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Vest-Telemarkrådet

Referat frå møte i Vest-Telemarkrådet 21. februar 2012.
Tilstades: Regionordførar Torstein Tveito, Halvor Homme, Marie Seltveit, Solveig S.
Abrahamsen, Arne Vinje, Erik Skjervagen.
Hans Bakke, Therese Hauger, Per Dehli, Ketil Kiland, Sverre Sæter, Kjell Gunnar Heggenes,
Ole Dalen og Haldor Kaasin.

Innleiingsvis orientera Halvor Vasshus, Vinje kommune om arbeidet med etablering av
helikopterbase for Norsk Luftambulanse.
Det er ynskjeleg frå Norsk Luftambulanse å få tilgang til adresser til hytteeigarane i
kommunane. Norsk Luftambulanse vil sende eit brev til kvar einskilt kommune om å kunne
nytte desse listene til informasjon i samband med beredskapen i påska 2012, der det vert
stasjonert eit helikopter i Rauland.
Arne Vinje streka under at arbeidet med etablering av helikopterbase vert gjort for å høgde
akuttberedskapen i eit stort geografisk område på indre austlandet. Viktig at heile Telemark
stør opp under arbeidet med etablering av basen.
Det vart gjort framlegg om å fornye rådsvedtaket frå 21.06.2011, sak 43/2011.
Vedtak:
"Vest-Telemark vil stø opp om arbeidet som Vinje kommune gjer i saka"
Samrøystes

Ein gjekk deretter over til den oppsette saklista og møteinnkalling og sakliste vart godkjent
utan merknader.

Sak 09/2012 Referat frå rådsmøte 24. januar 2012.
Vedtak: ”Referat frå rådsmøte 24. januar 2012 vart godkjent utan merknader.”
Samrøystes vedtak.

Sak 10/2012 Mandat vidare organisering av Vest-Telemarkrådet
Regionordføraren orienterte innleiingsvis om vedtaket i møte 24. januar der Rådet vedtok å gå
vidare med eit forprosjekt for å utgreie sentrale tema i omorganiseringa. Det låg føre forslag
til mandat utarbeidd av den nedsette arbeidsgruppa.
Rådmann Ketil Kiland viste til at eit samrøystes rådmannsutval no ser seg ferdig med
saksutgreiing i saken, og såleis ikkje ser trongen for dette arbeidet.
Det vart frå ordføraranes side presisert at det er trong for vidare utgreiing og at dette er eit
politisk vedtak som skal fylgjast.
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Vedtak: ”Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte forslaget til mandat for eit
forprosjekt etter PLP-metoden, der ein vil gjennomføre ei konsekvensanalyse i høve til
eigarsskap og økonomi i dei 2 alternative modellane:
- Fleirtalsmodellen frå rådmennenes notat
- Forslaget frå regionrådsleiar av 24. januar 2012
Vest-Telemarkrådet står som eigar av prosjektet med regionordførar som prosjektansvarleg.
Ketil Kiland vart på møtet valt til prosjektleiar for forprosjektet.”
Samrøystes vedtak.
Sak 11/2012 Finansiering av Strategisk Næringsplan 2011 - 2014
Det vart i orientert om bakgrunnen for saken og dei utfordringane regionen har i høve til
finansiering av planen. Rådet drøfta inngåande omkring prosedyrer og rekkjefylgje for
handsaming i kommunane og i dei øvrige finanskjeldene.
Vedtak:
”Vest-Telemarkrådet vedtek framlegget til finansiering. Det må snarast sendast inn
finansieringssøknader for dei tiltaka som er klare.
Når det gjeld kommunal deltaking i regional eigenfinansiering av Strategisk Næringsplan for
åra 2013 og 2014 må det sendast søknad for kvart einskilt prosjekt.
Rådmannsutvalet saman med regionrådsleiaren får i oppdrag å utarbeide prosedyre for
framtidig handsaming av regionale prosjekt."

Sak 12/2012 Orienteringssaker
Landslinje - Natur og miljøfag. Brev frå Tinn kommune/Kongsbergregionen.
Regionrådsleiar får i oppdrag å legge fram saken for endeleg handsaming i neste
rådsmøte.
Løyving frå Fellesfondet – Brev frå styringsgruppa for Telemark Historie. Saka må
handsamast av styret for Fellesfondet og ein vil freiste å få til eit møte i samband med
Rådsmøtet 20.03.12
PLP - minikurs for VTR – førespurnad frå kurshaldar Kinei som har hatt PLP-kursa.
Kvar enkelt vert oppmoda om å melde seg på dei annonserte kursa.
Motorferdsel i utmark - brev frå Rådet er sendt med underskrift av alle ordførarane
Gaupesaken - brev sendt med underskrift av alle ordførarane.
Posten Norge ynskjer å redusere posttilbodet i form av reduserte opningstider og
redusert post-ombering. I tillegg vert det også lansert nedlegging av ei rekkje
postkontor. Regionrådsleiar lagar forslag til sak til neste rådsmøte.
Evaluering av Vest-Telemarkkonferansen 2012 vert sak på neste møte.
Sak 13/2012 Ymse
Ingen saker
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Sak 15/2012 Samhandlingsreformen – orientering
I møte 24. mai 2011 fekk Vest-Telemarkrådet ei nærare orientering frå
samhandlingskoordinator Sissel Bitustøyl om samhandlingsreformen.
Vidare fekk Rådet ei oppdatering v/rådmann Ketil Kiland i møte 22. november.
Etter avtale vil Sissel Bitustøyl i rådsmøte 20. mars gje Rådet ei ny oppdatering om
Samhandlingsreformen.
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Sak 16/2012 Pilegrimsvegen – rapport forstudie.
Bakgrunn:
I møte 1. mars 2011 fekk Vest-Telemarkrådet ei fyrste orientering om prosjektet.
I orienteringa kom det fram at ein står ved eit vegskilje i høve til mogleg vidare satsing, og at
Telemark fylkeskommune har gjeve tilsagn om ei årleg støtte på kr. 488 000,- over 2 år til
vidareutvikling av prosjektet under føresetnad av fullfinansiering.
Det vart etter dette halde møte mellom representantar frå interessegruppa ”Pilegrimsvegen til
Røldal”, Vest-Telemarkrådet og Vest-Telemark Næringsutvikling, der det kom fram klåre
ynskje om vidareføring av prosjektet.
På denne bakgrunn vart det laga ein prosjektspesifikasjon (mandat) for eit forstudie etter PLPmetoden med målsetjing å klårlegge arbeidsoppgåver, økonomisk omfang og ressursbehov for
eit vidare forprosjekt og mogleg hovudprosjekt. Målet for hovudprosjektet er at
pilegrimsvegen gjennom Telemark til Røldal skal ha status som nasjonal og internasjonal
pilegrimsveg der vegen er tilrettelagt for ålmenn bruk og knytt til det nasjonale og europeiske
pilegrimsnettet. Prosjektperioden for forstudiet vart sett til 3 månader med rapport innan
1.januar 2012.
Rapporten ligg no føre med forslag om å etablere eit forprosjekt over 2 år med målsetjing at
Pilegrimsvegen skal vera kvalitetssikra i høve til rydding og merking og at næringslivet må
involverast mellom anna i høve til produktutvikling. Rapporten rår også til at den
administrative delen av prosjektet leggjast inn under prosjektleiing for Vandreregionen
mellom anna for å dra vekslar på det etablerte nettverket.
Rapporten skisserer også eit hovudprosjekt som ei mogleg vidareføring av forprosjektet
I brev datert 23. februar 2012 frå Pilegrimsvegen til Røldal v/Ragnvald Christenson vert det
mellom anna vist til at arbeidet har teke lang tid og at organisasjonen ikkje er villig til å halde
fram vidare samarbeid omkring prosjektet. Pilegrimsvegen til Røldal dreg derfor prosjektet
attende med tanke på å arbeide for fullfinansiering på annan måte.
Forslag til vedtak:
Vest-Telemarkrådet viser til brev datert 23. februar 2012 og tar til vitande at Pilegrimsvegen
til Røldal no ynskjer å ta prosjektet attende.

Prosjektspesifikasjon (mandat) for forstudie
Prosjektnamn

Pilegrimsvegen til Røldal
Prosjektmål

Mål for hovudprosjektet:
Effektmål:
Pilegrimsvegen gjennom Telemark til Røldal har status som nasjonal og
internasjonal pilegrimsveg.
Resultatmål:
Pilegrimsvegen er tilrettelagt for ålmenn bruk, og knytt til det nasjonale og
europeiske pilegrims-nettet.
Resultatmål for forstudiet:
Ferdig utarbeidd sluttrapport som inneheld:
Kartlegging av naudsynte arbeidsoppgåver i eit vidare forprosjekt og
mogleg hovudprosjekt.
Ressursbehov for gjennomføring av forprosjekt og hovudprosjekt
Økonomisk omfang, og kartlegging av finansielle kjelder for forprosjekt og
hovudprosjekt
Tilråding for videre organisering
Prosjektperiode: 3 månader. Rapport skal ligge føre innan 1.1.2012

No - situasjon

Pilegrimsvegen til Røldal var i bruk frå mellomalderen og fram til 1800-talet då
folk valfarta til det undergjerande krusifikset i kyrkja der.
Pilegrimsvegen over Haukelifjell har i dei seinare åra kome til ”heder og
verdighet” der vår tids travle folk søkjer attende til nærleik til naturen, fysisk
rørsle og ei kjensle av betre tid som desse vandringane gjev. Pilgrimsvegane
synest å fylle eit behov i det moderne samfunnet med åndelege, fysiske og
naturnære opplevingar.
Det er gjennomført eit stort lokalt arbeid og mellom anna er det gjeve ut ei viktig
kulturhistorisk vegbok.(”Fann eg dei stigar” av Una Høydal)
Det har dei siste 10 åra vore organiserte pilegrimsvandringar frå Vest-Telemark
til Røldal, og det er sett i gang arbeid for å opprette eit pilegrimssenter knytt til
stavkyrkja i Røldal.

Prosjektbeskrivelse

Moderne pilegrimsvandringar i dette prosjektet er definert å innehalde fem
element: natur, kyrkje, kultur, historie og næring.
Prosjektet vert gjennomført som ein trinnvis utviklings- og beslutningsprosess
iht. PLP Prosjektleiarprosessen. Den fyrste prosjektfasen, forstudiet, skal gje eit
kvalitetssikra beslutningsgrunnlag for vidare planlegging av moglege
forprosjekt / hovudprosjekt.

Organisasjon

Prosjekteigar: Vest-Telemarkrådet
Prosjektansvarleg: Kjell Gunnar Heggenes
Referansegruppe: Interessegruppa ”Pilgrimsvegen til Røldal” v/Ragnvald
Christensson, Telemark Fylkeskommune, Reiselivsansvarlege i Vest-Telemark.
Prosjektleiar: Ole Dalen

Ressursbruk

Prosjektarbeid 100 t a 700,-kr/t. Finansiering gjennom regionale
prosjektutviklingsmidlar.
Stad: Kviteseid
Dato: 08.09.2011
Signatur Prosjektansvarleg
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Forstudie rapport- Pilegrimsvegen til Røldal
Utarbeidet av i regi av VTNU ved Marte Midttun Lie

Bakgrunn
Arbeid med prosjektet «Pilegrimsvegen til Røldal» ble startet allerede i 1999 og mye
engasjement og innsats er lagt ned for at pilegrimsveien er slik den framstår i dag.
Etter en periode med delevis prosjektledelse i regi av Vest-Telemark Museum har dette falt
fra og styret for Pilegrimsvegen til Røldal har møtt utfordringer når det komme til å
finansiere opp videre drift. Telemark Fylkeskommune har gitt tilsagn på 1.000.000 kr over
en 2-års periode, men disse vil ikke bli utbetalt dersom ikke den resterenede
finansieringsplanene blir realisert. Vest-Telemark Rådet ble kontaktet av styrets leder,
Ragnvald Christensson, med forespørsel om å hjelpe prosjektet videre. Denne
arbeidsoppgaven ble så delegert til Vest-Telemark Næringsutvikling som, på bakgrunn av
mandatet har utarbeidet denne forstudien.
Forstudie/forprosjekt
Denne forstudien tar utgangspunkt i arbeidet som allerede er lagt ned fra styret i
Pilegrimsvegen til Røldal, Una Høydal, Eilev Erikstein og annen skriftlig dokumentasjon.
Målet er å vurdere muligheten for et forprosjekt i lys av finansiering og
organiseringsutfordringer, samt skissere tiltak i forprosjektfasen.
Et viktig grunnlag for studien er å avdekke eventuell interesse fra næringslivet langs ruta.
Dette er avgjørende i et næringsutviklingsperspektiv og også for å se mulig potesiale for
en eventuell videre vekst.

Hovedprosjekt
Mål for fremtidig hovedprosjekt er, som definert av styret i Pilegrimsvegen til Røldal, å
løfte pilegrimsveien frem som et viktig produkt i den regionale reiselivssatsningen og å
knytte pilegrimsveien til nasjonale og internasjonalt pilegrimsnettverk.

Nå situasjon
Pilegrimsvegen til Røldal var i bruk i mange hundre år og denne gamle veien har nå
kommet til «heder og verdighet». Pilegrimsveien som fenomen dekker et behov i det
moderne samfunn med åndelige, fysiske og naturnære opplevelser og innehar 5 sentrale
element; kultur, religion, historie, natur og næring.
Det er gjennomført et stort lokalt arbeid rundt relanseringen av Pilegrimsvegen SeljordRøldal, blant annet har det blitt utgitt en viktig kulturhistorisk veibok («Fann eg dei stigar»
av Una Høydal). Det har i flere år blitt jobbet med å organisere pilegrimsvandring fra VestTelemark til Røldal og det har, frem til i dag, blitt arrangert 8 slike organiserte turer. Det er
et mål for Pilegrimsvegen at den blir tilgjengelig for individuelle og grupper som ønsker å
gå på eget initiativ. Nåverende standard tillater ikke at leden blir markedsført ovenfor
denne gruppa.

NÆRINGSLIVET
Næringsaktører- samarbeid
Den første organiserte gruppeturen fra Seljord (og Kviteseid) ble arrangert i 2003. Siden
har nærmere 40 deltagere gått turen hvert år. Arrangementet har hatt et lavt kostnadsnivå
med rundt 125.000kr i budsjett hvert år. Den åttende turen ble arrangert i år (2011) og det
vil si at rundt 1.000.000 kr har blitt lagt igjen i regionen som følge av dette ene
arrangementet. I tillegg har diakonen i Vest-Telemark, Eilev Eirikstein i flere år arrangert
turer i samarbeid med sektorer innen mentalhelsetjenesten og andre, og det er på
bakgrunn av dette sansynlig å anta at ringvirkningseffekten av Pilegrimsvegen er langt
høyrere enn de anslåtte 1.000.000 kr.
Potensiale for å øke denne inntjeningen er stor dersom pilegrimsveien får på plass
nødvendig infrastruktur og markedsføring. Det er naturlig at regionens næringsliv ser
muligheten i å være med i produktutviklingen rundt pilegrimsvegen. Dette kan ha mange
former for samarbeid, men i utgangspunktet må det tilrettelegges for et dialognettverk der
aktørene blir informert og kan følge prosessene og at de kan komme med innspill.
For å kartlegge interessen i næringslivet ble det tatt kontakt med 19 overnattningsbedrifter
langs pilegrimsveien. Grunnlaget for valg av denne bransjen er at de i størst grad har hatt
kontakt med de vandrende i løped av årene turene har vært arrangert og at de sliksett
mest sansynlig har kjennskap til pilegrimsveien og er interessert i å være med å utvikle
Pilegrimsvegen til Røldal som et helhetlig reiselivsprodukt.
Utvelgelsesen av overnattningsstedene er basert på de som nevnt i Una Høydals bok
«Fann eg dei stigar-».
Seljord Ferieland
Nordigard Bjørge
Seljord Hotell
Seljord Camping
Morgedal Camping
Morgedal Hotell
Hyllandfossen Camping
Groven Camping
Svalastog Gard
Velemoen Camping
Arbutun Turisthytter
Haukelifjell skisenter (Arbuvollen hytter)
Haukeliseter fjellstue
Syftestad Camping
Finkenhagen
Dalen Bed & Breakfast
Dalen Hotel
Buøya Camping (Dalen Camping)
Dalen Gjestehus

De fleste av de bedriftene som ble kontaktet hadde kjennskap til pilegrimsveien.
Det fremgikk at de organiserte turene har brukt faste overnattningssteder langs
pilegrimsveien da kjennskapen til leden var større hos enkelte bedriften enn hos andre.

For de av bedriftene som ikke har hatt disse gruppene hos seg er det derfor vanskelig å si
om pilegrimsveien har resultert i besøk tidligere, men (og dette gjeldt spesielt bedriftene i
Seljord) stort sett alle trodde de hadde hatt noen pilegrimmer på overnattning. Dette
syneliggjør behovet for et pilegrimspass. Gjennom bruk av et dokument som pilegrimmene
kan stemple ved hver «post» kan vi og få kjennskap til hvor mange det er som går veien
hvert år og hvilke del av veien de benytter.
Alle bedriftene som ble kontaktet var veldig positiv og ønsket velkommen et større
satsning på pilegrimsveien. I denne omgangen ble de spurt om de ville være med i et
epost forum der prosjektet kan nå overnattningsbedriftene med informasjon og de får
anledning til å komme med innspill og forslag tilbake til prosjektet. På denne måten kan vi
sikre en dialog og at utviklingen skjer sammen med næringsaktørene og at det på det
grunnlaget blir en bevisst prioritering også blandt de.
De ble også spurt om de hadde noen tanker om utvikling de kunne bidra med. Det
gjennomgående var at de kunne tenke seg å bli med på markedsføringskampanjer,
dersom det blir en realitet, og enkelte hadde også konkrete tiltak de kunne tenke seg at ble
linket opp mot pilegrimsveien. Eksempler er her:
Svalastog Gard - Gerd Svalastog har allerede utviklet Pilegrimsstaupet. Hun er svært
positiv til å utvikle fler produkter og å i større grad kunne tilby overnattning og mat til de
vandrende.
Mjonøy - signalet her var at de allerede har 2 grupper booket inn til vandringen til
sommeren og at de ønsker å vite mest mulig om de som går for sliksett å tilby et best
mulig tilbud fremover også.
Haukelifjell skisenter -jobber i disse dager med et sykkelveiprosjekt fra Vågslid- Røldal
og var veldig ivrige etter å se på samarbeidsmuligheter for de to prosjektene.
Vibeke Christenson på Velemoen Camping i Edland fortalte at hun i høst hadde hatt
besøk av to menn som gikk pilegrimsveien på egenhånd. De hadde blitt overrasket av snø
i fjellet og måtte snu. Hun hadde kjørt de tilbake til Vinje Kyrje (der de hadde bilen sin) og
det synes jeg illustrerer det gode vertskapet vi har i overnattningsbedriftene langs
pilegrimsveien.

I forhold til utfordringen med å frakte pilegrimmer og deres bagasje ble det tatt kontakt med
Tore Hommo i Telemark Bilruter og Inge Sondre Bratland i Bratland Buss AS.
Inge Sondre Bratland har i alle de årene som de organiserte vandringene har gått stått for
frakt av pilegrimmene (og bagasje) fram og tilbake fra overnattningsstedet i Vågslid
(Fjellstad). Han er positiv til å kunne utvide tilbudet dersom etterspørselen økter, men
presiserer samtidig at en må se på kostnadssiden dersom gruppene blir for små.
Tore Hommo i Telemark Bilruter er positiv til å se på mulighet til samarbeid, men er og klar
på at endel punkter må på plass dersom det skal være gjennomførbart med foreksempel
bagasjetransport langs leden. For at sjåførene skal kunne håndtere denne ekstra tjenesten
må bagasjen være ekstra godt merket (f.eks egne poser/sekker med Pilegrimslogoen på),
den må kun leveres/hentes på spesielt avtalte steder som ikke avviker fra bussens
normale rute og bussene må ha kapasitet til å ta med seg ekstra bagasje. Videreutvikling
av et slik tilbud må eventuelt gjøre i samarbeid med Tide som har ansvaret for
ekspressbussen på den ruten.

Forslag til forprosjekt- 2 år
Fokuset i forprosjektperioden bør være på de allerede eksisterende stiene.
Effektmål: Pilegrimsvegen skal være kvalitetssikret i henhold til rydding, merking o.l
Resultatmål: De involverte kommunene må inngå samarbeidsavtaler som forplikter
oppfølging av leden. Næringslivet må innvolveres og være delaktige i produktutvikling.

Pilegrimsvegen til Røldal har flere utfordringer før den kan videreutvikles til et helhetlig
reiselivsprodukt. Den grunnleggende infrastrukturen må kvalitetssikres med hensyn til
punktene nedenfor:
✤ Gjennomgang og kartlegging av hele traseen med gps koordinater.
✤ Skriftlige grunneieravtaler. Disse må tinglyses.
✤ Rydding og merking
✤ Driftsavtaler på vedlikehold/rydding av veien fremover.
✤ Produsere oppdaterte kart, informasjons bøker og brosjyrer på norsk, engelsk og tysk.
✤ Etablere forankring og kobling mot tilgrensende arbeid sånn som Vandreregionen,
Guideprosjektet ved Vest-Telemark Museum, Seljord og Sogene, Telemarkskanalen
Regionalpark, pilegrimsvandringen i Sauherad/Bø med fler.
✤ Utvikle Pilegrimspass
✤ Finansiering av hovedprosjekt (arbeide med Verdiskapningsprogram for Kulturminne i
Øvre-Telemark og lignede tilnæringer).
I dette arbeidet er det og viktig å få på plass tilrettelagt overnattningsmuligheter etter
hver dagsetappe slutt. Optimalt bør det tilrettelegges for en gratis mulighet («pilegrimstun»
med gapahuk, bålplass og do) og en betalingsmulighet («pilegrimsherberget» med
oppredd seng) ved hver etappeslutt. I dag er en nesten i mål med å kunne tilby en form for
overnattning ved hver etappeslutt, men den er varierende i kvalitet og et forprosjekt bør
følge opp innspill som har kommet til tidligere prosjektleder, Una Høydal om ønske om å
etabelere fler overnattningstilbud langs veien.

Ressursbruk
Tiltakene som er skissert i forprosjektfasen sammenfaller med lignede tiltak som er
foretatt/utført i prosjektet Vandreregionen. Det vil derfor være tilrådelig å legge den
administrerende delen av Pilegrimsvegen prosjektet innunder prosjektlederfunksjonen til
Vandreregionen. Forslaget vil, i utgangspunktet, ikke medføre at Pilegrimsvegen til Røldal
blir del av Vandreregionen, men kan dra fordeler av erfaringene og det allerede etablerte
nettverket som er bygd opp der.
I forprosjektfasen anbefales det en stillingsdel på 40% over 2 år. Intensiteten i arbeidet vil
variere gjennom året og det bør tilrettelegges for en fleksibel arbeidsform for å imøtese
dette.
Utover den administrative funksjonen vil det være mest hensiktsmessig å leie inn
arbeidskraft på de konkrete tiltakene for slik å benytte midlene der de trengs mest.

Forslag til hovedprosjekt
Effektmål: Pilegrimmer som ønsker å gå Pilegrimsvegen til Røldal skal kunne gjøre dette
på egenhånd og få en helhetlig opplevelse av natur, kultur og historie.
Resultatmål: Utvikling av en felles markedsføringsstrategi som promoterer Vest-Telemark
som en vandre-region med variert tilbud.

✤ Utvikle muligheter for guidede turer gjennom turoperatører som tar i bruk alle start
stedene til veien (Seljord, Dalen, Kviteseid) Dette vil være særlig viktig for å kunne knytte
pilegrimsveien til Telemarkskanalen.
✤ Markedsføring av pilegrimsveien nasjonalt og internasjonalt
✤ Knytte til seg nettverkt nasjonalt og internasjonalt (se på muligheten for et Skandinavisk
samarbeid)
✤ Digitalisere Pilegrimsvegen til Røldal (kulturen, historien og religionen) gjennom egen
nettside, QR koder langs veien.
✤ Utvidelse av Pilegrimsvegen til Røldal nedover mot Midt-Telemark,Grenland, Vestfold
og også over til Sverige og Danmark.
✤ Utvikle produkter og tjenester i relasjon til pilegrimsvegen.
✤ Satse på moderne pilegrimer, kalt «bilegrimer»og også legge tilrette for at eldre og
funksjonshemmede kan benytte seg av pilegrimsveien.
✤ Etablere videre samarbeid med skolene, Folkehelsetjenesten, Mental helse og andre
lignende intitusjoner.
Ressursbruk
Det foreslås at stillingsprosenten foreslått for forprosjektfasen videreføres inn i
hovedprosjektfasen.

FINANSIERING
Telemark fylkeskommune bevilget i oktober 2010 tilsammen kr 976.000, fordelt på to år, til
prosjektet Pilegrimsvegen til Røldal. Forutsettningene for tilskuddet var at prosjektet ble
fullfinansiert utifra vedlagt finansieringsplan. Bevillgningen fra fylkeskommunen gjelder
enda, men resten av finansieringen er endret.
Pilegrimsvegen ligger inne som tiltak i «felles reiselivsprogram» og dersom prosjektet skal
bli en realitet må det forankres videre i strategisk næringsplan ved et tilskudd på 480.000
kr for 2012. Dette for å muliggjøre oppstarten av et forprosjekt.

Forslag til finansieringsplan for 2012 og 2013
Finansieringspartner

2012

2013

Vest-Telemark Rådet

480.000

510.000

Telemark Fylkeskommune
(allerede bevillget)

488.000

488.000

Bjørgvin Bispedømeråd
(allerede bevillget)

30.000

Her er det mulig å søke nye
midler

SUM

998.000

998.000

BUDSJETT
Basert på en 40% prosjektlederstilling vil et grovinndelt budsjett, pr år, se slik ut:
Timer

Sats

Sum

Prosjektleder
(40%)

720

700

504000 NOK

Tiltak/konstnad
er

1412

350

494200 NOK
998200 NOK

En videre inndeling av budsjettet må gjøres innenfor forprosjektfasen.

Overnattningssteder

epost/tlf

Kommentar

Nordigard Bjørge

nordbjorge@gmail.com

Seljord Hotel

post@seljordhotel.no

Seljord Camping

post@seljordcamping.no

Morgedal Camping

post@morgedalcamping.no

Morgedal Hotel

post@morgedal.no

Hyllandfosscamping

35071328

Ringt, men ikke kommet i kontakt
med.

Groven Camping

35071421

Ringt, men ikke kommet i kontakt
med.

Svalastog Gard

gerd@visitsvalastog.no /
95922856

Ønsker å utvikle fler
pilegrimsprodukter

Velemoen Camping

velemoen@frisurf.no

Arbutun Turisthytter

arbutun@telefiber.no

Haukelifjell skisenter

halvor.vinje@haukelifjell.no

Haukeliseter

ashild@haukeliseter.no

Syftestad Camping

995 25 845

Ringt, men ikke kommet i kontakt
med.

Finkenhagen

35053139/ 91665288

Ringt, men ikke kommet i kontakt
med.

Dalen Hotell

post@dalenhotel.no
Stengt

Dalen BB
Buøy camping/Dalen
Camping
Dalen Gjestehus

Er på trappene med et sykkelprosjekt
fra Vågsli til Røldal- bør sees nærmer
på samarbeidspotensial!

info@dalencamping.no/ 350
775 87
Ringt, men ikke kommet i kontakt
med.
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Sak 17/2012 Nasjonal Transportplan 2014 – 2023 – orientering/vidare prosess
Forslag til Nasjonal Transportplan 2014 – 2023 vart lagt fram 29. februar 2012.
Under overskrifta: ”Store behov krev auka satsing”, la Samferdselsdepartementet fram sitt
forslag til satsing innafor veg, bane, hamn og luftfart i 10-årsperioden 2014 – 2023.
Planen opererer med 4 alternative økonomiske rammer:
- ramme - 20 %
- planteknisk rammeramme + 20 %
- ramme + 45 %
Forslaget er sendt på høyring til fylkeskommunane og dei 4 største byane som er formelle
høyringsinstansar, og uttalefristen er sett til 29. juni 2012.
Som vedlegg til saken ligg mellom anna utdrag frå forslaget til Nasjonal Transportplan 2014 –
2023, pressemelding og presentasjonen frå Statens Vegvesen Telemark sin pressekonferanse.
Telemark fylkeskommunen ynskjer å byggje si uttale på innspel frå andre viktige aktørar så
som kommunar, næringsliv, interesseorganisasjonar osb, og har teke initiativ til å danne eit
sekretariat beståande av representantar frå fylkeskommunen saman med dei 4 regionrådssekretærane. Siktemålet med prosessen er å framstå med størst grad av semje for å få best
mogleg gjennomslag i den avsluttande prosessen.
Det vert halde eit innleiande stormøte på Bø Hotell onsdag 28. mars 2012 der den enkelte
kommune vert invitert til å delta med inntil 4 personar. Direkte invitasjon til møtet vil etter
planen ligge føre i veke 11.
Ein legg i denne omgang opp til drøfting omkring planforslaget med tanke på innspel til uttale
samt vidare prosess.

Lenke til Nasjonal Transportplan 2014-2023
http://www.ntp.dep.no/2014-2023/
pdf/2012_03_01_lavopploselig_utskriftsvennlig.pdf
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Sak 18/2012 Høgfartsutgreiinga 2010 – 12 orientering/vidare prosess
Bakgrunn.
“Høgfartsutgreiinga 2010-12”   er sendt ut på offentleg høyring med svarfrist 29. juni 2012.
Høyringsfristen er den same som for transportetatane sitt framlegg til Nasjonal transportplan
2014-23, slik at det er mogleg å handsame desse samla.
>> Les hovudrapporten og delrapportar på Jernbaneverkets heimeside
Høgfartsutgreiinga er ein del av grunnlaget for framlegget til NTP 2014-23.
Fylkeskommunar, kommunar, regionråd og jernbanefora samt trafikkselskap
og nærings- og interesseorganisasjonar er bedt om å gje sine uttaler.
Saka vert lagt fram for rådet slik at ein kan drøfte høyringsprosessen i Vest-Telemark og
fylket elles.

Tom Stillesby
Telefon: +47 474 56 067

Henvendelse til:

Dato:

09.02.2012

Saksref.:
E-post:

stitom@jbv.no

Deres ref.: Side:

Offentlig høring av “Høyhastighetsutredningen 2010-12”
“Høyhastighetsutredningen 2010-12” sendes med dette ut på offentlig høring med svarfrist 29. juni 2012.
Høringsfristen er den samme som for transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-23, slik at
det er mulig å behandle disse samlet.
Rapportene er utarbeidet på grunnlag av arbeidet som er utført av konsulentselskaper, og resultatet av dette
arbeidet foreligger i form av delrapporter.
Hovedrapporten og delrapporter er lagt ut på Jernbaneverkets hjemmeside:
http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Hoyhastighetsutredningen/Nyhetsarkiv/O ppsummeringHovedkonklusjoner/
Postadresse: Postboks 4350
NO- 2308 Hamar
Besøksadresse: Stortorget 7, Oslo
E-post
Postmottak@jbv.no
Tlf sentralbord
05280
Bankgiro:
7694 05 01888
Reg. nr:
NO 971 033 533 MVA
www.jernbaneverket.no

Dokumentene sendes ikke ut i papirformat.
Berørte fylkeskommuner, kommuner, regionråd og jernbanefora samt trafikkselskap
og nærings- og interesseorganisasjoner bes gis sine uttalelser. Andre interesserte er
også velkomne til å gi sine merknader innen samme frist.
Høyhastighetsutredningen er en del av grunnlaget for forslag til NTP 2014-23 og i
denne vil det bli gitt nærmere anbefalinger om oppfølgingen av funnene og
anbefalingene i høyhastighetsutredningen.
Trantsporetatene og Avinors forslag til NTP vil være gjenstand for egen høring, med
samme høringsfrist. Høringsinstansene bes derfor om å gi sine eventuelle
høringsinnspill til høyhastighetsutredningen sammen med høringsinnspillet til
etatenes planforslag. Høringsinnspillene sendes Samferdselsdepartementet.
Høringsinnspill til høyhastighetsutredningen og plangrunnlaget vil bli behandlet
samlet.
Med vennlig hilsen
Anita Skauge
Direktør Plan og Utvikling
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Sak 19/2012 Endringar i Posten si verksemd.
I møte i Vest-Telemarkrådet 21. februar 2012 kom det fram informasjon om at Posten Norge
vurderer å endre posttilbodet i form av reduserte opningstider, reduksjon i postomberinga
samt mogleg nedlegging av postkontor.
Regionrådsleiar fekk i oppdrag å legge fram sak i neste rådsmøte, og som grunnlag for vidare
drøfting er det utarbeidd eit notat som belyser endringar som kan kome i samband med ny
stortingsmelding til våren.

Endringar i posten si verksemd
Til våren ventast det ei ny stortingsmelding om Posten Norge si
verksemd. Vest Telemark-rådet er opptatt av å ha eit godt posttilbod
i regionen, og her er nokre av dei endringane som kan kome i
posttilbodet.
Posten har i mange år gjort endringar i si verksemd etter at ein rundt år 2000 byrja
omlegginga til post i butikk. På det meste - i 1995 - hadde Posten heile 2235 postkontor.
I dag er dei fleste kontora lagt om til post i butikk, og det er berre 179 postkontor igjen.
Nedgangen i volumet av adressert brevpost har gått mykje ned dei siste åra, og Posten
meiner det er naudsynt med endringar.
No vert Posten si verksemd vurdert gjennom utarbeiding av ny konsesjon for Posten
som var til høyring fyre jol, og framlegg til endring av posten si bankplikt som no er ute
på høyring. På bakgrunn av desse høyringane vil Samferdselsdepartementet i løpet av
våren legge fram ei ny stortingsmelding om Postens verksemd.
Her er nokre av endringane som kan kome:
> Endring av bankplikta og omlegging av postkontor
Posten Norge AS er regulert gjennom ein eigen konsesjon, og ei lov. Der har dei mellom
anna plikt til å gje tilbod om banktenester i sitt ekspedisjonsnett over heile landet. I
følgje Posten er etterspurnaden etter desse banktenestene sterkt redusert, og tenesten
er lite lønnsam for Posten. På bakgrunn av dette kjem Samferdselsdepartementet med
framlegg om at bankplikta ikkje vert vidareført i si noverande form, men ein vil ikkje gå
inn for ei full avvikling av bankplikta no. Departementet er opptatt av at det er immobile
kundar, spesielt i distrikta, som det vil gå ut over dersom tilbodet fell bort.
Departementet kjem difor med framlegg om ei vidareføring av banktenester i
landpostrutene.
På bakgrunn av mellom anna dette ønsker Posten å oppretthalde talet på stader der du
kan uføre posttjenester, men å gå frå å vera postkontor til post i butikk. Talet på
postkontor vil gå frå 179 til 30 i heile Noreg.
I Vest-Telemark er alle tidlegare postkontor lagt om til no å vera Post i Butikk, og
endringa av dette vil ha liten innverknad på post-tilbodet i regionen. Posten si vurdering
er også at Post i Butikk har fungert særs godt. Det er også i fleire høve eit meir fleksibelt
tilbod med Post i Butikk i distrikta enn på postkontora byane, t.d. med tanke på
opningstider.
> Endring i plassering av postkasser
Samferdselsdepartementet vurderer her å gjere ei innstramming av unntaksregelen for
plassering postkasser der det er færre enn tre husstandar per km vei. Det er usikkert
korleis ei slik endring vil slå ut, og departementet har difor kome med to ulike alternativ
som var til høyring fyre jol. Dei to ulike alternativa ser ut til å føre til liten endring i
praksisen slik den er i dag, men med ei tydlegare presisering av at Posten i størst mogleg
grad skal verta samd med postkasseeigaren om plassering.
I fleire av høyringssvara vert det peika på at det er mange grensetilfeller, ulik praksis i
bruk av regelen og at dette er ting som må klarast opp i. Fleire av høyringssvara kjem
her med gode framlegg til endringar og presiseringar på dette punktet, og legg vekt på

Posten sitt hovudmål om å sikre alle brukarar eit godt og likeverdig tilbod i alle delar av
landet.
Redusert laurdagsomdeling
I Posten sin konsesjon er dei plikta til å levere post 6 dagar i veka. I sin strategiplan for
2010-2010 (§ 10-planen) meinte posten at ein bør vurdere å kutte kravet til omdeling 6
dagar i veka, då laursdagsomdelinga ikkje er bedriftsøknomisk lønsam. Posten hevdar at
voluma av adressert brevpost i Noreg har gått ned med omlag 30 prosent dei siste ti åra,
og at postmengda på laurdagar utgjer omlag halvparten av volumet på kvardagane.
Dette kravet vart teke opp att i Posten Noreg sitt eige innspel til ny konsesjon fyre jol. I
Samferdselsdepartementet sitt framlegg til ny konsesjon er det ikkje kome endringar i
plikta til levering av post 6 dagar i veka. Samferdselsministeren har også uttala at det
ikkje vil verte aktuelt å gjere endringar i dette.
> Andre endringar
Posten vil slå sammen A- og B-post til eit nytt produkt med leveringstid på to
dagar innan Sør-Noreg og fire dagar mellom Sør-Noreg og Nord-Noreg.
I februar la Posten Noreg fram dei sterkaste tala på fem år, med eit resultat for 2011 på
1, 05 milliardar kroner før nedskrivingar. Dette er ei auke på 10, 4 prosent frå året før,
og skuldast i stor grad effektiviseringstiltak.

PROSESS VIDARE
Høyring - ny konsesjon til Posten Norge AS
NB: Høyringsfristen var før jul. Saka er under handsaming.
Høyring - om endringer Postens plikt til å tilby banktjenster
Høyringsfrist 13.mars. 2012.
> Stortingsmelding om Postens verksemd
Venta våren 2012.

AKTUELLE ARTIKLAR
”Postsjef Dag Mejdell mener postkutt tvinger seg fram” – Nationen 20. februar 2012
”Flere postkontor blir Post i Butikk” – Posten 19. januar 2012
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Sak 21/2012 Representantskapet for Landstadsenteret i Seljord – førespurnad
om mogleg representasjon frå Vest-Telemarkrådet
Bakgrunn:
Nasjonalt Landstadsenter i Seljord vart stifta 31. august 2008 og har som føremål å ta vare på
og vidareutvikle, aktualisere og formidle den kultur- og kyrkjehistoriske arven etter presten,
salmediktaren og folkeminnesamlaren Magnus Brostrup Landstad.
Stiftinga vert forvalta av eit styre på 5 personar valt av representantskapet.
Etter vedtektene skal representantskapet sikre stiftinga ei brei nasjonal kyrkjeleg og
kulturfagleg forankring. Til representantskapet kan velgast representantar frå offentlege,
kyrkjelege, kulturfaglege og pedagogiske instansar, samt frå Landstadsenterets
støttegruppe/Landstadsenterets venner/Landstadsenterets nettverk.
Etter henvending frå Sigurd Telnes legg vi fram sak omkring mogleg deltaking frå VestTelemarkrådet i representantskapet for Landstadsenteret.
I telefonsamtale med regionrådsleiar har Telnes gjort greie for sitt oppdrag, og vedlagte
e-post viser Vest-Telemarkrådet som ein av fleire aktuelle instansar med tanke på slik
representasjon. Førespurnaden leggast med dette fram for nærare drøfting.

Etter avtale vidaresender eg dette.
Sigurd Telnes

Videresendt melding:
Fra: Arne Bugge Amundsen <a.b.amundsen@ikos.uio.no>
Dato: 11. februar 2012 12.04.15 GMT+01:00
Til: "Skjevesland, Olav" <osk@kirken.no>
Kopi: "Haavik, Age" <aage.haavik@kirken.no>, "herleik.baklid@hit.no" <herleik.baklid@hit.no>, "Ingrid Gjertsen (ingj@dknett.no)"
<ingj@dknett.no>, Nina Schartum Alnes <ninasal@online.no>, Sigurd Telnes <stellnes@online.no>, "'Rune Lia'" <rune.lia@landstadsenteret.no>,
Rune Lia <rune.lia@hotmail.com>
Emne: Re: Utvikling av representantskap

Jeg har sondert litt på mine breddegrader, og resultatet er følgende:
Det humanistiske fakultet oppnevner sjelden til slike verv, og ønsker uansett ikke å binde seg
opp til representasjon av denne typen. I dette tilfelle vil vi antagelig ende med å gå i sirkel,
fordi fakultetet da vil peke på Institutt for kulturstudier og orientalske språk, som f.t. har
ansvar for Norsk Folkeminnesamling. Og da vil det bli jeg som instituttleder som får saken.
Min vurdering er at det enkleste er at Landstadsenteret tenker inn HF/IKOS via
styrerepresentasjon, for da man kan forespørre aktuelle kandidater individuelt.
Men det kan kanskje stilles seg annerledes om man henvender seg til UiO via Det teologiske
fakultet.
Hilsen Arne
On 07.02.2012 16:03, Skjevesland, Olav wrote:
Til styremedlemmer i NLS
Med bakgrunn i vedtak på siste styremøte har jeg satt om flg. liste med
tanke på kontaktarbeid mhp etablering av Representantskap, jf. Ingrids
referat fra siste styremøte hos Nina:
Kyrkjerådet – Åge Haavik
Agder og Telem bispedømmeråd – Olav S
Vest-Telemark prosti – Olav S
Seljord kyrkjelege fellesråd – Sigurd Telnes
Sokneråda/fellessråda i Kviteseid, Halden og Sandefjord ?? (Nina A./Olav
S?)
Det teol Menighetsfakultet – Olav S

Liturgisk Senter – Åge Haavik
UiO/HF – Arne B.A.,Nina A (?)
Musikkhøgskolen – Ingrid G.
Høgskolen i Telemark – Herleik B.
Vest-Telemark Museum – Herleik B.
Adm, Fornyelses- og kirkedep – Olav S
Telemark fylkeskommune – Sigurd T.
Vest-Telemark-rådet – Sigurd T/ Rune L.?
Seljord kommune – Sigurd T.
Norsk hymnologisk forening – Åge H.
Med vennlig hilsen
Olav Skjevesland,
biskop i Agder og Telemark
Mobiltlf.: 917 76 965

-Arne Bugge Amundsen
Professor of Cultural History
Head of Department
Department of Culture Studies and Oriental Languages
Faculty of Humanities
University of Oslo
P.O.Box 1010, Blindern
NO - 0315 Oslo
Norway
Phone Office +47 22 85 76 29
Phone Mobile +47 92 24 47 74
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Sak 22/2012 Vest-Telemarkkonferansen 2012 – evaluering
Vest-Telemarkkonferansen 2012 vart halden 2. februar på Quality Straand Hotel i Vrådal og
hadde tittelen”Næringsutvikling og offentleg sektor”.
Konferansen, som var den 9. i rekka, samla 120 deltakarar der mellom andre fylkesordførar
Terje Riis Johansen og adm. dir. John G. Bernander hadde viktige innlegg. I likskap med førre
års konferanse var unge forskarar frå Vest-Telemark tilstades og orienterte om spanande
forskningsprosjekt.
Vest-Telemarkkonferansen er nærast å rekne som ein institusjon i vår region, og kan altså
markere 10 – årsjubileum neste år.
Arbeidsgruppa vil gjerne at Vest-Telemarkrådet kjem med synspunkt i høve til årets
konferanse, synspunkt som ein vil ta med seg i førebuinga av neste års konferanse.

Prosjektspesifikasjon; Forprosjekt ØVRE-TELEMARK FRILUFTSRÅD
Ast pr 13.03.2012

Prosjekt
-bakgrunn

Friluftsaktivitetar er vårt viktigaste lågterskeltilbod.
Det blir krevd stadig betre tilrettelagte friluftstilbod av fastbuande og
besøkande (reiseliv).
Å drive haldningsskapande arbeid, og styrke ålmentas interesse for
friluftsliv m.a. i skulane og barnehagane er viktig. Det er ynskjeleg å
utvikle dei unge sine interesser og kunnskap om naturen slik at flest
mogleg brukar naturen til mosjon og rekreasjon.
Eit friluftsråd vil kunne tilføre regionen felles kompetanse og ressursar,
som kan vere med på å utvikle friluftstilbodet og motivere for større bruk
av naturen til trim og rekerasjon. Sjå meir om friluftsråd under.

-mål

Mål for forprosjektet: Utgreie ynskje og moglegheit for å etablere
eit felles Friluftsråd for Øvre Telemark.
Resultatmål for forprosjektet:
Sluttrapport med konklusjon/framlegg om;
 Moglege oppgåver for eit friluftsråd i Øvre Telemark
 Interesse hos aktuelle kommunar og friluftsinteresserte
 Mogleg organisering og finansiering av hovudprosjekt
 Finansiering langsiktig/ drift
Prosjektperiode: Forprosjektrapport skal ligge føre innan 1.juni og
Hovudprosjektperioden t.d. september 2012 – september 2015.

Nå situasjon

Prosjektbeskrivelse
Organisasjon
Ressursbruk

Friluftsliv er satsingsområde for stat, fylkeskommunen og i kommunale
planar for idrett og friluftsliv.
Krava til turvegar, sykkelstigar, skiløyper og fiskeplasser er i stadig
utvikling. Desse stiane må merkast, bli skilta og marknadsført.
For å samordne, utvikle, motivere til auka satsing og bruk av naturen er
eit friluftsråd med ressursar og kompetanse ein verkemiddel for felles
satsing.
Det er ikkje etablerte friluftsråd i Telemark. Oslofjorden friluftsråd er eit
stort og sterkt friluftsråd, det same er Friluftsrådet Sør i Kristiansand
Fylkeskommunen har signalisert interesse for at det blir etablera
friluftsråd i Telemark. Det blir arbeidd for å etablere friluftsråd innan
Grenlandsamarbeidet.
Truleg vil våre friluftsinteresser "drukne" og/eller bli litt fjerne for dei
ovannemnde, som ofte har sitt hovudområde i kystnære friluftsområde.
I Øvre Telemark er det mykje turterreng i skog og fjell over eit stort
areal. Det store arealet tilseier at det bør vurderast å etablere eit eige
friluftsråd for kommunane i Øvre Telemark.
Prosjekt etter PLP modellen
Skape grunnlag for eit beslutningspunkt ved presentasjon av konklusjon i
forprosjektet/ etablering av hovudprosjekt.
Prosjekteigar: Vest-Telemark rådet
Styringsgruppegruppe: Reiselivsansvarlege i Vest-Telemark
Prosjektansvarlig (PA): Veljast av styringsgruppa
Prosjektleiar (PL): Veljast/ engasjerast av styringsgruppa
Forprosjektleiar må engasjerast i inntil 140 tv + div. kostnadar: kr
100.000
PLP_Prosjektspesifikasjon.doc

Klypp frå heimesidene til Friluftsrådet

www.friluftssrad.no

"Om interkommunale friluftsråd
Et friluftsråd er et fast samarbeid mellom to eller flere kommuner og eventuelt organisasjoner om
nærmere definerte felles friluftsoppgaver. Samarbeidet er formalisert gjennom vedtekter, årsmøte,
styre, arbeidsprogram, budsjett, årsmelding og regnskap. Det fastsettes egen kontingent fra
medlemskommunene til friluftsrådet (vanligvis som et kronebeløp pr innbygger). FL anbefaler
forankring av samarbeidet i kommunelovens kap. 5 om interkommunalt samarbeid. Friluftsrådet
for Lindesnesregionen har forankret samarbeidet sitt etter vertskommuneprinsippet i § 28, mens
øvrige friluftsråd formelt sett er foreninger, noen med forankring i § 27 om interkommunalet
samarbeid.
Hvorfor interkommunalt samarbeid om friluftsoppgaver ?


Friluftsliv kjenner ikke kommunegrenser, - friluftsrådene utgjør naturlige regioner for utøving av
friluftsliv og derved for arbeid med friluftsoppgaver.



Effektiv utnytting av ressurser



Regional prioritering, - friluftsliv blir satt på dagsorden i regionen



Kompetansesentra for friluftsliv: Mange kommuner er for små til å ha egne ansatte til å arbeide
med friluftsliv. Interkommunalt samarbeid sikrer at regionen har kompetanse innen friluftsliv.



Utgiftsfordeling mellom kommunene: Kommuner med mange innbyggere bruker
omegnskommunenes friluftsområder. Interkommunalt samarbeid der kontingenten er utlikna pr
innbygger gjør at hele regionen bidrar til finansiering av tiltak i de områdene som brukes mest
uavhengig av kommunegrenser.



Koordinere statlige, fylkeskommunale og kommunale midler

Aktuelle oppgaver for friluftsråd


Sikring av arealer til friluftsformål
o Være høringsinstans (bidra med friluftskompetanse) for ulike typer planer og
utbyggingstiltak slik at friluftsverdiene kommer fram og blir belyst i beslutningsfasen.
o Kartlegging og verdsetting av friluftslivsmråder
o Arbeide med grunneieravtaler for stier, skiløyper og turveier
o Sikre arealer gjennom kjøp eller varige bruksavtaler



Tilrettelegging av friluftsområder



Drift av offentlige friluftsområder



Informasjon
o Kart, brosjyrer, internett, turbøker, informasjonstavler m.m.



Aktivitetstiltak
o Kurs for lærere i uteskole (Læring i friluft)
o Uteskole for skoleklasser
o Organiserer turer og ute-arrangement (naturlos)
o Friluftsferie for barn og ungdom
o Friluftstiltak for funksjonshemma, minoritetsgrupper og andre med særskilte behov
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Noen nøkkeltall pr 01.01.2012 for Friluftsråd
(Her oppgis tall for alle interkommunale friluftsråd, av disse er ikke Oslofjordens Friluftsråd
medlem i FL)


20 interkommunale friluftsråd



184 medlemskommuner



140 medlemsorganisasjoner



Samla omsetning i 2011 var 94 mill kr



Friluftsrådene har forvaltningsansvar for 657 offentlige friluftsområder og 920 km turstier/ veier



I 2011 tilrettela friluftsrådene 77 km med nye turstier, 3 km nye skiløyper, 11 km nye turveier,
anla 13 brygger, 8 bruer, 2 parkeringsplasser, 6 hytter og 20 toaletter i friluftsområdene



I 2011 arrangerte friluftsrådene turer med 17.888 deltakere, arrangerte kurs for 3.609 lærere
og barnehageansatte og hadde friluftsopplegg for 21.265 barn og ungdom i tillegg til 3.679
deltagere på tiltak for minoritetsgrupper og 2.224 deltakere på tiltak for funksjonshemmede.
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