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Til medlemmene av Vest-Telemarktinget 

              22. november 2016     
 
 
 
 

 
          Innkalling til møte i Vest-Telemarktinget 
 
                   
          
 
                                    Stad:        Fyresdal Næringshage, Fyresdal 
                                    Dato:       Tysdag 6. desember 2016  
                                    Kl.slett:   12.30   (lunsj kl 11.30) 
 
 
I tråd med vedtektene blir det no kalla inn til møte i Vest-Telemarktinget i Fyresdal Næringshage, Fyresdal. 
 
Tinget skal handsame forslag til revidert budsjett 2016 samt forslag til budsjett 2017 for Vest-Telemarkrådet.  
Møtelyden vil også få nærare orientering om fylgjande sentrale saker for regionen: 

- Interkommunalt samarbeid 
- ByRegionprogrammet 
- Vest-Telemarkkonferansen 

 
Avslutningsvis vil det bli omvisning i næringshagen, der kommunens administrasjon nyleg har flutt inn i nye og 
flotte lokaler. 
 
 
Vi ynskjer vel møtt i Fyresdal 6. desember ! 
 
 
 
 
 
Venleg helsing 
Vest-Telemarkrådet 
 
 
 
Erik Skjervagen (sign)                                                                        Kjell Gunnar Heggenes 
Regionordførar                                                                                    Regionrådsleiar 



Vest-Telemarktinget                                                         Møte 6. desember 2016  
 
 
 
 
 
Sakliste til møte i Vest-Telemarktinget 6. desember 2016  
 
 
 
     07/2016   Opprop 
 
 

08/2016   Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
 

09/2016   Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med 
                 regionordførar     

 
 

10/2016   Forslag til justert budsjett 2016 for Vest-Telemarkrådet 
 
 
11/2016   Forslag til budsjett 2017 for Vest-Telemarkrådet 
 

 
     12/2016   Orienteringssaker 

- Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark 
- ByRegionprogrammet 
- Vest-Telemarkkonferansen 
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Sak 10/2016   Forslag til justert budsjett 2016 for Vest-Telemarkrådet 
 
Justering av budsjett fylgjer ”Årshjul for økonomirutiner i Vest-Telemarkrådet”. Normalt er 
justert budsjett handsama i Vest-Telemarkrådet i oktober. Sidan justert budsjett 2016 fyrst var 
klart i november, vert justert budsjett handsama i Vest-Telemarktinget 06.12.2016. 
 
Vest-Telemarkrådet legg med dette fram forslag til justert budsjett 2016. 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Vest-Telemarktinget godkjenner det framlagte forslaget til justert budsjett 2016. 
 



 

Forslag til  

Justert budsjett 2016 

Vedlegg til sak i  Vest-Telemarktinget 06.12.2016 

Vest-Telemarkrådet, Kviteseidgata 18, 3850 Kviteseid 
Tlf: 415 52 775, kgh@vest-telemark.no, www.vt-radet.no 

Org. nr: 975.476.588



Justert budsjett 2016 for Vest-Telemarkrådet 

Opphaveleg budsjett 

Budsjettet til Vest-Telemarkrådet er basert på kostnadar knytt til drift av faste administrative oppgåver, 
gjennomføring av fellesprosjekt finansiert av Fylkesmannen, driftskostnader for fellestenesta 
Etablererkontoret, og tilskot til mellom anna Vest-Telemarkkonferansen og yrkesmessa på Dalen.  

Driftsbudsjett 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. Dei øvrige kostnadane er knytt til prosjekt 
med tilhørande finansiering. Fylkesmannen i Telemark har sett av 1.710.000 i skjønnsmidler til 
prosjektarbeid i Vest-Telemark i 2016. 

Driftsbudsjettet aukast i tråd med TUF sine justeringar, som i år er estimert til  2% frå 2015 til 2016. 
Rådets driftsbudsjett 2015 var på kr 4.272’ og etter justering er budsjettet for 2016 på kr 4.357’. Totalt 
er budsjettet til VTR for 2016 på 7.925’ ,- når ein også tek med disponering av Skjønnsmidlar frå 
Fylkesmannen (1710’), planlagt bruk av avsette bundene fond (929’) og gjennomføring av prosjektet ByR 
Vest-Telemark (895’) som er finansiert av eksterne midlar frå KMD.  

Rutinar for justering av budsjett i Vest-Telemarkrådet 

Justering av budsjett fylgjer ”Årshjul for økonomirutinar i Vest-Telemarkrådet”. Normalt er justert 
budsjett handsama i Vest-Telemarkrådet i oktober. Sidan justert budsjett 2016 først var klart i november, 
vert justert budsjett handsama i Vest-Telemarktinget 06.12.2016.  

Reduksjon i fast løn 

Arbeidet med digitalisering og synlegheit på nett har vore eit samarbeidsområde over lengere tid i Vest-
Telemark. I opphaveleg budsjett for 2016 var det sett av lønnsmidlar for å kunne fylle ei ekstra 
stillingsressurs for å styrke arbeidet med kommunale nettsider. Etter at administrasjonen fekk klare 
signal på at ei slik tilsetting ikkje var ynskjeleg å vidareføre, vert midlane sett av på fond for kjøp av 
tenester. Også i det vidare arbeidet vil satsinga være knytt til samarbeidsgruppa «webforum» i Vest-
Telemark. 

Prosjekt «Interkommunalt samarbeid» - kostnadane kjem fyrst i 2017 

Justert budsjett har ein redukjon i konto 1370 «Frå andre (private)» på om lag 1 million. Dette har 
grunnlag i at det pågåande prosjektet «Interkommunalt samarbeid» som har sett av 1 million til kjøp av 
tenester, ikkje vil vil belaste rekneskapen med desse kostnadane før nyttår. Dei vert derfor sett av på 
bunde fond til same bruk i 2017. Prosjektet er planlagt for 2016-2017. 

Fotballprosjekt og omlegging av rekneskap 

Prosjekt Vest-Telemark er eit grasrotinitiativ med mange samfunnsbyggande fasettar. Arbeidsutvalet (AU) 
løyvde 120’ til å stø dette arbeidet i 2016 (konto 1450). Dette kjem fram av justert budsjett. Kostnadar 
knytt til nytt rekneskapssystem og rekneskapstenesta for VTR er også justert, og sett på ein anna konto 
enn i opphaveleg budsjett (konto 1350). 

Oppsummering 

Mindreforbruket skyldast «forsinking» av pågåande prosjekt med 1 million, og at ein har lågare 
lønskostnadar enn budsjettert. Justert budsjett til VTR for 2016 er på 6.641’, med bruk av bundene fond 
på 551’ og avsetting av til bundene fond for 2017 på 1000’. Det er endring i fellesprosjekt som er 
hovudgrunn til dei største endringane i justert budsjett 2016.  

Forslag til justert budsjett for Vest-Telemarkrådet 2016 
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Spesifisert budsjett 2016 

Det justerte busjettet under syner aktivitet for Vest-Telemarkrådet i 2016.   

Forslag til justert budsjett for Vest-Telemarkrådet 2016 
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Budsjett - VTR 2016

Konto 
nr.:

Konto (T) 2014 2015 2016 Justert 
2016

1010  Fast lønn 1	895 1860 1990 1	501

1050  Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 0 40 40 1

1053 Annen lønn og trekkpliktig ytelser 21

1080 Godgjersle folkevalgte 35 35 35 50

1090  Pensjonsinnskudd og trekkpliktige 
forsikringsordning 

253 245 266 200

1099  Arbeidsgiveravgift 240 235 252 190

1100  Kontormateriell 95 20 25 5

1115  Matvarer 204 207 200 154

1120  Annet forbruksmateriell / råvarer og 
tjenester 

70 20 50 106

1130  Post, banktjenester 57 60 60 15

1131 Telefon 9

1140  Annonse, reklame, informasjon 161 65 50 50

1150  Opplæring, kurs 205 20 80 90

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

39 75 100 135

1161 Kilometergodgj. skattepliktig 1

1165  Andre oppgavepliktige godtgjørelser 19 0 20 0

1170  Transportutgifter og drift av egne 
transportmidler 

17 10 10 40

1185 Forsikringer og utgifter til vakthold og 
sikring

6 6 6 7

1190  Leie av lokaler og grunn 64 105 115 133

1195  Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 
(tilskuddsportalen) 

150 420 279 156

1200  Inventar og utstyr 150 50 50 180

1240  Serviceavtaler og reperasjoner 12 0 0 0

1270  Konsulenttjenester 147 0

1330  Fra fylkeskommuner 100 100 100 0

1350 Andre kommuner 225

1370  Fra andre (private) 498 2525 4160 3042

1375 Kjøp fra IKS 0 57 60 60

1430 Til fylkeskommuner 250 50 150

1450  Til kommuner 1	000 100 150 120

1470  Til andre (private) 700 150 0

1500  Renteutgifter, provisjoner og andre 
finansutgifter 

0 0

1620 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer 
o.l. ute

0 0

1700 Fra staten −1710 −2605 −2605 −2605

1730 Fra fylkeskommuner −2093 −2135 −2178 −2178

1750 Fra kommuner −2093 −2135 −2178 −2178

1770 Fra andre (refusjon fra andre) 0 0 0

1830 Fra fylkeskommuner −525 0 0 0

1850 Fra kommuner −19 −19 −19 −19

1900 Renteinntekter −21 −300 −240 −110

Refusjon, sykepenger −270 0 0

Fra bundene fond −1350 −120 −929 −551

Til bundene fond 1695 929 1000

Sum 0 0 0 0



Arbeidsprogram for Vest-Telemark 2016-2017 
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Vedteke arbeidsprogram for Vest-Telemarkrådet  2016 – 2017 

 
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 
• Fullføre prosessen rundt kommunereformen i Vest-Telemark 

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. 
• Vidareutvikle den regionale etablerertenesten, gjennomføre Byregionprogrammet og 

samarbeide med næringshagane i regionen også knytt til SIVA  

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.

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. 



Avsette fond 2016 

Oversikt på generellt disposisjonsfond og bundene fond i Vest-Telemarkrådet 2016. 
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Fond - 2016

P.nr.: Beskrivelse Budsje0	2016

Generellt	disposisjonsfond 1	639	150

Bundene	fond

312 Tiltak	i	IKT-strategien 921	282

314 ByR	i	Vest-Telemark 595	000

331 Webforum,	neJsamarbeid 334	000

322 Kommunereforma 139	982

Fondsmidlar,	grunnfondet	(frå	fellesfondet) 3	250	000

Totalt	avse0	fond 6	879	414



Prosjektoversikt 

Oversikt over prosjekt knytt til justert budsjett for Vest-Telemarkrådet 2016. 

Pnr Prosjekt 2015 Budsjett 
2016

Justert 
2016

Finansiering Prosjektstatus Start Slutt

1112 Etablererkontoret i 
Telemark 420 420 605 Driftsbudsjett 2015

Planlagt og fullfinansiert. 
Gjennomføring avviker fra 
opprinnelig budsjett.

2015 2017

1102 Tiltak i IKT-strategien 50 0 310 Bundene fond Aktivt 2012 2016

1104 Tellus-forum 30 30 66 Driftsbudsjett 2015 Aktivt 2011 Løpande

1105 Tilskuddsportalen 80 80 60 Driftsbudsjett 2015 Aktivt 2013 Løpande

1106 Origo 30 30 0 Driftsbudsjett 2015 Avsluttet 31.10.2016 2011 2016

1108 Vest-
Telemarkkonferansen 
og yrkesmessa

100 100 150 Driftsbudsjett 2015 Samla - same beløp. 2003 Løpande

1107 Vest-Telemarkbrosjyra 50 50 60 Driftsbudsjett 2015 Løpande 2014 Løpande

1103 Webforum - 
nettsamarbeid

866 334 280 Skjønnsmidlar 2015 Påbegynt 2015 2017

1110 Kommunereform i VT - 
2015

600 100 356 Skjønnsmidlar 2015 Avslutta. 2015 2016

1109 Byregionprogrammet 300 1490 1568 KMD Finansiert, noko redusert 
ramme. 2015 2017

Skjønnsmidlar 2016
1710 0 Skjønnsmidlar 2016 1000’ til bundet fond 2017, 

710’ til ByR wp4 2015 2016

Forslag til justert budsjett for Vest-Telemarkrådet 2016 
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Finansiering - driftsbudsjett 

Under er oppsettet for finansiering og kommunal andel for Vest-Telemarkrådet. 
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Lenke	@l	states@kken	i	SSB:	www.ssb.no

Finansiering, drift av Vest-Telemarkrådet 2016

Kommune Fast	fordeling %-vis	
innbyggerandel %-andel Andel	for	2016

Fyresdal kr	181	550 9,18	% kr	99	951 kr	281	501

Nissedal kr	181	550 10,17	% kr	110	809 kr	292	359

Kviteseid kr	181	550 17,43	% kr	189	892 kr	371	442

Seljord kr	181	550 21,22	% kr	231	166 kr	412	716

Tokke kr	181	550 15,92	% kr	173	413 kr	354	963

Vinje kr	181	550 26,08	% kr	284	068 kr	465	618

Vest-Telemark kr	1	089	299 100,00	% kr	1	089	299 kr	2	178	598

Fordeling

Totalt	budsje0	for	2016 kr	4	357	195

TUF: kr	2	178	598

Prosentvis	fordeling: kr	1	089	299

Fast	fordeling: kr	1	089	299

Folketal per 1. januar 2015

Kommune Antall	
innbyggerar Prosent Kjelde Publiseringsdato		

på	SSB.no

Fyresdal 1298 9,18	% SSB.no 19.02.2015

Nissedal 1439 10,17	% SSB.no 19.02.2015

Kviteseid 2466 17,43	% SSB.no 19.02.2015

Seljord 3002 21,22	% SSB.no 19.02.2015

Tokke 2252 15,92	% SSB.no 19.02.2015

Vinje 3689 26,08	% SSB.no 19.02.2015

Vest-Telemark 14146 100,00	%

http://ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/aar/2015-02-19?fane=tabell&sort=nummer&tabell=218730
http://SSB.no
http://SSB.no
http://SSB.no
http://SSB.no
http://SSB.no
http://SSB.no
http://SSB.no
http://ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/aar/2015-02-19?fane=tabell&sort=nummer&tabell=218730
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!
Årshjul for økonomirutinar i Vest-Telemarkrådet 

Utforma på møte med revisor Valeria Sund, økonomisjef Lothar Edel og rekneskapsførar Aud Eli Unhjem 09.09.2014  
Oppdatert av Ole Dalen: 11.09.2014 !!!

!
*VTR får tilsendt regnskapsfil over alle bilag før regnskapsgjennomgang.

Dato Aksjon Forklaring

15. januar Rapportering til Fylkesmannen VTR administrasjonen har ansvar for å rapportere.

15. januar Brønnøysundregisteret Oppdatering

1. februar Søke skjønnsmidler VTR administrasjonen har ansvar for å søke.

10. februar Fristen for å søke moms 
kompensasjon

Revisor skal attestere og gå gjennom alle bokførte 
bilag før dette.

15. februar Avlagt årsregnskap og 
årsberetning

Styret skal ha dette lagt fram, mellom 15. feb og 15. 
april

31. mars Årsberetning Skal leverast til revisjon 31. mars.

? Rapportering til KOSTRA Sendes inn fra regnskapssystemet.

1. april Sikre overføring av Skjønnsmidler Fylkesmannen overfører midlene til kommunen.

1. april Sende krav til kommunane Følger avtale med i TUF

31. mars Rapportering til TUF Rapport i fohold til avtalt ramme på drift i VTR.

15. mai *Regnskapsgjennomgang Samspill mellom VTR og regnskapskontor. 

15. 
september

*Regnskapsgjennomgang Samspill mellom VTR og regnskapskontor. 

sept - oktober Justering av budsjett Justere budsjett på høsten

10. november Budsjett Blir behandlet i tinget siste møte før jul (2014: 
behandling 25. november)

15. november *Regnskapsgjennomgang Samspill mellom VTR og regnskapskontor. 
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Sak 11/2016   Forslag budsjett 2017 for Vest-Telemarkrådet 
 
 
Bakgrunn. 
I tråd med etablerte økonomirutiner leggast sak med forslag til budsjett for komande år fram 
for handsaming i Vest-Telemarktinget 6. desember. 

Budsjettet er basert på kostnader knytt til drift av faste administrative oppgåver, 
gjennomføring av fellesprosjekt finansiert av Fylkesmannen, driftskostnader for fellestenesta 
Etablererkontoret, og tilskot til mellom anna Vest-Telemarkkonferansen og yrkesmessa på 
Dalen.  

Driftsbudsjett 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. Vi legg til 
grunn i budsjettet at Fylkesmannen i Telemark vidarefører ordninga med skjønnsmidler til 
prosjektarbeid i Vest-Telemark med 1.710.000 for 2017. 

Driftsbudsjettet aukast i tråd med TUF sine justeringar, som igjen regulerast etter 
konsumprisindeksen. I år er prisveksten estimert til  3,6% frå 2016 til 2017. Rådets 
driftsbudsjett 2016 var på kr 4.357’ og etter justering er budsjettet for 2017 på kr 4.514’. 
Totalt er budsjettet til VTR for 2017 på 8.812’ ,- når ein også tek med disponering av 
Skjønnsmidlar frå Fylkesmannen (1710’), planlagt bruk av avsette bundene fond (1448’) og 
gjennomføring av prosjektet ByR Vest-Telemark (895’) og klyngesamarbeidet (250’) som er 
finansiert av eksterne midlar frå KMD.  

Til grunn ligg også Vest-Telemarkrådet  sitt arbeidsprogram for 2016-2017 vart godkjent i 
Vest-Telemarktinget 1. desember 2015. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Vest-Telemarktinget godkjenner det framlagte forslaget til budsjett 2017. 
 
 



 

Forslag til  

Budsjett 2017 

Til handsaming i Vest-Telemarktinget 06.12.2016 

Vest-Telemarkrådet, Kviteseidgata 18, 3850 Kviteseid 
Tlf: 415 52 775, kgh@vest-telemark.no, www.vt-radet.no 

Org. nr: 975.476.588



Budsjett 2017 for Vest-Telemarkrådet 

Budsjettet til Vest-Telemarkrådet er basert på kostnadar knytt til drift av faste administrative 
oppgåver, gjennomføring av fellesprosjekt finansiert av Fylkesmannen, driftskostnader for 
fellestenesta Etablererkontoret, og tilskot til mellom anna Vest-Telemarkkonferansen og 
yrkesmessa på Dalen.  

Driftsbudsjett 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. Dei øvrige 
kostnadane er knytt til prosjekt med tilhørande finansiering. Vi legg til grunn i budsjettet at 
Fylkesmannen i Telemark vidarefører ordninga med skjønnsmidler til prosjektarbeid i Vest-
Telemark med 1.710.000 for 2017. 

Driftsbudsjettet aukast i tråd med TUF sine justeringar, som igjen regulerast etter 
konsumprisindeksen. I år er prisveksten estimert til  3,6% frå 2016 til 2017. Rådets 
driftsbudsjett 2016 var på kr 4.357’ og etter justering er budsjettet for 2017 på kr 4.514’. 
Totalt er budsjettet til VTR for 2017 på 8.812’ ,- når ein også tek med disponering av 
Skjønnsmidlar frå Fylkesmannen (1710’), planlagt bruk av avsette bundene fond (1448’) og 
gjennomføring av prosjektet ByR Vest-Telemark (895’) og klyngesamarbeidet (250’) som er 
finansiert av eksterne midlar frå KMD.  

Vest-Telemarkrådet  sitt arbeidsprogram for 2016-2017 vart godkjent i Vest-Telemarktinget 1. 
desember 2015. 

Om budsjettarbeidet 

Vest-Telemarkrådet har nå fire års erfaring med rekneskapsføring etter kommunelovas prinsipp 
og, har gode rutinar for rekneskap og budsjett. Vest-Telemarkrådet har i samarbeid med 
rekneskapskontoret og revisor utarbeidd ”Årshjul for økonomirutinar i Vest-Telemarkrådet” som 
sikrer at dei naudsynte økonomiske rutinene vert gjennomført.  

Tilsette og fast løn 

Vest-Telemarkrådet har to tilsette: regionrådsleiar Kjell Gunnar Heggenes og utviklingsleiar Ole 
Dalen.  

Det var i 2016 budsjettert lønnsmidlar for å kunne fylle ei ekstra stillingsressurs for å styrke 
arbeidet med kommunale nettsider. Etter at administrasjonen fekk klare signal på at ei slik 
tilsetting ikkje var ynskjeleg å vidareføre, er det i 2017 foreslott ei reduksjon i lønnsbudsjett. 
Midlane som var tenkt til ein stillingsprosent vert istaden sett av til kjøp av tenester til 
fellesarbeid i kommunane. Denne satsinga er knytt til samarbeidsgruppa «webforum» i Vest-
Telemark. 

Etablerertenesta 

Kommunane ved Vest-Telemarkrådet er del i det toårige prosjektet «Etablererkontoret i 
Telemark»  2014-2016.  Målsettinga var å finne ei forutsigbar organisering og finansiering for 
kommunanes førstelinetenester for gründerar i heile Telemark. Som eit ledd i dette arbeidet, 
vil budsjettposten for etablerrekontoret i Vest-Telemark 2017 knyttast til ei ny organisering av 
tenesta. Ein søkjer løysinger der næringshagemiljøa i kommunane knyttast til 
førstelinetenesta. Der dette ikkje er etablert, ser ein på dei mest tenelege alternativa. 
Føringane for dette vert knytt til arbeidet i «næringskollegiet» i Vest-Telemark. 
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Husleige og matvarer 

Vest-Telemarkrådet leiger lokal i Telemark Næringshage i Kviteseid. Sekrariatet leiger 2 kontor 
for 2.800,- kr/mnd inklusiv felleskostnadar. Det er stor møteverksemd knytt til arbeidet i Vest-
Telemarkrådet, og kostnadar knytt til bevertning og leige av møterom er å finne i postane 
1115 og 1190.  

IKT samarbeid 

I tillegg til dagens IKT-strategi for Vest-Telemark der ein har felles innkjøp og samarbeid på 
driftsoppgåver, vil Vest-Telemarkrådet samarbeide med å digitalisere prosessar. Med 
digitalisering meiner vi å standardisere prosessar slik at maskiner kan overta manuelle 
arbeidsoppgåver. Ei satsing på digitalisering i Vest-Telemark bør knyttast til kvardagsoppgåver 
for dei tilsette i kommunane, saman med eit auka fokus på å levere gode digitaliserte tenester 
til innbyggerane.  

Oppsummering 

Det er planlagt eit tilsvarande aktivitetsnivå som i 2016, med betydeleg prosjektarbeid. 
Lønnsposten vert redusert og knytter midlane til kjøp av tenester. Prosjektarbeidet i 2017 vil i 
stor grad pregast av «ByR Vest-Telemark» som er eit treårig tiltak, saman med gjennomføring 
av prosjektet «Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark». Det sistnemnte prosjektet var 
planlagt med eksterne kostnadar på 1 million for 2016, men desse kostnadane kjem først i 
2017 budsjettet. 
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Spesifisert budsjett 2017 

Busjettet viser planlagt aktivitet for Vest-Telemarkrådet i 2017.   

Budsjett for 2016 er ikkje justert i denne oversikta. Arbeidsprogram for Vest-Telemark 2016-2017 

Budsjett - VTR 2017

Konto 
nr.:

Konto (T) 2015 2016 2017

1010  Fast lønn 1860 1990 1550

1050  Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 40 40 40

1080 Godgjersle folkevalgte 35 35 50

1090  Pensjonsinnskudd og trekkpliktige 
forsikringsordning 

245 266 207

1099  Arbeidsgiveravgift 235 252 196

1100  Kontormateriell 20 25 25

1115  Matvarer 207 200 200

1120  Annet forbruksmateriell / råvarer og 
tjenester 

20 50 100

1130  Post, banktjenester, telefon 60 60 10

1140  Annonse, reklame, informasjon 65 50 50

1150  Opplæring, kurs 20 80 50

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

75 100 80

1165  Andre oppgavepliktige godtgjørelser 0 20 10

1170  Transportutgifter og drift av egne 
transportmidler 

10 10 10

1185 Forsikringer og utgifter til vakthold og 
sikring

6 6 8

1190  Leie av lokaler og grunn 105 115 120

1195  Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 
(tilskuddsportalen) 

420 279 215

1200  Inventar og utstyr 50 50 50

1240  Serviceavtaler og reperasjoner 0 0 0

1270  Konsulenttjenester 

1330  Fra fylkeskommuner 100 100 250

1370  Fra andre (private) 2525 4161 5190

1375 Kjøp fra IKS 57 60 65

1430 Til fylkeskommuner 250 50 50

1450  Til kommuner 100 150 400

1470  Til andre (private) 150

1500  Renteutgifter, provisjoner og andre 
finansutgifter 1620 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer 
o.l. ute1700 Fra staten −2605 −2605 −2605

1730 Fra fylkeskommuner −2135 −2178 −2256

1750 Fra kommuner −2135 −2178 −2256

1770 Fra andre (refusjon fra andre) 0 0 −250

1830 Fra fylkeskommuner 0 0 0

1850 Fra kommuner −19 −19 −20

1900 Renteinntekter −300 −240 −90

Refusjon, sykepenger −270 0 0

Fra bundene fond −120 −929 −1448

Til bundene fond 929

Sum 0 0 0
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Arbeidsprogram vart vedteke i Vest-Telemarktinget 1. desember 
2015. 
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Vedteke arbeidsprogram for Vest-Telemarkrådet  2016 – 2017 

 
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 
• Fullføre prosessen rundt kommunereformen i Vest-Telemark 

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. 
• Vidareutvikle den regionale etablerertenesten, gjennomføre Byregionprogrammet og 

samarbeide med næringshagane i regionen også knytt til SIVA  

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.

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. 



Avsette fond 2017 

Oversikt på generellt disposisjonsfond og bundene fond i Vest-Telemarkrådet 2017. 

Avsatt fond - 2017

P.nr.: Beskrivelse Budsje0	2017

Generellt	disposisjonsfond 1	639	150

Fondsmidlar,	grunnfondet	(frå	fellesfondet) 3	250	000

BUNDENE	FOND

1102 Tiltak	i	IKT-strategien 670	000

1103 Webforum,	neJsamarbeid 300	000

1109 ByR	i	Vest-Telemark 690	000

1110 Interkommunalt	samarbeid	(139.982	frå	
kommunereformen)

1	139	982

1111 Til	disposisjon	for	rådmannskolegiet 84	818

Totalt	avse0	fond 7	773	950
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Prosjektoversikt 

Oversikt over prosjekt knytt til budsjettet for Vest-Telemarkrådet 2017. 

NR Prosjekt Budsjett 
2016

Budsjett 
2017

Finansiering Prosjektstatus Start Slutt

1102 Tiltak i IKT-strategien 500 58 Bundene fond Aktivt 2012 Løpande

1103 Webforum - 
nettsamarbeid

334 300 Skjønnsmidlar 2015 Arbeidet er løpande, midlane 
er avgrensa til bruk i 2017. 2015 2017

1104 Tellus-forum 30 116,5 Driftsbudsjett 2017 
og  fond 1102 Aktivt 2011 Løpande

1105 Tilskuddsportalen 80 80 Driftsbudsjett 2015 Aktivt 2013 Løpande

1106 Kulturkalender i VT 30 30 Driftsbudsjett 2015 Aktivt 2011 Løpande

1107 Vest-Telemarkbrosjyra 50 50 Driftsbudsjett 2017 Løpande 2014 Løpande

1108 Vest-
Telemarkkonferansen og 
yrkesmessa

150 250 Driftsbudsjett 2017 
og 100´ ByR wp5 2003 Løpande

1109 Byregionprogrammet 1490 1580 KMD Pågåande. Fullfinansiert 2015 2017

1112 Etablererkontoret i 
Telemark 420 450 Driftsbudsjett 2015 Ny organisering frå 2017. 1999 Løpande

1118 Interkommunalt 
samarbeid i VT 1000 1140

1000’ Skjønnsmidlar 
2016, 140´frå 
skjønnsmidlar 2015.

Pågåande. Ramme på 1000’ 
overført til 2017. 2016 2017

1115 Bustadprosjekt på 
Facebook 50 Driftsbudsjett 2016 Pågåande pilotarbeid 2016 2017

1119 Klyngesamarbeid m/
Østlandsforsking og 
Fjellnettverket

250 KMD v/Fjellregionen Pilot gjennomførast av 
Fyresdal kommune. 2016 2017

1120 Telemark Online Kafe
60 Bundne fond 1102 Planlagt, knyttast til ByR WP5 2016 2017

Skjønnsmidlar 2016
1710 Skjønnsmidlar 2016 Planalegging pågår 2017 2017
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Finansiering - driftsbudsjett 

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

Totalt	budsje0	for	2017 kr	4	514	000

TUF: kr	2	257	000

Prosentvis	fordeling: kr	1	128	500

Fast	fordeling: kr	1	128	500

Folketal per 1. januar 2016

Kommune Antall	
innbyggerar Prosent Kjelde

Fyresdal 1323 9,33	% SSB.no

Nissedal 1443 10,18	% SSB.no

Kviteseid 2448 17,27	% SSB.no

Seljord 2991 21,10	% SSB.no

Tokke 2246 15,84	% SSB.no

Vinje 3727 26,29	% SSB.no

Vest-Telemark 14178 100,00	%

Finansiering, drift av Vest-Telemarkrådet 2017

Kommune Fast	fordeling %-vis	
innbyggerandel %-andel Andel	for	2017

Fyresdal kr	188	083 9,33	% kr	105	304 kr	293	388

Nissedal kr	188	083 10,18	% kr	114	856 kr	302	939

Kviteseid kr	188	083 17,27	% kr	194	849 kr	382	932

Seljord kr	188	083 21,10	% kr	238	069 kr	426	152

Tokke kr	188	083 15,84	% kr	178	771 kr	366	854

Vinje kr	188	083 26,29	% kr	296	651 kr	484	734

Vest-Telemark kr	1	128	500 100,00	% kr	1	128	500 kr	2	257	000

Lenke til statestikken i SSB: www.ssb.no

http://SSB.no
http://SSB.no
http://SSB.no
http://SSB.no
http://SSB.no
http://SSB.no
https://ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/aar-per-1-januar/2016-02-19?fane=tabell&sort=nummer&tabell=256001
https://ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/aar-per-1-januar/2016-02-19?fane=tabell&sort=nummer&tabell=256001
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Årshjul for økonomirutiner i Vest-Telemarkrådet 

Oppdatert: 15.06.2016 

Dato Aksjon Forklaring

15. januar Rapportering til Fylkesmannen VTR administrasjonen har ansvar for å rapportere.

15. januar Brønnøysundregisteret Oppdatering

1. februar Søke skjønnsmidler VTR administrasjonen har ansvar for å søke.

10. februar Fristen for å søke moms 
kompensasjon

Revisor skal attestere og gå gjennom alle bokførte 
bilag før dette.

15. februar Avlagt årsregnskap og 
årsberetning

Styret skal ha dette lagt fram, mellom 15. feb og 15. 
april

15. februar Rapportering til KOSTRA Sendes inn fra regnskapssystemet.

31. mars Årsberetning Skal leverast til revisjon 31. mars.

1. april Sikre overføring av Skjønnsmidler Fylkesmannen overfører midlene til kommunen.

1. april Sende krav til kommunane Følger avtale med i TUF

31. mars Rapportering til TUF Rapport i fohold til avtalt ramme på drift i VTR.

15. mai Regnskapsgjennomgang Samspill mellom VTR og regnskapskontor. 

15. september Regnskapsgjennomgang Samspill mellom VTR og regnskapskontor. 

sept - oktober Justering av budsjett Justere budsjett på høsten

oktober Utbetaling av godgjersle Påminning: til reg. ordførar / varaordførar.

10. november Budsjett Blir behandlet i tinget siste møte før jul.

15. november Regnskapsgjennomgang Samspill mellom VTR og regnskapskontor. 



Vest-Telemarkrådet                                                                   Møte i Tinget 6. desember 2016 
 
 
 
 
 
Sak 12/2016   Orienteringssaker 
 
Bakgrunn: 
I møtet 6. desember vil Vest-Telemarktinget få nærare orientering om 3 samarbeidsprosjekt i 
regionen:  
 
Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark. 
I samband med kommunereformen har kommunane i regionen gjennomført eit forprosjekt i 
regi av Vest-Telemarkrådet, med utgreiing av fordelar og ulemper ved mogleg endring av 
kommunestrukturen. Arbeidet omfatta også eit alternativ med vidareføring av dagens 
kommunestruktur og auka interkommunalt samarbeid. 
I samband med dette vart det oppretta arbeidsgrupper beståande av fagleiing, 
hovudverneombod og hovudtillitsvalde frå dei 6 kommunane, for å få fram forslag til aktuelle 
samarbeid innan 5 ulike fagområde: økonomi, samfunnsutvikling, tenester, demokrati samt 
mynde/overordna styring. 
På denne bakgrunn er det utarbeidd ein prosjektspesifikasjon: ”Interkommunalt samarbeid i 
Vest-Telemark – endringsprosessar, styring og eigarskap”. 
På møtet 6. desember vil rådmann Ketil Kiland, som er prosjektansvarleg, orientere nærare 
om korleis prosjektet er finansiert og organisert, samt kva som er status for arbeidet så langt.  
 
 
 
ByRegionprogrammet. 
Plan- og næringssjef i Tokke kommune, Gunhild Austjord, er prosjektansvarleg for 
ByRegionprogrammet. På møtet vil ho orientere om utviklingsprogrammet for byregionar, gå 
nærare inn på dei ulike tiltaka/arbeidspakkene og kva som er status i arbeidet. 
 
 
 
Vest-Telemarkkonferansen. 
Vest-Telemarkonferansen har sidan 2004 vore ein viktig møtestad, der politikarar, privat 
næringsliv, offentlege tilsette og organisasjonar kvart år kjem saman for informasjon og 
drøfting rundt aktuelle tema. 
Konferansen har  hatt spanande tema som til dømes Regionalt samarbeid eller 
kommunesamanslåing (2004), Vest-Telemark som merkevare (2007), Kor skal byen ligge ? 
(2008) samt Vekstkraft og omstillingsevne (2016). 
Den komande konferansen vil ta for seg kva moglegheiter eit nytt hovudvegsamband mellom 
aust og vest kan gje av positiv næringsutvikling for regionen. Fokus vil ikkje vera val av trase, 
men kva vi kan gjera for å dra nytte av denne store utbygginga. 
 
På møtet vil Karl Torstein Hetland, som er avdelingsleiar ved Vest-Telemark Ressurssenter 
på Dalen og primus motor for Vest-Telemarkkonferansen, orientere nærare om erfaringane frå 
dei tidlegare konferansane og dele litt tankar rundt den komande konferansen. 
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