Til ordførarane og rådmennene i kommunane:
Fyresdal, Kviteseid, Nissedal,
Seljord, Tokke og Vinje.
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Innkalling til rådsmøte
Stad:
Dato:
Kl. :

Nutheim Gjestgiveri i Flatdal, Seljord kommune
Tysdag 12. mars 2019
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Møtet i Vest-Telemarkrådet 12.mars 2019 er lagt til Nutheim Gjestgiveri i Flatdal. Det blir enkel servering frå
kl. 09.30 i møterommet. Møtestart er kl. 10.00. Det blir servert ein 2-rettars lunsj kl. 11.30.
Møtet er lagt opp slik at dei fire orienteringane blir presentert før lunsj og sakene blir handsama etter lunsj.
Anne Gro Ahnstrøm, rådgjevar / stab - samferdsel og regional utvikling i Telemark fylkeskommune og ny
administrativ fylkeskommunal representant i Vest-Telemarkrådet, vil gi ei orientering om ny prosess og
organisering i arbeidet med NTP 2022 – 2033.
Deretter vil Erik Skjervagen gi ei kort statusorientering om skogsleiren i Fyresdal.
Ronde Schade i Seljord kommune og prosjektleiar Jon Haugen vil orientere om prosjekt spesialundervisning.
Avtalt tid for orienteringa er kl. 10.30-11.00.
Gry Fuglestveit, ordførar i Notodden, og Vidar Sten-Halvorsen, medlem i prosjektgruppa, er invitert for å
presentere prosjektet Telemark Ring, jf vedlegg. Avtalt tid for orienteringa er kl. 11.00-11.30.
Etter lunsj vil Børge Skårdal legge fram sak 11/2019 Regionalpakke Samferdsel Vest-Telemark. Andre saker til
rådsmøtet er m.a. framlegg til årsmelding/årsrekneskap 2018 for Vest-Telemarkrådet, samt framlegg til sakliste
og møtestad for Vest-Telemarktinget 30. april 2019.
Vi ynskjer velkomen til Nutheim Gjestgiveri og til Seljord.

Venleg helsing
Vest-Telemarkrådet
Jon Rikard Kleven (sign)
Regionordførar

Mobil: 402 38 178

Anne Aasmundtveit
Regionrådsleiar

E-post: post@vt-radet.no
Web:
www.vt-radet.no

Bank:
2660.65.03724
Adresse: Kviteseidgata 18
3850 KVITESEID

Vest-Telemarkrådet
Rådsmøte 12. mars 2019
Sakliste til rådsmøtet 12. mars 2019
Sak 09/2019

Referat frå rådsmøtet 12. februar 2019

Sak 10/2019

Orienteringar:
§ NTP 2022 – 2033; prosess og organisering, ved Anne Gro
Ahnstrøm, rådgjevar / stab - samferdsel og regional utvikling i
Telemark fylkeskommune og ny administrativ fylkeskommunal
representant i rådet.
§ Statusorientering om skogsleiren i Fyresdal ved Erik Skjervagen.
§ Prosjekt spesialundervisning ved Ronde Schade i Seljord kommune
og prosjektleiar Jon Haugen.
§ Telemark Ring ved Gry Fuglestveit, ordførar i Notodden, og Vidar
Sten-Halvorsen frå prosjektgruppa.

Sak 11/2019

Regionalpakke samferdsel Vest-Telemark

Sak 12/2019:

Vestfold og Telemark fylkeskommune val-arrangement

Sak 13/2019

Uttale om inntaksordning for elevar til vidaregåande utdanning

Sak 14/2019

Framlegg til årsmelding/årsrekneskap 2018

Sak 15/2019

Framlegg til sakliste for Vest-Telemarktinget 30. april 2019

Sak 16/2019:

Møte med Telemarksbenken 21. mai 2019

Sak 17/2019:

Eventuelt

Referat frå møte i Vest-Telemarkrådet 12. februar 2019
Stad: Kafé Hallbjønnsekken, Skafsåhei, Tokke kommune
Tilstades:

Frå adm møtte:

Regionordførar Jon Rikard Kleven, Halfdan Haugan, Erik Skjervagen,
Halvor Homme, Jarand Felland, Tarjei Gjelstad, Ketil Kiland, John Kleiv,
Øystein Tveit, Sverre Sæter, Finn-Aril Bystrøm og Jan Myrekrok.
Kari Gro Espeland, samhandlingskoordinator
Anne Aasmundtveit og Kyrre Einar Hegg

Sak 01/2019

Referat frå rådsmøtet 20. november 2019

Merknad frå Halvor Homme om at Sverre Sæter og Halvor Homme var tilstades på rådsmøtet 20.
november 2018.
Framlegg frå Jarand Felland om at møtestad for rådsmøta skal inn i referata.
Vedtak:

Sak 02/2018

Referat frå rådsmøtet 20. november 2019 vart godkjent med merknad frå
Halvor Homme.
Møtestad for rådsmøta skal inn i referata.
Orienteringar:

•

Velferdsteknologi i Larvik kommune
Elisabeth Sørensen, fagutviklar og prosjektleiar i Larvik kommune, delte erfaringar med
velferdsteknologi i Larvik kommune. Denne orienteringa var innleiing til sak 06/2019 2åreg prosjekt Velferdsteknologi i Vest-Telemark.

•

DistriktsEnergi
Knut Lockert, dagleg leiar, orienterte om medlemsorganisasjonen/interesseorgansisasjon
DistriktsEnergi. DistriksEnergi driv kun energipolitikk, og har ikkje arbeidsgjevaransvar.
Organisasjonens hovudoppgåve er å styrke medlemsbedriftene sin posisjon i eige distrikt
med utgangspunkt i bedriftenes kapital, kompetanse og personell.
Viktige oppgåver er t.d. likare tariffar i Noreg, Elhuben, digitalisering, oppretthalding av Kfaktoren, m.m.
Dersom VTK blir medlem av DistriksEnergi, vil prisen vera ca kr. 80-100.000 i året.
VTK er i dag medlem av KS og LVK.

•

Program for folkehelsearbeid
Inger Elisabeth Borge, prosjektleiar Team folkehelse, idrett og friluftsliv i Telemark
fylkeskommune, orienterte om Program for folkehelsearbeid i kommunane.
Folkehelse er å finne ut korleis folk kan ha det best mogleg der dei er. Prosjektleiaren
ynskjer å ha tett dialog med den einskilde kommune, og ynskjer gjerne å bli å bli invitert.
Bakgrunn for satsinga på folkehelse er det faktum at det ikkje går så bra med den psykiske
helsa. Telemark fylkeskommune ynskjer å støtte kommunane i sitt arbeid med folkehelse for
å sikre den psykiske helsa.
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Rus og motorisert ferdsel er ei særskilt utfordring i Vest-Telemark. Rusbruk i tidleg alder er
høgare enn i resten av landet. Forebygging av rus er ei utfordring som Vest-Telemark bør sjå
særskilt på. Det er behov for kompetanseutvikling i kommunane.
Når det gjeld tilskotsmidlar frå programmet er neste søknadfrist 15 februar 2020. Det er for
seint å søkje for inneverande år, då ein må rekne eit halvt år til å skrive ein søknad.
Vedtak:

Orienteringane vart tatt til vitande

Sak 03/2019 Krav om digitale læremiddel på nynorsk – uttale til Kunnskapsdepartementet
Regionrådsleiar orienterte om bakgrunn og innhald i uttala til Kunnskapsdepartementet om krav om
digitale læremiddel på nynorsk.
Rådet stør uttala og ynskjer i tillegg å drøfte saka med Telemarksbenken.
Vedtak:

Vest-Telemarkrådet krev at digitale læringsmiddel kjem på nynorsk og
vedtar framlegg til høyringsuttale slik ho ligg føre.
Uttala skal sendast til Kunnskapsdepartementet og til
utdanningskomiteen på Stortinget.
Kopi vert å sende til Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK)

Sak 04/2019 Domstolstruktur i Telemark - uttale
Tarjei Gjelstad, ordførar i Kviteseid, orienterte om korleis det har blitt jobba med saka og kva som
er målet. Jon Rikard Kleven, Jarand Felland, Tarjei Gjelstad og Øystein Tveit har vore involvert i
arbeidet.
Mandatet til domstolkommisjonen var å lande struktur i 2019 og oppgåver i 2020. Hovudtanken er
å slå saman tingretten og jordskifteretten.
Det blir arbeidd for at det bør vera nærare 80 000 innbyggjarar som grunnlag for ein domstol.
Det vart vist til Hardanger og Sunnhordaland, som med sine 79 000 innbyggjarar framles har ein
moglegheit til å ha ein domstol i Hardanger. 80 000 er eit måltal som kan vera vanskeleg å følgje,
då t.d. Finnmark aleine ikkje fyller dette kriteriet.
Notodden har ikkje bestemt seg for kva for retning dei tenkjer å gå. Hjartdal følgjer Notodden.
Midt-Telemark og Tinn støttar ein domstol i Øvre Telemark. Nome er opne for å kjempe for ein
domstol i Øvre Telemark. Fortrinnet til Vest-Telemark er samspelet mellom jordskifterett og
tingrett. Ein må jobbe ein del politisk mot mellom anna stortingspolitikarar.
Ei høyringsuttale bør følgjast opp med eit møte med domstolskommisjonen.
Det er stor semje i Vest-Telemarkrådet om at ein skal jobbe for ein domstol i Øvre Telemark.
Vedtak:

Vest-Telemarkrådet vedtek høyringsuttala til domstolsstruktur i Telemark
slik ho ligg føre.
Høyringsuttala skal fylgjast opp med eit møte med domstolskommisjonen.

Sak 05/2019 Psykologstillingar i Vest-Telemark
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Kari Gro Espeland la fram saka om psykologstillingar. Ho orienterte om bakgrunnen for at
rekrutteringsprosessen må starte på nytt. Det er eit lovkrav at kommunar skal ha på plass psykologar
innan 1. januar 2020.
Hovudutfordringa er å skaffe spesialist innan barne- og ungdomspykologi, då dette er ei
spesialisering som krev praksis frå sjukehus. Derimot er spesialisering innan almenn- og
samfunnspsykologi godkjent med kommunal praksis. Det er ynskjeleg å ha fokus på barn og unge,
men rekrutteringa skal vera meir open når det gjeld krav til spesialisering. Det er ikkje tenkt at ein
kommunepsykolog skal erstatte sjukehuset sitt ansvar.
Psykologforeninga ser og at det er eit gap mellom lovkrav og utdanningsløp.
Tilskotet kjem inn i rammetilskotet frå 2020, noko som inneber at ein kommune har høve til å kjøpe
inn tenester.
Vinje kommune ynskjer i fyrste omgang å gå i dialog med AIR, og avventar avklaring med dei før
dei eventuelt inngår samarbeid med dei andre Vest-Telemarkkommunane om tilsetting av
psykologar.
Vedtak:
Det vert lyst ut to psykologstillingar i kommunane Fyresdal, Tokke, Nissedal, Seljord og
Kviteseid.
• Utlysinga har ei ope tilnærming når det gjeld lokalisering og organisering av
stillingane. Dersom lokalisering og organisering av stillingane ikkje er viktig/
avgjerande for aktuelle kandidatar, vert tidlegare avgjerd om at Tokke og Kviteseid er
arbeidsgjevarkommunar vidareført.
• Rådmannsutvalet oppnemnar eit tilsetjingsutval og utarbeider ei samarbeidsavtale
mellom kommunane, som vert lagt til grunn for fordeling av psykologressursane.
Sak 06/2019 2-åreg prosjekt for velferdsteknologi i Vest-Telemark
Kari Gro Espeland la fram saka i rådet. Det er utarbeidd eit forprosjekt som legg grunnlaget for eit
2-åreg hovudprosjekt. Hovudprosjektet skal bli leia av ein koordinator i 100% stilling i 2 år.
Prosjektorganisering er etter PLP-metoden, der m.a. rådmanssutvalet er prosjekteigar, og
prosjektansvarleg er samhandlingskoordinatoren. Prosjektstillinga skal leggast til VestTelemarkrådet og lønsmidlar over 2 år blir finansiert med skjønnsmidlar.
Vedtak:

Vest-Telemarkrådet engasjerer ein prosjektleiar i 100% stilling i ein 2årsperiode for å gjennomføre eit hovudprosjekt innan velferdsteknologi i
Vest-Telemark.

Sak 07/2019 Eventuelt
Uttale til høyring om forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunane
Kommunal- og moderniseringsdepartementet legg fram eit forslag til inntektssystem for
fylkeskommunane i samband med regionreforma. Departementet sitt endelege forslag til nytt
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inntektssystem vil bli presentert i kommuneproposisjonen for 2020, som blir lagt fram i mai 2019.
Det nye inntektssystemet vil gjelde frå 1. januar 2020.
Høyrinsgfrist. 8. mars 2019. Departementet ber om tilbakemelding på forslaga i sitt høyringsnotat.
Jan Myrekrok tilbaud seg å utarbeide utkast til ei uttale som støttar opp om Telemark
fylkeskommune si uttale, på vegne av alle Vest-Telemarkkommunane. Utkastet vert sendt til AU
som igjen vidaresender utkastet til alle ordførarane og rådmennene i Vest-Telemark
Vedtak:

Jan Myrekrok utarbeider eit utkast til høyringsuttale som vert sendt til AU, som
igjen vidaresender uttala til alle ordførarane og rådmennene i Vest-Telemark .

Etter rådsmøte vart det signering av NAV-avtala mellom dei 5 aktuelle kommunane. Etter dette var
det møte om kraftsamarbeid.

Telemark Ring
Forprosjekt for regionalt asfaltbaneanlegg for
motorsport i Notodden
Prosjektgruppen, desember 2018
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1 Innledning
Denne rapporten redegjør for arbeidet med og resultatene av et forprosjekt for å etablere en
regional asfaltbane for motorsport i Notodden. Prosjektgruppen som har hatt ansvar for prosjektet
har bestått av følgende:








Geir Murstad, NMK Notodden
Vidar Sten-Halvorsen, NMK Kongsberg
John Johansen, NMK Kongsberg
Hans Peter Havdal, NMK Kongsberg
Sondre Rivrud, MA Ungdom Notodden
Hallgeir Lie, Porsche Club Norge
Knut Iver Skøien, prosjektleder

Rapporten er skrevet av Knut Iver Skøien
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2 Bakgrunn
2.1

Mulighetsstudie

Høsten 2015 tok lederen av Norges Motorsportforbunds anleggsutvalg, Knut Iver Skøien, initiativ til
en mulighetsstudie for et asfaltbaneanlegg på Østlandet vest for Oslofjorden. Mulighetsstudien ble
gjennomført av de fire nasjonale motorsportorganisasjonene Norges Bilsportforbund (NBF), Kongelig
Norsk Automobilklub (KNA), Norsk Motor Klubb (NMK) og Norges Motorsportforbund (NMF), der
Knut Iver Skøien hadde prosjektledelsen. Vestfold og Telemark fylkeskommuner ga støtte til arbeidet.
Organisering av motorsport: De internasjonale forbundene FIA og FIM
organiserer henholdsvis bilsport og motorsykkelsport. I Norge er KNA knyttet
til FIA, mens NMF er knyttet til FIM. KNA har delegert sine rettigheter og
ansvar videre til NBF. NMF organiserer, i tillegg til motorsykkelsport, også
båtsport, snøscootersport og radiostyrt motorsport etter myndighet fra
andre internasjonale forbund. NBF og NMF har dermed rettigheter og ansvar
for all norsk motorsport. Rettighetene utøves blant annet gjennom
godkjenninger og lisenser. NMF er medlem av NIF (Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komité). NMK har en viktig rolle som
støtteapparat for alle norske NMK-klubber. NMK-klubbene har en stor andel
av norske motorsportutøvere som medlemmer, og klubbene eier og driver
en stor andel av landets motorsportanlegg.

Mulighetsstudien (NMF, KNA NBF og NMK 2017) undersøkte både behovet for en ny asfaltbane på
Østlandet og ulike lokaliseringsalternativer. Studien kom frem til at det finnes et behov, fordi mange
utøvere har lang vei til nåværende anlegg i Våler i Hedmark eller Rudskogen i Østfold, samt at
kapasiteten på nåværende anlegg er begrenset. Mangelen på tilgjengelighet og kapasitet på
asfaltbaneanlegg begrenser rekruttering, bredde og talentutvikling i asfaltgrenene i bil- og
motorsykkelsport.
Et stort antall lokaliteter ble vurdert, og fire av dem ble trukket frem i en høringsrapport, som ble
sendt ut til aktuelle organer og kunngjort på mulighetsstudiens facebookgruppe våren 2017. Basert
på høringssvarene og vurdering etter fastsatte kriterier, anbefalte sluttrapporten Notodden som
lokalisering. Sluttrapporten ble sendt til blant annet fylkeskommunene og
motorsportorganisasjonene. Disse partene hadde på forhånd uttrykt at de ikke så behov for noen
formell behandling av rapporten og anbefalingen, og at arbeidet burde videreføres i form av et
forprosjekt.
2.2

Organisering av forprosjekt

Det var i utgangspunktet lagt opp til at de fire nasjonale motorsportorganisasjonene skulle
gjennomføre forprosjektet. Arbeidet med dette ble igangsatt i samarbeid med Notodden kommune
like etter sommeren 2017. I løpet av høsten 2017 ble det klart at de nasjonale
motorsportorganisasjonene ikke så det som forenlig med sine roller å gjennomføre forprosjektet.
Deres anbefaling var å overlate forprosjektet til lokale og regionale motorsportinteresser.
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På nyåret 2018 ble det etablert en prosjektgruppe med engasjerte og kompetente medlemmer fra
lokale, regionale og nasjonale motorsportklubber, og der prosjektlederen fra
mulighetsstudienfortsatte som prosjektleder for forprosjektet. Denne prosjektorganiseringen er
diskutert med Vestfold og Telemark fylkeskommuner og Notodden kommune, som ga sin tilslutning
til organiseringen i oppstartsmøte 06.03.2018.
Notodden kommune, Telemark fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune har til sammen gitt 1,1
mill. kr i støtte til forprosjektet.
Arbeidet er lagt opp med frivillig innsats fra prosjektgruppen i tillegg til de offentlige bidragene.
Notodden kommune og Notodden Utvikling AS (NUAS) har også lagt inn mye arbeid for å
tilrettelegge og utføre noen oppgaver i prosjektet, som blant annet å søke om midler og å være
kontraktspart ved tjenestekjøp. Tilskuddene brukes i all hovedsak til å dekke kjøp av
spesialisttjenester og direkte utgifter.
Prosjektgruppen har bestått av
 Knut Iver Skøien, prosjektleder
 Geir Murstad, NMK Notodden
 Sondre Deila Rivrud, MA Ungdom Notodden
 Vidar Sten-Halvorsen, NMK Kongsberg
 John Johansen, NMK Kongsberg
 Hans Peter Havdal, NMK Kongsberg
 Hallgeir Lie, Porsche Club Norge
2.3

Leivstein eller Rossebu

Mulighetsstudien fra 2017 skisserte et anlegg på Leivstein, der Notodden kommune eier et areal som
er avsatt til motorsport i reguleringsplan, og som dessuten ligger like i nærheten av en
motocrossbane.
Da prosjektgruppen ble dannet, var denne lokaliseringen det første som ble diskutert.
Mulighetsstudien hadde også markert et annet område noe lengre øst, på Rossebu, som også kunne
være aktuelt. Både prosjektgruppen og Notodden kommune (notat 26.02.2018) gjorde vurderinger
av dette. Problemstillingene dreide seg spesielt om risikoen for støypåvirkning av fremtidig
boligområde og frilufts- og rekreasjonsområde nær Leivstein, men også topografi og hensynet til
nåværende virksomhet. I samråd med Notodden kommune besluttet prosjektgruppen å bare arbeide
videre med Rossebu.
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3 Masterplan
3.1

Om arbeidet

Prosjektet hadde innledende kontakt med tre internasjonale banedesignfirmaer med kontorer i
Europa. Representanter fra prosjektgruppen valgte å holde et orienterende møte med Tilke GmbH &
Co. KG på deres kontor i Aachen i Tyskland. Prosjektgruppens inntrykk var at firmaet viste en svært
god forståelse for prosjektet, og Notodden kommune inngikk kontrakt med Tilke på dette grunnlaget.
Det har vært god kontakt mellom prosjektgruppen og Tilke, og de har vært i møte og befaring på
Notodden, der de blant annet traff grunneiere og representanter fra kommunen. Tilkes designer
deltok også på et åpent møte i Notoddens kulturhus, Bok- og blueshuset, 27.11.2018.
En masterplan er en plan som trekker opp de store linjene og utformer et konsept. Det er altså en
plan som går forut for formell planlegging etter plan og bygningsloven og detaljert teknisk
prosjektering med tanke på bygging. Masterplanen gir likevel mulighet til å vurdere både virkninger
og kostnader ved et tiltak på et grovt nivå. Tekst og figurer i dette kapittelet er utdrag fra
masterplanheftet (Tilke Gmbh & Co. KG 2018).
3.2

Beliggenhet

Rossebu, der anlegget er planlagt, ligger ca. 5 km nordøst for Notodden sentrum og 3 km øst for
tettbebyggelsen. Hovedveien E134 mellom Øst- og Vestlandet passerer like nord for området. I dag
drives det avfallshåndtering og noe masseuttak i nærheten, og arealer langs E134 er avsatt til
industrivirksomhet i arealplaner, men ikke utbygd.
Statens vegvesen har planer om å utbedre og legge E134 utenom Notodden sentrum. Den mest
aktuelle løsningen vil være en tunnel som vil få sitt østre påslag like i nærheten av det planlagte
motorsportanlegget. I statsbudsjettet for 2019 er det avsatt en post for start av detaljprosjektering
av ny E134 fra Kongsberg til Elgsjø, der tunnellinnslaget er planlagt.

Oversiktskart
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I regionen vil anlegget få en beliggenhet som gir akseptable reiseavstander fra byene og
befolkningskonsentrasjonene i Buskerud, Telemark og Vestfold, samt fra Osloområdet fra Oslo og
vestover. Anlegget vil også gi en bedre tilgjengelighet til asfaltbane fra Sørlandet og Vestlandet.

Banens beliggenhet i regionen
3.3

Konsept

Bestillingen fra prosjektgruppen har vært en hovedbane med lengde mellom 2 og 3 km, og som kan
godkjennes for alle bil- og motorsykkelklasser i aktuelle norske og nordiske konkurranseserier.
Prosjektgruppen pekte ut et område som lå innenfor to eiendommer.
Den største utfordringen i konseptutviklingen har vært topografien. Det kuperte terrenget gjør at det
kan bli mye masseforflytning og dermed høye kostnader. Tilke bestemte tidlig at man ville legge
depotområdet på utsiden av banesløyfen, for å unngå tunnel eller andre dyre konstruksjoner for å gi
tilgang til innsiden. Deretter fant de det optimale arealet for selve depotområdet, som må være flatt,
og la banesløyfen ut fra dette. De innledende designforsøkene ga masseforflytninger på opptil 1 mill.
m3, som ville ha gitt uholdbart høye kostnader. Prosjektgruppen ba derfor Tilke om å vurdere å flytte
den opprinnelige avgrensningen noe nordover, selv om dette innebærer at en tredje eiendom
berøres. Her er terrenget flatere enn i sør. Ved dette grepet fikk man en god banelayout med
akseptable masseforflytninger.
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Varianter av bane-layout fra designprosessen. Varianten til høyre har flyttet områdebegrensningen
litt nordover i forhold til den opprinnelige begrensningen.
Ved siden av depot (paddock) og banesløyfe, er tilleggsarealer innenfor det utpekte området
disponert slik figuren nedenfor viser.

Foreslått arealdisponering
Den fremtidige utvidelsen (future extension area) kan for eksempel romme terrenggrener, som trial,
enduro og offroad, og/eller baner med helt eller delvis løst underlag, som motocross, supermoto,
rallycross og bilcross.
Illustrasjonsplanen nedenfor viser konseptet med banen, avkjøringssoner, depotene,
depotbygninger, rekkverk og sikkerhetskonstruksjoner. Den viser også adkomstveier,
parkeringsplasser, utvidelsesmuligheter, publikumsområder, tribuner samt opplærings- og
testsenteret.
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Ordforklaring: På norsk har "depot" to forskjellige betydninger i
motorsportsammenheng. Det ene er banedepot (engelsk pit), som brukes
under aktivitet på banen, og som består av en parallell kjørestrekning
(pitlane) adskilt fra hovedbanen av en mur, samt ofte pitbokser der teamene
kan forberede seg, gjøre reparasjoner osv. Det andre er parkeringsdepot
(engelsk paddock), som er området der teamene oppholder seg og parkerer
kjøretøyer når de ikke er i aktivitet på banen. I mange tilfeller overnatter
teamene også i parkeringsdepotet under stevner.

Illustrasjonsplan
Konseptet kombinerer motorsportlidenskap med muligheter til å teste ny kjøretøyteknologi og
fremtidens mobilitetskonsepter.
Tilke har gjennomført simuleringer for å finne hastigheter og å beregne sikkerhetssoner m.m. Dette
er gjort for ulike kjøretøyer. De høyeste hastighetene på rettstrekkene oppnås av motorsykler i
superbike-klassen. Her vil topphastigheten være over 270 km/t, og rundetiden blir 1 minutt og 15
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sekunder. En GT-bil som Porsche 996 vil oppnå maksimal hastighet på opp mot 200 km/t og en
rundetid på 1 minutt og 36 sekunder. På grunn av hastighetene og at motorsykkelutøverne er mindre
beskyttet enn bilsportutøverne, er det motorsykkelsport som krever størst avkjøringssoner for å
unngå uakseptabel skaderisiko.

Hastigheter for motorsykkelklassen superbike
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Hastigheter for Porsche 996
Selve banen er designet med det stedlige terrenget som utgangspunkt, og med tanke på å gi både
utøvere og tilskuere utfordringer og opplevelser, uten at det skal gå på bekostning av sikkerhet og
miljø. Dette innebærer at Tilke har brukt høydeforskjellene til å gi gode tilskuerplasser med utsyn
over banen, spennende momenter med sving- og helningskombinasjoner samt at de strekningene
som gir mest støy ligger lavt, slik at støy til omgivelsene dempes.
Lengdeprofilet nedenfor viser stigningsforholdene langs banen og hvordan de forholder seg til
terrenget, og angir strekninger der det trengs masseflytting. Det høyeste punktet på banen ligger på
344 m.o.h., mens det laveste ligger på 312 m.o.h. Dette gir en høydeforskjell på ca. 32 m.
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Lengdeprofil for banen. Horisontal og vertikal målestokk er ulike, slik at figuren blir brattere enn i
virkeligheten.
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Banen er designet slik at den kan brukes i flere varianter. Det er også integrert egne sløyfer for
drifting i den sørlige delen av banen. Tilke har samrådd seg med Norges tidligere verdensmester i
drifting, Fredric Aasbø, for å designe disse elementene. Ved å korte av hovedbanen, kan den brukes
samtidig som driftingsløyfen er i bruk.

Varianter av banesløyfe for drifting
Testsenteret vil fungere sammen med hovedbanen, og tilby alle de testene som trengs, blant annet
for autonome kjøretøyer. Her er det avgjørende å kunne teste på et lukket område. I tillegg til at
Telemark Ring får de samme test- og godkjenningsmulighetene som de internasjonale bilfabrikkene
bygger, vil man få muligheten til å teste under nordiske forhold.
Det samme området vil inneholde elementer som brukes i kjøre- og trafikksikkerhetstrening.
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Test- og treningssenter
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4 Innspill til kommuneplanen
Prosjektgruppen sendte høsten 2018 inn et innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel i
Notodden (Prosjektgruppen for Asfaltbane i Notodden 27.08.2018), slik at arealbruken kan avklares
på overordnet nivå.
Arealet som foreslås omdisponert til motorsportanlegg utgjør knappe 600 daa. Innspill var basert på
et nokså tidlig forslag til intern arealdisponering i motorsportområdet. Det ble også lagt inn nokså
store reservearealer rundt de skisserte anleggselementene.

Arealdisponering i kommuneplaninnspillet
Motorsportanlegget vil få adkomst fra E134 via eiendom gnr 42 bnr 643, som er regulert til industri.
Det er lagt opp til å legge adkomsten slik den er regulert i reguleringsplan 295 "Rossebusletta
industriområde", som krever at krysset med E134 skal kanaliseres med venstresvingfelt og at
kryssområdet skal ha belysning.
Den gjeldende kommuneplanen er vedtatt så lang tid tilbake som 22.09.2005, og er ikke oppdatert i
samsvar med senere reguleringsplan. Kommuneplanen viser det aktuelle arealet som LNF-område.

15

Utsnitt av kommuneplanens arealdel
En del av det aktuelle arealet inngår i reguleringsplan 295 "Rossebusletta industriområde", som ble
vedtatt 19.04.2007, med revisjoner 25.01.2008 og 17.06.2008. Planen setter av en stor del av arealet
til industri. Det er også avsatt buffersoner utenfor industriarealet og det er regulert inn en
adkomstveg fra E134.

Gjeldende reguleringsplaner i området
Den sørligste delen av det aktuelle motorsportområdet er uregulert.
Kommuneplaninnspillet inneholder vurderinger av virkninger på miljø, samfunn og
samfunnssikkerhet, men det var ikke gjennomført støyvurderinger.
Innspillet skal behandles sammen med andre innspill i Notodden kommunes planprosess.
Planprogrammet (Notodden kommune 2018) sier at den nye kommuneplanens arealdel vil være
vedtatt våren 2020.
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5 Støyvurderinger
Konsulentfirmaet Sweco har gjennomført innledende støyberegninger (Sweco 2018). Resultatene er
først og fremst ment til bruk i kommuneplanleggingen.
Beregningene bygger på antatt bruk av anlegget over et år, med treninger og konkurranser innenfor
ulike klasser og grener i motorsport, trackdays og events for gateregistrerte kjøretøyer og
testaktiviteter. Beregningene er gjennomført etter norske metoder (Miljødirektoratet 2016).
Resultatene viser hvordan støynivåene rundt anlegget forholder seg til norske retningslinjer (Klimaog miljødepartementet 2016).
Støygrensene er angitt ved to verdier: Lden 45 dB og L5AF 60 dB. Den første er en form for
gjennomsnittsverdi mens den andre er en form for maksimalverdi. Ved et så stort anlegg som
Telemark Ring er det Lden som blir utslagsgivende, og som er vist på kartet nedenfor.
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Støysoner rundt Telemark Ring. De gule og røde sonene er der de veiledende støygrensene
overskrides. Illustrasjon: Sweco
Terrenget vil skjerme omgivelsene nokså godt, og det er først og fremst i åssidene som ligger høyere
enn anlegget i nord og sør at støyen vil bre seg langt. Støysonene strekker seg her ca. 1 km fra banen.
Støysonekartene viser at ingen hus eller hytter vil få støynivåer over anbefalte grenser.
Det må gjennomføres mer nøyaktige beregninger i forbindelse med senere prosjektering. Da vil man
også vurdere skjermingstiltak, som kan redusere støyulemper for omgivelsene.
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6 Forretningsplan
6.1

Skisse

En forretningsplan vil vanligvis vise organisering, finansiering, drifts- og eiermodeller for et prosjekt.
For Telemark Ring er det utarbeidet en skisse til forretningsplan, der disse forholdene er vurdert på
et grovt nivå.
Kostnadsoverslaget er basert på mengdeberegninger og en kalkyle fra Tilke. Disse er gjennomgått i
detalj av prosjektgruppen, som har benyttet norske standarder og erfaringspriser fra veibygging i
Norge. Det er også gjort vurderinger av kostnader til servicebygg, sikkerhetssystemer samt kostnader
til infrastruktur.
6.2

Investeringer

Totale investeringskostnader ble i oktober 2018 svært grovt vurdert til 200 mill. eks. mva.
Kostnadene fordeler seg slik:
Baneanlegg inklusive sikkerhetsgjerder og depot

kr

110 000 000

Veikryss E134

kr

5 000 000

Adkomstvei fra E134 og til banen

kr

5 000 000

Parkering ved anlegget

kr

10 000 000

Infrastruktur, vann og avløp

kr

10 000 000

Servicebygning med pit bokser

kr

20 000 000

Div. installasjoner, lys tidtaking osv.

kr

10 000 000

Grunnerverv og konsulenthonorar

kr

15 000 000

Reserve og usikkerhet

kr

15 000 000

Sum eks. mva

kr

200 000 000

Kostnadsestimatet inkluderer ikke «Road Safety and Testing Center». Denne delen er rettet mot
spesialiserte behov og funksjoner, som ikke inngår i forretningsplanen.
6.3

Drift

Inntektsgrunnlaget er vurdert med bakgrunn i erfaringer med de tilsvarende anleggene Rudskogen
og Vålerbanen. En viktig del av inntektene er basert på utleie av banen til testformål for næringslivet.
Dette gjelder spesielt testing av autonome og elektriske kjøretøy under vanskelige driftsforhold. Her
er det potensiale for at anlegget kan benyttes både sommer og vinter.
Inntektene fra år 3 og senere (etter at anlegget er 100% etablert) er vurdert til 24 mill. kr per år.
Dette må betraktes som et svært foreløpig estimat.
Kostnadene ved å drive anlegget avhenger sterkt av hvordan anlegget blir finansiert. Utgangspunktet
for estimatet er et tredelt «spleiselag» hvor 1/3 er offentlige midler (primært knyttet til infrastruktur
og erverv av tomt), 1/3 er fra private investor og 1/3 er lånefinansiert og skal tilbakebetales over
ordinær drift. Beregningene nedenfor tar utgangspunkt i en investeringskostnad på 185 mill. kr, altså
kostnadsoverslaget uten "reserve og usikkerhet".
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Det er ikke regnet med spillemiddelfinansiering i dette overslaget. For å kvalifisere for dette, må i
utgangspunktet anlegget eies av det offentlige eller klubber. Det vil også være vilkår som begrenser
kommersiell drift hvis man mottar spillemidler. Spillemiddelandelen er i utgangspunktet 30 % av
investeringen til de delene av anlegget som er tilskuddsberettiget. Denne andelen kan økes med 30
% for interkommunale anlegg. (Kulturdepartementet 2018.) For et så stort og sammensatt anlegg
som Telemark Ring, og med de eierskaps- og driftsmodellene som er aktuelle, vil man måtte
forhandle og avklare spillemiddeltildeling direkte med Kulturdepartementet.
Det er ikke regnet med dugnadsinnsats, selv om dette kan bli aktuelt for deler av anlegget.
Det er antatt 5% rente på lån samt at investorer forventer en avkastning. Avdragsstruktur på lån er
ikke vurdert, men inntektene ved år 3 viser at et lån på 60 mill. kr kan være høyt i forhold til
inntektsgrunnlaget.

Inntekter ved år 3
Type
Baneleie pr. dag vinter
Baneleie pr. dag sesong
Publikumsinntekter
Banesponsor
Testkjøring næringsliv
Utleie Pitbokser
Kafe
Events
Driftsinntekter

Leie

Døgn

Inntekt

kr 25 000

100

kr

kr 75 000

150

kr 11 250 000

2 500 000

kr

2 000 000

kr

1 000 000

kr

5 000 000

kr

500 000

kr

250 000

kr

1 500 000

kr 24 000 000

Driftskostnader
Lønn personal og utgifter 3 ansatte

kr

2 400 000

Drift: innleid personal, strøm etc.

kr

8 500 000

Avskrivning, 25 år

kr

7 400 000

Driftskostnader

kr 18 300 000

Driftsresultat

kr 5 700 000

Rentekostnad 5% av MNOK 60

kr

Resultat før skatt

kr 2 700 000

3 000 000
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6.4

Interessenter

Forprosjektet har identifisert noen aktører som kan bidra til bruk og/eller som deleiere av Telemark
Ring:







Sustainable Autonomous Mobility Systems Norway (SAMS). Arena-klynge i Innovasjon
Norges program. Adresse Kongsberg.
Applied Autonomy AS. Leverer tjenester til autonomi-prosjekter. Adresse Kongsberg
Gatebil AS. Arrangerer festivaler og events med motorsport og bilinteresse som innhold.
Adresse Kongsberg
Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Har blant annet innovasjons- og teknologifag. Campuser i
Buskerud, Telemark og Vestfold.
Bilbransjen. Salg og reparasjon av biler. Kongsberg, Skien og Notodden er blant de byene som
har høy omsetning i bilbransjen (Rambøll 2017)
NEL Hydrogen Electrolyser AS. Del av internasjonalt konsern for hydrogenløsninger. Adresse
Notodden
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7 Informasjon og medvirkning
Prosjektgruppen har hatt en facebookside, først med navnet "Asfaltbane i Notodden", senere med
navnet "Telemark Ring – Asfaltbane i Notodden". Siden har presentert nyheter og status i prosjektet,
og prosjektgruppen har svart på spørsmål som er stilt på siden. I desember 2018 hadde siden opp
mot 1400 følgere.
Grunneierne og rettighetshaverne til de eiendommene som blir direkte berørt er informert, både ved
brev fra Notodden kommune, men også ved kontakter på e-post og telefon. Grunneierne var også
med på befaring i august 2018, og ble senere invitert til åpent møte.

Befaring av området der test- og motorsportanlegget er planlagt
Notodden kommune og NUAS har blitt holdt jevnlig orientert om prosjektgruppens arbeid, og har
deltatt i noen prosjektgruppemøter, i tillegg til at det har vært egne møter mellom kommunen, NUAS
og prosjektgruppen. Ordfører i Notodden, Gry Fuglestveit, har vært prosjektgruppens hovedkontakt i
kommunen.
Det har vært to møter der Telemark og Vestfold fylkeskommuners idrettskonsulenter har blitt
orientert om prosjektet.
Prosjektgruppen hadde en stand og ga informasjon til interesserte under Telemark Airshow på
Notodden flyplass i september 2018.
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Prosjektgruppen har hatt møter med en rekke interessenter, herunder Kongsbergregionen,
Kongsberg Innovasjon, Applied Autonomy og Universitetet i Sørøst-Norge.
Masterstudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge har brukt prosjektet som case i innovasjonsstudier
(Larsen m.fl. 2018). Også andre studier ved universitetet har vist interesse for prosjektet.
Notodden kommune og prosjektgruppen holdt et åpent møte i kulturhuset Bok- og Blueshuset
27.11.2018. Det ble også holdt et eget formøte for de fire nasjonale motorsportorganisasjonene NBF,
NMF, NMK og NKA samme ettermiddag. Det åpne møtet samlet anslagsvis 300 besøkende, som
overveiende viste en positiv interesse.

Åpent møte om Telemark Ring på Bok- og blueshuset i Notodden
Notodden kommunes ordfører har tatt kontakter på politisk nivå med nabokommuner og Buskerud,
Telemark og Vestfold fylkeskommune, og orientert om prosjektet og behovet for regionalt
samarbeid.
Det har vært flere avisartikler i lokalpressen om forprosjektet gjennom prosjektperioden. I
forbindelse med åpent møte 27.11.2018 hadde NRK TV-innslag fra møtet både i regional
nyhetssending og i riksdekkende nyhetssending. Mediedekningen av prosjektet har i all hovedsak
vært positivt vinklet.
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8 Videreføring etter forprosjekt
Etter at forprosjektet er gjennomført, bør prosjektet videreføres i en detaljert plan- og
prosjekteringsfase, før selve byggefasen kan starte. Plan- og prosjekteringsfasen vil kunne være
fullført i første halvår 2020.
Prosjektgruppen har levert et notat til Notodden kommune med vurdering av alternative måter å
organisere det videre arbeidet på (Prosjektgruppen 08.11.2018). Notatet lister opp disse oppgavene i
plan- og prosjekteringsfasen:
 Oppfølging av prosess for kommuneplanens arealdel
 Reguleringsplanlegging (parallelt med eller i forkant av kommuneplan) med konsekvensutredning
 Detalj- og byggeplan med anbudsdokumenter
 Sikre utvikling av nødvendig infrastruktur i tillegg til selve baneanlegget
 Sikring av rettigheter til grunnen
 Banegodkjenning og dialog om godkjenning med NBF og NMF
 Avklare eventuelle spillemidler med Kulturdepartementet
 Skaffe eventuell idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
 Holde dialog med offentlige organer om økonomisk støtte m.m.
 Etablere samarbeid med investorer og kommersielle brukere av anlegget
 Danne et finansielt grunnlag for bygge- og driftsfasene (gjennomførbar forretningsplan)
 Informere og etablere samarbeid med motorsportklubber, idrettsorganer m.fl.
 Etablere selskap(er) for utbygging, eierskap og drift
Prosjektgruppen anbefaler en organisasjonsform der Notodden kommune bemanner en
styringsgruppe, prosjektleder og prosjektgruppe. I tillegg beholder man en frivillig prosjektgruppe,
som sikrer forankringen i idretts- og motorsportmiljøene, og gir ildsjelene en mulighet til å bidra i
konkrete arbeidsoppgaver.
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Anbefalt organisasjonsmodell fra prosjektgruppen. De blåfargede delene er kommunale, mens den
grønne er frivillige fra organisasjoner m.m.
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9 Oppsummering
Forprosjektet for Telemark Ring legger opp til videre planlegging, prosjektering, bygging og drift av et
test- og motorsportanlegg for regionen som består av fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold.







Telemark Ring vil dekke idrettslige behov i regionen, og bidra til rekruttering, breddeaktivitet
og talentutvikling for motorsporten.
Telemark Ring vil gi regionen en arena for motorsportstevner, festivaler, events og andre
arrangementer.
Telemark Ring vil bli bygd som test-, demonstrasjons- og utviklingsanlegg for
teknologinæringen, forskning og universitetet i regionen.
Telemark Ring vil bli brukt til kjøretrening og trafikksikkerhetsopplæring.
Telemark Ring vil bli en attraksjon som styrker regionens reiseliv og opplevelsesnæring.
Telemark Ring vil bli bygd og drevet etter høye miljøstandarder, og vil bli spesielt tilrettelagt
for miljøriktige kjøretøy og miljøriktig teknologi.
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Vest-Telemarkrådet
Sak 11/2019

Rådsmøte, 12. mars 2019
Regionalpakke samferdsel Vest-Telemark

Denne saka er forankra i Vest-Telemark gjennom drøfting og vedtak i Vest-Telemarktinget,
seinare drøftingar og vedtak i Vest-Telemarkrådet og til dels kommunestyrevedtak i fem av
kommunane.
Utgangspunktet for saka er ynskjet om betre samferdsel innan og mellom kommunane i VestTelemark, samtidig som annan trafikk blir tilgodesett – både gjennomgangstrafikk og trafikk
inn og ut av regionen.
Saka byggjer elles på ATP-Telemark og øvrige strategiar for Vest-Telemark, der ein
fleirkjernestruktur er lagt til grunn for vidare utvikling.
Som ein del av forarbeidet til denne saka er det gjort ei vurdering av omfang og breidde sett i
samanhang med ATP. I dette prosjektet er det hovudfokus på samferdsels-løysingar, noko
som er i tråd med vedtak i Vest-Telemarktinget og –rådet.
Areal og transport heng likevel nøye saman. Den vedtekne fleirkjernestrukturen er
retningsgjevande for arealpolitikk og samferdsel/transport. Delprosjekt knytt til vegutbygging
skal binde saman alle kommunesentra og andre større tettstader i Vest-Telemark. Konkret
gjeld dette tettstadene Seljord, Kviteseid, Vrådal, Treungen, Fyresdal, Dalen, Åmot, Rauland
og Haukeli/Edland.
Dette er ei blanding av statlege vegar og fylkesvegar. Konkret er dette vegane E134, RV41,
FV37/38 og FV355.
Tettstadutvikling må vere basert på kommunal interesse og engasjement for eigne tettstader
og er heilt avhengig av lokale førestnader. I dette prosjektet er det ikkje tatt med eit
delprosjekt knytt til areal. Dette kan kommunane, eventuelt Vest-Telemarkrådet, vurdere som
eigne satsingsområde
Etter vurdering og samtalar både internt, med Telemark fylkeskommune og med Statens
vegvesen, er det semje i Vest-Telemark om å samle seg om 2 hovudsatsingar:
1.
2.

Regional riksvegpakke Vest-Telemark
Regional fylkesvegpakke Vest-Telemark

For begge to må det gjennomførast utgreiingar og prosessar. Som ein del av prosjekt 1
(regional riksvegpakke) blir det lagt inn tiltak knytt til tilrettelegging for kollektivtransport.
Prosjektfasane har ulike formål:
• Hovudprosjekt er konkret realisering, eksempelvis gjennomføring av investeringar
• Forprosjekt har oftast som mål å avklare grunnlaget for eit hovudprosjekt, m.a. økonomi
• Forstudie er eit førebuande arbeid som skal avklare vidare retning og omfang

Målet med begge pakkene er å få eit tilstrekkeleg godt grunnlag for å gjere
investeringar som kan bidra til å nå overordna samfunnsmessige mål knytt til
trafikktryggleik, utslepp, busetjing og næringsutvikling.
Organisering og styring.
Prosjektet blir administrativt og styringsmessig lagt til Vest-Telemarkrådet og blir ein viktig
del av Rådet sitt arbeid framover.
Det blir foreslått ei organisering med ei felles og overordna styringsgruppe og ei
prosjektgruppe for kvart delprosjekt.
Styringsgruppe.
Vest-Telemarkrådet blir styringsgruppe for dei to prosjekta og møte i styringsgruppa vil
normalt vere som ei sak til møta i Rådet.
Fylkeskommunen er representert i rådsmøta med ein administrativ og ein politisk
kontaktperson og vil derfor vere løpande orientert om arbeidet og vere ein del av drøftinga.
Regionordførar er prosjektansvarleg.
Prosjektleiar og sekretær for styringsgruppa: Anne Aasmundtveit, leiar Vest-Telemarkrådet.
Regionalpakke samferdsel. Budsjett
Kostnader
Kjøp av prosjektleiing
Kjøp av faglege tenester
Eigeninnsats VTR
Eigne kostnader vegeigar
Møteutgifter, reiser og diverse
SUM

SUM
180 000
220 000
140 000
400 000
60 000
1 000 000

Riksveg
60 000
90 000
70 000
250 000
30 000
500 000

Fylkesveg
120 000
130 000
70 000
150 000
30 000
500 000

Finansiering
Vest-Telemarkrådet
Eigeninnsats (VTR)
Eigeninnsats vegeigar
Telemark FK
Vest-Telemark Næringsbygg AS
SUM

350 000
140 000
400 000
110 000
1 000 000

150 000
70 000
250 000
30 000
500 000

200 000
70 000
150 000
80 000
500 000

Dette må sjåast som ei samla ramme for prosjektet for perioden 2019-21.
Anne Aasmundtveit, leiar Vest-Telemarkrådet
Sekretær for prosjektgruppa: Børge Skårdal, rådgjevar Vest-Telemarkrådet
Framlegg til vedtak: Prosjekt Regionalpakke samferdsel Vest-Telemark blir gjennomført
som skissert i saksutgreiia.
Vest-Telemarkrådet løyver kr. 350.000,- til prosjektet finansiert over
disposisjonsfondet.

Vest-Telemarkrådet

Sak 12/2019:

Møte 12. mars 2019

Vestfold og Telemark fylkeskommune val-arrangement

I samband med kommune- og fylkestingsvalet til hausten, vil det vera føremålsteneleg å
invitere sentrale fylkespolitikarar til Vest-Telemark for å gjera dei kjent med regionen. Ein
tenkjer seg å invitere 1. og 2. kandidat på alle partilister.
I tillegg til at komande fylkespolitikarar blir kjent med Vest-Telemark, vil eit slikt valarrangement vera med å få opp interessa for valet.
Det vil bli lagt opp til eit dagsprogram med synfaring og bedriftsbesøk undervegs. Ein tenkjer
seg besøk på 2-3 verksemder. Det vil og bli gitt fagleg orientering om ulike tema som t.d.
samferdsel og kraftproduksjon og dei økonomiske ringverknader kraftinntektene utgjer.
Etter rundtur i Vest-Telemark blir det politisk debatt ca. kl. 18.00. Ein godt eigna stad for ein
slik debatt er Granvin kulturhus i Seljord.
Val-arrangementet bør vera tett opp mot valdag 9. september, 10-14 dagar før valet.

Framlegg til vedtak: Regionrådsleiar er ansvarleg for å utarbeide eit opplegg for valarrangement inkl. program.
Vest-Telemarkrådet løyver kr. 60.000 frå disposisjonsfondet
til val-arrangement.

Vest-Telemarkrådet

Sak 13/2019

Møte 12. mars 2019

Uttale om inntaksordning for elevar til vidaregåande utdanning

Vestfold og Telemark fylkeskommunar har saman laga forslag til lokal forskrift, som no er
sendt ut på høyring. Den nye forskrifta skal tre i kraft frå 1. januar 2020, det vil seie frå
skuleåret 2020/2021.
I den elektroniske tilbakemeldinga er det reist totalt 19 spørsmål/problemstillingar til ny
forskrift. Hovudspørsmålet i høyringa, som det er viktig å uttale seg om, er spørsmålet om kva
for inntaksprinsipp ein bør velje. Sjå spørsmåla i rettleiaren til høyringa. Frist for innsending
av uttale er 15. mars.
Denne høyringsuttala er basert på uttala som vart handsama og vedteke i Oppvekstutvalet i
Tokke kommune 14. februar 2019.
Formålet med den lokale forskrifta er å regulere spesielle forhold rundt inntak og formidling
til vidaregåande opplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Den lokale forskrifta
utfyller kapittel 6 og kapittel 6A i forskrift til opplæringsloven og fastset korleis Vestfold og
Telemark fylkeskommune skal gjennomføre inntak og formidling. Forskrifta gjeld for inntak
til offentleg vidaregåande opplæring og formidling av søkjarar til læreplass i Vestfold og
Telemark fylkeskommune. Vestfold fylkeskommune har i dag karakterbasert inntak, også
kalla fritt skuleval. Telemark fylkeskommune har inntak etter nærskuleprinsippet.
I høyringa blir fire alternative modellar for inntak til Vg1 i Vestfold og Telemark presentert:
a) Prioritet til nærskule
Med denne modellen kan ungdom fritt søkje skuleplass i heile Vestfold og Telemark.
Det blir gitt tilleggspoeng for inntak på næraste skule som har det aktuelle tilbodet.
Tilleggspoenga vil sikre at dei som bur nærast den aktuelle skulen blir prioritert
framfor andre søkjarar. Denne modellen er på mange måtar ein mellomting mellom
karakterbasert opptak og nærskuleprinsippet.
b) Karakterbasert opptak (fritt skuleval)
Med denne modellen kan alle søkjarar i Vestfold og Telemark søkje seg til den skulen
dei ynskjer. Søkjarar konkurrerer fritt med sine karakterpoeng uavhengig av bustad.
Dei søkjarane som har for låge karakterar til å koma inn på ein skule nær heimen, vil
få søknaden flytta til skular som har ledige plassar andre stader i fylket.
Denne modellen inneber ei svært stor ulempe for elevar som treng eit stabilt miljø. Det
er ikkje slik at desse elevane alltid vil koma inn under særskilt opptak, og det blir
ytterlegare meir problematisk då kriteria for å falle inn under særskilt opptak er snevra
inn.
Det vil ofte kunne medføre at dei elevane med lågast skår på grunnskulepoeng vil
måtte reise lenger for å koma på skulen. I distriktskommunar vil det ofte kunne

medføre at det ikkje er mogeleg med dagleg buss til skulen, og at ein må busette seg
på hybel.
For denne elevgruppa (og resten av elevane) skal ein vurdere kva som er best i høve til
Barnekonvensjonen. For denne elevgruppa vil karakterbasert opptak bli svært
belastande og kan ha negativ effekt på eleven si utvikling. Det kan også føre til auka
fråfall frå skulen.
Kriteriet om karakterbasert inntak kan vidare resultere i skular der elevane sine
grunnskulepoeng blir einsarta – dvs. at nokon skular har elevar med høge
karaktersnitt, mens andre skular har det motsette.
c) Inntaksområde (to eller tre)
Vestfold og Telemark kan delast inn i to eller tre inntaksområde. Ungdom må søkje
skuleplass innan sitt inntaksområde så lenge tilbodet finnast der og inntaket skjer på
grunnlag av karakterar. Då får ein dei same uheldige konsekvensane som er drøfta i
førre punkt (karakterbasert opptak).
d) Nærskuleprinsippet (styrt inntak)
I denne modellen blir alle elevane styrt til næraste skule som har det programområdet
dei ynskjer. Dersom det ikkje er plass på næraste skule, vil elevar bli styrt til ledige
plassar på skular lenger borte.
I nærskuleprinsippet ligg det fleire fordelar som motverkar negative konsekvensar i
føregåande punkt:
1.
Eleven slepp miljøskifte (for dei som treng stabilitet). Dette er etter vår
vurdering til elevens beste, og i samsvar med Barnekonvensjonen
2.
Skulane får heterogene elevgrupper
Vidare vil utgifter til skuleskyss bli lågare og elevane vil i større grad sleppe
leigeutgifter til hybel (noko som rammar elevar frå distriktskommunar).
Fordelar og ulempar ved dei ulike modellane er og nærare utgreidd i rettleiaren til høyringa.
Effektivt inntaksarbeid skal ikkje aleine vera eit avgjerande argument for val av
inntaksmodell. Omsyn til barna skal vektleggast og opptak må aldri vera i strid med barna sitt
beste.
Det er viktig å peike på målsetjinga om eit desentralisert tilbod om vidaregåande opplæring i
Vestfold og Telemark fylkeskommune. Alle modellane, bortsett frå nærskuleprinsippet, vil
kunne utarme dei vidaregåande skulane i distrikta, då finansieringa til skulane er bygd på
kapasitetsutnytting.
I den vidare handsaminga er det heilt naudsynt at dette vil vera av betydning for val av
modell, om det politiske målet er desentralisert struktur. Det er etter vår vurdering heller ikkje
vanskeleg å foreine kva som er best for elevane.
Eit mindre viktig element ut frå elevane sin ståstad, er at eit endra mønster på opptak av
elevane, kan medføre at det kollektive tilbodet blir endra i distrikta. Skuleruta er mange stader
det einaste kollektive tilbodet og er ofte i rutenett med ekspressbussane. Val av modell for
inntak til vidaregåande skule kan ha innverknad på andre samfunnsforhold.
Dagens opptaksordning i Telemark (nærskuleprinsippet) er modellen som i størst grad vil
motverke denne utviklinga.

Ut i frå elevane sitt beste, læringstilbodet og samfunnsforhold, tilrår derfor VestTelemarkrådet at ein i ny samanslått fylkeskommune skal halde fast på same prinsipp for
opptak som ein har i Telemark i dag.
Framlegg til vedtak: Vest-Telemarkrådet tilrår at inntaksordninga til vidaregåande
opplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommune følgjer prinsippet
om opptak på nærskulen om studietilbodet kan bli gitt der eller på
næraste skule som har studietilbodet.

Høyringssvar - Lokal føreskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling av
læreplassar for Vestfold og Telemark
Fylkeskommunen har sendt ut ei høyring om lokal føreskrift om inntak til vidaregåande
opplæring og formidling til læreplassar i Vestfold og Telemark.
I høyringsrettleiaren er det reist 21 spørsmål/problemstillingar til ny føreskrift.
Det er § 9 i føreskrifta (spørsmålsstilling 8 i høyringsdokumentet) som ein ser som viktig å
uttale seg om.
Dagens prinsipp i Telemark er, jf.: Forskrift om lokalt inntak og formidling for vidaregåande
opplæring, Telemark fylkeskommune §§ 14-16:

Telemark har fylgt modellen om skulegang ved den vidaregåande skule som ligg nærast og som
har det tilbodet som eleven ynskjer. Opptaket i Telemark skjer då ikkje berre på grunnlag av
karakterar. Sjå utdrag av føreskrifta over.
Vestfold har fylgt modellen om fritt skuleval. I prinsippet følgjer ein då opptaket etter
karakterar.
Ved Fylkessamanslåinga vil det vere naudsynt med endring av føreskrifta.
Det er frå Fylkeskommunen kome fire modellar for opptak til vidaregåande skule:
I.
Prioritet til nærskulen
II.
Karakterbasert opptak (fritt skuleval)
III.
Inntaksområde (to eller tre)
IV.
Nærskuleprinsippet med styrt inntak
I høyringsrettleiinga er det teke fram fordelar og ulemper med dei ulike modellane. Rådmannen
vil i stor grad berre ta enkeltmoment eller tilføyingar som me vektlegg med i drøftinga under.
PRIORITET TIL NÆRSKULEN:
Opptaket skjer her ved at eleven får tilleggspoeng ved nærskulen, opptaket skjer etter elevens
prioriterte rekkjefølgje i søknaden.
Resultatet er at eleven ikkje treng å få opptak ved nærskulen (sjølv om tilbodet er ved skulen).

På mange måter er dette ein mellomting mellom karakterbasert opptak vs. nærskuleprinsippet.
På mange måtar demmer ein ikkje fult å heilt opp om at elevane kjem inn på nærskulen om det
er ønska. Du får tilleggspoeng, men opptaket skjer likevel på grunnlag av karakterane.
KARAKTERBASERT OPPTAK:
Opptaket er i det fulle og heile bygd på elevens karakterar.
Det er klart ei svært stor ulempe for elvane som treng eit stabilt miljø. Det er ikkje slik at desse
elevane alltid vil kome inn under særskilt opptak, det blir ytterlegare meir problematisk då
kriteria for å falle inn under særskilt opptak er snevra inn.
Det vil ofte kunne medføre at dei elevane med lågast skår på grunnskulepoeng vil måte reise
lengre for å kome på skulen, i distriktskommunane vil det ofte kunne medføre at det ikkje er
mogeleg med dagleg buss til skulen, men at ein må busetje seg på hybel.
For denne elevgruppa (og resten av elevane) skal ein vurdere kva som er barnets beste i samsvar
med Barnekommisjonen. For denne elevgruppa vil karakterbasert opptak bli svært belastande og
kan ha negativ effekt på elevens utvikling. Det kan også vere element i auka «drop-out» frå
skulen.
Kriteriet om karakterbassert inntak, kan resultere i at elevane sine grunnskulepoeng blir einsarta
– dvs. at nokon skular har elevar med høge karaktersnitt, mens andre skular har det motsette.
Jon Hatti har i sine studiar peika på medelevane sin påverkning på prestasjonar – elev til elev
rettleiing og undervisning – som positive element i elevanes læringsutbytte. Det kan langt på
veg gå i retning av heterogene elevgrupper (ut frå faglege nivå).
INNTAKSOMRÅDE (to eller tre):
Fylket blir inndelt som i to eller tre soner der inntaksområdet skjer på grunnlag av karakterar
innan inntektsområdet.
Då har ein same uheldige konsekvensar som er drøfta i føregåande punkt (karakterbasert
opptak).
NÆRSKULEPRINSIPPET MED STYRT OPPTAK:
I nærskuleprinsippet ligg det fleire fordelar som ein har peka på som negative konsekvensar i
føregåande punkt:
1. Sikrar at eleven slepp miljøskifte (fullt ut for dei som treng stabilitet) – etter vår
vurdering meiner me det er elevens beste, i samsvar med Barnekonvensjonen
2. Sikrar at skulane får heterogene elevgrupper
Vidare vil utgifter til skuleskyss bli lågare og elevane vil i større grad sleppe leigeutgifter til
hybel (det vil i større grad ramme distriktskommunane.
Det er fleire stadar på dei ulike strategiane for opptak, peika i retning av effektivt inntaksarbeid.
Tokke kommunestyre meiner dette ikkje kan vere eit avgjerande element og at det er andre
omsyn til borna som skal vektleggast. Å legge effektivitet som momentet til grunn for å velje
modell for opptak, kan vere i strid med barnets beste, som ein har krav om å vurdere i denne
type saker.
Vidare er det peika på at enkelte elevar treng miljøskifte, vil ikkje få det med opptak til
nærskulen. I distriktskommunane vil det ikkje vere eit stort problem, for fleire elevar blir

allereie skyssa til skulen, då kan eit val vere å leige hybel i nærområde til den vidaregåande
skulen.
GENERELT:
Tokke ynskjer å peike på målsetjinga om eit desentralisert tilbod om vidaregåande opplæring i
Vestfold og Telemark fylkeskommune. Alle modellane, bortsett frå nærskuleprinsippet, vil
kunne utarme dei vidaregåande skulane i distrikta, då finansieringa til skulane er bygd på
kapasitetsutnytting.
I den vidare handsaminga er det heilt naudsynt at dette vil vere av betydning for val av modell,
om det politiske målet er desentralisert struktur. Det er etter vår vurdering heller ikkje vanskeleg
å forene kva som er best for barna.
Eit mindre viktig element ut frå elevanes ståstad, er at eit endra mønster på opptak av elevane,
kan medføre at det kollektive tilbodet blir endra i distrikta. Skuleruta er mange stadar det einaste
kollektive tilbodet og som ofte er i rutenett med ekspressbussane. Resultatet av prinsipp for
inntak i vidaregåande skule, kan ha innverknad på andre samfunnsforhold.
Dagens opptaksordning i Telemark (nærskuleprinsippet) er modellen som i størst grad vil
motverke denne utviklinga.
Rådmannen har ut frå elevane, læringstilbodet og samfunnsforhold, innstilt at ein i ny
samanslått fylkeskommune skal halde fast på same prinsipp for opptak som ein har i Telemark
nå.

Rådmannen si tilråding:
Tokke kommune meiner at inntaksordninga til vidaregåande opplæring i Vestfold Telemark
Fylkeskommune følgjer prinsippet om opptak på nærskulen om studietilbodet kan gjevast der,
eller på nærast skule som har studietilbodet.

Saksprotokoll i Oppvekstutvalet - 14.02.2019
Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke.
Vedtak
Tokke kommune meiner at inntaksordninga til vidaregåande opplæring i Vestfold Telemark
Fylkeskommune følgjer prinsippet om opptak på nærskulen om studietilbodet kan gjevast der,
eller på nærast skule som har studietilbodet.

Vest-Telemarkrådet

Møte 12. mars 2019

Sak 14/2019 Framlegg til årsmelding og årsrekneskap 2018
Bakgrunn:
Ein legg no fram forslag til årsmelding og årsrekneskap 2018 for Vest-Telemarkrådet.
Årets rekneskap syner eit rekneskapsmessig mindreforbruk i høve til justert budsjett på 859
696 kroner. Mindreforbruket kjem av at Vest-Telemarkrådet i stor grad har budsjett basert på
prosjektstyrte kostnadar, og tidsperspektivet for gjennomføring vert av ulike grunnar endra i
løpet av året. Renteinntekter i 2018 var på 112 765 kroner.
Det er eit positivt avvik på inntektssida på 837 000 kroner i forhold til justert budsjett som
skuldast at det ikkje blei budsjettert med momskompensasjon på 700 000 kroner eller
deltakaravgift på Vest-Telemarkkonferansen på 100 000 kroner. Nedgangen i inntekter frå
2017 til 2018 skuldast m.a. at tilskot til Byregionprogrammet vart inntektsført i 2017 og at det
vart løyvd 750 000 kroner i ekstra skjønnsmidlar i 2017.
Når det gjeld driftsutgifter er det totalt eit mindreforbruk på 300 000 i forhold til revidert
budsjett sjølv om ein har utgiftsført 2017-prosjekt i 2018. Dette er også årsaka til at kjøp av
varer og tenester var på 1,5 millionar kroner meir i 2018 enn i 2017. Derimot er refusjonar og
overføringar på 2 millionar kroner mindre i 2018 enn året før. Dette har samanheng med
2017-utgifter til større prosjekt som Byregionprogrammet (600 000 kroner) og
Endringsprosessar i regi av Telemarksforskning (800 000 kroner).
Generelt fortel overskotet at ein har utsett planlagde oppgåver, og at desse gjennomførast
påfølgjande år. Dersom det syner seg at desse aktivitetane ikkje skal gjennomførast, vert det
lagt fram forslag til omdisponering av midlane etter at dei aktuelle prosjekta er avslutta.
Politisk leiing og administrativ stab
Jon Rikard Kleven, ordførar i Vinje kommune, har vore regionordførar i 2018, med Jarand
Felland, ordførar i Tokke kommune, som regionvaraordførar. Regionordførar og
regionvaraordførar vart valde på Vest-Telemarktinget i møtet 5. desember 2017. Valet gjeld
for perioden 2018-2019.
1. januar 2018 starta Anne Aasmundtveit som ny regionrådsleiar. Ole Dalen, som var tilsett
som utviklingsleiar, gjekk bort i august 2018. Kyrre Hegg starta i slutten av oktober i ei 3-årig
prosjektstilling som digitaliseringskoordinator.
Framlegg til vedtak: Vest-Telemarkrådet rår Vest-Telemarktinget til å godkjenne det
framlagte forslaget til årsmelding og årsrekneskap 2018.

Årsrekneskapen 2018
Til handsaming
i
Vest-Telemarkrådet 12. mars 2019
Vest-Telemarktinget 30. april 2019

Vest-Telemarkrådet, Kviteseidgata 18, 3850 Kviteseid
Tlf: 402 38 178, post@vt-radet.no, www.vt-radet.no
Org. nr: 975.476.588

Årsmelding 2018
Til handsaming
i
Vest-Telemarkrådet 12. mars 2019
Vest-Telemarktinget 30. april 2019

Vest-Telemarkrådet, Kviteseidgata 18, 3850 Kviteseid
Tlf: 402 38 178, post@vt-radet.no, www.vt-radet.no
Org. nr: 975.476.588

Innleiing
Vest-Telemarkrådet er regionalt samarbeidsorgan for kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord,
Tokke og Vinje. Samarbeidet vart etablert i 1993, og er organisert som interkommunalt samarbeid og
eige rettssubjekt etter kommunelova § 27.

Rekneskapsåret 2018
Interkommunale samarbeid etter § 27 i kommunelova som er eige rettssubjekt fører særrekneskap.
Særrekneskap avleggast etter kommunale rekneskapsprinsipp i samsvar med forskrift om årsbudsjett,
årsrekneskap og årsmelding for interkommunale selskap.
Rekneskapsførar: Fyresdal kommune
Revisor: Telemark kommunerevisjon IKS

Økonomi
Rekneskap for 2018 syner eit rekneskapsmessig mindreforbruk i høve til justert budsjett på 859 696
kroner. Mindreforbruket kjem av at Vest-Telemarkrådet i stor grad har budsjett basert på prosjektstyrte
kostnadar, og tidsperspektivet for gjennomføring vert av ulike grunnar endra i løpet av året.
Renteinntekter i 2018 var på 112 765 kroner.
Det er eit positivt avvik på inntektssida på 837 000 kroner i forhold til justert budsjett som skuldast at det
ikkje blei budsjettert med momskompensasjon på 700.000 kroner eller deltakaravgift på
Vest-Telemarkkonferansen på 100 000 kroner. Nedgangen i inntekter frå 2017 til 2018 skuldast m.a. at
tilskot til Byregionprogrammet vart inntektsført i 2017 og at det vart løyvd 750 000 kroner i ekstra
skjønnsmidlar i 2017.
Når det gjeld driftsutgifter er det totalt eit meirforbruk på 300 000 kroner i forhold til revidert budsjett som
skuldast at ein har utgiftsført 2017-prosjekt i 2018. Dette er også årsaka til at kjøp av varer og tenester
var på 1,5 millionar kroner meir i 2018 enn i 2017. Derimot er refusjonar og overføringar på 2 millionar
kroner mindre i 2018 enn året før. Dette har samanheng med 2017-utgifter til større prosjekt som
Byregionprogrammet (600 000 kroner) og Endringsprosessar i regi av Telemarksforsking (800 000
kroner).
Generelt fortel overskotet at ein har utsett planlagde oppgåver, og at desse gjennomførast påfølgjande år.
Dersom det syner seg at desse aktivitetane ikkje skal gjennomførast, vert det lagt fram forslag til
omdisponering av midlane etter at dei aktuelle prosjekta er avslutta.

Leiinga
Jon Rikard Kleven, ordførar i Vinje kommune, har vore regionordførar i 2018, med Jarand Felland, ordførar
i Tokke kommune, som regionvaraordførar. Regionordførar og regionvaraordførar vart valde på VestTelemarktinget i møtet 5. desember 2017. Valet gjeld for perioden 2018-2019.
I 2018 var det tre tilsette:
Anne Aasmundtveit tiltredde som ny regionrådsleiar 1. januar 2018.
Utviklingsleiar Ole Dalen gjekk bort i august 2018.
Kyrre Einar Hegg vart tilsett som digitaliseringskoordinator i eit 3-årig prosjekt på slutten av oktober 2018.
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Etisk standard - likestilling - diskriminering
Vest-Telemarktinget vedtok 5. desember 2017 etiske retningslinjer for Vest-Telemarkrådet.
Retningslinjene legg sterke føringar på korleis tilsette og folkevalde skal opptre i sitt virke for
Vest-Telemarkrådet.
I 2018 var kjønnsbalansen i administrasjonen 50/50.
Arbeidsmiljøet er bra og det har ikkje forekome nokon form for diskriminering.

Styrande dokument
Følgjande dokument legg føringar for arbeidet i Vest-Telemarkrådet:
• Budsjett (årleg)
• Arbeidsprogram (to-årig)
• Delegeringsreglement
• Prosedyrer for arbeidet i Vest-Telemarkrådet (fastsett 13. mars 2013)
• Vedtekter
• Vedtekter for Telemark utviklingsfond (TUF)
Vest- Telemarktinget handsama i møte 5. desember 2017 nytt delegeringsreglement for arbeidet i VestTelemarkrådet. Det nye delegeringsreglementet omfattar både dei organisatoriske og økonomiske områda,
samt dei gjeldande vedtektene for Vest-Telemarkrådet. I same møte vedtok Vest-Telemarktinget nytt
arbeidsprogram for 2018-2019.

Vedteke arbeidsprogram for Vest-Telemarkrådet 2018 – 2019.

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 arbeidskraft og auka inntak av lærlingar
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
Auke samhandlinga og kommunikasjonen med dei ulike forvaltningsnivåa
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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 VestTelemark, 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

Eigarskap, roller og styring
Tinget, som er det øvste organet, er samansett av fire representantar frå kvar kommune: Ordførar,
varaordførar, eitt anna kommunestyremedlem og rådmannen. Det er oppnemnt personlege
vararepresentantar.
Tinget har etter vedtektene følgjande ansvar:
-

Godkjenning av arbeidsprogram og budsjett

-

Godkjenning av årsmelding og rekneskap

-

Fastsetjing av godtgjering

-

Handsaming av vedtektsendringar

-

Val av mellom anna regionordførar og regionvaraordførar annakvart år

-

Andre saker etter vedtak i rådet

Rådet er samansett av dei seks ordførarane i regionen med varaordførarane som personlege
vararepresentantar. Ein av ordførarane vert formelt valt som regionordførar for to år i gongen. Dette
vervet går på omgang mellom kommunane.
Rådet har normalt 8-9 møte pr år, og rådmennene har møte- og talerett i rådsmøta. Rådet
er tillagt følgjande ansvar:
-

Dagleg drift i samarbeid med administrativ leiing

-

Andre oppgåver etter vedtak
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Styret i rådet. Dei 6 ordførarane møtast med visse mellomrom som ”styre” for § 27-samarbeidet.
Styret handsamar saker som gjeld drift og organisering og gjev føringar for dagleg leiar, herunder
stillingsheimlar og økonomiske fullmakter.
Regionordførar har følgjande oppgåver:
-

Leie møta i rådet og tinget

-

Fylgje opp gjennomføringa av vedtak gjort i rådet og tinget

-

Utøve arbeidsgjevarfunksjonen i høve til administrasjonen

Arbeidsutvalet (AU) er samansett av regionordførar, regionvaraordførar, ein representant frå
rådmannsutvalet samt regionrådsleiar. Arbeidsutvalet har som ansvar å drøfte aktuelle saker og fastsette
sakliste til rådsmøta.

Administrativ leiing. Dagleg leiar (regionrådsleiar) vert tilsett av rådet.
Regionrådsleiar har som oppgåve å organisere rådsmøta og gjennomføre vedtak gjort i desse,
herunder:
-

Arbeide aktivt i høve til politikarane i regionen

-

Utarbeide uttaler frå regionen

-

Drive med informasjonsarbeid, gjerne gjennom dialog med formannskapa og kommunestyra

-

Samarbeide med rådmannsutvalet, herunder delta i rådmannsmøta

-

Ha kontakt med andre regionale samarbeidstiltak

-

Stå som prosjektansvarleg for aktuelle prosjekt

-

Tilsette moglege medarbeidarar og prosjekttilsette etter heimlar gjeve av styret

-

Søkje å spele på lokal og regional kompetanse ved kjøp av tenester

-

Stå for dagleg drift

-

Utføre faste administrative oppgåver: sekretariatsarbeid, IKT-koordinering, søknader regionale
tiltak, bidrag til regional utvikling, skjønnsmiddelbruk, felles etablererteneste, informasjon og
relasjonsbygging i samband med val, vertskap for næringskollegiet, deltaking i aktuelle politiske
og administrative møte.

Regionrådsleiar skal vidare halde seg orientert og følgje med på saker som vedkjem regionen innafor
følgjande område:
-

Infrastruktur/samferdsel: veg, bane, breiband

-

Skulestruktur/skuletilbod

-

Næringslivets trong for arbeidskraft

-

Kultur

-

Telemarkskanalen

-

Annan statleg/fylkeskommunal aktivitet

Utover dette gjeld styrande dokument med arbeidsprogram, budsjett, delegeringsreglement, prosedyrar
og vedtekter.
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Styresamansetting av Vest-Telemarkrådet 2018
Vedteke av Vest-Telemarktinget 5. desember 2017
Vinje, Jon Rikard Kleven - Regionordførar
Tokke, Jarand Felland - Regionvaraordførar
Fyresdal, Erik Skjervagen
Kviteseid, Tarjei Gjelstad
Nissedal, Halvor Homme
Seljord, Halfdan Haugan

Møtestader
Regionrådet har hatt møte desse stadene i 2018:
Straand hotell i Vrådal, Kviteseid
Lien Fjellgard i Svartdal, Seljord
Kommunehuset på Dalen, Tokke (tinget)
Fyresdal næringshage, Fyresdal
Best Western Karl Johan hotell, Oslo
Kommunehuset i Treungen, Nissedal
Morgedal hotell, Kviteseid (tinget)
Vidareføring av ordninga med skiftande møtestad i kommunane er vedteke i rådsmøte 23. februar 2016.

Møte i 2018
Det var til saman 43 saker oppe i Vest-Telemarkrådet i 2018. Viktige stikkord for året var digitalisering,
satsing på infrastruktur og endringar i lokalisering av etablerte offentlege tenester.
Samarbeid og lokalisering
Av lokaliseringssakene som var oppe i Vest-Telemarkrådet i 2018 kan vi nemne:
•

•

•

•

Felles NAV-kontor: I rådsmøtet av 13. mars 2018 i sak 04/2018 tok Vest-Telemarkrådet utgreiinga
frå Rådmannsutvalet om lokalisering av eit felles NAV-kontor i Vest-Telemark til vitande, og tilrådde
kommunane å etablere eit felles NAV-kontor i Tokke. Alle kommunestyra i Vest-Telemark med unntak
av Fyresdal vedtok å slutte seg til NAV Vest-Telemark med lokalisering i Tokke.
Digitalisering: I rådsmøtet av 13. mars 2018 i sak 09/2018 vedtok rådet ein felles
digitaliseringsdisposisjon, samt tilsetting av ein digitaliseringskoordinator i ein 3-årig prosjektstilling.
Digitalisieringsdisposisjonen blei og handsama og vedteke i alle Vest-Telemarkkommunane.
Seljord som lokaliseringsstad for Mattilsynet sitt regionkontor: Vest-Telemarkrådet har støtta
opp på ulike måtar om Seljord som kontorstad for Mattilsynet sitt regionkontor. Den nye
kontorstrukturen lokalisert til Seljord skal gjelde frå 1. januar 2021.
NTP/samferdsel: Vest-Telemarkrådet ynskte å få gjennomført ei moglegheitsstudie knytt til
prioriterte tiltak på desse strekningane: 1) Rv 41 Vrådal – Brunkeberg og 2) E134 Morgedal – Seljord.
Med bakgrunn i dette bad Vest-Telemarkrådet i sak 31/2018 kommunane Seljord, Kviteseid, Tokke og
Vinje og Telemark fylkeskommune gjere følgjande vedtak:
•

•

Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje og Fyresdal kommunar og Telemark fylkeskommune ber
Statens vegvesen om snarast å gjennomføre ei moglegheitsstudie for å kartlegge omfanget av
prosjekt på E134 Seljord-Vinje kyrkje og RV41 Vrådal-Brunkeberg som kan finansierast
gjennom eigenbetaling, dvs. innkreving av bompengar.

Kompetansesenter for kraftsaker: Eit kompetansesenter for kraftsaker skal bli organisert som eit
kommunalt oppgåvefellesskap lokalisert i Vinje. Tinn og Hjartdal kommunar er og med i dette
samarbeidet.
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•
•
•

Digital kommunikasjon: Igangsetting av felles prosess for nye nettsider for alle kommunane
Organisering av domstolane.
Framleis drift av fengselet i Fyresdal.

Vitalisering av rådet
Kommunestyret i Seljord vedtok i møtet av 8. mars 2018 å oppmode Vest-Telemarkrådet til å ta initiativ til
ei brei drøfting av kva form og innhald samarbeidet i Vest-Telemarkrådet skal ha. Arbeidsutvalet fekk så i
oppdrag av rådet å utarbeide forslag til opplegg for vitalisering av rådet. Regionrådsleiar utarbeidde ei
drøftingssak som vart handsama i kvart formannskap utover hausten 2018. Regionrådsleiaren la saka fram
og noterte seg innspela i formannskapa. Innspela som kom fram, saman med styrande dokument, vart
grunnlaget for vitaliseringsstrategien som til slutt vart vedteken i Vest-Telemarktinget 11. desember 2018.
Andre saker
Av andre saker som har vore oppe i Vest-Telemarkrådet 2018 kan desse nemnast:
•
•

Regionalpakke Vest-Telemark: riksvegar og fylkesvegar
Av orienteringar om ulike tema kan nemnast: IKA-Kongsberg, strukturendring i Mattilsynet, Norsk
Luftambulanse, skogsleiren i Fyresdal, Vest-Telemark Næringsforum, Telemark Bilruter, Telefiber,
Prosjektet VIS – veiledning, integrering og samskaping
Besøk i skogsleiren i Fyresdal
Det vart søkt Fylkesmannen om skjønnsmidlar til følgjande prosjekt:
• Digitalisering
• Spesialundervisning
• VIS-veiledning, integrering og samskaping

•
•

Vest-Telemarkrådet 25 år
Vest-Telemarkrådet vart stifta som eit interkommunalt samarbeidsorgan 2. september 1993. Dette vart
markert med ei jubileumsmarkering på Vest-Telemarktinget 11. desember 2018 på Morgedal Hotell.
Informasjon
Alle møta i Vest-Telemarkrådet er opne for ålmenta, og i møta har det vore fast deltaking frå VestTelemark Blad (VTB). På denne måten har sakene og diskusjonane i møta fått god mediedekning.
Alle saksdokumenta er lagt ut på nettsidene til Vest-Telemarkrådet før møta, slik at interesserte har hatt
høve til å sette seg inn i sakene.
Møte med Telemarksbenken 16. oktober 2018 på Stortinget
Desse sakene vart tekne opp med stortingspolitikarane.
•

Kompetansesenter for kraftsaker og konsekvensane av regionreformen for kraftinntektene til
regionen.

•

Eigedomsskatt på kraft: Oppmoding om at eigedomsskatt på kraft og bruk ikkje vert sett ned frå
7‰ til 5‰.

•

Domstolstruktur i Telemark

•

Samferdsel

•

Luftambulanse

•

Statsbudsjettet og sukkeravgifta

•

Skogsleiren i Fyresdal

•

Finansiering av ressurskrevjande brukarar
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Aktive prosjekt i 2018
•

Etablerarkontoret i Vest-Telemark

•

IKT-tiltak i Vest-Telemark

•

Digitalisering:
•

Ordet i eget hus

•

Etablering av personvernforum

•

Webforum

•

Nye kommunale nettsider

•

Velferdsteknologi

•

Tilskuddsportalen.no

•

Vest-Telemarkkonferansen

•

Yrkesmessa på Dalen

•

Byregionprogrammet (ByR)

•

Fjellnettverket

•

Spesialundervisning i skulen, forprosjekt

•

Lyntogforum (medlemskap)

•

Lokalmat i fjell-Telemark (forprosjekt)

Samarbeid
-

Næringskollegiet i Telemark (i regi av TFK)

-

Næringskollegiet i Vest-Telemark (formalisert nettverksgruppe)

-

Fjellnettverket

-

Diakoni i VT

-

Arbeidet med kommunale nettsider og synlegheit

-

Rådmannskollegiet

-

Webforum (nettverksgruppe)

-

Nettverksgruppe for kollektivtrafikk

-

NHO Transportutval

-

Fylkeskommunal NTP-gruppe saman med regionråda i Telemark og Kons AS

-

Avtale om regionalt partnerskap i Telemark

-

Nettverksmøte med Fylkesmannen og regionrådssekretærane i Telemark

Kviteseid, 12.03.2019

Jon Rikard Kleven

Erik Skjervagen

Jarand Felland

Halvor Homme

Anne Aasmundtveit
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Halfdan Haugan

Tarjei Gjelstad

Vest-Telemarkrådet

Sak 15/2019

12. mars 2019

Framlegg til sakliste for Vest-Telemarktinget 30. april
2019

Det blir med dette lagt fram forslag til sakliste for møtet i Vest-Telemarktinget
30. april 2019 kl. 10.00 – 14.00 på Vinjar i Vinje kommune.
I tillegg til å handsame dei foreslåtte sakene, vil det bli gitt ei orientering om aktuelle saker
som oppført under sak 06/2019.
01/2019 Opprop
02/2019 Godkjenning av innkalling og sakliste
03/2018 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med
regionordførar
04/2019 Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap 2018 for
Vest-Telemarkrådet
05/2018 Val av revisor
06/2018

Orienteringssaker:
1. Informasjon om Vinje-senteret ved dagleg leiar Kristian Rantala
2. Klima og landbruk
3. Nettbuss; planar og tilbod ved regiondirektør Heidi Renolen og
områdesjef Thorolf Kasin
4. Regionalpakke Samferdsel Vest-Telemark ved Børge Skårdal

Framlegg til vedtak: Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte forslaget til sakliste,
samt at møtet i Tinget vert lagt til Vinjar i Vinje.

Vest-Telemarkrådet

Rådsmøte, 12. mars 2019

Sak 16/2019 Møte med Telemarksbenken
I dei siste åra har Vest-Telemarkrådet hatt møte med Telemarksbenken om aktuelle tema. Møta
har funne stad i mai, men det siste møtet vart gjennomført 16. oktober 2018.
Då det er val til hausten, ynskjer arbeidsutvalet at det blir lagt opp til eit møte mellom
Vest-Telemarkrådet og Telemarksbenken i rådet sitt møte 21. mai 2019.
Regionrådsleiar har vore i kontakt med Telemarksbenken ved Terje Aasland om Telemark sine
representantar på Stortinget har høve til å møte med rådet 21. mai i Oslo, noko han har stadfesta
at dei kan, med unntak av Solveig Sudbø Abrahamsen.

Framlegg til vedtak: Vest-Telemarkrådet ynskjer møte med Telemarksbenken i Oslo 21. mai
2019.
Forslag til saker som skal drøftast med Telemarksbenken vert lagt fram
som eiga sak til rådsmøtet 21. mai 2019.

