet og dei næringsansvarlege i 
kommunane 

 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte forslaget til arbeidsprogram for 2-årsperioden 
2014 – 2015. Forslaget leggast fram for endeleg handsaming i Vest-Telemarktinget  
3. desember 2013.  



   
Forslag til arbeidsprogram for Vest-Telemarkrådet 2014 – 2015. 

 
VISJON:    VEST-TELEMARK - EIN LEVANDE REGION 
Vest-Telemark skal vera ein levande region der opparbeidd identitet og kultur vert vidareført 
saman med innovasjon og nyskaping. Gjennom samhandling over kommunegrenser skal vi 
gjere regionen attraktiv for busetnad, arbeid og oppleving.  
 
 
Mål 1 Oppretthalde og auke folketalet og busetnaden i heile Vest-Telemark 
Tiltak: 

• Auke dei unge si sjølvkjensle og tilknyting til distriktet, og stimulere til entreprenørskap 
• Vidareføre arbeidet med utvikling av regionens attraksjonskraft og bulyst. 
• Vidareutvikle Vest-Telemark som ein attraktiv arbeidsmarknadsregion. 
• Stimulere til rekruttering av arbeidskraft 
• Nytte samhandlingsreformen til å få best mogleg helsetilbod i regionen 
• Vidareføre nettverket for vidaregåande utdanning i regionen 

 
Mål 2 Sterk regional samkjensle og styrka Vest-Telemarkidentitet 
Tiltak: 

• Stø opp om kulturtiltak som fremjar kjennskap, identitet og samhandling 
• Vidareutvikle samhandling kring marknadsføringstiltak som fremjar kjennskap til regionens 

kultur og identitet. 
• Legge til rette for godt regionalt samarbeid, herunder elektronisk kommunikasjon og 

informasjonsflyt    
• Stimulere til utvikling av nye offensive informasjonsformer tilpassa prioriterte målgrupper. 
• Etablerere nettverk for viktige regionale institusjonar 
• Auke samhandlinga og kommunikasjonen med dei ulike forvaltningsnivåa 

 
 
Mål 3 Vidareutvikling og nyetablering av verksemder i Vest-Telemark  
Tiltak: 

• Leggje til rette for næringsutvikling med grunnlag i lokale ressursar 
• Auke tilgangen på risikokapital og offentlege verkemiddel til regionen 
• Styrke og utvikle nærings- og rådgjevingsapparatet i Vest-Telemark,  og vidareføre samspelet 

mellom regionrådet og dei næringsansvarlege i kommunane. 
• Tilrettelegging og utvikling av samhandlingstiltak og næringsklynger, med formål å styrke 

eksisterande næringsliv og stimulere til knoppskyting, nyetablering og innovasjon. 
• Oppretthalde og utvikle kompetansemiljø i regionen. 

 
 
Mål 4 Sikre god infrastruktur i og gjennom Vest-Telemark 
Tiltak: 

• Vidareutvikle felles strategiar for vegutbygging og skape alliansar for desse. 
• Synleggjere regionens transport- og infrastrukturbehov gjennom faktaoppbygging og 

formidling. 
• Arbeide for høgfartsbane over Haukeli 
• Utvikling av regionens breibandsstruktur og mobilsamband. 
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Sak 54/2013  Forslag til budsjett 2014 for Vest-Telemarkrådet. 
 
Bakgrunn: 
Med utgangspunkt i ny organisering legg vi fram forslag til budsjett 2014 for Vest- 
Telemarkrådet.  
Budsjettet er spesifisert i 7 postar som er gjort nærare greie for i budsjettforslaget, og forslaget 
viser også dei finansielle kjeldene samt den enkelte kommunes andel. 
 
Forslag til vedtak: 
Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte forslaget til budsjett 2014 med tanke på  
endeleg handsaming i Tinget 3. desember. 
 
  



 

 

Vest-Telemarkrådet, Granlivegen 1A, 3850 Kviteseid 
Tlf: 415 52 775, kgh@vest-telemark.no, www.vt-radet.no 

Org. nr: 975.476.588 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budsjett 2014 

 

Til handsaming på rådsmøtet 26.11.2013 

Vest-Telemarkrådet
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 Budsjett 2014 for Vest-Telemarkrådet 

Budsjettet til Vest-Telemarkrådet er basert på kostnadar knytt til drift av faste administrative oppgåver, 
saman med tilskot til Etablererkontoret, Vest-Telemarknæringsforum og Vest-Telemarkkonferansen.  

Budsjett har ei delt finansiering mellom kommunane i Vest-Telemark og Telemark Utviklingsfond (TUF) 
der kvar part finansierer 50%. Finansieringa er fastsett i avtale mellom partane etter at Fellesfondet i 
Vest-Telemark gjekk inn som ein fast del i TUF.  

Budsjettet aukast i tråd med TUF sine justeringar, som i år er sett til  3% frå 2013 til 2014. Rådets 
budsjett 2013 var på kr 4.076.000,- og etter justering er budsjettet for 2014 på kr 4.200.00,-. 

Innleiing – om budsjettarbeidet 

Vest-Telemarkrådet har no eit år med erfaring frå drift med ”ny modell”. Det er i 2013 ført rekneskap 
etter kommunelovas rekneskapsprinsipp, og denne innkjøringsprosessen har vore noko krevjande for 
administrasjonen, men det ser ut som arbeidet fører fram til godt oversiktlege rekneskap. 

Rekneskapen er sett opp på prosjekt med nummerering, og enkelte av oppgåvene i budsjettet har fleire 
”under-postar”. Dette har vore hensiktsmessig for best mogleg å kunne få oversikt på aktivitet og 
ressursbruken. Det er erfaringa frå drifta og endringane som no for fyrste gong vert nytta som grunnlag i 
budsjetteringa for Vest-Telemarkrådet.  

Budsjettpostane under syner oppsummeringa på korleis ein planlegg drifta for Vest-Telemarkrådet i 
2014.  

Budsjett 2014 – postane oppsummert 

 
Post	   Justert	  budsjett	  2013	   Budsjett	  2014	  

1	   Administrasjon	  og	  sakshandsaming	  i	  Rådet	   1500000	   1500000	  
2	   Etablererkontoret	   420000	   420000	  
3	   Prosjektadministrasjon	   105000	   120000	  
4	   Regionale	  fora	  og	  utvalg	   425000	   500000	  
5	   Kommunikasjonsplan	  med	  bygdelivsvertskap	   870000	   900000	  
6	   IKT	   356000	   660000	  
7	   Vest-‐Telemarkkonferansen	   400000	   100000	  

	  
SUM	   4076000	   4200000	  
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 Spesifisert budsjett 2014 

Under er fordelinga på drifta etter kommunalt oppsett.   

Totalt	  
Budsjett	  

2014	  
 1010   Fast lønn  1 763 310 

 1050   Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser  0 

 1090   Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni  241 573 

 1099   Arbeidsgiveravgift  204 544 

 1100   Kontormateriell  60 000 

 1115   Matvarer  141 000 

 1120   Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester  21 000 
 1130   Post, banktjenester, telefon  38 000 

 1140   Annonse, reklame, informasjon  99 685 

 1150   Opplæring, kurs  150 000 

 1160   Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil og lign  33 000 
 1165   Andre oppgavepliktige godtgjørelser  14 000 

 1170   Transportutgifter og drift av egne transportmidler  0 

 1180   Energi  0 

 1190   Leie av lokaler og grunn  70 700 

 1195   Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende  0 

 1200   Inventar og utstyr  0 

 1240   Serviceavtaler og reperasjoner  7 000 

 1270   Konsulenttjenester  222 800 

 1330   Fra fylkeskommuner  0 
 1350   Fra kommuner  0 

 1370   Fra andre (private)  0 

 1375   Kjøp frå IKS  0 

 142908   Merverdiavgift låg sats  0 

 142925   Meirverdiavgift høg sats  0 

 1450   Til kommuner  50 000 

 1470   Til andre (private)  1 083 387 

 1500   Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  0 

 172908   Merverdiavgift låg sats  0 
 172925   Meirverdiavgift høg sats  0 

 1730   Fra fylkeskommuner  0 

 1750   Fra kommuner  0 

 1770   Fra andre (private)  0 

 1850   Fra kommuner  0 

	  
 Sum  4 200 000 
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 Postane i budsjettet 

1 – Administrasjon og sakshandsaming i Rådet omfattar kostnader til drift av Rådet, løn til 
regionrådsleiar og ytterlegare sakshandsamingskapasitet. Dei seinare åra har arbeidet knytt til rådet 
auka i omfang. Dette gjeld talet på saker og sakshandsaminga av desse, samarbeid med kommunane, 
dei øvrige regionane, fylkeskommune og statlege etatar. Ein ser at arbeidet med å representere regionen 
i ulike samanhangar og er viktig for å gje Vest-Telemark påverknad på utviklinga. 

2 – Etablererkontoret er ein førstelineteneste retta mot etablering av nye verksemder i Vest-
Telemark. Tenesten er eit samarbeid mellom Vest-Telemarkkommunane, NAV og Innovasjon Norge. 
Totalt budsjett for etablererkontoret er på 820.000,- kr, der NAV bidreg med 100.000,- og Innovasjon 
Norge med 300.000,- kr. Vest-Telemark Næringsutvikling AS (VTNU) har ansvaret for etablererkontoret i 
Vest-Telemark. Kostnadane på 420.000,- vert overført som tilskot til VTNU i sin heilskap. 

3 – Prosjektadministrasjon er knytt til arbeidet med Strategisk Næringsplan for Vest-Telemark 
(SNP), Prosjektutvikling for VT-regionen og Infrastrukturutvikling. Kostnadane dekker løn til tilsette, 
prosjekttilsette/mellombels tilsette og kjøp av tenester. Posten er redusert, og mykje av prosjektbasert 
verksemd er no knytt til faste administrative oppgåver som webredaktør og bygdelivsmeklar og IKT-
koordinator. Det er mykje bra prosjektarbeid i regionen, og Vest-Telemarkrådet har mellom anna tildela 
1,7 millionar i skjønnsmidlar frå Fylkesmannen som nyttast til prosjektarbeid for kommunane i Vest-
Telemark kvart år.  

4 – Regionale fora tek sikte på å løyse faste oppgåver ved organisering og bevertning av viktige 
møtearenaer. I dag er ei rekke grupper samla i kraft av oppgåver knytt til SNP, og andre er oppretta som 
gode samarbeidsfora. For å sikre at ein kan halde fram  med desse viktige arenaene tar VTR høgde for å 
organisere desse med avsett budsjettpost. Ein nemner fylgjande grupper: 

• Næringskollegiet (Næringssjefane i kommunane, VTNU og VTNF) 
• Reiselivsansvarlege (tilsette i kommunane med ansvar for reiselivsarbeid) 
• TellUS-forum (organiserast gjennom dei reiselivsansvarlege) 

Ved trong til å oppretthalde eller opprette ulike møtefora og tiltak knytt til desse, skal budsjettposten 
bidra til å løyse behov styrte oppgåver. Midlane kan dekke løn til tilsette i VTR, kjøp av tenester for 
organisering, tilskot til felles kurs, bevertning på møte ol.  

Kurs - Etter eit godt gjennomført kurs for søknadar på tilskotsordningar, ser ein at det er nyttig å ha 
budsjettdekning til dette arbeidet også framover. Budsjettet tek høgde for å kunne gjennomføre 
oppfølgingskurs på søknadsskriving på nyåret 2014 og eit oppfylgingskurs på hausten 2014 i det 
fastsette budsjettet.  

Forklaring av nokre postar - Arbeidet som kjem under 
”regionale fora” har utvikla seg i takt med at behova har blitt 
klarlagt. Fleire av områda har tidlegare levd eit ”lykkeleg 
prosjektliv”, og er no knytt til den faste drifta i VTR. Oversikten 
syner prosjektnummera frå rekneskapen. Det har vore ein god 
øving å synleggjere ulike roller som no fell på VTR som fjølge av 
ny organisering. 

14 – 60.000,- (2 kurs; søknadsskriving og tilskot) 
141 – 21.600,- (Tilskuddsportalen.no) 
144 – 150.000,- (Tilskot til VTNF)  
148 – 30.000,- (Årleg lisens på kalenderfunksjonen Origo i heile Vest-Telemark) 
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 4	  Regionale	  fora	  	   	  Budsjett	  2014	  	  
	  1010	  	   	  Fast	  lønn	  	   	  167	  000	  	  

	  1050	  	   	  Annen	  lønn	  og	  trekkpliktige	  godtgjørelser	  	  
	  	  1090	  	   	  Pensjonsinnskudd	  og	  trekkpliktige	  forsikringsordni	  	   	  22	  879	  	  

	  1099	  	   	  Arbeidsgiveravgift	  	   	  19	  372	  	  

	  1100	  	   	  Kontormateriell	  	  
	  	  1115	  	   	  Matvarer	  	   	  16	  000	  	  

	  1120	  	   	  Annet	  forbruksmateriell	  /	  råvarer	  og	  tjenester	  	  
	  	  1130	  	   	  Post,	  banktjenester,	  telefon	  	  
	  	  1140	  	   	  Annonse,	  reklame,	  informasjon	  	   	  3	  085	  	  

	  1150	  	   	  Opplæring,	  kurs	  	   	  60	  000	  	  

	  1160	  	   	  Utgifter	  og	  godtgj.	  for	  reiser,	  diett,	  bil	  og	  lign	  	   	  -‐	  	  	  	  

	  1165	  	   	  Andre	  oppgavepliktige	  godtgjørelser	  	  
	  	  1170	  	   	  Transportutgifter	  og	  drift	  av	  egne	  transportmidler	  	   	  -‐	  	  	  	  

	  1180	  	   	  Energi	  	   	  -‐	  	  	  	  

	  1190	  	   	  Leie	  av	  lokaler	  og	  grunn	  	   	  10	  064	  	  

	  1195	  	   	  Avgifter,	  gebyrer,	  lisenser	  og	  lignende	  (tilskotsportalen)	  	   	  21	  600	  	  

	  1200	  	   	  Inventar	  og	  utstyr	  	   	  -‐	  	  	  	  

	  1240	  	   	  Serviceavtaler	  og	  reperasjoner	  	  
	  	  1270	  	   	  Konsulenttjenester	  	   	  30	  000	  	  

	  1330	  	   	  Fra	  fylkeskommuner	  	   	  -‐	  	  	  	  

	  1350	  	   	  Fra	  kommuner	  	   	  -‐	  	  	  	  

	  1370	  	   	  Fra	  andre	  (private)	  	   	  -‐	  	  	  	  

	  1375	  	   	  Kjøp	  frå	  IKS	  	   	  -‐	  	  	  	  
	  
142908	  	   	  Merverdiavgift	  låg	  sats	  	   	  -‐	  	  	  	  
	  
142925	  	   	  Meirverdiavgift	  høg	  sats	  	   	  -‐	  	  	  	  

	  1450	  	   	  Til	  kommuner	  	   	  -‐	  	  	  	  

	  1470	  	   	  Til	  andre	  (private)	  ,	  VTNF	  	   	  150	  000	  	  

	  1500	  	   	  Renteutgifter,	  provisjoner	  og	  andre	  finansutgifter	  	   	  -‐	  	  	  	  
	  
172908	  	   	  Merverdiavgift	  låg	  sats	  	   	  -‐	  	  	  	  
	  
172925	  	   	  Meirverdiavgift	  høg	  sats	  	   	  -‐	  	  	  	  

	  1730	  	   	  Fra	  fylkeskommuner	  	   	  -‐	  	  	  	  

	  1750	  	   	  Fra	  kommuner	  	   	  -‐	  	  	  	  

	  1770	  	   	  Fra	  andre	  (private)	  	   	  -‐	  	  	  	  

	  1850	  	   	  Fra	  kommuner	  	   	  -‐	  	  	  	  

	  
	  Sum	  	   	  500	  000	  	  
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 5 – Kommunikasjonsplan med bygdelivsvertskap er ei samla satsing for å styrke felles 
identitet og samkjensle og samstundes aktivt rette seg mot personar som ynskjer å etablere seg eller er 
etablert i Vest-Telemark. Kommunikasjonsplanen skisserer målretta tiltak for å være aktiv på digital 
kommunikasjon. Dette inneber vertskap for tilflyttarar og vidarefører nokre av dei viktigaste funksjonane 
til det som tidlegare var ”bygdelivsmeklaren i Vest-Telemark”. Midlane skal dekke løn til webredaktør og 
syte for alle driftskostnadar knytt til det digitale vertskapet i Vest-Telemarksamarbeidet.  

Innføring av samarbeid i 2014 - I samhandling med kommunane er det planlagt ei omlegging av den 
tekniske informasjonsplattforma, vest-telemark.no, i 2014. Ein ser for seg at dette i sterkare grad vil 
tene godt for i ei felles overvaking av informasjonsflyt og auke fokuset på sosiale medier/kommunikasjon 
i kommunane. Målet er ei organisering der ein regional webredaktør skal nyttast av alle kommunane. 
Oppstart av pilotarbeid i Kviteseid kommune starta seinhausten 2013 og skal avdekke korleis det vidare 
arbeide best kan gjennomførast i heile Vest-Telemark.   

6 – IKT er knytt til ei regional rolle som inngår i den nye IKT-strategien for Vest-Telemark. Arbeidet 
med IKT-koordinering i Vest-Telemark starta opp i 2013, og det er sett opp budsjett for vidare satsing i 
2014.  

Det er fastsett IKT-strategi for Vest-Telemark som fastsett ynskje om å koordinere mellom anna felles 
innkjøp og ellers styrke regionalt samarbeid. Dette arbeidet er styrt gjennom ”konfigurasjonsstyret” i 
Vest-Telemark, og består av rådmennene i kommunane. I 2013 har ein fått erfaring som gjer det 
naturleg å styrke det videre arbeidet for å gjennomføre tiltak som er påbegynt og planlagt gjennomført i 
2014. Budsjettet skal dekke løn til tilsette. 

7 – Vest-Telemarkkonferansen skal dekke tilskot til gjennomføring av Vest-Telemarkkonferansen 
med kr 100.000,-. Tidlegare har ein også hatt Vest-telemarktreffet som ein fast del av budsjettet, men 
dette er tatt ut av årets budsjett. 
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Finansiering og fordeling av kommunal andel 

Under er oppsettet for finansiering og kommunal andel for Vest-Telemarkrådet. 

Finansiering,	  drift	  av	  Vest-‐Telemarkrådet	  2014	   	  	  

	  	   Kommune	  
Antall	  

innbyggerar	   Prosent	  
Statestikk	  

dato	  
	  

In
nb

yg
ga
r	  p

er
	  

ko
m
m
un

e	  

Fyresdal	   1337	   9,42	  %	   14.05.13	  
	  Nissedal	   1420	   10,00	  %	   14.05.13	  
	  Kviteseid	   2487	   17,52	  %	   14.05.13	  
	  Seljord	   2944	   20,74	  %	   14.05.13	  
	  Tokke	   2279	   16,05	  %	   14.05.13	  
	  Vinje	   3729	   26,27	  %	   14.05.13	  
	  Vest-‐

Telemark	   14196	   100,00	  %	  
	   	  

	   	   	   	   	   	  Totalt	  budsjett	  for	  
2014	   kr	  4	  200	  000	  

  	  TUF:	  
	  

kr	  2	  100	  000	  
  	  Prosentvis	  fordeling:	   kr	  1	  050	  000	  
  	  Fast	  fordeling:	   kr	  1	  050	  000	  
  	  

   	   	   	  
	  	   Fast	  fordeling	   %-‐vis	  

innbyggerandel	   %-‐andel	   Andel	  for	  2014	  

Fyresdal	   kr	  175	  000	   9,36	  %	   kr	  98	  280	   kr	  273	  280	  
Nissedal	   kr	  175	  000	   10,05	  %	   kr	  105	  525	   kr	  280	  525	  
Kviteseid	   kr	  175	  000	   17,52	  %	   kr	  183	  960	   kr	  358	  960	  
Seljord	   kr	  175	  000	   20,84	  %	   kr	  218	  820	   kr	  393	  820	  
Tokke	   kr	  175	  000	   16,13	  %	   kr	  169	  365	   kr	  344	  365	  
Vinje	   kr	  175	  000	   26,10	  %	   kr	  274	  050	   kr	  449	  050	  

Vest-‐Telemark	   kr	  1	  050	  000	   100,00	  %	   kr	  1	  050	  000	   kr	  2	  100	  000	  
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Sak 55/2013  Forslag til opplegg/kostnadsoverslag for markering av  
                       20-årsjubiléum VTR.  
 
Bakgrunn: 
I møte 19. mars 2013 handsama Vest-Telemarkrådet sak omkring markering av 20-årsjubiléet 
for regionsamarbeidet. Det vart gjort slikt vedtak: 
” AU får i oppdrag å legge fram forslag til opplegg for jubiléumsmarkeringa på neste 
rådsmøte. Det er ynskjeleg å få utarbeidd eit jubileumsskrift som i tillegg til å fortelje 
historien om regionrådet også ser det regionale samarbeidet i ein større samanhang og som 
også freistar å ha eit perspektiv framover. Ein tek også sikte på å skipe til eit jubileumsstreff 
til hausten.” 
 
Til rådsmøte 21. mai 2013 låg det føre tilbod frå Olav Mosdøl om å utarbeide eit festskrift i 
storleik 50 – 60 sider og ca. 50 foto.  
Det vart gjort slikt vedtak: 
”Vest-Telemarkrådet aksepterer tilbodet frå Olav Mosdøl om å utarbeide eit 50-60 siders 
festskrift i samband med 20-årsjubiléet. Samla pris sett til kr 65 000,- + mva. 
Kostnadene i samband med festskriftet og ei jubiléumssamling til hausten vert å dekke med 
midlar frå det generelle disposisjonsfondet.” 
 
I styremøte i Rådet 27. august gjorde ein vedtak om å markere jubiléet i samband med Vest-
Telemarkkonferansen i februar 2014, og administrasjonen fekk i oppdrag å legge fram forslag 
til opplegg samt kostnadsoverslag for markeringa. 
 
Vi arbeider no med å få på plass dei ulike innslaga på Vest-Telemarkkonferansen, og legg opp 
til at program vert utdelt på rådsmøtet 26. november. 
 
Vi ser for oss at våre gjester i samband med jubiléet vert invitert til konferansen som startar  
kl 14.30 på Straand Hotel, og at sjølve markeringa vil skje kl 19.00 med etterfylgjande 
festmiddag.  
Våre gjester vil vera dagens medlemmer av Vest-Telemarktinget, ordførarane i dei  
6 (delvis 7) kommunane i perioden 1993 – 2013, sentrale personar i samband med danninga 
av Rådet samt representantar frå Telemark fylkeskommune og Fylkesmannen.  
Vidare inviterast samarbeidspartar som VTN/VTNU, VTNF, Vest-Telemark Blad og 
naturlegvis forfattar av festskriftet, Olav Mosdøl og dei administrative kreftene gjennom 
desse 20 åra. 
Eit førebels oppsett tyder på at talet på aktuelle inviterte (inkl dagens medlemmer av Ting, 
Råd og administrasjon) vil ligge mellom 60 og 70.  
På bakgrunn av dette er det laga oversikt over antal aktuelle gjester samt kostnadsoverslag 
som ligg som vedlegg til saken 
 
Forslag til vedtak: 
Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte forslaget til opplegg og budsjett for markeringa 
av 20-årsjubiléet til Vest-Telemarkrådet 6. februar 2014.  



Vedlegg til sak 55/2013 -  møte i Vest-Telemarkrådet 26. november 2013. 
 
   
Mogleg antal deltakarar og kostnadsoverslag ved jubiléumsmarkeringa. 
 
 
Oversikt moglege deltakarar ved 20-årsjubiléet til Vest-Telemarkrådet. 
Dagens medlemmer av Vest-Telemarktinget (inkl ordførarane)             24 
Tidlegare ordførarar                   20  
Gjester frå fylkeskommune/fylkesmann/organisasjonar/forfattar           10 
Frå adm før og no             6 
             60 
 
 
 
 
Kostnadsoverslag. 
60 deltakarar a kr 790,-              47 400,- 
Underhaldning/gåver                 20 000,- 
Jubileumsskriv                           65 000,- 
Andre kostnader                         31 000,- 
Samla kostnader                       163 400,- 
 
 



Vest-Telemarkrådet

20 ÅR

VELKOMEN
til markeringa av 

20-årsjubileum for 

Vest-Telemarkrådet

Straand hotel i Vrådal 

6. februar 2014 kl 18.00

Festmiddag 

Musikk & underhaldning 

Festtale 

Lansering av jubileumsskrift



 
Oversikt ordførarar i perioden 1994 – 2013. 
 
 
   
 Periode           Leiar                                      Nestleiar 
 
1994 – 1995        Inge Fjalestad, Kviteseid              Kari Kile, Fyresdal 
 
 
1996 – 1997        Birger Nygård, Tokke                  Kari Kile, Fyresdal 
 
 
1998 -1999         Øyvind Tveit, Nissedal                 John Kleivstaul, Seljord 
 
 
2000 - 2001        Øyvind Tveit, Nissedal                 Børre Rønningen, Vinje 
 
 
2002                   Edvard Mæland, Seljord               Børre Rønningen, Vinje 
 
 
2003 
Saamund Gjersund – Olav Tho – Karin Maria Larsen/Torstein Tveito – Øyvind 
Tveit - Edvard Mæland/John Kleivstaul – Bilrger Nygård – Arne Vinje 
 
 
2004 – 2005 
Saamund Gjersund – Olav Tho – Torstein Tveito – Øyvind Tveit – John 
Kleivstaul – Birger Nygård/Olav Urbø – Arne Vinje 
 
2006 – 2007        
Saamund Gjersund – Olav Tho - Torstein Tveito – Øyvind Tveit – John 
Kleivstaul – Olav Urbø – Arne Vinje 
 
2008 – 2009  
Bjørn Nome – Olav Tho – Torstein –Tveito – Anne-Nora Oma Dahle – Solveig 
S. Abrahamsen – Olav Urbø – Arne Vinje 
 
2010 – 2011      
Bjørn Nome – Torstein Tveito - Anne-Nora Oma Dahle – Solveig S. 
Abrahamsen – Olav Urbø – Arne Vinje 
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2012 – 2013  
Erik Skjervagen – Torstein Tveito – Halvor Homme – Solveig S. Abrahamsen 
– Hilde Alice Vågslid –Arne Vinje 
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Sak 56/2013  Forslag til møtekalender 2014 
 
Bakgrunn: 
Som utsett sak frå rådsmøtet 15. oktober legg vi fram forslag til møtekalender 2014 for Vest-
Telemarkrådet.  
Vi viser spesielt til at vi foreslår eit rådsmøte/styremøte 6. februar i samband med Vest-
Telemark-konferansen der Rådet skal handsame rekneskapen for 2013.  
Tilsvarande foreslår vi å flytte møtet i Tinget som normalt vert halde i juni fram til 29. april.  
Dette for å stette krava til fristar som fylgjer av §27- samarbeidet og reglane i kommuneloven. 
 
Forslag til vedtak: 
Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte forslaget til møtekalender for 2014. 



 
 
Sak 56/2013   Forslag til møtekalender 2014 for  
                           Vest -  Telemarkrådet og AU. 
 
 
Tysdag     7. januar         Arbeidsutvalet 
Tysdag   21. januar         Rådsmøte 
 
 
 
Torsdag  6. februar       Rådsmøte/Vest-Telemarkkonferansen 
                                        Quality Straand Hotel 
 
 
 
Tysdag     4. mars            Arbeidsutvalet  
Tysdag   18. mars            Rådsmøte 
 
 
Tysdag   29. april          Møte i Tinget 
 
 
Tysdag     6. mai              Arbeidsutvalet 
Tysdag   20. mai              Rådsmøte 
 
 
 
Tysdag  12. august          Arbeidsutvalet 
Tysdag  26. august          Rådsmøte 
 
 
 
Tysdag  30. november    Arbeidsutvalet 
Tysdag  14. oktober        Rådsmøte 
 
 
 
Tysdag   4. november    Arbeidsutvalet 
Tysdag 18. november    Rådsmøte 
 
 
 
Tysdag  2. desember   Møte i Tinget 



Vest-Telemarkrådet                                                                              Møte 26. november 2013  
 
 
 
Sak 57/2013  Telemark Lyntogforum. Orientering v/styreleiar Kjell Stundal 
                       og kommunikasjonssjef Thor Bjørlo Norsk Bane AS. 
 
 
Bakgrunn: 
Styreleiar i Norsk Bane AS, Kjell Stundal har signalisert ynskje om å etablere Telemark 
Lyntogforum. Stundal ser for seg at eigarane av Norsk Bane AS er utgangspunktet for eit slik 
forum, og at dette skal vera ein møteplass der dei politisk tiltaka vert forankra. 
Eit lyntogforum kan, etter Stundals meining, gje betre arbeidsfordeling der Norsk Bane tek 
seg av det faglege arbeidet/utarbeidinga av materiell osb, medan lyntogforumet meir vil ha 
karakter av eit politisk organ. 
Stundal viser også til at det eit par års tid har eksistert eit ”interimsforum”, der nokre 
ordførarar har teke på seg oppgåver på vegne av eigarane. Ei formalisering av dette er såleis 
ynskjeleg, samstundes som ein gjerne vil ha fleire med på laget.  
 
På bakgrunn av dette har Vest-Telemarkrådet invitert styreleiar Kjell Stundal og 
kommunikasjonssjef Thor Bjørlo i Norsk Bane AS til møtet 26. november, dert dess vil 
orientere nærare om saken. 
 
 
 
 
 
 
 



DOVRESAMBANDET
OSLO - DOMBÅS - ÅLESUND/TRONDHEIM

LYNTOG I FLERBRUKSKONSEPT

SMART SAMFERDSEL
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Åse Kristin Ask Bakke er leder av Ungdomspanelet i Møre 

og Romsdal, valgt av Ungdommens Fylkesting. De vil ha 

lyntog til Møre og Romsdal som del av et lyntognett 

mellom Oslo og Trondheim/Ålesund via Gudbrandsdalen.

I dag har de fleste land i Vest-Europa utviklet lyntognett. Nye baner planlegges og bygges i økende tempo både i 
Europa og resten av verden. EU vil tredoble sitt lyntognett innen 2030. Det er ikke i Norges interesse å bli en hvit 
flekk på det europeiske høyhastighetskartet. Med høyhastighetsbaner for gods- og persontrafikk vil Norges og 
Møre og Romsdals avstandsulemper i stor grad oppheves. Uten lyntog blir de ytterligere understreket. 

Lyntog er fremtiden:

Norge må med 
Møre og Romsdal må med

Hva er lyntog?
Lyntog/høyhastighetstog er definert av den 
internasjonale jernbaneunion (UIC) som tog 
og baner for hastigheter på minst 250 km/t i 
persontrafikken. Stadig flere baner bygges for 
ca. 300 km/t og raskere. Baner bygges etter ulike 
konsept avhengig av nasjonale forhold; med få 
eller mange stasjoner underveis, og med eller 
uten godstrafikk. 

Hvorfor lyntog?
Lyntog er blitt et avgjørende redskap for å innfri 
kravene til moderne mobilitet på en effektiv og 
bærekraftig måte. Lyntog reduserer både klima-
gassutslipp og avstandsulemper. De knytter land, 
markeder og arbeidsplasser sammen, og styrker 
næringslivets konkurranseevne. Lyntog er smart 
samferdsel.

Folk vil ha lyntog
Internasjonale erfaringer viser at ved ca. 3 timers 
reisetid mellom endestasjonene, foretrekker 
ca. 60 % av de reisende lyntog fremfor fly. Med 
reisetid på 2 ½ time eller raskere, velger minst 
75 % tog fremfor fly. 

En intervjuundersøkelse av Urbanet Analyse 
blant flypassasjerer på noen ulike strekninger i 

Norge i 2009, viste at 75–95 % av de spurte ville 
velge tog fremfor fly ved reisetider med tog på 
rundt 2 ½ time. En rekke andre undersøkelser 
viser også at det norske folk er klar til å ta i 
bruk lyntog.

Velprøvd “kjøkkenteknologi”
Japan har hatt lyntog siden 1964, Europa siden 
1981, og over hele verden satses det nå stort på 
utbygging av høyhastighetsbaner. Lyntog er vel-
prøvd ”kjøkkenteknologi”, og med effektiv opp-
følging kan lyntog i Norge bli en realitet allerede 
innen 2025. Det vil gi store ringvirkninger for 
samfunns- og næringsliv og bli et viktig tiltak 
for miljø og klima. Lyntog vil være en historisk 
viktig milepæl i den videre utviklingen av Norge, 
men noen komplisert månelanding i teknisk og 
økonomisk forstand er det ikke. 

Bergensbanen bød i sin tid på utfordringer helt 
i grenseland av hva datidens teknologi kunne 
makte og ble av Kong Haakon kalt ”vår tids 
storverk”. Prisen tilsvarte også mer enn et helt 
statsbudsjett. Pionérvirksomheten i Nordsjøen 
er kalt ”oljeeventyret” men har da også krevd 
enorme investeringer, 200 milliarder bare i 2013. 
Vi har da knekt nøtter før. 
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DEUTSCHE BAHN:

Anbefaler lyntog i Norge 

Etter en omfattende og svært detaljert utredning gir Deutsche Bahn International klare anbefalinger om 
snarlig utbygging av høyhastighetsbaner i Norge, i et flerbrukskonsept for langdistanse-, regional- og gods-
trafikk. Det gir svært gode reise- og frakttilbud i flere markeder samtidig og meget gode økonomiske 
og samfunnsøkonomiske resultater. 

Investeringene kan brukerfinansieres
Lyntognettet mellom Oslo, Trondheim og Ålesund 
er planlagt med et knutepunkt ved Dombås og 
baner på begge sider av Mjøsa, med samlet 
anleggskostnad på 145,1 mrd kroner. 

Den økonomiske analysen viser stor positiv 
samfunnsøkonomisk nytte. Norge får en gevinst 
på 1,51 kr for hver krone som investeres. Driften 
av banen er i 2025 beregnet å gi inntekter fra 
persontrafikken på 7,313 mrd kroner (med gjen-
nomsnittlig billettpris på 750 kr Oslo–Ålesund) 
og fra godstrafikken på 3,502 mrd kr. Utgifter til 
drift, vedlikehold og fornying av tog og baner er 
beregnet til 2,697 mrd kr årlig. Dette gir et over-
skudd på 8,117 mrd kroner per år, som i løpet av 
30 år kan betale ned investeringene i tog og infra-
struktur med en årlig rente på 2,9 %. Resulta-
tene for sambandet Oslo–Bergen/Haugesund/
Stavanger er omtrent på samme nivå. Til sammen-

ligning har oljefondet gitt en gjennomsnittlig 
årlig avkastning på 2,42 % fra 1998 fram til ut-
gangen av 2011.

At både bygging og drift kan brukerfinansieres, 
kan også gi raskere utbygging av banene. 

Reduksjon av klimautslipp og trafikkulykker
Lyntognettet Oslo–Trondheim/Ålesund vil gi en 
reduksjon av klimagassutslipp på 688 000 tonn 
per år. Omtrent halvparten av dette kommer 
fra tungtrafikk overført fra vei til bane, mens 
overført fly- og biltrafikk vil bidra med ca. en 
fjerdedel hver. 

Antall drepte og hardt skadde i trafikken kan 
reduseres med 60 per år; 18 færre drepte og 42 
færre hardt skadde. Antall lettere skadde vil gå 
ned med 409 per år.

LYNTOGFAKTA

Deutsche Bahn International GmbH er Deutsche Bahns heleide datterselskap som tar seg av Deutsche Bahns plan- 

og analyseaktiviteter i utlandet. De ble i 2008 engasjert av Norsk Bane til en utredning av høyhastighetsbaner i 

Norge. Internasjonalt anerkjente Ottmar Grein, med 30 års erfaring fra planlegging av høyhastighetsbaner og 

medlem av den internasjonale jernbaneunionens høyhastighetskomité, har vært utredningsleder. Svenske Vectura 

AB bistod med norske og nordiske erfaringstall for bygge- og driftskostnader.

• Gjennomsnittlig billettpris Oslo–Ålesund: 750 kr 

• Samlet anleggskostnad: 145,1 mrd kr

• Driftsinntekter persontrafikk per år: 7,3 mrd kr

• Driftsinntekter godstrafikk per år: 3,5 mrd kr

• Driftskostnader per år: 2,7 mrd kr

• Årlig overskudd til inndekning av investeringer: 8,1 mrd kr

• Nedbetalingstid investeringer: 30 år, med en årlig rente på 2,9 %

• Reduksjon klimagassutslipp per år: 688 000 tonn

• Reduksjon antall drepte per år: 18 

• Reduksjon antall hardt skadde per år: 42

• Samfunnsøkonomisk gevinst på 1,51 kr per investert krone

DOVRESAMBANDET 
OSLO – TRONDHEIM/ÅLESUND:

(Alle tall i 2008-priser. Fra 2008 til 2012 har byggeprisindeksen for vei og baner steget med 13,5 %)

Land i Europa som har høyhastighetsbaner i drift, eller klare planer for dette. 

Land i Europa uten høyhastighetsbaner i drift, eller vedtatte planer for dette.
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Passasjergrunnlag Norge 2013: 

50 millioner innbyggere

Mange tror at befolkningstallet i Norge er så lavt at det ikke vil lønne seg å drive høyhastighetstog. Men ser 
man på passasjergrunnlaget, blir bildet et annet. Norge har Europas desidert høyeste antall innenriks flyreiser per 
innbygger. Oslo–Trondheim er Europas åttende mest trafikkerte flyrute, og vi flyr 10 ganger mer enn den jevne 
tysker. Litt tabloid kan man si at vi flyr som om vi var rundt 50 million innbyggere. I tillegg kjører vi lengst med 
bil per innbygger i Europa og har svært mye godstrafikk, særlig på lange distanser.  

Flyforbindelsene Ålesund–Oslo og Molde–Oslo 
har til sammen like mange reisende i året som 
Paris–Lyon hadde året før åpningen av lyntog- 
banen der, og langt flere enn det var mellom 
Madrid og Sevilla før åpningen av den høyhastig-
hetsbanen. I dag har Oslo–Trondheim dobbelt 
så mange flyreisende som Paris–Lyon hadde 
før lyntogene kom i drift der. Det Y-formede 
lyntognettet Oslo–Trondheim/Ålesund vil bli et 
samband med et svært høyt trafikkgrunnlag. 

I 2013 går det til sammen 47 fly daglig i hver 
retning mellom Oslo og Trondheim/Ålesund/
Molde. Lyntog gjennom Gudbrandsdalen vil 
være et raskere, rimeligere og mer komfor-

tabelt alternativ til disse flyvningene. I tillegg vil 
lyntog kunne ta opp passasjerer underveis, i 
motsetning til fly. Mange arbeidsreisende, pend-
lere og fritidsreisende som i dag oftest bruker bil, 
får et meget godt tilbud. Samlet vil det ved åpning 
i 2025 være grunnlag for minst 3 avganger med 
lyntog i timen gjennom Gudbrandsdalen, i hver 
retning.

Utvider markedsgrunnlaget
Flerbrukskonseptet som er planlagt, bidrar til å 
styrke trafikkgrunnlaget, inntektspotensialet og 
økonomien i prosjektene ytterligere. Godstrafik-
ken utgjør for eksempel ca. en tredjedel av inn-
tektsgrunnlaget for Oslo–Trondheim/Ålesund. 

Flystrekning År Antall reisende Høyhastighetsbane

Paris–Lyon 1980 940 000 I drift siden 23.09.1981

Madrid–Sevilla 1991 730 000 I drift siden 20.04.1992

Dovresambandet 2012 2 766 000

Oslo–Trondheim 2012 1 819 000

Oslo–Ålesund/Molde 2012 948 000



8

Oslo

Kristiansand

Gøteborg/København

Stockholm

Lillehammer

Dombås

Gjøvik Hamar

Trondheim

Steinkjer

Ålesund

Molde

Bergen

Haugesund

Stavanger

Selvsagt kan lyntog stoppe underveis!

Lyntog for alle

Deutsche Bahn har anbefalt et lyntogkonsept som ikke bare vil binde sammen de store byene, men også vil gi 
svært gode togtilbud for mellomliggende stasjoner. Lyntog vil berøre folks liv på en positiv måte, bidra til mer 
robuste regioner, skape større bo-, arbeids- og kompetanseområder og binde Norge tettere sammen. 

Det er en myte at lyntog ikke kan stoppe under-
veis.  Høyhastighetsbanen Tokyo–Osaka (51,5 
mil) har for eksempel 17 stasjoner, som betjenes 
i et varierende stoppemønster. Et eksempel fra 
Sverige er Botniabanan, mellom Kramfors og 
Umeå, som åpnet i 2010. Denne er dimensjonert 
for 250 km/t, tilrettelagt både for gods- og person-
trafikk og har 7 stasjoner på 13 mil, hvorav også 
små som Husum, Nordmaling og Hörnefors med 
henholdsvis ca. 2 000, 4 800 og 2 700 innbyggere.

Deutsche Bahn International har i sin utredning 
for Norsk Bane foreslått 19 stasjoner mellom Oslo 
og Ålesund og 18 mellom Oslo og Trondheim. 
Tilsvarende vil også gjelde for andre strekninger. 
Slik vil store deler av landet ta del i utviklingen, 
og negative sentraliseringstendenser reduseres.

Med traséene som er planlagt av Deutsche Bahn, 
rekker man å stoppe 7–10 ganger underveis, uten 

å bruke mer enn 2 ½ time mellom de store 
byene. Konkurransedyktige reisetider i forhold 
til både fly og bil vil gi rom for mange avganger. 
Det er planlagt én avgang i timen i hver retning 
mellom Ålesund/Molde og Oslo, to i timen 
mellom Trondheim–Oslo, og noen flere i rush-
trafikken. Det blir 3–4 tog per time i hver retning 
gjennom Gudbrandsdalen. 

En slik høy frekvens gir mulighet for å variere 
stoppmønsteret, slik vi kjenner det fra for eks-
empel Flytogets stopp på Lillestrøm, og flere 
andre stasjoner i det øvrige norske jernbane-
nettet. Mindre steder trenger ikke 4 tog i timen, 
men vil ha veldig stor nytte av å bli knyttet til 
lyntognettet med 1–2 stopp i timen.  Slik kan 
antall stasjoner utvides til 18–20 per strekning.  
Med et lyntognett i flerbrukskonsept, vil 80 % av 
Norges befolkning få lyntog.

LYNTOGFAKTA

Det går til sammen 47 fly daglig i hver retning mellom Oslo og Ålesund/Molde/Trondheim. Lyntog gjennom 

Gudbrandsdalen vil være et raskere, rimeligere og mer komfortabelt alternativ til disse flyvningene. I tillegg 

vil lyntoget kunne ta opp passasjerer underveis. Raske tog vil åpne for ny næringsaktivitet, dagpendling og 

fritidsreiser over større avstander.

Dovresambandet inngår i planer for et nasjonalt høyhastighetsnett 

som vil gi 80 % av Norges befolkning tilgang til nærmeste stasjon 

innen ca. 1 time eller mindre, samt forbindelse videre til Sverige, 

Danmark og kontinentet. Andre utvidelser, som forlenging nordover 

fra Steinkjer, kan også være aktuelle.

Nasjonalt høyhastighetsnett:
BINDER NORGE TETTERE SAMMEN
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Bygge på løsmasse eller fjellstøtt?

Norsk grunnfjell 
et godt grunnlag for lyntog 

Blir det for dyrt eller rett og slett umulig å bygge høyhastighetsbaner i Norge på grunn av alle fjellene? 
Eller kan norsk geografi og geologi by på fordeler for bygging av høyhastighetsbaner?

Tunnelbygging er faktisk betydelig rimeligere i 
Norge enn i de fleste land i Europa, blant annet 
på grunn av gode geologiske betingelser de fleste 
steder, særlig utenfor det sentrale Østlandet. Det 
berglendte terrenget gjør det også enklere å bygge 
fundamenter for broer og dagstrekninger. 

Tettbefolkede områder i Europa kan derimot by 
på store utfordringer for planlegging av høyhastig-
hetsbaner. Tradisjonelt europeisk jordbruksland 
kan være krevende for fundamentering av banene.

Ifølge Deutsche Bahn International vil derfor 
byggekostnader for norske høyhastighetsbaner 

ligge under det nivå som er nødvendig for mange 
prosjekter i Mellom-Europa.

Det også interessant at anleggskostnadene per 
kilometer for Dombås–Ålesund (174 mill. kr/km) 
er beregnet å bli lavere enn for Gardermoen–
Trondheim (185 mill. kr/km), selv om Dombås–
Ålesund har høyere tunnelandel. Forklaringen 
er blant annet generelt bedre geologiske beting-
elser i Møre og Romsdal enn på Østlandet og i 
Trøndelag.

Kanskje det ikke er så dumt å bygge landet på 
steingrunn likevel?

Strekning Andel åpen linje  Andel tunneler Andel broer

Oslo – Gjøvik – Moelv Planlagt 49,8% 44,6% 5,6%

Dombås – Ålesund Planlagt 46,8% 46,2% 6,9%

Gardermoen – Trondheim Planlagt 55,9% 39,2% 4,9%

Oslo – Bergen/Stavanger Planlagt 33,4% 60,2% 6,4%

Ski – Ørje Planlagt 66,3% 24,4% 9,3%

Köln – Rhein/Main I drift 68,4% 27,4% 4,2%

Hannover – Würzburg I drift 53,8% 37,0% 9,2%

Flytoget Oslo S – Gardermoen I drift 68,4% 31,1% 0,5%

Havnevik finner 
alternativt bilde
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Flerbrukskonseptet gir:

Effektiv godstransport

Det eksisterende norske banenettet er bygd for rundt hundre år siden, er stort sett enkeltsporet, utdatert og lite 
konkurransedyktig for både person- og godstrafikk. Transportørene rømmer derfor fra dagens bane over til vei, 
på tross av målsettinger om det motsatte. Nye dobbeltsporede høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept vil skape 
en helt ny kvalitet, kapasitet og regularitet for godstrafikk på bane. 

Begrenset effekt ved flere kryssingsspor
Flere kryssingsspor på dagens baner vil bare i 
begrenset grad øke kapasiteten for godstrafikk, og 
effektene vil ofte ikke stå i forhold til kostnadene 
og transportbehovene. Banene vil fortsatt gå 
mange steder på ustabil undergrunn og langs 
rasutsatte fjellsider. Hyppige stans i togtrafikken 
vil fortsatt være et problem. Flere kryssingsspor 
vil heller ikke gjøre noe med de mange krappe 
svingene og bratte stigningene i dagens bane-
nett. Dovre- og Raumabanen er for eksempel 
flere steder dobbelt så bratt som internasjonal 
standard krever. Alt dette reduserer jernbanens 
kapasitet, konkurranseevne og markedsandel i 
godstransporten.  

Nye forhold for godstrafikken
Med dobbelsporete høyhastighetsbaner i 
flerbrukskonsept vil jernbanen derimot ikke 
bare vinne tilbake tapt konkurranseevne innen 
godstrafikken, men også bli en drivkraft for 
næringsutvikling. Nye, og betydelig kortere 
traséer, med romslige svinger og slake stigninger 
vil spare energi, slitasje, tid og kostnader. Banene 
er planlagt med maksimalt 1,25 % stigning i 
henhold til internasjonal standard for godstra-
fikk. Det vil nesten doble lastekapasiteten per 
godstog, fra 800 tonn totalvekt i dag til 1500 
tonn, tilsvarende 60–70 gjennomsnittlig lastede 

trailere. De tyngste togene, med toppfart på 
120 km/t, er primært tenkt kjørt om natten. På 
dagtid kjøres lettere godstog (800 tonn) i opptil 
160 km/t. Dobbeltspor, fire spor i alle stasjoner 
og ekstra forbikjøringsspor sikrer samdrift for 
person- og godstog også på dagtid. Den totale 
transportkapasiteten vil øke med 15–20 ganger i 
forhold til dagens banenett. 

En ny kvalitet på banene vil gi bedre regularitet 
og leveringskvalitet, noe som vil gjøre godsfrakt 
på bane langt mer attraktivt for transportørene. 
Det legger til rette for en stor overføring av gods-
transport fra vei til bane og samtidig gi store 
positive effekter for næringsliv, trafikksikkerhet, 
miljø og veivedlikehold. Ifølge modellstudier 
fra Samferdselsdepartementet i Tyskland sliter 
for eksempel en trailer på 40 tonn like mye på 
veinettet som 60.000 personbiler. 

Frakttiden blir ca. 5 timer fra Ålesund og 
Trondheim til Oslo, eller til kontinentet over 
natten. Den kombinerte vei- og jernbanefor-
bindelsen som bygges over Fehmarn-beltet 
mellom Danmark og Tyskland er også med på 
å gi en sammenhengende forbindelse videre til 
Europa. I tillegg til ordinære godstog, vil også 
hyppige og raske persontog kunne benyttes til 
frakt av ekspressgods på en god måte.

LYNTOGFAKTA

• Total godskapasitet økes med 15–20 ganger i forhold til dagens jernbanenett. 

• Togene vil ankomme til avtalt tid på grunn av bedre kvalitet på banene.

• Et godstog vil kunne ta like mye last som 60–70 gjennomsnittlig lastede trailere.

• Mer gods fra vei til bane. 

• Store positive effekter for næringsliv, miljø, veislitasje og trafikksikkerhet. 
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Møre og Romsdal er et av landets fremste verdiskapings- og eksportfylker. Videre utvikling må sikres gjennom 
blant annet bedre samferdselsløsninger. Livskraftige regioner som Møre og Romsdal er viktig for verdiskapingen 
også i resten av landet. Fylkeskommunen, kommuner langs traseén og næringslivet har gått sammen og dannet 
Lyntogforum Møre og Romsdal, for å arbeide for realisering av lyntog i flerbrukskonsept til Møre og Romsdal. 
Dersom nødvendige politiske vedtak blir gjort, er det fullt mulig å gjennomføre utbyggingen innen 2025.

Trasé og stasjoner
Høyhastighetsbanen til Møre og Romsdal er 
planlagt som avgreining fra banen Oslo–Trond-
heim gjennom Gudbrandsdalen. Fra knutepunktet 
Dombås følger stasjonene Bjorli, Valldal, Vest-
nes, Skodje, Moa og Ålesund. Deutsche Bahn 
International anbefaler en linjeføring via en 
stasjon i Valldalen for å unngå rasfaren fra fjellet 
Mannen og en bratt stigning i Romsdalen. Det vil 
også ”åpne” området rundt Storfjorden på en ny 
måte, mens Raumabanen til Åndalsnes, som er 
kåret av Lonely Planet til Europas vakreste tog-
reise, kan bevares, og få en langt bedre markeds-
tilknytning gjennom felles stasjon med høyhas-
tighetsbanen på Bjorli. 

Dovresambandet er planlagt med baner på begge 
sider av Mjøsa, via både Hamar og Gjøvik, med 
sammenkobling ved Moelv, noe som også gir 
grunnlag for en ringbane rundt Mjøsa. 

Hastighet og reisetider
Alle traséene er dimensjonert for 270–300 km/t 
i persontrafikken, noe som gjør det mulig å kjøre 
Oslo–Ålesund via Gjøvik på 2 ½ time med 7–8 
stopp underveis eller på 2:53 timer med 13 stopp 
underveis. Reisetiden mellom Molde og Oslo/
Trondheim blir omtrent den samme som til/fra 
Ålesund. Det vil ta 25 minutter med tog fra Åle-
sund til Vestnes (inkludert stopp på Skodje), det 
samme som med bil fra Molde til Vestnes via den 
planlagte Møreaksen. Ålesund–Trondheim vil ta 
2:10 med 8 stopp underveis.  

Reisetider persontrafikk

Ålesund
Vestnes

Valldal

Åndalsnes Sunndalsøra

Surnadal

Skodje

Molde*

Moa

Bjorli

Dombås

Rindal

Oppdal

Berkåk

M
ot

 Tr
on

dh
ei

m

Raumabanen
Veiforbindelse

Traséer og stasjoner

*Ny undersjøisk veiforbindelse Molde – Vestnes, reisetid ca. 25 min.              

  Tilsvarende reisetid med lyntog Ålesund – Vestnes.

Ålesund 0:00

Moa 0:05

Skodje 0:15

Vestnes 0:25

Valldal 0:35

Bjorli 0:50

Dombås 1:05

Otta 1:15

Vinstra 1:25

Fåvang 1:30

Hafjell 1:35

Lillehammer 1:40

Moelv 1:50

Brumundal 1:55

Hamar 2:00

Stange 2:05

Tangen 2:10

Eidsvoll 2:15

Gardermoen 2:20

Lillestrøm 2:30

Oslo 2:40

Ålesund – Oslo (via Hamar)

Ålesund 0:00

Moa 0:05

Skodje 0:15

Vestnes 0:25

Valldal 0:35

Bjorli 0:50

Dombås 1:05

Oppdal 1:30

Berkåk 1:40

Gauldal 1:50

Melhus 2:05

Trondheim 2:10

Ålesund – Trondheim

Ålesund 0:00

Moa 0:05

Skodje 0:15

Vestnes 0:25

Valldal 0:35

Bjorli 0:50

Dombås 1:05

Otta 1:15

Vinstra 1:25

Fåvang 1:30

Hafjell 1:35

Lillehammer 1:40

Gjøvik 1:55

Raufoss 2:00

Jaren 2:10

Grua 2:15

Nittedal 2:20

Oslo 2:30

Ålesund – Oslo (via Gjøvik)

LYNTOGFAKTA
Oslo–Ålesund via Gjøvik vil ta 2 1⁄2 time, med 7–8 stopp underveis. Hvert stopp øker reisetiden med 4–5 minutter, 

inkludert nedbremsing, stasjonsopphold og akselerasjon. Uten stans ville toget brukt ca. 1 time og 55 minutter.  

Alle reisetidene er basert på 7–8 

stopp mellom endestasjonene, i 

et varierende stoppemønster. 

Reisetidene er avrundet til 

nærmeste 5 minutt. 

Et løft for samfunn og næringsliv:

Med lyntog 
til Møre og Romsdal

“Høyhastighetstog vil flytte markedene     
 nærmere og gjøre våre turistperler mer   
 tilgjengelige.” –Monja Mjelva, Hotel Union Geiranger
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Reisetiden Åndalsnes–Oslo vil være ca. 2:50 
timer, med ca. 45 minutters reisetid på Rauma-
banen Åndalsnes–Bjorli og bytte til høyhastig-
hetstog Bjorli–Oslo. Sunndal, Surnadal og Rindal 
kommuner vil få tilgang til lyntogstasjoner langs 
høyhastighetsbanen Oslo–Trondheim. Fra Sunn-
dalsøra vil det for eksempel ta ca. 1 time med bil 
til Oppdal og derfra ca. 2 timer med lyntog til 
Oslo og ca. en halv time til Trondheim.

Antall avganger
Det er planlagt 21 avganger per dag i hver retning 
mellom Ålesund og Oslo, to i timen i rushtid og 
én i timen ellers. Til sammenligning er det i 2013 
til sammen 15 fly per dag og retning på rutene 
Ålesund–Oslo og Molde–Oslo. Ca. 60 % av fly-
trafikken i 2025 er beregnet overført til lyntog 
(ca. 70 % for Oslo-Trondheim). I tillegg kommer 
blant annet betydelige overføringer av biltrafikk 

til og fra mellomliggende stasjoner. Deutsche 
Bahn International anbefaler hyppige avganger 
med forholdsvis korte tog (fire vogner og ca. 
200 sitteplasser) fremfor lengre tog og færre 
avganger.
 
Godstrafikken er viktig for Møre og Romsdal
Trafikkprognosene for 2025 viser grunnlag for 
9 godstog per dag i hver retning mellom Møre 
og Romsdal og Oslo. Flere av disse togene vil 
kjøre videre til eller komme fra Mellom-Europa. 
Dette vil føre til ca. 230 færre trailere per dag 
og retning gjennom Romsdalen. Gjennom en 
intervjuundersøkelse blant bedrifter i Møre og 
Romsdal i 2012 har også SINTEF vurdert gods-
potensialet. De kom til tilsvarende prognoser 
for godsmengdene på bane som Deutsche Bahn, 
som hadde basert sin prognose på tilgjengelig 
statistisk materiale. 

• 21 avganger med persontog i hver retning per dag mellom Møre og Romsdal og Oslo.

• To avganger per time og retning i rushtid.

• En komfortabel og effektiv reisemåte, hvor du kan bruke tiden slik du selv vil.

• Bidrar til å knytte regioner tettere sammen. 

• 9 godstog Ålesund–Oslo daglig i hver retning. 

• 230 færre trailere per dag og retning gjennom Romsdalen.
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Verdiskapingsfylket Møre og Romsdal:
STØRST EKSPORT PER SYSSELSATT I 2012

1 Møre og Romsdal 711

2 Hordaland 566

3 Vest-Agder 495

4 Sogn og Fjordane 459

5 Nordland 423

6 Telemark 397

7 Rogaland 385

8 Vestfold 375

9 Aust-Agder 314

10 Buskerud 278

11 Akershus 262

12 Oslo 237

13 Østfold 229

14 Finnmark 202

15 Sør-Trøndelag 178

16 Troms 173

17 Nord-Trøndelag 172

18 Oppland 166

19 Hedmark 92

Fylke
Eksport per 

sysselsatt i tusen kr

Kilde: “Eksport fra norske regioner - Hvorfor så store 

forskjeller”, Menon-publikasjon 2/2012, s. 13. Eksport 

av råolje og gass er holdt utenfor statistikken.

“Høyhastighetsbane i flerbrukerkonsept til Møre og Romsdal vil være viktig for å utvikle 
vår region og styrke den samlede konkurransekraften for våre bedrifter.”

– Rolf Fiskerstrand, CEO Fiskerstrand BLRT AS

LYNTOGFAKTA
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Oppsummering:

Realiserbart, bærekraftig, 
lønnsomt

For få innbyggere i Norge?
Hovedpoenget er ikke antall innbyggere, men 
antall passasjerer. Norge har flere ganger høyere 
innenlands flytrafikk per innbygger enn andre 
land i Europa. Flytrafikken mellom Ålesund/
Molde og Oslo er på samme nivå som mellom 
Paris og Lyon (940.000 flyreisende per år) før 
lyntogbanen ble åpnet der i 1981. Flystrekningene 
Oslo–Bergen og Oslo–Trondheim har begge rundt 
1,8 mill. reisende per år og er blant de mest 
trafikkerte i Europa. Når banene, i tillegg til 
fjerntrafikken, også legges til rette for regional-, 
InterCity- og godstrafikk gjennom et flerfunk-
sjonskonsept, gir det et svært høyt trafikk- og 
inntektsgrunnlag.

For dyrt å bygge?
Høy tunnelandel er ikke til å unngå. På den 
annen side er tunnelbygging betydelig rimeligere 
i Norge enn i de fleste land i Europa, blant annet 
på grunn av gode geologiske betingelser de fleste 
steder. Berglendt terreng gjør det også enklere å 
bygge fundamenter for broer og dagstrekninger 
enn for eksempel på jordbruksland, der funda-
menteringen kan være mye mer krevende. 
Byggekostnader for norske høyhastighetsbaner 
vil ligge under det nivå som er nødvendig for 
mange prosjekt i Mellom-Europa.

Dyre billetter?
Deutsche Bahn International (DBI) har regnet 
med ca. 750 kr i gjennomsnitt for en reise mellom 
Oslo og Trondheim eller Ålesund. Det tilsvarer 
en ordinær billettpris i 2. klasse på ca. 850 kr, ca. 
50 % høyere billettpriser i 1. klasse og forskjellige 
rabatterte billetter, med lavprisbilletter til ca. 
480 kr i 2. klasse. Andre rabatter, for eksempel 
for grupper, barn og honnør, er også lagt inn.  

Er lyntog lønnsomt?
Etter DBIs beregninger vil flerfunksjons høy-
hastighetsbaner i Norge gi så store årlige billett- 
og fraktinntekter at de vil dekke både løpende 
drifts- og vedlikeholdsutgifter og nedbetaling av 
investeringene i tog og bane i løpet av 30 år. 

Hva sier andre utredninger?
Jernbaneverkets lyntogutredning fra januar 2012 
konkluderte også med at inntektene ville dekke 
både drift og vedlikehold, men ikke med at de 
ville være tilstrekkelige til nedbetaling av inves-
teringene. Men da hadde Jernbaneverket valgt 
blant annet å utelate gods- og InterCity-tra-
fikken og mesteparten av underveis- og regio-
naltrafikken (de regnet med kun 3–5 stasjoner 
underveis). Jernbaneverket forutsatte også at 
bare 40–50 % av flypassasjerene vil velge lyntog 
ved mindre enn 2 ½ timers togreisetid og satte 
billettprisene helt ned til 455 kr i gjennomsnitt 
for Oslo–Trondheim (normalpris i dag er 885 
kr). Lyntog i flerbrukskonsept for langdistanse-, 
regional-/InterCity- og godstrafikk, jfr. blant 
annet DBIs utredning, vil gi større markeds-
grunnlag, inntekter og overskudd, som også kan 
benyttes til å betale ned investeringene. 

Bør vi ikke bygge ut InterCity først?
Det er viktig å planlegge slik at man løser utfor-
dringene både for langdistanse- og InterCity-
trafikken. Men med Jernbaneverkets IC-planer 
for Østlandet, vil tillatt hastighet de fleste steder 
bli begrenset til 130–200 km/t, mange steder til 
enda lavere hastighet. 250 km/t vil bare unntaks-
vis være oppnåelig, og bare på svært korte 
strekninger. Gjennomsnittfarten fra Oslo til Skien, 
Halden og Lillehammer vil etter Jernbaneverkets 
planer bli bare ca. 100 km/t for de raskeste togene. 

Det er dessverre ikke i samsvar med fremtidens 
krav og internasjonal utvikling. Flerfunksjons 
høyhastighetsbaner for 270–300 km/t er en 
fordel for både Østlandet og resten av landet. 
Østlandet vil få både kortere reisetider og langt 
flere avganger ved at IC-nettet blir bygget som 
en integrert del av høyhastighetsnettet.

Hva med inngrep i naturen?
Ethvert infrastrukturprosjekt fører naturlig nok 
til inngrep. Men blir inngrepene større av en 13 
meter bred bane i forhold til en 26 meter bred 
fire felts motorvei? Og vil høyhastighetsbaner 
føre til større inngrep enn dagens utbyggings-
planer fra Jernbaneverket? Det er mer et spørsmål 
om planlegging og planpremisser, og ikke om 
200 km/t eller 300 km/t. For eksempel blir 
utretting av dagens bane og utvidelse til dobbelt-
spor ofte lite miljøvennlig fordi eksisterende 
spor mange steder ligger på jordbruksland, nær 
vassdrag og bebyggelse. DBI anbefaler av flere 
grunner å bygge bane i ny trasé fremfor utretting 
av eksisterende. For eksempel var en østlig 
høyhastighetstrasé for Eidsvoll–Hamar for 300 
km/t, slik Norsk Bane og DBI anbefaler, klart 
foretrukket av miljøbevegelsen fremfor Jernbane-
verkets traséforslag for 200 km/t i Mjøsas strand-
sone. Et annet eksempel er traséforslaget for 
Oslo–Trondheim nord for Dombås. Der har DBI
planlagt en 16,5 km lang tunnel under Fokstumyra 
og en 5 km lang tunnel under Hjerkinnhø. Slike 
tunneler under reintrekkene vil være en klar 
miljøforbedring i forhold til dagens situasjon og 
evt. utrettinger av dagens spor.

Bedre med kryssingsspor for godstrafikk?
Flere og lengre kryssingsspor på eksisterende 
enkeltsporete baner kan riktignok bedre situa-
sjonen for godstrafikken, men er ikke tilstrekkelige 
til å oppnå det nødvendige løftet i kapasitet og 
attraktivitet. Planene fra DBI innebærer dobbelt-
spor på hele strekningen, samt forbikjørings-
muligheter for raskere persontog i alle stasjoner 
(som har fire spor) og ved ekstra forbikjørings-
spor. I tillegg kommer langt slakere stigninger 
som dobler lastekapasiteten per tog, kortere 
kjøredistanser, romslige svinger og en ny, ikke 
rasutsatt linjeføring på stabil undergrunn. Ny 
infrastruktur av høy kvalitet vil gi høy regularitet 
og sikre leveranser.

Hva er klimagevinsten?
DBI har beregnet at strekningene Oslo–Trond-
heim og Oslo–Bergen/Haugesund/Stavanger 
alene vil redusere CO

2-utslippene med ca. 1,5 
mill. tonn årlig fra 2025 pga. overført fly-, bil- 
og tungtrafikk. 

Er ikke 4–5 timer bra nok?
Noen innvender at omlegging av dagens baner 
mellom Oslo og Stavanger, Bergen og Trondheim 
for reisetider ned til 4–5 timer må være ”bra nok”. 
Slik tilsynelatende realisme er nok mer snus-
fornuftig enn fornuftig. Sammenlignet med 
høyhastighetsbaner er forskjellen i anleggskost-
nadene svært liten, mens forskjellen i markeds-
potensialet, inntektene og samfunnsnytten er 
svært stor. Internasjonal erfaring viser at tids-
faktoren er avgjørende. Ved 4 timers togreisetid 
er flyet fremdeles klart dominerende, ved 3 
timer tar toget rundt 50–60 % av markedet, ved 
2 ½ time eller bedre velger minst 75 % toget. En 
intervjuundersøkelse blant norske flypassasjerer 
bekrefter det samme. Madrid–Barcelona var for 
eksempel Europas mest trafikkerte flyforbin-
delse i 2007, på tross av en togreisetid på knapt 
4 timer. Derfor bygde Spania ny høyhastighets-
bane mellom byene som åpnet i februar 2008. 
Også mellom Paris og Lyon brukte togene ikke 
mer enn fire timer før Frankrike bygde lyntog der. 
 
Kan høyhastighetstogene stoppe underveis?
Ja. Den japanske lyntogbanen Tokyo–Osaka har 
for eksempel 17 stasjoner, som betjenes i et vari-
erende stoppemønster. Etter DBIs traséforslag 
Oslo–Ålesund ville toget brukt ca. 1:55 timer hvis 
det kjørte uten stopp. Hvert stopp øker kjøre-
tiden med ca. 4–5 minutt, inkludert nedbremsing, 
stasjonsopphold og akselerasjon. Togene har slik 
tid til 7–8 stopp innen en reisetid på 2 ½ time. 
Det er tilstrekkelig for konkurransen med fly. 
Overført flytrafikk (47 flyavganger per dag i hver 
retning mellom Oslo og Trondheim/Molde/
Ålesund i 2013) gir, sammen med biltrafikk og 
nygenerert etterspørsel grunnlag for minst 3–4 
lyntogavganger per time og retning gjennom 
Gudbrandsdalen. Det gir igjen grunnlag for å 
variere stoppemønsteret og slik utvide antall 
stasjoner til 18 fra Oslo til Trondheim og 19 til 
Ålesund.

Med effektiv oppfølging kan lyntog i Norge bli en realitet allerede innen 2025. Økonomisk, teknisk og 
markedsmessig ligger forholdene godt til rette.
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Vest-Telemarkrådet                                                                              Møte 26. november 2013  
 
 
 
Sak 58/2013  Statsbudsjettet 2014 – verknader for Telemark  
                       fylkeskommune som regional utviklingsaktør/samarbeidspart 
 
 
Bakgrunn: 
Vest-Telemarkrådet har invitert fylkesordførar Terje Riis Johansen til å delta i møtet  
26. november.  
Riis Johansen vil mellom anna orientere om det framlagte statsbudsjettet for 2014 og 
verknadene dette vil få for Telemark fylkeskommune som regional utviklingsaktør og 
samarbeidspart.  



Vest-Telemarkrådet                                                                              Møte 26. november 2013  
 
 
 
Sak 59/2013  Mogleg oppbygging av lokale akutt – team i Vest-Telemark.  
                      Orientering v/Arild Sørensen Norsk Luftambulanse, 
Bakgrunn: 
I e-post av 4. september vender regionsjef Arild Sørensen i Norsk Luftambulanse seg til Vest-
Telemarkrådet med spørsmål om å delta i eit rådsmøte for å informere nærare om prosjektet: 
”Mens du venter på ambulansen”.  
Sørensen viser til ei tilsvarande orientering i møte med Vest-Telemark Brannvesen i august 
der det framkom skepsis til deltaking ut frå økonomiske vurderingar.  
 
På bakgrunn av dette er Arild Sørensen invitert til møtet i Vest-Telemarkrådet 26. november 
der han vil orientere nærare om saken. Vi har også invitert brannsjef Tore Metveit frå Vest-
Telemark Brannvesen til å delta i møtet. 



Vest-Telemarkrådet                                                                              Møte 26. november 2013  
 
 
 
Sak 60/2013  Høyring regional plan for samordna areal og transport i 
                       Grenland 2014 - 2025 
 
Bakgrunn: 
I brev frå Telemark fylkeskommune datert 25. oktober 2013 vert mellom andre Vest-
Telemarkrådet invitert til å uttale seg om Regional plan for samordna areal og transport i 
Grenland 2014 – 2025. 
Føremålet med planen er å legge til rette for auka folketal og berekraftig utvikling i Grenland. 
For å få til dette må regionen vera attraktiv. Ein ynskjer å planlegge for Grenlandsregionen 
som heilskap og finne løysingar på tvers av kommunegrensene. 
Planarbeidet er gjennomført innafor organiseringa av Bystrategi Grenland, med deltaking frå 
Statens vegvesen, Jernbaneverket og kommunane Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan. 
Planen omhandlar senterstruktur, bustadbygging, næring, grønstruktur, jordbruk og areal til 
framtidig infrastruktur. 
Fylkeskommunen ber også om synspunkt i høve til handelsetableringar på Kjørbekk og 
Enger. 
Frist for høyringsuttaler er sett til 1. januar 2014.  
 
Vest-Telemarkrådet gav i januar i år uttale til Delplan for samordna areal og transport i 
Grenland. Rådet hadde der innspel om kollektivknutepunkt i tilknytning til innfartsårene, 
auka vegstandard og auka tilrettelegging for kollektivtransporten. 
I eige innspel til planprogrammet 21. mai peika Vest-Telemarkrådet også på behovet for 
koordinering mellom ATP Grenland og ATP Telemark. 
 

 
Lenke til Regional plan for samordna areal 
og transport i Grenland 2014-2025 finn de 
her:http://www.telemark.no/Media/Files/Are
albruk-og-transport/Bystrategi/ATP-
Grenland/ATP-Grenland-Hoeringsdokument 
 
 
 
 
 
 

 
Forslag til vedtak: 
Vest-Telemarkrådet ynskjer å gje uttale i høve til regional plan for areal og transport i 
Grenland 2014 - 2025 
Regionrådsleiar får i oppdrag å lage utkast til uttale som vert sendt ordførarane for 
godkjenning. 
 

http://www.telemark.no/Media/Files/Arealbruk-og-transport/Bystrategi/ATP-Grenland/ATP-Grenland-Hoeringsdokument
http://www.telemark.no/Media/Files/Arealbruk-og-transport/Bystrategi/ATP-Grenland/ATP-Grenland-Hoeringsdokument
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Høring og offentlig ettersyn av Regional plan for samordna areal og transport i Grenland 

2014 - 2025  

 

Telemark fylkeskommune, fylkesutvalet, vedtok i møte 22.10.2013 (sak 105/13) å legge 

«Regional plan for samordna areal og transport i Grenland 2014-2025» ut til offentlig 

ettersyn i perioden frem til 01.01.2014, jf. plan- og bygningsloven § 8-3. 

Hensikten med planen er å legge til rette for befolkningsvekst og en bærekraftig utvikling i 

Grenland. For å få til dette må regionen være attraktiv. Dette oppnås blant annet ved å 

planlegge for Grenlandsregionen som en helhet og finner løsninger på tvers av 

kommunegrensene.  

Planarbeidet er gjennomført innenfor organiseringa av Bystrategi Grenland, med deltagelse 

fra Statens vegvesen, Jernbaneverket, kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan. 

Tema som planen omhandler er senterstruktur, boligbygging, næring, grønnstruktur, 

jordbruk og areal til fremtidig infrastruktur.  

Den regionale planen består av planbeskrivelse, bestemmelser, plankart og 

handlingsprogram.  

Vi ønsker synspunkter på planen som helhet.  

 

 For handelsetableringer på Kjørbekk og Enger ønskes synspunkter på 

følgende to alternativer:  

 

A: Minstestørrelse Kjørbekk: 3.000 m2   

     Minstestørrelse Enger: 10.000 m2  

 

B: Minstestørrelse Kjørbekk: 2.500 m2  

     Minstestørrelse Enger: 5.000 m2  

 

Høringsutkast, utredninger og andre vedlegg finnes på www.telemark.no/ATP-Grenland 

Høringsinnspill sendes til Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien, evt. 

post@t-fk.no 

 

  Frist for høringsinnspill er 01.01.2014 

Endelig vedtak blir i fylkestinget våren 2014. 

 

Lurer du på noe? 

Ta kontakt med: 

Are Kristiansen – 99 32 51 80 – are.kristiansen@faveoprosjektledelse.no 

Torbjørn Landmark – 91 55 26 84 – torbjorn.landmark@t-fk.no 

http://www.telemark.no/ATP-Grenland
mailto:post@t-fk.no
mailto:are.kristiansen@faveoprosjektledelse.no
mailto:torbjorn.landmark@t-fk.no


 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 
Evy-Anni Evensen 

Fylkesrådmann 

 

 

Vedlegg: 

Planforslag Regional plan for samordna areal og transport i Grenland 2014-

2025 

 

 

Saksprotokoll, saksfremlegg, underlagsrapporter (handelsanalyse m.m.), risiko- og 

sårbarhetsvurdering og konsekvensutredningen av planen finner du på 

www.telemark.no/Planer.  
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Adresseliste:  

 

Kommuner v/ordfører og rådmann  
 

Bamble kommune Postboks 80, 3993 Langesund 

Bø kommune  Postboks 83, 3833 Bø i Telemark  

Drangedal kommune Gudbrandsvei 7, 3750 Drangedal  

Fyresdal kommune 3870 Fyresdal 

Hjartdal kommune 3692 Sauland  

Kragerø kommune  Postboks 128, 3791 Kragerø  

Kviteseid kommune  3850 Kviteseid  

Nissedal kommune  3855 Treungen  

Nome kommune  Ringsevja 30, 3830 Ulefoss  

Notodden kommune  Postboks 193, 3672 Notodden  

Porsgrunn kommune  Postboks 128, 3901 Porsgrunn  

Sauherad kommune  Idunsvoll 3, 3812 Akkerhaugen  

Seljord kommune  Brøløsveien 13A, 3840 Seljord  

Siljan kommune  Postboks 16, 3749 Siljan  

Skien kommune  Postboks 158 Sentrum, 3701 Skien  

Tinn kommune  Postboks 14, 3661 Rjukan  

Tokke kommune  Storvegen 60, 3880 Dalen  

Vinje kommune  3890 Vinje  

Vest-Telemarkrådet  Veksthuset, Granliv. 1A, 3850 

Kviteseid  

Grenlandssamarbeidet  v/K. Resare, Postboks 158, 3701 Skien 

Midt-Telemarkrådet  Postboks 83, 3833 Bø i Telemark  

Kongsbergregionen  Postboks 115, 3602 Kongsberg  

KS-Telemark  Fylkesbakken 6, 3715 Skien  

Vekst i Grenland  Kjølnes Ring, 3918 Porsgrunn  

Midt-Telemark Næringsutvikling AS  Postboks 4, 3833 Bø i Telemark  

Vest-Telemark Næringsutvikling  Veksthuset, Granliv. 1A, 3850 

Kviteseid  

Notodden Utvikling AS  Hydroparken, Bygg 90, 3674 Notodden  

 

Fylkeskommuner 

Aust-Agder 

fylkeskommune  
 

Postboks 788 Stoa, 

4809Arendal  
 

Buskerud fylkeskommune  
 

Postboks 3563, 3007 

Drammen  
 

Vestfold fylkeskommune  
 

Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg  
 

 

Statlige og regionale offentlige organ  

 

Fylkesmannen i Telemark  Postboks 2603, 3707 Skien  

Høgskolen i Telemark  Postboks 203, 3901 Porsgrunn  

Innovasjon Norge - Telemark  Uniongata 18, 3732 Skien  

NAV Telemark  Postboks 2860 Kjørbekk, 3702 Skien  

NVE  Postboks 2124, 3103 Tønsberg  

Statens vegvesen Region Sør  Serviceboks 723, 4808 Arendal  



Jernbaneverket  Postboks 4350, 2308 Hamar  

NHO - Telemark  Klostergt. 33, 3732 Skien  

LO Telemark  Postboks 242, 3901 Porsgrunn  

 

Næringsaktører 

Norges Lastebileierforbund, Telemark  Postboks 7134 St. Olavs plass, 0130 

Oslo  

Agder-Telemark Skogeierforening  Postboks 116 Sentrum, 3701 Skien  

Telemarksforsking  Postboks 4, 3833 Bø i Telemark  

Telemarkskanalen  her  

Ungt Entrepenørskap, Telemark  Søve vgs, 3830 Ulefoss  

Arkaden Skien, v/A. K. H. Ovastrøm Postboks 3100 Bruene 1, 3724 

Arne Thorsen Spedisjon AS v/E. 

Andreassen 

Kjørbekkdalen 10, 3735 Skien 

Vestviken Kollektivtrafikk Postboks 8, Sentrum, 3101 Tønsberg 

Grenland Invest AS v/P. S. Dahle Postboks 3152 handelstorget, 3702 

Skien 

Feltspatcompagniet AS Gangveien 6, 3960 Stathelle 

Tellefsen Invest v/Vidar Tellefsen Stokkevannsveien 12, 3960 Stathelle 

Skiens Næringsforening Postboks 299, 3701 Skien 

Veitvedt Eiendom AS  Europaveien 139, 3960 Stathelle 

Hybeko AS v/S. I. Forland Bøleveien 212, 3713 Skien 

Porsgrunn Min By Storgata 146, 3915 Porsgrunn 

Ineos Bamble v/Terje Christensen Asdalstrand 291, 3960 Stathelle 

Invest Telemark Vestfold AS Postboks 77, 3833 Bø i Telemark 

COOP Norge Eiendom AS v/A. 

Gulsett 

Postboks 128, 1501 Moss 

Kjørbekk og Rødmyr 

Interesseorganisasjon 

Hagebyvegen 39, 3734 Skien 

Rom Eiendom AS v/S. Ellingsen Schweigaardsgate 23, 0048 Oslo 

Herøya Næringspark Tormod Gjestelandsveg 16, 3936 

Porsgrunn 

Brattsberggruppen Ferjegata 5, 3921 Porsgrunn 

Sector Eiendomsutvikling Box 164 Skøyen, 0212 Oslo 

 

Andre 

Naturvernforbundet i Telemark  V/Tormod Svartdal Fogtegt. 19, 3936 

Porsgrunn 

Telemark Idrettskrets  Fridtjof Nansensgt. 19C, 3700 Skien  

Elevorganisasjonen i Telemark  v/S. S. Andersen, Sjeseveien 10, 3970 

Langesund 

Studentorganisasjonen i Telemark  Kjølnes Ring 56, 3918 Porsgrunn  

Telemark Landbruksselskap  Gjerpensgate 14, 3708 Skien  

Telemark Bondelag  Bøvegen 271, 3810 Gvarv  

Trygg Trafikk  Postboks 2844, 3702 Skien  

Eldrerådet Telemark  v/Evy H. Wang - her  

Telemark Ungdomsråd  Her  

Rådet for funksjonshemma Her 

Natur og Ungdom, Telemark Postboks 4783 Sofienberg, 0506 Oslo 

Telemark jordvernforening v/T. R. 

Kaasa 

Lidvegen 14, 3719 skien 



Telemark Blindeforbund  Postboks 3003 Handelstorget, 3707 

Skien  

 

 

 


	Møteinnkalling
	Sakliste 
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