
Fyresdal Kviteseid Nissedal Seljord Tokke Vinje 
Vinje

INNKALLING TIL RÅDSMØTE 

Til: Ordførarane og rådmennene i Vest-Telemark 

Dato: Tysdag 22. mars 2022 kl. 10.00 – 14.00 

Stad: USN Rauland, Vinje 

Kviteseid, 15. mars 2022 

Rådsmøte tysdag 22. mars 2022 

Kl. 09.30 Kaffi og rundstykke 

Kl. 10.00-12.00 Regionordførar Halvor Homme ynskjer velkomen til møtet 

Rådsmøtet startar med orienteringar 

Kl. 12.00-13.00 Lunsj 

Kl. 13.00-14.00 Møtet held fram 

Venleg helsing Vest-Telemarkrådet 

Halvor Homme, regionordførar  

Anne Aasmundtveit, regionrådsleiar 



SAKLISTE 

Rådsmøte tysdag 22. mars kl. 10.00 

10/2022 Referatsaker 
1. Referat førre møte
2. Søknader til prosjektskjønnsmidlar 2022

a. Klimakoordinator
b. Inn i arbeid i Vest-Telemark
c. Digitalisering

3. Innspel til hovudutval næring og reiseliv i Vestfold og Telemark fylkeskommune:
Start Opp – levering av 2. linjeteneste

4. Program for møtet med kommunal og forvaltingskomiteen i Seljord 29. mars 2022

11/2022 Orienteringar 

- Omvising og presentasjon ved instituttleiar Stian Roland, Campus Rauland
- Rehabiliteringssenteret AiR ved direktør Svein Kostveit
- Rådsmøte i Oslo 24. mai og 18. oktober 2022 ved regionordførar Halvor Homme

12/2022 Årsrekneskap og årsmelding 2021 

13/2022 Høyringsuttale fylkesvegstrategi 

14/2022 Høyringsuttale domstolstruktur 

15/2022 Småbruksprosjektet 

16/2022 Framlegg til opplegg og sakliste for Vest-Telemarktinget 19.- 20. april 2022 på Lien 
Fjellgard i Seljord  

17/2022 Lokalisering av rådsmøta 

18/2022 Eventuelt 



Referat frå møtet i Vest-Telemarkrådet 8. februar 2022 kl. 10.00-14.30 på Lårdal 

grendehus  

Tilstades:    

Regionordførar og ordførar i Nissedal Halvor Homme    

Ordførar i Tokke Jarand Felland    

Ordførar i Vinje Jon Rikard Kleven  

Ordførar i Seljord Beate Marie Dahl Eide    

Ordførar i Fyresdal Erik Skjervagen   

Varaordførar i Kviteseid Halvor Nyland  

Rådmann i Vinje Jan Myrekrok   

Kommunedirektør i Nissedal Sverre Sæter   

Rådmann i Seljord Rikke Raknes   

Rådmann i Fyresdal Une Marit Tangen   

Kommunedirektør i Tokke Finn Arne Askje  

Kommunedirektør i Kviteseid Erling Laland  

Leiar for hovudutval for samferdsel Vestfold og Telemark fylkeskommune Arve Høiberg 

Stortingsrepresentant Mahmoud Farahmand  

Regionrådsleiar i VTR Anne Aasmundtveit   

Utviklingsleiar i VTR Johannes Rindal  

Forfall: 

Regionvaraordførar og ordførar i Kviteseid Bjørn Nordskog 

Regionordførar Halvor Homme ynskte velkomen til rådsmøte i Lårdal. 

Ordførar Jarand Felland ynskte velkomen til Tokke og Lårdal.  

Sak 01/2022 Referatsaker 

1. Referat førre møte

2. Søknadsinvitasjon prosjektskjønnsmidlar 2022

3. Innspel til Straumnettutvalet

Vedtak: Referatsaker vert tatt til vitande 

Sak 02/2022 Orienteringar  

Start Opp – etablering av eit kommunalt oppgåvefellesskap (KO) i samband med levering av 

2. linjeteneste ved seksjonsleiar Tore Øystein Strømsodd i Vestfold og Telemark

fylkeskommune. 2. linjeteneste for Start Opp omhandler levering av fellestiltak,

kompetansedeling og samhandling. Fylkeskommunen har godkjent at det blir eiga avtale for

Grenland.

Fylkestinget handsamar samarbeidsavtala med kommunane i Vest-Telemark, Aust-

Telemark, Nome og Midt-Telemark 15. mars. Det må vere likelydande vedtak i alle

kommunane. Det er lagt opp til eit spleiselag med fylkeskommunen for å få utløyst regionale

utviklingsmidlar.

Vest-Telemarkrådet stilte spørsmål om oppretting av eit KO var det mest føremålstenelege og

kvifor akkurat Notodden vart peika ut som forretningsførar for KOet.

Etablerarkontoret/Start Opp ved dagleg leiar Solveig Sundbø Abrahamsen og rådgjevar 

Margit Haukvik i Telemark Næringshage presenterte selskapet Telemark Næringshage og 

orienterte om 1. linjetenesta dei leverar på vegne av Vest-Telemarkrådet/kommunane.   



Telemark Bilruter ved konserndirektør Kenneth Lindquist orienterte om sine to GLP (Grønt 

landtransportprogram) prosjekt 1) Elektrifiserte bussar og 2) Biogass i Nordbygdi   

Det er bestilt elektriske bussar som i fyrste omgang skal gå i testrute på følgjande 

tre  strekningar: Seljord - Porsgrunn, Skien-Oslo, og Seljord – Oslo.  

Når det gjeld biogassfyllestasjon vil Telemark Bilruter stille med tomt og vera kunde. 

Eksterne aktørar vil ta ansvaret for utbygging og drift. Jobbar med ENOVA-søknad.   

Hub Brunkeberg vart presentantert ved fagleiar samfunnsutvikling og teknisk drift Tarjei 

Gjelstad i Kviteseid kommune og representant for GASNOR Svein Sund  

Forstudie vart gjennomført våren 2021. Vil søke Klimasatsmidlar no for vidareføring av 

arbeidet. Jobbar mot ENOVA-søknad. Kommunen har vedteke å stifte utviklingsselskap for 

området.

Gasnor dekker stort sett over heile landet. Distribuerar naturgass. Leverer også biogass- i 

Bergen og Trondheim per no. Ser Brunkeberg som ei god lokalisering.  

Det er ENOVA som avgjer om ingen, eitt eller begge av prosjekta får støtte. 

Forstudie - Hydrogenfyllestasjon langs E134 Brunkeberg til Haukeli ved plan- og 

miljørådgjevar Anne Sofie Bergene Strømme i Vinje kommune og prosjektleiar Arnt Helge 

Hauglid i Telemark Næringshage.  

Hydrogen vil på sikt vere viktig for å omstille transportnæringa. Viktig å ha god infrastruktur 

på strekninga Oslo – Bergen/Stavanger.   

Anne Aasmundtveit orienterte kort om: 

• Den vakante stillinga som digitaliseringsleiar  i Vest-Telemarkrådet vert no

lyst ut

• Framdriftsplan for klimaplan.

Småbruksprosjektet ved Johannes Rindal: 

• Av 279 bruk kontakta, er 40 positive til sal. Om lag 30 av disse er i Vest-

Telemark.

• 72 attendemeldingar på interessent-skjema så langt. Mange som vil ha

småbruk!

• Brukar tid på å få fram dei gode eksempla. Hadde framsida av TA 3. februar.

Vedtak: Orienteringssakene vert tatt til vitande.

Sak 03/2022 Samferdsel - Fylkesvegstrategi og handlingsprogram  

Hovudutvalsleiar Arve Høiberg innleidde.   

Fylket er i prosess med fylkesvegstrategi og handlingsprogram. Strategien har høyringsfrist 

1.april. Ei utfordring er korleis prosessane blir påverka av ei eventuell deling av fylket.

Utgangspunktet er at grunnlagsarbeidet no er verdifullt, og at ein ikkje må miste fart i

arbeidet. Full tilslutning til dette i møtet, og gode attendemeldingar til utvalsleiar på jobben

som blir gjort.

Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek saka til vitande 



Sak 04/2022 Fylkesvegar med nedsett aksellast 

Vedtak:           Vest-Telemarkrådet ber fylkeskommunen om å sjå på løysingar som sikrar 

meir føreseieleg drift for skognæringa i periodar der aksellastrestriksjonar 

er innført. Vest-Telemarkrådet legg til grunn at fylkeskommunen har tett 

dialog med skognæringa om denne problemstillinga.  

Sak 05/2022 Uttale til Notodden Lufthavn og søknad om statleg investeringsstøtte 

Vedtak: Vest-Telemarkrådet vedtek uttala til Notodden Lufthavn slik den ligg føre 

Sak 06/2022 Val av styringsgruppe i reiselivsprosjekta «Merket for berekraftig 

reisemål» og «Felles reiselivsstrategi» 

Vedtak: Vest-Telemarkrådet utgjer styringsgruppe i prosjektet «Merket for 

berekraftig reisemål» og i prosjektet «Felles reiselivsstrategi»  

Sak 07/2022 Bygdevekstavtale 

Vedtak:  Vest-Telemarkrådet startar opp arbeidet med 

bygdevekstavtale/regionvekstavtale  

Sak 08/2022 Val av vertskommune knytt til vassområda Nidelva og Gjerstad-Vegår 

Vedtak: Vest-Telemarkrådet ber om at Fyresdal vert vertskommune for 

vassområdeleiar/rådgjevar for Nidelva og Gjerstad-Vegår  

Sak 09/2022 Eventuelt 

3 saker kom opp under eventuelt: 

1.Konklusjon etter fylkeskommunen si orientering om etablering av eit kommunalt

oppgåvefellesskap i samband med fellestiltak i Start Opp-samarbeidet:

Vedtak: Administrasjonen sender ut eit forslag til innspel til rådet som skal sendast 

til  Vestfold og Telemark fylkeskommune om anna organisering av 

fellestiltaka enn etablering av eit KO.  

2.Beate Marie Dahl Eide fremma forslag om 2 dagars tingmøte på Lien Fjellgard 19. – 20.

april. Opplegget i fjor vart avlyst grunna covid-19.

3. Rådsmøtet 24. mai er planlagt lagt til Oslo for møte med Telemarksbenken. Halvor

Homme fremma forslag om at rådsmøtet startar frå morgon av for betre utnytting av dagen.

Det blir lagt til opp til overnattingar frå 23. mai – 25. mai for dei som ynskjer det.

Vedtak:     Vest-Telemarkrådet støtta begge ovannemnde forslag 



Prosjektskjønn Søknad

Søker
Org. nr 964963827
Navn Kviteseid Kommune
Adresse Kviteseidgata 13

3850 Kviteseid
Norge

Kontaktperson Erling Laland (erling.laland@kviteseid.kommune.no)

Prosjekt
Prosjektnummer 38-22-0030
Prosjektnavn Klimakoordinator
Søknadssum 1100000 kr
Fra dato 01.06.2022
Til dato 01.06.2024
Prioritet 1

Annen finansiering
kr 200000 Kommunane 12%
kr 340000 Vest-Telemarkrådet 21%

Budsjett/kostnadsoverslag
Løn inkl sos.kost: 900.000 Driftsutgifter (husleie, reise m.m.). 90.000 Møteverksemd 50.000 Ekstern
eksperthjelp 100.000 Iverksetting tiltak 500.000
Samarbeidspartnere
Navn Adresse Kontaktperson
Vinje(2020)
Vestfold og Telemark

Vinje Kommune
Vinjevegen 192
3890 Vinje
Norge

Jan Myrekrok
jan.myrekrok@vinje.kommune.no
99637676

Nissedal(2020)
Vestfold og Telemark

Nissedal Kommune
Treungvegen 398
3855 Treungen
Norge

Sverre Sæter
sverre.seter@nissedal.kommune.no
99340862

Tokke(2020)
Vestfold og Telemark

Tokke Kommune
Storvegen 60
3880 Dalen
Norge

Finn Arne Askje
finn.arne.askje@tokke.kommune.no
95076637

Fyresdal(2020)
Vestfold og Telemark

Fyresdal Kommune
Klokkarhamaren 6
3870 Fyresdal
Norge

Une Marit Tangen
une.tangen@fyresdal.kommune.no
97405068

Seljord(2020)
Vestfold og Telemark

Seljord Kommune
Brøløsvegen 13a
3840 Seljord
Norge

Rikke Raknes
rikke.raknes@seljord.kommune.no
92256318

Utfordringene det skal taes tak i: Styrke kommunen innen rollene:
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Vest-Telemarkkommunane har gått saman om ein felles
klimaplan. 2. utkast går til politisk handsaming i kommunane
våren 2022. Utfordringa for kommunane vil vera å sikre
igangsetting og gjennomføring av tiltaka utan ein
interkommunal koordinator med fokus på FNs berekraftsmål
og dei sju satsingsområda i planen. Det er lagt ned mykje
arbeid i å få til ein felles klimaplan for seks kommunar, det
vil difor vera viktig å sette planen ut i livet. Vest-Telemark
har teke mål av seg å bidra i kampen om å bli eit
lågslepp-samfunn, og har fastsett tiltak som legg til rette for
klimavennlege val i kommunane, næringslivet og
innbyggjarane. For å vera kraftfull i dette arbeidet i vera
føremålsteneleg og effektivt, inspirerande og motiverande at
ein fagperson jobbar med implementering av planen og
gjennomføring av tiltaka og bistår kommunane i
klimaarbeidet. Klimaarbeidet ligg ikkje hos ein spesiell
avdeling eller hos ein enkelt tilsett, men hos alle individ i
organisasjonen og i samfunnet.

Mål og hvordan det skal gjennomføres:
Koordinere det felles klimaarbeidet i dei seks
Vest-Telemarkkommunane og iverksette tiltaka ved å
engasjere ein klimakoordinator i 2 år i Vest-Telemarkrådet.
VTR vil på den måten ta større ansvar for gjennomføring av
klimaplanen og ikkje bare overlate tiltaka til den enkelte
kommune. Ein dedikert person med klimafokus skal
engasjerast for å motivere og ta kommunane over hindringar
som måtte kome i vegen for å få ein god og effektiv start på
å sette planen ut i livet. Koordinatoren skal: Sikre god
medverknad og deltaking i kommunane sitt klimaarbeid og
sikre god struktur og framdrift. Gjennomføre informasjons-
og haldningsskapande kunnskapsarbeid for klimaet. Hjelpe
kommunane i innføring av styringsverkty som til dømes
klimarekneskap- og budsjett, og til å bli miljøtårnsertifisere
Heve kompetansen i kommunane for å styrke kommunane
som tenesteprodusentar Involvere og engasjere ungdom i
klimaarbeidet gjennom haldningsskapande arbeid og «frå
ord til handling»

•�Myndighetsorgan
•�Lokaldemokratisk arena
•�Tjenesteprodusent
•�Samfunnsutvikler

Sektorer prosjektet omfatter:
•�Samferdsel og transport
•�Hele kommunen
•�Administrasjon og styring
•�Samfunnssikkerhet og beredskap
•�Kommunalteknikk
•�Oppvekst

•�Barnehage
•�Skole

•�Annet

Virkemidler som skal benyttes:
•�Konkuranseutsetting
•�Interkommunale samarbeid
•�Opplæring, erfaringsdeling og diskusjon
•�Styringssystemer
•�Kommunikasjon og innbyggerretting
•�Planlegging
•�Organisatoriske
•�Arbeidsmiljø- og personalforvaltningstiltak
•�IKT
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•�Privat sektor og innbyggjarar
•�Kultur
•�Pleie og omsorg
•�Kommunehelse

•�Innovasjon

Begrunnelse for valg av virkemiddel/virkemidler:
Vest-Telemarkrådet, som er kommunanes felles samarbeidsorgan, vil ta større ansvar i det vidare
arbeidet med koordinering og gjennomføring av klimatiltak. I høyringsrunden kom det fleire innspel på at
Vest-Telemarkrådet må koordinere det vidare arbeidet. Det er eit krevjande og samansett arbeid som
involverer mange frå både offentlege og privat sektor og i samfunnet elles. M.a. skal fagmiljø styrkast og
haldningar skal endrast, difor er det vurdert at ei felles koordinator som skal styre kommunane inn i eit
berekraftig samfunn vera både føremålsteneleg og effektivt.
Vedlegg:
�Arbeidsprogram 2022-2023.docx
�Høyringsutkast klimaplan 2022-2030.pdf
�Høyringsbrev .pdf

38-22-0030 Side 3 av 3 Levert 01.03.2022

https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no//vedlegg/b98274b6-506b-4566-a1bb-2637e0e29612
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Prosjektskjønn Søknad

Søker
Org. nr 964963827
Navn Kviteseid Kommune
Adresse Kviteseidgata 13

3850 Kviteseid
Norge

Kontaktperson Erling Laland (erling.laland@kviteseid.kommune.no)

Prosjekt
Prosjektnummer 38-22-0033
Prosjektnavn Inn i arbeid i Vest-Telemark
Søknadssum 500000 kr
Fra dato 01.05.2022
Til dato 31.12.2022
Prioritet 2

Annen finansiering
kr 200 Vest-Telemarkrådet 29%

Budsjett/kostnadsoverslag
30% koordinator 180.000 Møteverksemd/samlingar 80.000 Kartlegging 20.000 Utviklingsfase 120.000
Piloteringsfase 300.000
Samarbeidspartnere
Navn Adresse Kontaktperson
Vinje(2020)
Vestfold og Telemark

Vinje Kommune
Vinjevegen 192
3890 Vinje
Norge

Jan Myrekrok
jan.myrekrok@vinje.kommune.no
99637676

Nissedal(2020)
Vestfold og Telemark

Nissedal Kommune
Treungvegen 398
3855 Treungen
Norge

Sverre Sæter
sverre.seter@nissedal.kommune.no
99340862

Seljord(2020)
Vestfold og Telemark

Seljord Kommune
Brøløsvegen 13a
3840 Seljord
Norge

Rikke Raknes
rikke.raknes@seljord.kommune.no
92256318

Tokke(2020)
Vestfold og Telemark

Tokke Kommune
Storvegen 60
3880 Dalen
Norge

Finn Arne Askje
finn.arne.askje@tokke.kommune.no
95076637

Fyresdal(2020)
Vestfold og Telemark

Fyresdal Kommune
Klokkarhamaren 6
3870 Fyresdal
Norge

Une Marit Tangen
une.tangen@fyresdal.kommune.no
97405068

Utfordringene det skal taes tak i:
Utvikle ein saumlaus, skreddarsydd og heilskapeleg

Styrke kommunen innen rollene:
•�Tjenesteprodusent
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Vest-Telemarkmodell for å fange opp unge som står i fare
for å hamne utanfor skule eller arbeid. Med det aktørbiletet
vi har i regionen, har vi unik kompetanse på dette feltet, og
store moglegheiter til å utvikle noko som har stor
overføringsverdi til andre kommunar. Utanforskap blant
unge fører til store konsekvensar for den enkelte og
kostnader for samfunnet. Samstundes er dette ei
arbeidskraftreserve som er verdifull for kommunane, i ei tid
der behovet for fagkompetanse blir stadig større. Frå NAV
sin statistikk for 2021 ser ein at andelen arbeidssøkarar
under 30 med overgang til arbeid i Vest-Telemark er lågare
enn andelen for alle arbeidssøkarar, og måloppnåinga ligg
litt under det nasjonale snittet. Hovudutfordringa prosjektet
ynskjer å bidra til er å få auka andelen unge som er i arbeid.
Dette vil på sikt kunne redusere sosiale skilnader og bidra til
at færre er mottakarar av ulike stønader.

Mål og hvordan det skal gjennomføres:
Alle ungdomar i Vest-Telemark skal få eit tilbod der dei
opplever vekst og mestring, og bli eit bidrag for å dekkje det
kompetansebehovet stadig fleire sektorar opplev.
Tidsmessig er det for 2022 realistisk med ei
kartleggings-/analysefase, ei utviklingsfase og
piloterings-/utprøvingsfase.

•�Samfunnsutvikler

Sektorer prosjektet omfatter:
•�Hele kommunen

Virkemidler som skal benyttes:
•�Interkommunale samarbeid
•�Opplæring, erfaringsdeling og diskusjon
•�Styringssystemer
•�Kommunikasjon og innbyggerretting
•�Planlegging
•�Organisatoriske
•�Arbeidsmiljø- og personalforvaltningstiltak
•�IKT
•�Innovasjon

Begrunnelse for valg av virkemiddel/virkemidler:
Det er naudsynt å samarbeide med ulike aktørar for å nå måla. Forpliktande samarbeid og pilotering vil
gje innovasjon og læring i korleis ein kan utvikle tenestene mot ei viktige målgruppe, og gje store
meirverdiar for alle aktørane, brukarane og samfunnet.
Vedlegg:
�Prosjektplan.pdf
�Arbeidsprogram 2022-2023.docx
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https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no//vedlegg/9f4d2395-432a-45a6-a449-30c630e5cb12
https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no//vedlegg/97f174b0-5379-41b2-9dd7-4a33b3975fce
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Prosjektskjønn Søknad

Søker
Org. nr 964963827
Navn Kviteseid Kommune
Adresse Kviteseidgata 13

3850 Kviteseid
Norge

Kontaktperson Erling Laland (erling.laland@kviteseid.kommune.no)

Prosjekt
Prosjektnummer 38-22-0031
Prosjektnavn Digitalisering - 2 året prosjekt
Søknadssum 970000 kr
Fra dato 01.06.2022
Til dato 01.06.2024
Prioritet 3

Annen finansiering
kr 500000 Vest-Telemarkrådet 34%

Budsjett/kostnadsoverslag
Prosjektleiing inkl sos.kost 900.000 Driftsutgifter (husleie, reise m.m) 90.000 Møteverksemd 30.000
Utstyr 20.000 Ekstern hjelp til oppplæring av kommunane 200.000 Aktivitetar i henhold til innførte tiltak
150.000 Diverse/uforutsett 80.000
Samarbeidspartnere
Navn Adresse Kontaktperson
Seljord(2020)
Vestfold og Telemark

Seljord Kommune
Brøløsvegen 13a
3840 Seljord
Norge

Rikke Raknes
rikke.raknes@seljord.kommune.no
92256318

Tokke(2020)
Vestfold og Telemark

Tokke Kommune
Storvegen 60
3880 Dalen
Norge

Finn Arne Askje
finn.arne.askje@tokke.kommune.no
95076637

Vinje(2020)
Vestfold og Telemark

Vinje Kommune
Vinjevegen 192
3890 Vinje
Norge

Jan Myrekrok
jan.myrekrok@vinje.kommune.no
99637676

Nissedal(2020)
Vestfold og Telemark

Nissedal Kommune
Treungvegen 398
3855 Treungen
Norge

Sverre Sæter
sverre.seter@nissedal.kommune.no
99340862

Fyresdal(2020)
Vestfold og Telemark

Fyresdal Kommune
Klokkarhamaren 6
3870 Fyresdal
Norge

Une Marit Tangen
une.tangen@fyresdal.kommune.no
97405068

Utfordringene det skal taes tak i: Styrke kommunen innen rollene:
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Ny digital teknologi fører med seg auka krav til kommunal
organisasjons- og tenesteutvikling. Kommunane i VT er små
og har kvar for seg få og lite ressursar til å gjennomføre
utviklingstiltak. Fokus vil bli på koordinering av allereie
påstarta/vedtekne prosjekt for å trygge god og driftssikker
framdrift. Ingen av kommunane kan falle ut av eksisterande
prosjekt. Tilbakemeldingar tyder på at så er tilfelle pga av
tidsbruk og koordinering av kommunale leiarar.
VTkommunane er partnar i CoTecH Samskapt
helseteknologi -som skal t.d. finne gode verktøy for
rekruttering i helsesektoren (ei stor utfordring i kommunane).
For å sikre tilslutting frå alle kommunane, vil ein felles
ressurs ha ei viktig rolle. Stort behov for kompetanseheving i
kommunane, opplæring i innførte system må prioriterast: t.d.
Digiorden, integrasjonar mellom Visma og arkiv, mellom
Visma og Helsenorge. Kommunedirektørane ser behovet for
ein slik koordinator på kompetanseheving, deling og
opplæring på ulike system.

Mål og hvordan det skal gjennomføres:
Å styrke og samordne arbeidet med tenestedesign og
digitalisering i eit interkommunalt samarbeid. Ein felles
ressurs tilsett i Vest-Telemarkrådet vil sikre god framdrift og
hjelpe kommunane med opplæring og utrulling. I tidlegare
digitaliseringsprosjekt har det blitt innført ein del nye
verkty/plattformar/appar som har blitt installert, men ikkje tatt
i bruk til sitt fulle potensiale. Motivere og engasjere for å
nytte dei moglegheitene som allereie er installert slik at ein
unngår at kommunane kjem heilt « bak på». Tilbakemelding
frå kommunane er at det er krevjande med nye prosjekt.,
difor er det enklare for kommunane å halde fram i allereie
oppråkka sti der ein t.d. ikkje har behov for
kompetanseheving eller opplæring. Felles ressursen skal,
saman med digitaliseringsleiar, styrke det viktige
digitaliseringsarbeidet i Vest-Telemark.

•�Tjenesteprodusent
•�Samfunnsutvikler

Sektorer prosjektet omfatter:
•�Hele kommunen
•�Administrasjon og styring
•�Samfunnssikkerhet og beredskap
•�Kommunalteknikk
•�Oppvekst

•�Barnehage
•�Skole

•�Kultur
•�Pleie og omsorg
•�Kommunehelse

Virkemidler som skal benyttes:
•�Interkommunale samarbeid
•�Opplæring, erfaringsdeling og diskusjon
•�Styringssystemer
•�Planlegging
•�Organisatoriske
•�Arbeidsmiljø- og personalforvaltningstiltak
•�IKT
•�Innovasjon

Begrunnelse for valg av virkemiddel/virkemidler:
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Det er forventa av kommunen at Vest-Telemarkrådet, som er kommunanes felles samarbeidsorgan, tar
eit bredt ansvar i det vidare arbeidet med koordinering og gjennomføring av dei allereie
påbegynte/innførte verktøy/platformar/tiltak. Digitalisering er ein kompleks prosess som alltid er i endring
og utvikling. For små kommunar er det krevjande å henge med i denne raske utvikling. Difor er det viktig
at godt forankra interkommunalt samarbeid, og då samarbeid på tvers av fagmiljø, kan vera med å styrke
digitaliseringsarbeidet gjennom m.a. opplæring og erfaringsdeling.
Vedlegg:
�Arbeidsprogram 2022-2023.docx
�Digitaliseringsstrategi .pdf
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Fyresdal Kviteseid Nissedal Seljord Tokke Vinje 

Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Hovudutval for næring og reiseliv 

Innspel til hovudutval: Start Opp  - levering av 2. linjeteneste 

Vest-Telemarkrådet drøfta i rådsmøtet 8. februar 2022 saka om oppretting av eit kommunalt 

oppgåvefellesskap (KO) i samband med levering av 2. linjeteneste i Start Opp.   

Seksjonsleiar Tore Øystein Strømsodd i Vestfold og Telemark fylkeskommune var invitert i rådsmøtet for 

å gjera nærare greie for tenesta og kvifor oppretting av eit KO er føremålsteneleg i denne samanheng.  

Fylkeskommunen har godkjent at det blir eiga avtale for Grenland, slik at det no er tenkt at kommunane i 

Vest-Telemark, Aust- Telemark, Nome og Midt-Telemark er saman om ei avtale.  

Vest-Telemarkrådet uttrykte skepsis til at oppretting av eit KO er den mest effektive måten for å få utløyst 

regionale utviklingsmidlar. Eit KO er ein krevjande samarbeidsform vurdert opp mot dei  oppgåver som 

skal bli utført.     

Notodden kommune har tilbode seg å vera forretningsførar for eit eventuelt KO mot ei årleg godtgjering på 

kr. 20.000.  

Vest-Telemarkrådet stiller spørsmål om organiseringa av Start Opp sine 2. linjetenester kan bli levert  på 

enklare vis og om andre kommunar kan vera aktuelle som forretningsførar.  

I rådsmøtet vart det m.a. vist til korleis Viken fylkeskommune har løyst oppgåva jf vedlagte 

samarbeidsavtale.  

Kviteseid, 22. februar 2022 

Venleg helsing  

Vest-Telemarkrådet 

Halvor Homme 

Regionordførar 

http://www.vt-radet.no/
mailto:post@vt-radet.no


Program for møtet med kommunal og forvaltingskomiteen tysdag 29. mars kl. 12.00-14.00 

Stad: Dyrskuplassen  

Kl. 12.00 Lunsj  

Regionordførar Halvor Homme ynskjer velkomen til Vest-Telemark 

Ordførar i Seljord Beate Marie Dahl Eide ynskjer velkomen til Seljord 

Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark ved regionordførar 

Tillitsreformen ved regionordførar 

Det grøne skiftet ved regionvaraordførar Bjørn Nordskog 

Seljord kommune sitt program  



Vest-Telemarkrådet Møte 22. mars 2022 

Sak 12/2022 Framlegg til årsrekneskap og årsmelding 2021 

Ein legg no fram forslag til årsrekneskap og årsmelding 2021 for Vest-Telemarkrådet. 

Årsekneskapen for 2021 syner eit netto driftsresultat på kr 512.209. 

Driftsinntektene var på kr 7.454.207 som er kr 562.207 meir enn i justert budsjett. Avviket 

skuldast i hovudssak ein refusjon i foreldrepengar på ca kr 500.000  frå NAV.    

Tilskot (skjønnsmidlar) på kr 275.000 til DigiTV for 2020 og 2021 er utgiftsført i 2021, men 

utbetalt i 2022. Det same gjeld for tilskotet på kr 249.000 til USN, utgiftsført i 2021, men 

utbetalt i 2022. Opprinneleg garanti på kr 900.000, nedjustert til kr 600.000 i justert budsjett, 

blei eit utbetalingskrav på kr 249.000 basert på studenttal frå Vest-Telemark.  

Beløpa til DigiTV og USN er å finne i balansen under kortsiktig gjeld, kr 1.011.274,  saman 

med m.a. oppsparte feriepengar, skattetrekk og arbeidsgjevaravgift.  

Det er kun kr 166 327 som er nytta av bundne fond, som er midlar brukt på Aktivitetstilbod 

velferdsteknologi. Refusjon frå andre kommunar på kr. 600.000 under ansvar 1138 er 

tilskotsmidlar frå Statsforvaltaren som gjekk gjennom Vinje kommune.  

Avsetning til disposisjonsfond er i tråd med justert budsjett på kr 320.000 (mindreforbruk 

administrasjon på kr 160.000 og Vest-Telemarkkonferansen på kr 160.000) og kr 200.000 på 

digitalisering. I tillegg kjem mindreforbruket i år på kr 158.536, som etter nye 

rekneskapsreglar, skal avsettast til disposisjonsfond før ein gjer opp rekneskapen. Sjå note 

bakerst i rekneskapen. 

Det er eit mindreforbruk på i overkant av ein million på kjøp av varer og tenester: 

• Budsjetterte tiltak til Aktivitetstilbod velferdsteknologi vart ikkje fullt ut gjennomført i

2021. Statsforvaltaren har gitt løyve til at dette prosjektet kan vidareførast i 2022.

• Næringskollegiet nytta kr 160 000 mindre enn budsjettert til fellestiltak.

• Småbruksprosjektet nytta og ca kun halvparten av sitt budsjett på kr 140.000.

• Kr 50 000 til myndigheitsutøving vart ikkje nytta i 2021.

Når det gjeld utgifter på kr 340.000 til fellestiltak næringskollegiet har desse vore nytta til: 

• Stillingsslepp kr 20.000

• Felles kart kr 35.000

• Leige av møterom kr 20.000

• Lisensar (Simpleview, Tilskuddsportalen, drift vest-telemark.no) kr 147.000

• Innleigd hjelp (ekstra timar Start Opphjelp, oppstart berekraftig reiselivsprosjekt

m.m.) kr 102.000

• Ymse kr 16.000



Ved utgangen av 2021 har disposisjonsfondet styrka seg, arbeidskapitalen er på kr 7,4 mill. I 

desse ligg følgjande unytta fondsmidlar: 

1) Vest-Telemark Museum har til gode utbetaling av kr 50.000 til bygningsvernsatsing av

si løyving på kr 250.000 i 2021.

2) Tokke kommune har tilgode kr. 90.000 til frikjøp av tilsett i samband med innføring

av Visma skule i alle kommuane.

Årsmelding 

Årsmeldinga skildrar aktiviteten gjennom 2021. 

Dei ulike felles fokusområda, oppgåver og tiltak Vest-Telemarkrådet har arbeidd 

med gjennom året er skildra i årsmeldinga for å gi eit så godt bilete som mogleg  

av aktivitetane. 

Framlegg til vedtak:  Vest-Telemarkrådet rår Vest-Telemarktinget til å godkjenne det 

framlagte forslaget til årsmelding og årsrekneskap 2021 under 

føresetnad at revisor godkjenner rekneskapen. 



Fyresdal Kviteseid Nissedal Seljord Tokke Vinje 

ÅRSREKNESKAP 2021
Til handsaming i 

Vest-Telemarkrådet 22. mars 2022 
Vest-Telemarktinget 19. april 2022



















Konto Tekst I 2021 I 2020 

I 
2102000 Foliokonto 65.03724 I 9 150 290,94 8 419 701,76 

2102001 Særvilkår 27.91714 I 3 408 142,60 3 398 997,90 

2102002 Bedriftskonto 18.36501 50 541,39 50 301,38 

2109800 Skattetrekk 10.36618 119 573,00 123 169,00 

Bankinnskot 12 728 547,93 11 992 170,04 

2131009 Refundera mva 498 475,19 395 979.44 

2137508 Diverse krav 21 772,00 15 590,00 

Kortsiktige krav 520 247,19 411 569.44 

2214100 KLP Egenkapital 53 357,00 40 482,00 

Akjser og andelar I 53 357,00 40 482,00 

I 
SUM EIGENDELAR I 13 302 152, 12 12 444 221.48 

I 
2321401 Skattetrekk I -119 573,00 -123 169,00

2321403 Arbeidsgjevaravgift I -52 087,26 -62 903,64

2325001 Tokke Kommune I 0,00 -90 000,00

2325003 Vinje kommune I -249 000,00 0,00 

2329900 lnnbet. ikkje inntektsført I 0,00 -584,98

2329901 Utgiftsført forr. år I -275 000,00 0,00

2339910 Avsette feriepengar 2016 I -240 051,73 -230 593,96

2339990 Avg. avsatte feriepengar 2016 -25 445,39 -24 442,95

2399900 Leverandørreskontro -50 115,75 -146 732,25

Kortsiktig gjeld -1 011 273, 13 -678 426,78

2510001 Fellesfondet -3 250 000,00 -3 250 000,00

2510003 Tiltak IKT-strategi Vest Telemark -238 744,81 -238 744,81

2510008 ByR i Vest Telemark I 
-289 814,60 -289 814,60

2510009 Endringsprosessar og interkommunalt samarbeid -87 227,00 -87 227,00

2510010 Rådmennenes disposisjon -92 488,00 -92 488,00

2510016 Velferdsteknologi I -833 672,88 -1 000 000,00

Bundne fond I -4 791 947,29 -4 958 274.41

2560003 Disposisjonsfond I -7 445 57 4,69 -6 767 038,29

Disposisjonsfond I -7 445 574,69 -6 767 038,29

2599000 Kapitalkonto I -53 357,01 -40 482,00

SUM GJELD OG EGENKAPITAL I -13 302 152, 12 -12 444 221.48

I 

Kviteseid ___J 2022 

I 
I 

Anne Aasmundtveit Halvor Homme 

Regionordførar Regionrådsleiar 
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     ÅRSMELDING 2021 
 

Til handsaming i 
 

Vest-Telemarkrådet 22. mars 2022 
Vest-Telemarktinget 19. april 2022 

 

 

 

Kviteseid, 22. mars 2022 

 

Halvor Homme Bjørn Nordskog Beate Marie Dahl Eide 

 

 

_________________________ _________________________ _________________________ 

 

Erik Skjervagen 

 

 

Jon Rikard Kleven 

 

Jarand Felland 

 

 

_________________________ _________________________ _________________________ 

  

Anne Aasmundtveit 

 

 

 _________________________  
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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 etter 
kommuneloven § 27 som eige rettssubjekt. 

Rekneskapsåret 2021 
Interkommunale samarbeid etter § 27 i 
kommuneloven og som er eige rettssubjekt fører 
særrekneskap. Særrekneskap blir avlagt etter 
kommunale rekneskapsprinsipp i samsvar med 
forskrift om årsbudsjett, årsrekneskap og 
årsmelding for interkommunale selskap. 

Rekneskapsførar: Fyresdal kommune      
Revisor: Vestfold og Telemark revisjon IKS 

Økonomi 
Driftsinntektene var på kr 7.454.207 som er kr 
562.207 meir enn i justert budsjett. Avviket 
skuldast i hovudssak ein refusjon i 
foreldrepengar på om lag kr 500.000  frå NAV.    
 
Det er berre kr 166 327 som er nytta av bundne 
fond, som er midlar brukt på Aktivitetstilbod 
velferdsteknologi.  
 
Avsetning til disposisjonsfond er i tråd med 
justert budsjett på kr 320.000 (mindreforbruk 
administrasjon på kr 160.000 og Vest-
Telemarkkonferansen på kr 160.000) og kr 
200.000 på digitalisering. I tillegg kjem 
mindreforbruket i år på kr 158.536, som etter 
nye rekneskapsreglar, skal avsettast til 
disposisjonsfond før ein gjer opp rekneskapen. 
Sjå note 7 i rekneskapen. 
 
Ved utgangen av 2021 har disposisjonsfondet 
styrka seg, arbeidskapitalen er på kr 7,4 mill. I 
desse ligg følgjande unytta fondsmidlar: 
1) Vest-Telemark Museum har til gode 
utbetaling av kr 50.000 til bygningsvernsatsing 
av si løyving på kr 250.000 i 2021. 
2) Tokke kommune har tilgode kr 90.000 til 
frikjøp av tilsett i samband med innføring  
av Visma skule i alle kommuane. 
 
 

 

Prosjektskjønnsmidlar i 
2021 – kr 1 100 000 
Statsforvaltaren varsla regionråda i gamle 
Telemark tidleg på året om at det vil kunne bli ei 
endring av fordelingsmodellen for  
prosjektskjønnsmidlar frå fast fordeling gjennom 
regionråda til søknadsbasert ordning. Alle dei 
fire regionråda i Telemark oppmoda sterkt 
Statsforvaltaren om å halde fram med den faste 
fordelinga, men dette vart ikkje tatt til følge.  

2021 vart dermed det siste året med fast 
fordeling. Tildelt beløp var kr 1,1 mill mot kr 1,6 
mill i 2020 og kr 1,7 mill i fleire år fram til og med 
2019. 

• Vidareføring digitalisering (kr 450 000) 
• Vidareføring velferdsteknologi  

(kr 470 000) 
• Kommunikasjonsberedskap i Vest-

Telemark (kr 30 000) 
• DigiTV – diginettverk i Vestfold og 

Telemark (kr 150 000) 

Leiinga 
I tingmøtet 7. desember 2021 vart ordførar i 
Nissedal vald til regionordførar  og ordførar i 
Nissedal Halvor Homme vart vald til 
regionvaraordførar for perioden 2022/2023.  

Ordførarar og medlemmer i Vest-Telemarkrådet:  

Kommune 2015-2019 2019-2023 
Vinje Jon Rikard Kleven Jon Rikard Kleven 
Tokke Jarand Felland Jarand Felland 
Fyresdal Erik Skjervagen Erik Skjervagen 
Nissedal Halvor Homme Halvor Homme 
Kviteseid Tarjei Gjelstad Bjørn Nordskog 
Seljord Halfdan Haugan Beate Marie Dahl Eide 
 

I 2021 var det tre tilsette i 100% stilling:  

Anne Aasmundtveit tilsett som regionrådsleiar.  
 
Johannes Rindal tilsett som utviklingsleiar . 
 
Anne Guro Hommo tilsett som prosjektleiar i eit 
2-årig velferdsteknologiprosjekt og blei tilsett i 
fast stilling frå medio august. Anne Guro 
Hommo gjekk ut i barselpermisjon i juni 2021. 
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Andre tilsette:  

 
Trine Eknes tilsett i ei 20% stilling frå 1. januar - 
30. juni 2021 på velferdsteknologi. 
 
Audun Aasmundtveit innleigd på timebasis på  
klimaplan. 
 
Silje Hegg innleigd på timebasis på klimaplan. 

Etisk standard, likestilling 
og diskriminering 
Dei etiske retningslinene for Vest-Telemarkrådet 
legg sterke føringar på korleis tilsette og 
folkevalde skal opptre i sitt virke for Vest-
Telemarkrådet. 

I 2021 var det tilsett 33/67% menn og kvinner i 
administrasjonen. Arbeidsmiljøet er bra og det 
har ikkje blitt avdekka nokon form for 
diskriminering. Verksemda forureinar ikkje det 
ytre miljø.  

Styrande dokument 
Fylgjande dokument legg føringar for arbeidet i 
Vest-Telemarkrådet: 

• Budsjett (årleg) 
• Arbeidsprogram (to-årig) 
• Delegeringsreglement 
• Prosedyrar for arbeidet i Vest-

Telemarkrådet (fastsett 13. mars 2013) 
• Vedtekter 
• Vedtekter for Telemark utviklingsfond 

(TUF) 
 
Delegeringsreglementet omfattar både dei 
organisatoriske og økonomiske områda for 
Vest-Telemarkrådet.  

Arbeidsprogram 2022 – 2023 vart vedteke i 
Vest-Telemarktinget 7. desember 2021.  

 

 

Eigarskap, roller og styring 
Tinget, som er det øvste organet, er samansett 
av 4 representantar frå kvar kommune: 
Ordførar, varaordførar, eitt anna 
kommunestyremedlem og 
rådmann/kommunedirektør. Det er oppnemnt 
personlege vararepresentantar. 

Tinget har etter vedtektene fylgjande ansvar: 

•  Godkjenning av arbeidsprogram og 
budsjett 

•  Godkjenning av årsmelding og 
rekneskap 

•  Fastsetjing av godtgjering 
•  Handsaming av vedtektsendringar 
•  Val mellom anna av regionordførar og 

regionvaraordførar annakvart år 
•  Andre saker etter vedtak i rådet 

 

Rådet er samansett av dei 6 ordførarane i 
regionen med varaordførarane som personlege 
vararepresentantar. Ein av ordførarane vert 
formelt valt som regionordførar for 2 år i 
gongen, eit verv som går på omgang mellom 
desse. Rådet har normalt 8 møte pr år inkl. 2 
tingmøte, og rådmennene/kommunedirektørane 
har møte- og talerett i rådsmøta. Rådet er tillagt 
fylgjande ansvar: 

•  Dagleg drift i samarbeid med 
administrativ leiing 

•  Andre oppgåver etter vedtak 
 

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, blant anna stillingsheimlar og økonomiske 
fullmakter. 

Regionordførar har fylgjande oppgåver: 

• Leie møta i rådet og tinget 
• Fylgje opp gjennomføringa av vedtak 

gjort i rådet og tinget 
• Inneha arbeidsgjevarfunksjonen i høve 

til rådsadministrasjonen 
 

Arbeidsutvalet (AU) er samansett av 
regionordførar, regionvaraordførar, ein 
representant frå rådmannsutvalet og 
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. 
Elles gjeld styrande dokument med 
arbeidsprogram, budsjett, 
delegeringsreglement, prosedyrar og vedtekter. 
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Møtestadar i 2021 
Både Vest-Telemarkrådet og Vest-
Telemarktinget har hatt eit møte på Teams.  

• Fyresdal næringshage 
• Kommunestyresalen i Treungen, 

Nissedal 
• Dalen Hotell, Tokke 
• Sølvgården i Rysstad, Valle i Setesdal 
• Håndverkersalen, Oslo Håndverks- & 

Industriforening 

Møte i 2021 
Det var til saman 58 saker oppe i Vest-
Telemarkrådet i 2021, fordelt på 6 rådsmøte. 

Vestfold og Telemark fylkeskommune har vore 
representert ved politisk leiing på nokon av 
rådsmøta.   

Møte med Setesdal interkommunalt politisk 
råd (IPR)19. oktober 2021 i Rysstad 
Desse sakene vart drøfta:  

• Suleskarvegen 
• Kraft 
• Distriktsutfordringar 

 
Møte med telemarksbenken 
 

Teamsmøte med benken 2. februar 2021 
Desse sakene vart drøfta:  
1. Koronasituasjonen 
2. Nasjonal Transportplan 2022-2033 
3. Samanslåing Vestfold og Telemark  
 
Teamsmøte med benken 18. mai 2021 
Desse sakene vart drøfta:  
1. Nasjonal Transportplan 2022-2033 
2. Revidert budsjett 
3. Tilgang på eiga kraft 
 
Møte med benken i Oslo 16. november 
Desse sakene vart drøfta: 
1. Utfordringar i kommunane 
2. Kraft, nett og datasenter 
3. NVE, vilkårsrevisjonar  
4. Forenklingsarbeid i offentleg sektor 
5. Nærpolitireform og domstolreform 
6. Villreinproblematikk 
 
Dialogmøte med Statsforvaltaren 
18. mai i Treungen deltok Statsforvaltar Per 
Arne Olsen og Fred-Ivar Syrstad, fagdirektør og 
komande assisterande direktør, på rådsmøtet 
for å legge eit godt grunnlag for god dialog.  

Informasjon  
Alle møta i Vest-Telemarkrådet er opne for 
ålmenta. Vest-Telemark Blad er spesielt invitert 
til alle møte.  

Alle saksdokumenta vert annonsert i Vest-
Telemark Blad og lagt ut på nettsidene til Vest-
Telemarkrådet før møta, slik at interesserte har 
høve til å sette seg inn i sakene. 

Facebooksida Vest-Telemark hadde ved nyttår 
5918 følgjarar, ein vekst på om lag 15 % i løpet 
av året.  

Prosjekt og tiltak  
Digitalisering 3-årig prosjekt 2018 - 2021 
 
Digitaliseringsprosjektet gjekk inn i sitt siste år. 
Målsettinga for prosjektet var å få til ein 
styringsmodell for samarbeid på tenesteutvikling 
knytt til digitalisering.  
Det har vore redusert aktivitet og gjennomføring 
av tiltak på handlingsplanen fordi 
prosjektstillinga har stått vakant.  
 
Vest-Telemarkrådet vedtok i mars 2021 å 
opprette ei fast stilling i 100% på digitalisering 
og velferdsteknologi. Stillinga vart lyst ut våren 
2021 og Anne Guro Hommo vart tilsett.  
 
Vest-Telemarkrådet bidrog økonomisk til 
innføring av Visma i skule og barnehage. 
 
Av konkrete tiltak knytt til prosjektet i 2021 kan 
ein nemne Digihjelpen. Vest-Telemarkrådet har 
på vegne av kommunane fått kr 155 000 
gjennom støtteordninga Digihjelpen for å auke 
den digitale kompetansen til innbyggjarane i 
Vest-Telemark. Grunna Covid-19 har det vore 
krevjande å ha fysisk kurs og møte for mange 
deltakarar. I 2021 vart det gjennomført ei 
regional samling i mai med fokus på innføring i 
bruk av ulike nettsider og tenester. Fleire av 
kommunane har hausten 2021 heldt gode kurs 
og arrangement for sine innbyggjarar. Prosjektet 
vart avslutta i november 2021.  
Innanfor helsesektoren har kommunane vedteke 
felles innføring av den nasjonale fellesløysinga 
Digihelse. Tekniske spesifikasjonar mellom 
Visma og HelseNorge blei innført i alle 
kommunane i slutten av 2020, slik at det no ligg 
klart til å bli tatt i bruk.  
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Vest-Telemarkrådet løyvde kr 125 000 til 
deltaking og medfinansiering av DigiTV (Digitale 
Telemark og Vestfold) som er eit 1-årig 
forprosjekt, sept. 2020 – sept. 2021, på tvers av 
kommunane i det nye fylket. Prosjektets formål 
er å etablere eit strategisk og operativt 
samarbeid innan digitalisering og 
tenesteutvikling for heile regionen. Våren 2021 
vedtok alle kommunane i Vest-Telemark å vera 
med i hovudprosjektet til DigiTV frå sept. 2021 – 
sept. 2023. 
DigiTV er eit klyngenettverk med samarbeid om 
utviklinga av digitale 
innbyggjartenester, dele kompetanse og 
erfaring, og bidra til at nasjonale løysingar blir 
spreidd og tatt i bruk ute i kommunane. 

Velferdsteknologi 2-årig prosjekt 2019 - 2021 
I møtet 12. februar 2019 vedtok Vest-
Telemarkrådet å satse på innføring av 
velferdsteknologi som eit 2-årig prosjekt, med 
prosjektleiar tilsett i Vest-Telemarkrådet.  
Velferdsteknologi krev endring i 
arbeidsprosessar og haldningar hos leiarar og 
tilsette i helse og omsorg. Eit minikurs i 
velferdsteknologi for alle tilsette i pleie- og 
omsorgstenesta blei difor initiert av 
styringsgruppa våren 2021. Resultatmålsettinga, 
velferdsteknologi er ein integrert del av 
tenestetilbodet i Vest-Telemark, inneber i 
praksis at tenestekontora i Vest-Telemark skal 
ha tilgang på velferdsteknologi, 
kartleggingsverktøy og rettingsliner for tildeling 
av velferdsteknologi. På denne måten kan 
velferdsteknologi bli vurdera og tildela 
innbyggjarane på lik linje med ordinære pleie- 
og omsorgstenester.  
 
Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, 
som mellom anna støttar kommunane med 
økonomiske midlar, blei hausten 2021 vedtatt å 
halde fram sitt arbeid til 2024.  
 
Aktivitetstilbod velferdsteknologi 
 

Hausten 2020 søkte administrasjonen i Vest-
Telemarkrådet om midlar frå Helsedirektoratet 
for å kjøpe inn videoløysing for samtale mellom 
personar busett i regionen og deira familie og 
vener. Prosjektet ville nå ut til heimebuande, 
personar i bufellesskap og personar på 
institusjon i Vest-Telemark. Videoløysingane 
skulle brukast til kommunikasjon mellom familie 
og vener for å motverke einsemd. Prosjektet 

fekk 1 million i støtte for å nå heimebuande, og 
ytterlegare kr 600 000 for å nå personar på 
institusjon av Statsforvaltaren Vestfold og 
Telemark. Friviljuge frå kvar kommune har hatt 
ansvar for å dele ut til heimebuande, mens 
tilsette har hatt ansvar for å dele ut til personar i 
institusjonar og bufellesskap. Midlar er att og 
prosjektet blei vidareført til 2022. Ved inngangen 
til nytt år var 73 einingar blitt fordela i Vest-
Telemark. Dei friviljuge fortel at 
tilbakemeldingane frå mottakarane er gode. 
Mellom anna er det nokon som ikkje har høve til 
å reise til born og barneborn, men som no kan 
sjå korleis huset deira ser ut på skjermen.  

 
Samferdsel 

2021 har vore prega av innspurten på Nasjonal 
Transportplan 2022-2033 og arbeid opp mot 
fylkeskommunen når det gjeld prosjekt på 
fylkesvegane. 

I rådsmøte 16. mars handsama rådet saka 
Strategi for utvikling av vegnettet i Vest-
Telemark. Her vart strekninga fv. 38 Åmot – 
Dalen løfta fram, som ei oppfølging av rådet si 
prioritering av Telemarkssvingen (Tjønnefoss – 
Fyresdal – Krossli – Dalen – Åmot – Rauland). 
Rådet vedtok òg prioriteringar av mindre 
prosjekt på rv. 41 og E134, som eit innspel til 
Nasjonal Transportplan.  

Det har vore møte med Vestfold og Telemark 
fylkeskommune på administrativt nivå knytt til 
prioritering av fv. 38 Åmot – Dalen. Rådet sitt 
bodskap er at dette er ei strekning på ein 
fylkesveg som er definert som strategisk viktig i 
gjeldande fylkesvegstrategi, og at 
fylkeskommunen difor må utarbeide planar for 
utbetringa av strekninga. Det er igangsett eit 
forprosjekt i regi av Vest-Telemarkrådet som vil 
gje grunnlag for vidare arbeid og prioriteringa av 
strekninga. Forprosjektet blir ferdig i mars 2022. 
Vest-Telemarkrådet har vore observatør på 
møte i nettverk for samferdsel og mobilitet i regi 
av fylkeskommunen.   

På vegne av kommunane langs rv. 41 
koordinerte Vest-Telemarkrådet eit statusmøte 
med Statens Vegvesen 24. september.  

 
Vegkonferanse Notodden 
 
I eit samarbeid mellom E134 Haukelivegen AS, 
Vest-Telemarkrådet, Kongsbergregionen, 
Vegforum ØstVest, NHO Vestfold og Telemark 
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og Norges Lastebileierforbund vart det arrangert 
vegkonferanse om E134 på Bok- og Blueshuset 
den 18. november. 

Felles klimaplan for Vest-Telemark 
15. oktober 2019 vedtok Vest-Telemarkrådet å 
igangsette arbeidet med ein felles klimaplan for 
Vest-Telemark. Det vart nedsett ei 
arbeidsgruppe, og ei referansegruppe med 
representant(ar) frå kvar kommune. Saman kom 
ein fram til sju satsingsområde: Arealforvalting, 
Jordbruk, Skogbruk, Sirkulærøkonomi og avfall, 
Enøk, Innkjøp og Transport.  

Alle kommunane vedtok i løpet av hausten at 
det framlagte 1. utkastet skulle bli lagt ut på 
høyring. 17. desember 2021 var 1. 
høyringsutkast lagt ut på offentleg høyring med 
svarfrist 20. februar 2022.  

Samarbeid med næringskollegiet i Vest-
Telemark 
Administrasjonen i Vest-Telemarkrådet fungerer 
som sekretariat og samarbeidspartnar for 
næringskollegiet. Næringskollegiet har 4-5 møte 
i året der felles tiltak, tema og prosjekt blir 
drøfta. Her kan nemnast reiselivsstrategi, 
stillingsslepp og felles arrangementskalender. 

Merket for berekraftig reisemål og felles 
reiselivsstrategi 
 
Vest-Telemarkrådet vedtok å sette av inntil  
kr 2.555.000 til berekraftsertifisering og 
reisemålsutvikling over 2 år. Alle kommunestyra 
i Vest-Telemark vedtok å slutte seg deltaking i 
begge desse to reiselivsprosessane. 
 
Stillingsslepp 
Samla slepp og marknadsføring av ledige 
stillingar i Vest-Telemark vart gjennomført 
25.februar og 25. august 2020. Målet er å 
synleggjere breidda i arbeidsmarknaden i 
regionen, og bidra til fleire tilflyttarar. Om lag 
250 stillingar vart lyst ut i 2021. Stillingane blir 
marknadsført i VTB og gjennom målretta 
annonsering på sosiale media.  

Start Opp (Etablerartenesta)  
Start Opp i Vest-Telemark blir etter anbod levert 
av Telemark Næringshage. Start Opp skal vera 
eit lågterskeltilbod for folk som ynskjer å starte 
eiga bedrift. 

 

 

Vest-Telemarkkonferansen 
Den årlege Vest-Telemarkkonferansen skulle ha 
vore arrangert 3.februar 2021, men vart avlyst 
grunna Covid-19.  

Arbeidsprogram 2020 – 2021 og 2022 - 2023 
Arbeidsprogram for 2020 – 2021 vart vedteke i 
tingmøtet 10. desember 2019. Det var gjort 
vesentlege endringar som speglar alle 
arbeidsområda og visjonen til Vest-
Telemarkrådet.  

Vest-Telemarktinget vedtok i sitt møte  
7. desember 2021 arbeidsprogram for 2022 – 
2023. 
 
Garanti til USN 
Vest-Telemarkrådet vedtok i budsjettsaka å 
løyve ein garanti inntil kr 900.000 til eit etter- og 
vidareutdanningstilbod på USN, Campus 
Rauland, gjeldande for 2021. I justert budsjett 
vart denne garantien justert ned til kr 600.000. 
Faktisk tilskot som er utbetalt er kr 249 000, 
basert på det faktiske antalet studentar frå Vest-
Telemark. 

 

Bygningsvernsatsing 
Vest-Telemarkrådet støtta opp om 
bygningsvernsatsing i tilknyting til Vest-
Telemark Museum med  
kr 250 000 for 2021 (+ kr 200 000 i 2020) til 
føremålet.  
 
Nullvisjon for Vest-Telemark 
 
Med bakgrunn i at Vest-Telemark har hatt 
jamlege dødsulykker der unge er involvert, 
utfordra lensmann Sigrid Dahl Vest-
Telemarkrådet til å utarbeide ein handlingsplan 
for null skadde og omkomne ved motorisert 
ferdsel i Vest-Telemark. Rådet vedtok ei sak om 
dette i sitt møte 2. februar. Det vart oppretta ei 
arbeidsgruppe med representantar frå 
kommunane, rådet og politiet. Covid-19 og 
behov for å avklare ansvarsfordeling opp mot 
det generelle førebyggjande arbeidet har gjort at 
arbeidet har teke noko lenger tid enn planlagt. 
Handlingsplanen kjem til handsaming i april 
2022.  
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Småbruksprosjekt 
Småbruksprosjektet har vore gjennom sitt fyrste 
heile driftsår. Etter ei kort pilotfase med 
kommunane Kviteseid, Tokke og Nissedal, vart 
det våren 2021 bestemt å gå vidare i alle dei ni 
kommunane. I løpet av året har om lag 250 
eigarar blitt kontakta for å høyre om deira 
eigedom kan vere aktuell for sal eller utleige for 
å få fast busetting. Om lag 20 bruk er avklart 
som aktuelle for sal eller utleige.  

Arbeidsgruppa, beståande av utviklingsleiar og 
kontaktpersonar i dei 9 kommunane, har hatt 7 
møte. Det vart gjennomført ein workshop 8. 
september, der ulike problemstillingar knytt til 
landbruk og busetting vart diskutert. 
Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark, Vestfold 
og Telemark fylkeskommune og 
Distriktssenteret bidrog med gode 
programpostar.  

Prosjektet har eigne nettsider, www.vest-
telemark.no/gardsbruk, der det ligg lettfatta 
informasjon for både potensielle seljarar og 
kjøparar, i tillegg til ei oversikt over bruk til sal. 
På interessentskjemaet er det per nyttår 64 
attendemeldingar. Desse får beskjed når det er 
lagt ut aktuelle eigedomar, og vi har i nokre 
tilfelle sendt info om eigedomar eksklusivt til 
desse.  
 

Regional samling med ungdomsråda 
Vest-Telemarkrådet arrangerte regional samling 
med ungdomsråda den 22. mars. Tema som 
vart diskutert var: regional klimaplan, Tak vare 
på kvarandre (Fyresdal),  
seksualitetsundervisning, planar for vidare 
arbeid og neste samling. Ein positiv dag med 
engasjerte ungdommar! 
 

Administrativ deltaking i fylkeskommunale 
ressursgrupper 

Ressursgruppe for arbeidet med Vestfold og 
Telemark fylkeskommune sin strategi for reiseliv 
og opplevelser 2022-2030 

Ressursgruppe for arbeidet med Vestfold og 
Telemark fylkeskommune sin strategi for 
forskning, innovasjon og næring. 

Ressursgruppe for prosjekt Kompetansepilot i 
regi av Vestfold og Telemark fylkeskommune 

 

Høyringsuttaler  
• Høyringsuttale til ny fylkeskommunal 

kulturstrategi 
• Høyringsuttale til NOU 2020:15 Det 

handlar om Norge (Demografiutvalet)  
• Uttale til autorisasjon til Venelifjell i 

Vrådal som nasjonal turiststi 
• Uttale til Vest-Telemark Museum sine 

planar om konsolidering av stiftinga 
Harald Kihle 

• Uttale til mogleg styrking av Vest-
Telemark vidaregåande skule på Dalen 

• Høyringsuttale– NOU 2019: 7 Arbeid og 
inntektssikring og NOU 2021: 2 
Kompetanse, aktivitet og inntektssikring 

• Uttale frå Vest-Telemarkrådet om å 
støtte USN sine planar om 
forskningspark i Bø 

• Høyringsuttale – NOU 2021:6 – 
Myndighetenes håndtering av 
koronapandemien - Covid-19  

• Høyringsuttale til Vestfold og Telemark 
fylkeskommune sin strategi for reiseliv 
og opplevelser 2022-203 

• Høyringsuttale til Vestfold og Telemark 
fylkeskommune sin strategi for 
forskning, innovasjon og næring 

• Høyringsuttale domstolstruktur 

Orienteringar 
Av orienteringar om ulike tema kan nemnast: 
Norsk Kulturarv; felles reiselivsstrategi  og 
Merket for berekraftig reisemål, Klima- og 
energinettverket i Vestfold og Telemark, status 
felles klimaplan, status småbruksprosjektet, 
Forskarpatruljen, DigiTV, Kunstsamlinga til 
Harald Kihle, Mogleg styrking av skuletilbodet i 
Vest-Telemark  Nasjonal Transportplan 2022 – 
2033, Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Seljord, 
Omorganiseringa av kyrkja, Auka 
byggherrestyring og delt byggeleiing, Etablering 
av fylkessenter i Seljord, Finansiering og 
oppgåver for Nav Vest-Telemark, Framtidas 
Telefiber, Status ambulansetenesta, Dialog med 
politiet, Status i fylkeskommunen og Status 
Vest-Telemarksamarbeid. 

 

 

http://www.vest-telemark.no/gardsbruk
http://www.vest-telemark.no/gardsbruk
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Forum og nettverk 
• Nettverksmøte med Statsforvaltaren og 

administrasjonen i regionråda i 
Telemark 

• Rådmannsutvalet 
• Næringskollegiet i Vest-Telemark 

(formalisert nettverksgruppe) 
• Fjellnettverket 
• DigiTV 
• Digitaliseringsutvalet 
• Klima- og energinettverket, Vestfold og 

Telemark fylkeskommune  
• Klimaplangruppe 
• 0-visjonplangruppe 
• Webforum 
• Personvernforum 
• Arkivforum 
• Kommunalsjefforum helse 
• Lyntogforum 



Vest-Telemarkrådet Møte 22. mars 2022        

Sak 13/2022 Høyringsuttale fylkesvegstrategi 

Vedlegg: Utkast til fylkesvegstrategi 

Hovudutval for samferdsel i Vestfold og Telemark fylkeskommune har sendt utkast til ny 
fylkesvegstrategi på høyring med frist 1. april.  

Strategien byggjer på den politisk vedtekne visjonen for fylkesveinettet: 

«Vestfold og Telemark fylkeskommune skal ha som mål å ta att vedlikehaldsetterslepet på 
fylkesvegnettet. Det skal arbeidast for å nå nullvisjonen med ingen hardt skadde eller drepne. 
I tillegg skal framtidas klimautfordringar møtast ved å satse på klimatilpassa løysingar, slik 
som rassikring, flom og overvassproblematikk. Fylkeskommunen skal arbeide for å få til ein 
overgang til grøn mobilitet der potensialet er størst.» 

Strategien er bygd opp i tråd med visjonen, etter mål som hovudutvalet vedtok i november 
2021: 

Vedlikehaldsetterslepet i Telemark vart i 2012 berekna til 3 milliardar. Som ein del av ny 
Nasjonal Transportplan er det varsla ein ny gjennomgang av vegnettet, som Statens Vegvesen 
er i gong med no. Det er venta at vedlikehaldsetterslepet er høgare enn det som var berekna i 
2012. Som grunnlag for å prioritere tiltak som skal ta att etterslepet er fylkesvegnettet delt inn 
i funksjonsklasser. Funksjonsklassene er A-D gradert etter kor «viktig» funksjon vegen har. I 
Vest-Telemark er fylkesvegnettet gradert slik: 

Funksjonsklasse Vegnummer Kommune 
A 37 Vinje 

38 Kviteseid 
Tokke 

https://www.vtfk.no/globalassets/vtfk/dokumenter/samferdsel-miljo-og-mobilitet/planer-og-strategier/funksjonsklasser-fylkesveinettet.pdf


Vinje 
355 Fyresdal 

Kviteseid 
Nissedal 
Tokke 

358 Nissedal 
450 Tokke 

B 362 Vinje 
418 Nissedal 
450 Tokke 
3410 Tokke 

Vinje 
3420 Seljord 
3422 Seljord 

Vinje 
C 3320 Kviteseid 

3324 Kviteseid 
3328 Seljord 
3380 Nissedal 
3384 Fyresdal 
3392 Kviteseid 
3400 Kviteseid 

Tokke 
3402 Tokke 
3408 Tokke 

Vinje 
3412 Vinje 

D 3326 Kviteseid 
Seljord 

3378 Nissedal 
3380 Nissedal 
3382 Nissedal 
3384 Fyresdal 
3386 Fyresdal 
3388 Fyresdal 
3390 Fyresdal 
3394 Tokke 
3396 Tokke 
3398 Tokke 
3404 Tokke 
3406 Tokke 
3414 Vinje 
3416 Vinje 
3424 Seljord 

Det er mogleg for kommunane å kome med innspel på inndelinga av vegar i eigen kommune. 
Nokre vegar har strekningar som er plassert i ulike funksjonsklasser. 



Nullvisjonen er gjennomgripande i strategien. Vest-Telemark arbeider no med sitt eige 
nullvisjonsdokument, som kjem til handsaming i Vest-Telemarktinget i april. Fleire av tiltaka 
der vil vere viktige å spele inn i arbeidet med ny fylkeskommunal trafikktryggleiksplan, som 
er i tidleg fase no.  

Fylkesvegane våre blir utfordra av klimaendringane, og klimatilpassing er viktig både når det 
gjeld nybygg og spesielt oppgradering av eksisterande vegnett. Det er mykje å hente på å 
utbetre sideterreng, grøfte, byte ut masse og drenere betre.  

Det er som kjent vedteke at fylket skal delast. Strategien er overordna og fylket har vald å 
halde fast på høyringa. Når det gjeld innspel til handlingsprogrammet er fristen der utsett til 
1.juli. Det vil bli utarbeidd 2 ulike handlingsprogram med prioriteringar.

Utkast til høyringsuttale 

Vest-Telemarkrådet meiner utkast til ny fylkesvegstrategi gjev eit godt grunnlag for å utvikle 
fylkesvegane.  

Vest-Telemarkrådet har følgande innspel: 
- Rådet meiner ambisjonen om å ta att vedlikehaldsetterslepet er ambisiøs og riktig, men

dette stiller store krav til korleis fylkeskommunen organiserer arbeidet og prioriterer
ressursar. Vest-Telemark er ein region med store avstandar, der fylkesvegane er heilt
sentrale både for persontrafikk og næringstrafikk. Lang veg til marknaden er ei
konkurranseulempe som blir forsterka av dårleg vegstandard. Utbetring av flaskehalsar
burde difor vore eit kriterium. Det er i tillegg eit viktig moment at mange av fylkesvegane
i vår region opplev stor trafikkauke i helgar og feriar. Dette må vektleggjast i det vidare
arbeidet.

- Vest-Telemarkrådet vil understreke at det ligg eit grundig arbeid bak gjeldande
fylkesvegstrategi. Her er fylkesvegane prioritert etter funksjon, med ei inndeling med
«strategisk viktige fylkesvegar.» I Vest-Telemark gjeld dette Telemarkssvingen , med fv.
355 Tjønnefoss - Krossli, fv. 38 Vrådal – Åmot og fv. 37 Åmot – Rauland. Det er ein stor
mangel at fylkeskommunen ikkje har utarbeidd konkrete planar for heilskapelege
utbetringar på fleire av desse strekningane. Vest-Telemarkrådet meiner difor det er viktig
at fylkesvegstrategien legg opp til strekningsvise utgreiingar på attståande delstrekningar,
med ambisjon om rask utbetring av desse.

- Vest-Telemarkrådet vil spesielt trekkje fram strekninga fv. 38 Dalen – Åmot. Vest-
Telemarkrådet nyleg har utarbeidd eit forprosjekt for strekninga. Målet med forprosjektet
er å avklare standardval og identifisere heilskapelege og gode tiltak for oppgradering av
vegen. Vest-Telemarkrådet har forventningar til at denne strekninga blir prioritert av
fylkeskommunen, både når det gjeld planarbeid og oppgradering.

- Mange av fylkesvegane i vår region er prega av vedlikehaldsetterslep. Samstundes
utfordrar klimaendringane vegkroppen. Fokuset på heilskapelege oppgraderingar som
gjev ein meir robust vegkropp må halde fram.

- Det er viktig å sjå på korleis ein kan løyse fleire mindre tiltak gjennom drifts- og
vedlikehaldskontraktene.

Framlegg til vedtak: Vest-Telemarkrådet vedtek høyringsuttala 
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1 – Anvendelse og hensikt 

1.1 Innledning 
Fylkesveistrategien er et kunnskapsgrunnlag som viser prinsipper og strategier som ligger til grunn for 

forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av fylkesveinettet.  

Gjennom vedlikehold og heving av standarden på fylkesveiene ønsker Vestfold og Telemark 

fylkeskommune å ta igjen vedlikeholdsetterslepet, og samtidig gjøre fylkesveinettet rustet til å møte 

fremtidens utfordringer. Fremtidens klima vil være varmere, våtere og villere. Naturfarer som skred, 

flom og oversvømmelser vil gjøre seg gjeldende i mye større grad enn før. Vi må derfor tilpasse 

vedlikeholdet og standardhevingen av fylkesveinettet til klimaet for å få til en effektiv forvaltning. 

Eksempler på slike tiltak kan være grøfting, etablering av stikkrenner, ras- og skredsikring og lignende. 

God veistandard gir økt trafikksikkerhet. Men i arbeidet med å nå nullvisjonen søker fylkesveistrategien 

en ytterligere spiss angrepsvinkel. Datamateriale fra Politiet og Statens vegvesen gir fylkeskommunen 

oversikt over de mest ulykkesutsatte punktene og strekningene på fylkesveinettet. Utbedring av disse 

vil være en effektiv måte å forebygge ulykker i trafikken på. I tillegg til dette, legger fylkesveistrategien 

særlig vekt på viktigheten av gang- og sykkelvei nær grunnskoler. Slik kan barn og unge sikres trygg 

ferdsel i trafikken på vei til og fra skole.  

Å få til en overgang til grønn mobilitet der potensialet er størst, sees i fylkesveistrategien særlig i 

sammenheng med et velfungerende og sammenbundet sykkelveinett. Fylkets eksisterende 

sykkelveinett har stort potensial, med mange strekninger som kan kobles sammen. Å ha mulighet til å 

reise fra A til B uten «missing links» på sykkelveinettet, vil være et viktig incentiv overfor befolkningen 

i fylket. Grønn mobilitet skal ses i sammenheng med helhetlig planlegging for myke trafikanter, slik at 

trafikksikkerhetsfaktoren får størst mulig effekt. 
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1.2 Bakgrunn 
Vestfold og Telemark fylkeskommune er en regional utviklingsaktør, og har ansvar for å sikre at 

verdiene og funksjonene i fylkesveinettet blir forvaltet i tråd med nasjonale og regionale retningslinjer. 

Organisasjonen er politisk styrt, og det er de folkevalgte som bevilger penger til fylkesveiene.  

Vestfold og Telemark fylkeskommune eier, drifter og forvalter omtrentlig 3 100 km fylkesvei. I tillegg 

kommer 375 km med gang og sykkelvei langs fylkesvei. Fylkesveinettet skal sørge for framkommelighet 

for alle trafikantgrupper, inkludert kollektivtransport, gående og syklende.  

Regionreformen ble gjennomført 1.1.2020, med opprettelse av Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

I den forbindelse ble store deler av tidligere Sams veiadministrasjon overført til ny organisasjon. Det 

har ført til at fylkeskommunen har fått en enda større og viktigere rolle som samferdselsaktør, med 

økt fagkompetanse på vei og kollektivtransport. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal være en 

profesjonell, tydelig og fremtidsrettet veieier og byggherre gjennom effektiv bruk av kompetanse, 

samarbeid, innovasjon, teknologi og grønn-innkjøpsmakt. 

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier er en nasjonal utfordring. Dersom fylkeskommunene skal ha 

mulighet til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet må rammene til fylkesveiene økes. Gjennom dette vil vi 

kunne gi et løft til distriktene våre, og sikre god og trafikksikker fremkommelighet for befolkning og 

næringsliv. Det er også viktig å presisere at veinettet henger sammen og må ses som en helhet. 

Transport av varer, gods og personer tar ikke hensyn hvem som er veieier, men er avhengig av et 

velfungerende, helhetlig og forutsigbart transportsystem. Det er derfor viktig med en balansert 

økonomisk satsing på veinettet, slik at ikke standardgapet mellom riksveiene og fylkesveiene øker 

ytterligere. 

1.2.1 Regional planstrategi 2020-2024 
Fylkestinget vedtok Regional planstrategi (RPS) - Å utvikle Vestfold og Telemark - verdiskaping gjennom 

grønn omstilling den 15. desember 2020. Fylkeskommunen skal styre etter FNs bærekraftmål for å løse 

de regionale samfunnsutfordringene. De prioriterte bærekraftsmålene er:  

Ved overgangen til det nye fylket Vestfold og Telemark foreligger det to sett regionale planer og 

strategier, vedtatt av de to fylkeskommunene. Disse planene er gjeldende inntil nytt fylkesting vedtar 

nye planer. Ved overgang til nytt fylke vil disse planene måtte forholde seg til hele det samlete 

planvolumet for Vestfold og Telemark. RPS omtaler behovet for å lage en samlet fylkesveistrategi for 

det nye fylket.  

De regionale planene legger føringer for at transportsystemet skal være miljøvennlig sikkert og 

effektivt. Planene tar også for seg utvikling av veinettet, styrking av kollektivtransporten, utvikling av 

kollektivknutepunkt, parkeringsstrategi, og hvordan morderne jernbaneutbygging kan fungere som 

ryggraden i transportsystemet.  

De regionale planene omhandler blant annet en konsentrert by- og tettstedsutvikling som reduserer 

behov for bruk av bil, og bygger opp om gange, sykkel og det å reise kollektivt. Reisemiddelfordelingen 

i byer og tettsteder skal endres gjennom en kombinasjon av virkemidler for å styrke miljøvennlig 

transport (gange, sykkel og kollektiv) og å bremse veksten i biltrafikken. Myke trafikanter skal 

prioriteres. Transportløsningene skal brukes til å styrke fylkets utviklingsmuligheter.   
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Hovedforskjellen mellom en regional plan og en strategi er at utarbeidelse og oppfølging av regionale 

planer er underlagt prosesskravene i plan- og bygningsloven, mens prosess for utarbeidelse av strategi 

kan skreddersys etter behov. Alle planprosesser gjennomføres i samarbeid og nær dialog med berørte 

samarbeidspartnere. 

1.3 Hvorfor en fylkesveistrategi? 
Vestfold og Telemark fylkeskommune er en regional utviklingsaktør. Dette innebærer at et av fylkets 

viktige samfunnsoppdrag er å utvikle fylket til et trygt og attraktivt sted for både innbyggere og 

næringsliv. Fylkesveinettet er ett av mange verktøy og virkemidler som brukes for å løse dette 

samfunnsoppdraget, sammen med videregående skoler, kulturtilbud og arealutvikling. En 

velfungerende infrastruktur binder fylket sammen, og er et viktig premiss for næringslivsutvikling og 

innbyggernes tilfredshet. Fylkesveiene er i dette henseende en viktig faktor som bidrar til den regionale 

utviklingen. 

Fylkesveistrategien gir et bilde av status på fylkesveinettet, og synliggjør dagens og framtidige 

utfordringer i Vestfold og Telemark. Den gir kriterier for prioriteringer, og vil være et grunnlag for 

politiske avveininger mellom ulike innsatsområder. Strategien for fylkesvei legger føringer for 

prioriteringer på forvaltning, drift, vedlikehold og investering.  

Fylkesveistrategien vil rulleres hvert fjerde år, som et utspring av hver politisk valgperiode og 

utarbeidelse av RPS.  

2 – Visjon og hovedstrategier 
Strategien bygger på fylkeskommunens overordnede visjon: «Verdi for framtida». Fra et veiperspektiv 

vil dette innebære å legge til rette for infrastruktur hvor nye arbeidsformer og innovative løsninger 

skal gi bolyst og livskvalitet. Fylket står overfor utfordringer knyttet til verdiskaping, levekår og klima 

som krever samordnet innsats på tvers av sektorer, forvaltningsnivå og aktører. Samferdsel griper inn 

i mange samfunnsområder og spiller en viktig rolle for å oppnå en mer bærekraftig samfunnsutvikling. 

Veinettet er viktig infrastruktur for bosetting og næringsliv i hele fylket. Europa- og riksveiene er 

sentrale transportkorridorer innad i fylket og mot våre nabofylket, og fylkesveiene er viktige 

forbindelser mellom byer og lokalsamfunn i fylket, for alle trafikantgrupper. Fylket har også tre 

jernbanestrekninger, flere viktige havner og fergeforbindelser for persontransport og frakt av gods ut 

i Europa.  

2.1 Visjon for fylkesveinettet 
Hovedutvalg for samferdsel gjennomførte workshop i møte 22.09.21, med tema fylkesveinettet, mål 

og visjon. Resultatene fra workshop dannet grunnlag for HS-sak 92/21, der det ble vedtatt en visjon 

for fylkesveinettet.  

«Vestfold og Telemark fylkeskommune skal ha som mål å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på 

fylkesveinettet. Det skal arbeides for å nå nullvisjonen med ingen hardt skadde eller drepte. I tillegg 

skal det arbeides for å møte fremtidens klimautfordringer ved å satse på klimatilpassede løsninger, så 

som rassikring, flom og overvannsproblematikk. Fylkeskommunen skal arbeide for å få til en overgang 

til grønn mobilitet der potensialet er størst.» 

2.2 Hovedstrategier 
Fylkesveistrategien er på bakgrunn av ovennevnte visjon, utarbeidet med utgangspunkt i fire 
overordnede prinsipper:  
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Vedlikeholdsetterslepet 

• Fylkesveiens funksjonsklasse legges til grunn for prioriteringer.

• Fylkeskommunen skal sikre optimal og bærekraftig forvaltning av eksisterende veikapital.

• Fylkeskommunen skal sørge for at veinettet er åpent, trafikksikkert og fremkommelig hver
dag hele året.

• I planlegging av nye prosjekter og ved arbeid på fylkesvei i anleggsperioden skal følgende
strategi for prioritering av framkommelighet for trafikantgrupper legges til grunn:

1. Trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper
2. Framkommelighet for kollektivtrafikk
3. Universell utforming og framkommelighet for gående og syklende
4. Framkommelighet for biltrafikk

Nullvisjonen 

• Utarbeide regional plan for trafikksikkerhet

• Etablere og koble sammen gang- og sykkelvei.

• Redusere utforkjøringsulykker.

• Fylkeskommunen må samarbeide og samhandle på tvers av ulike fagområder for å finne gode
og innovative løsninger i og utenfor byer og tettsteder.

• Ta i bruk ny teknologi på fylkesvei for å bedre trafikksikkerheten.

Bærekraftige og klimatilpassede løsninger 

• For å møte naturfare skal klimatilpassede løsninger legges til grunn ved forvaltning, drift,
vedlikehold og utvikling av fylkesveinettet.

• Fylkeskommunen skal ha fokus på klima- og miljøarbeid og må kontinuerlig gjøre vurderinger
av hvilke tiltak som skal prioriteres der det oppstår interessekonflikter mellom ulike
fagområder.

• Planlegging av samferdselsanlegg skal i størst mulig grad unngå å bygge ned dyrket mark.

• Fylkesveinettet skal styrke fylkets grunnlag for fremtidig verdiskaping og nye arbeidsplasser.

• Investeringer må vurderes i et livsløpsperspektiv, og tilpasse standard til stedlige forhold.

Grønn mobilitet 

• Persontransportveksten i byene skal primært tas med gange, sykkel og kollektivtransport for
å innfri nullvekstmålet.

• Fylkesveinettet skal fremme miljøvennlig transport, trafikksikkerhet, god folkehelse og god
by- og tettstedsutvikling, som reduserer transportbehovet.
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• Som hovedregel vil det satses på gatestandard i byer og tettsteder og veistandard utenfor 
byene. 

• Prioritere tiltak der potensialet for overgang fra personbil til gang, sykkel og kollektiv er størst. 
 

3 – Kunnskapsgrunnlag 

3.1 Fylkesveinettets omfang og funksjon  
Fylkesveinettet består av kjøreveier med tilhørende bruer, tunneler, holdeplasser og fergekaier samt 

gang- og sykkelveier. Fylkesveinettet berører ulike kulturminner mange steder i Vestfold og Telemark. 

Fylkeskommunen eier også flere fredete objekter knyttet til ferdsel- og veihistorie.  

Kulturminner skal vernes som en ikke-fornybar ressurs, og det skal arbeides for at kulturminneverdiene 

blir best mulig ivaretatt og nyttiggjort i et samfunn i endring.  Dispensasjonsmyndigheten etter 

kulturminneloven ligger hos Kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

Rjukan-Notodden Industriarv ble innskrevet på UNESCOs Verdensarvliste i 2015. Hele 

verdensarvområdet kobles gjennom fylkesvei og hele det fylkesveinettet i strekningen Notodden-

Rjukan-Møsvatn ligger innafor verdensarvgrensene. Dette fører til økt ansvar i forbindelse med 

ivaretagelse av verdensarvstatusen. 

Per november 2021 er følgende registrert i Vestfold og Telemark. 

Kjørevei 3100 km 

Gang- og sykkelvei 375 km 

Bussholdeplasser 7471 stk 

Kollektivknutepunkt 34 stk 

Bruer 1010 stk 

Tunneler 20 stk 
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Oversiktskart for viktige transportårer i Vestfold og Telemark 
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Oversiktskart for fylkesveier i Vestfold og Telemark 

3.2 Vedlikeholdsetterslep 
Etterslep defineres på to måter, standardetterslep og vedlikeholdsetterslep. Figuren under viser 
forskjellen mellom vedlikeholdsetterslep og standardetterslep.  
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Vedlikeholdsetterslepet er skader og mangler på veiobjekter som ikke tilfredsstiller kravene gitt i 
standard for drift og vedlikehold. Standardetterslep er mangler sammenlignet med krav og normer 
som har utviklet seg siden det aktuelle veiobjekt ble bygget/etablert.  
 
Statens vegvesen rapport Nr. 183 (2012) gir en oversikt over vedlikeholdsetterslepet på 
fylkesveinettet, hvor det fremgår at samlet etterslep på hele landets fylkesveinett er på 55 milliarder 
kroner. Den fylkesvise oversikten viser et samlet etterslep i Vestfold og Telemark fylke på 4 milliarder 
2012-kroner. Dette estimeres til ca. 5 milliarder 2022-kroner.  
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Status etterslep på fylkesveinett i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder, delt inn i 
tunnel, bru og kai, veiutstyr, veifundament og veidekke samt drenering, er vist i figuren nedenfor. For 
gamle Telemark er etterslepet størst på veifundament/veidekke, mens for Vestfold er etterslepet 
jevnere fordelt på tunnel, veiutstyr og drenering.  
 

 
 
I Nasjonal transport 2022-2033 er det bestilt en ny kartlegging av vedlikeholdsetterslepet. Resultatet 
av denne kartleggingen vil være retningsgivende for fylkesveistrategien i Vestfold og Telemark. Det er 
Statens vegvesen som skal administrere arbeidet med kartlegging av etterslepet, men det er foreløpig 
usikkert når resultatene vil foreligge. Strategien legger derfor til grunn tallene fra 2012.  

3.3 Funksjonsinndeling 
For å ta igjen etterslepet på fylkesveinettet vil det bli gjort en avveining mellom etterslepets størrelse 

og veiens viktighet. Fylkesveistrategien legger på bakgrunn av dette opp til en funksjonsinndeling av 

fylkesveinettet basert på følgende kriterier:  

• Administrative grenser (kommune-, fylkes- og riksgrense)  

• Administrative knutepunkt som kommunesenter, grendesenter og skoler  

• Trafikkmengde (ÅDT).  

• Andel store, tunge og lange kjøretøy.  

• Næringstrafikk – logistikk-knutepunkt.  

• Persontransport (arbeidspendling).  

• Fritidstrafikk.  

• Beredskap (alternative kjøreruter) 
 
 

Funksjons
klasse 

Funksjon Km fylkesvei Km fylkesvei 
Andel av total 

A Regionale hovedveier med tilnærmet 
riksveifunksjon 

899 28,9% 

B Veier mellom kommunesenter og veier som har 
regional funksjon (næringstrafikk og/eller felles bo- 
og arbeidsmarked). 

789 25,3% 
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C Forbindelse til større tettsted eller kommune-
senter, alternative veier for veier med regional 
funksjon. 

724 23,3% 

D Lokalvei som forbinder bygder/grender og har lokal 
hovedfunksjon. 

701 22,5% 

Tabell 1. Funksjonsinndeling av fylkesveiene med angitt lengde innenfor hver funksjonsklasse.  

Funksjonsinndeling egner seg godt til å vise hvor drifts- og vedlikeholdsmidlene bør prioriteres. 

3.4 Fremtidens trafikkbilde og ny teknologi 
Vurderinger og beregninger av den framtidige trafikken på veinettet ligger ofte til grunn i valg av 

løsninger og standarder ved investeringer. Beregning av trafikkutviklingen avhenger i stor grad av: 

• Befolkning og arealbruk.

• Økonomisk utvikling (kjøpekraft).

• Teknologisk utvikling.

• Transport-tilbud (standard på infrastrukturen).

• Incentiver og reguleringer.

• Holdninger og strømninger i samfunnet.

I Vestfold og Telemark er det utarbeidet regionale transportmodeller (RTM) for Grenland og for 

Tønsberg-regionen, med framskriving av trafikk og prognoser. Det er mulig å utvikle modeller for hele 

eller deler av fylket etter behov i større prosjekter.  Det er også hensiktsmessig å innhente data fra 

tellepunktene for både bil og sykkel i forkant av et prosjekt, for å få en oversikt over trafikken i det 

aktuelle området.  

Det vil fremover være viktig å analysere effekten av i hvilken grad Covid-19 pandemien har påvirket 

reisemønstrene og transportmiddelvalget, og hvorvidt disse endringen vil være varige. De store 

planlagte forbedringene i Intercity-området vil også påvirke trafikkutviklingen på vei.  

De første tallene fra reisevaneundersøkelsen gjennomført i 2020, (første året med covid-19) viser at 

transportmiddelvalget har, på nasjonalt nivå, blitt noe påvirket: 

Transportform 2018/2019 2020 

Bil som fører 54 % 53 % 

Bil som passasjer 10 % 10 % 

Til fots 23 % 20 % 

Kollektivt 8 % 11 % 

Sykkel 4 % 5 % 

Annet 2 % 2 % 

3.4.1 Nullvekstmål i personbiltrafikk 
Forventet trafikkutvikling, målet om nullvekst i personbiltrafikk og grønn omstilling henger tett 

sammen. Hvordan trafikken utvikler seg upåvirket og ønsket trafikkutvikling er ikke nødvendigvis 

sammenfallende. Veitrafikk er en av de største kildene til luftforurensning og støy i byområdene. 

NTP 2022-2033 fokuserer på å oppnå nullvekst i persontransport med bil i de største byområdene – 

med mål om at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv 

arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange. I Vestfold 
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og Telemark fylke er det flere mellomstore byer, men også mindre byer og tettsteder som gjennom 

politiske vedtak har lagt nullvekstmålet til grunn for hele eller deler av sitt område.  

Kompakt by-, sentrums- og tettstedsutvikling, der sentrum styrkes gjennom lokalisering av 

arbeidsplasser, boliger, tilbud og tjenester, og gjennom god knutepunktutvikling, er et viktig tiltak for 

å fremme bærekraft og nullvekstmål. Fortettingen bør skje der hvor den har mest effekt. En slik 

fremgangsmåte vil være med på å redusere reisebehovet på kort og lang sikt. Da blir det viktig å ha en 

gjennomgående standard, og prioritere gange, sykkel og kollektivtrafikk framfor personbiltrafikk i byer 

og tettsteder. En av faktorene i beregningen av trafikkutviklingen er incentiver og reguleringer, samt 

holdninger og strømninger i samfunnet. For å nå nullvekstmålet der dette legges til grunn, og å få til 

en samordnet areal- og transportutvikling som bygger opp under en grønn omstilling, er dette faktorer 

som er spesielt viktige.  

Nullvekstmålet vil også kunne bidra til mer attraktive byer med bedre framkommelighet for 

næringslivet. Det kan i tillegg redusere investeringsbehovet i transportsektoren som følge av lavere 

trafikkvekst. 

3.4.2 Ny teknologi 
Regjeringen Solbergs ekspertutvalg for teknologi og fremtidens transportinfrastruktur, har pekt på fire 

trender som vil påvirke fremtidens mobilitet:  

• Elektrifisering

• Selvkjørende transport automatisering/autonomi

• ITS; samhandlende intelligente transportsystemer

• Nye forretningsmodeller-delingsmobilitet

Samfunnet er i ferd med å få biler som kan kommunisere med veiene, myndighetene og hverandre. 

Dette kan medføre at det i fremtiden ikke trengs fysiske/digitale skilt eller trafikklys. Bilene får den 

informasjonen de trenger fra myndighetene, veiene eller andre biler. Det er også trolig at det vil 

komme oppkoblede og selvkjørende (autonome) kjøretøy. I en mellomfase vil derfor veinettet kunne 

møte krav om tilpasninger til både ordinære kjøretøy, oppkoblede og selvkjørende kjøretøy.  

Som en følge av vekst i godstrafikken kan det forventes utfordringer med høyere belastning på 

veikroppen. Fremtidens godstransporter vil trolig påvirke trafikkbildet mer enn i dag, og kreve mer av 

veinettet.  

En problemstilling er teknologisk levetid på ulike installasjoner. Den teknologiske utviklingen går fort. 

Det må fortløpende gjøres vurderinger om hvordan dette vil påvirke eksiterende og framtidig 

infrastruktur.  

Fylkesveistrategien og påfølgende handlingsprogram skal utnytte handlingsrommet som ny teknologi 

gir. Herunder ligger en satsing på å fase inn ny teknologi på fylkesvei, der det bidrar til en når målene 

for fylkesveiene og ønsket samfunnsutvikling.  

3.5 Økonomiske rammebetingelser 
Fylkeskommunens økonomiske midler til drift, vedlikehold og investering i fylkesveiene består i 
prinsippet av følgende bidrag: 

1. Frie inntekter (skatteinntekter + rammetilskudd fra staten)
2. Saker med særskilt tildeling + statlig tilskudd
3. Låneopptak
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4. Brukerfinansiering
5. Kommunal (og privat) medfinansiering

Økte økonomiske rammer for fylkesveiene når det gjelder drift og vedlikehold, må komme i form av 
økte statlige overføringer av frie midler eller endring i prioritering internt i fylkeskommunen. Når det 
gjelder de økonomiske rammene for investering, må det tas hensyn til fylkeskommunens samlede 
låneopptak og gjeldende politikk om dette. Låneopptak belaster fylkeskommunens driftsøkonomi og 
med det de frie inntektene.  

4 – Fokusområder 

4.1 Trafikksikkerhet og nullvisjon 
Nasjonal transportplan 2022-2033 viderefører nullvisjonen om et transportsystem der ingen blir drept 

eller hardt skadd. Visjonen innebærer at transportsystemet, transportmidlene og regelverket utformes 

for fremme trafikksikker adferd og i størst mulig grad bidrar til at feilhandlinger ikke fører til alvorlige 

skader. Nullvisjonen legges til grunn i Vestfold og Telemark fylkeskommunes forvaltning, drift, 

vedlikehold og utvikling av veinettet. Overordnede strategier og mål utformes i Regional plan for 

trafikksikkerhet, som er førende i utvikling, drift, vedlikehold og forvaltning av fylkesveinettet.  

Ulykkesbildet de siste fire år viser at det er en vesentlig større andel av drepte og hardt skadde på 

fylkesvei sammenliknet med riks- og kommunal vei, med møte- og utforkjøringsulykker som 

hovedutfordringer. I rapporten om trafikksikkerhetsutvikling for 2020, ligger Vestfold og Telemark 

fylkeskommune klart bak forutsatt målkurve for å nå målene om antall drepte og hard skadde i 

trafikken Vestfold og Telemark fylkeskommune ligger også bak når det gjelder progresjon i samsvar 

med nasjonal målkurve i perioden fra 2004 og frem til 2020. 

Fylkesvis oversikt over drepte og hardt skadde i trafikken 

4.1.1 Mål trafikksikkerhet 
Fylkeskommunen legger følgende mål til grunn for å nå målene i trafikksikkerhetsarbeidet: 

• Utarbeide regional plan for trafikksikkerhet
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• Sørge for å oppfylle gjeldende krav for utforming og omfang av veirekkverk, ettergivende

master, profilerte kantlinjer og utbedring eller skilting av farlige kurver. Der det ikke er

veirekkverk, gjøres nødvendig utbedring av sideterreng ved behov.

• Fylkeskommunen skal som del av sitt kunnskapsgrunnlag ha oversikt over fylkesveinettet med

særlig fokus på TS (planmessige TS-inspeksjoner).

• Etablere forsterket midtoppmerking der gitte kriterier er oppfylt.

• Etablere gang- og sykkelvei/fortau, spesielt ved skolevei og «missing links».

• Utarbeide oversikt over eksisterende gangfelt og behov for tiltak og sikring av disse.

• Strekningsvis utbedring av belysning.

• Gjennomføre sykkelveiinspeksjoner for å avklare behov, mangler og utfordringer langs gang- 

og sykkelveinettet

• Gjennomgang, oppfølging og kvalitetssikring av fartsgrenser i henhold til gjeldende

fartsgrensekriterier.

• Jobbe aktivt for å redusere problemer relatert til siktforhold, spesielt knyttet til vegetasjon.

• Opprettholde trafikksikkerhetsarbeid og ulykkesanalysearbeid med andre aktører: Politi,

kommune, Statens vegvesen, Trygg Trafikk.

4.2 Klima og miljø 
Vestfold og Telemark fylkeskommune har en viktig rolle i klima og miljøarbeidet ved å se helheten i 

areal- og transportplanleggingen. Tilpassing mot det grønne skiftet er et gjennomgangstema i 

fylkeskommunale planer. For at fylkeskommunens totale virksomhet, både industri, transport, 

landbruk mm, skal nå sitt mål om 60% kutt i utslipp av klimagasser innen 2030 krever det en målrettet 

omstilling av sektoren. Fylkeskommunen må stille krav som utfordrer næringen, men samtidig være 

bevisst på de begrensinger og utfordringer de mindre entreprenørene møter. Samhandling innad i 

fylkeskommunen, med lokal næring, samt med regionale og nasjonale aktører er essensielt for å kunne 

finne de beste løsningene innen forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av fylkesveinettet. 

Tiltak innen miljøområdet er knyttet til klimagassutslipp, lokal støy, luftforurensing, naturmiljø, 

kulturminner, kulturlandskap, dyrket mark og utslipp av olje, salt eller andre kjemikalier. 

Vannforskriften stiller krav til at vannforvaltning skal samordnes på tvers av involverte sektorer. Alle 

vannforekomster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innen 2027. Samferdselssektoren 

forårsaker utslipp og påvirkninger som kan ha betydning for vannforekomstenes miljøtilstand.  

4.2.1 Mål klima og miljø 
Fylkeskommunen legger følgende delmål til grunn i klima og miljøarbeidet: 

• Planlegge nye tiltak på en måte som hensyntar viktige naturverdier.

• Skaffe seg oversikt over de mest verdifulle vannveiene langs fylkesveinettet og igangsette tiltak

for å forhindre forringelse av vannkvalitet ved drift og utbygging langs veinettet.

• Samhandling om klimaarbeid med lokale, regionale og nasjonale aktører.

• Utarbeide løsninger for og krav til livsløpsvurderinger for anleggsprosjekter fra planlegging,

bygging og drift.

• Inkludere klimahensyn i vurderinger av materialer og løsninger. For eksempel:

- Gjenbruk av veielementer og masser, miljøkrav i drift- og vedlikeholdskontraktene, økt

bruk av kortreiste materialer, økt bruk av resirkulerte materialer og LED pærer i gatelys.

• Redusere bruk og utslipp av veirelaterte miljøgifter.

• Kartlegge behov for, og utbedre, vandringshinder for fisk i og ved kulverter.
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4.3 Naturfare og klimatilpassing 
Vestfold og Telemark skal ha en framkommelig og forutsigbar infrastruktur. Fylkeskommunen må være 

forberedt på ekstreme værhendelser og hvordan dette kan påvirke veinettet. Gjennom tilstrekkelig 

overvåking og beredskap av eksisterende veinett vil dette sikres. Naturfare er fare for naturskade. 

Naturskade er skade på ting som direkte skyldes skred (inkl. snø-, is-, sørpe-, jord-, kvikkleire-, flom-, 

stein- og fjellskred), storm, flom (inkl. flomerosjon og oversvømmelser fra store og små vassdrag), 

stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. I tillegg er vind, isgang, snøfokk og skogbrannfare også 

naturfarer som fylkeskommunen må hensynta i forvaltning, drift og utvikling av fylkesveinettet.  

Under vises kartutsnitt hvor det er registrert skred i Vestfold og Telemark i perioden 2000-2009. 

Kartutsnittene skiller ikke mellom ulike skredtyper, og dersom flere skred er registrert på samme sted 

vil dette kun vises som ett punkt. 
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For Vestfold og Telemark gjenstår det 17 kjente skredpunkt som er klassifisert med høy eller middels 

skredfaktor. I gamle Vestfold mangler det systematisk dokumentasjon på skredhendelser på vei. Flere 

av dagens kjente skredpunkt er under prosjektering eller utbyggingsfase. Mer intens nedbør (økende 

grad av styrtregn) og mer skiftende vær kan føre til at det kan oppstå nye skredpunkter.   

Det registreres økende nedfall i bergskjæringer langs fylkesveinettet. Dette påvirkes av 

klimaendringene og vil øke i omfang med tiden. Mesteparten av registrert nedfall (stein/is) kommer 

fra disse bergskjæringene. 

Overvannsproblematikk vil også, i likhet med skred, være en utfordring for fylkesveinettet i overskuelig 

fremtid. Nedbørmengdene vil øke, sammen med intensiteten, noe som vil gi økt slitasje der 

dreneringskapasiteten ikke er tilstrekkelig. I tillegg til dette er det verdt å nevne de generelle 

samfunnsøkonomiske kostnadene omkjøringer og stengte veier fører med seg. Å ta igjen 

vedlikeholdsetterslepet er derfor av overordnet viktighet, da en unnlatelse av dette forsterker 

skadevirkningene av økt nedbør og flom.  

Både steinskred og overvannsproblematikk er kjente utfordringer, men de vil komme i større omfang, 

med høyere hyppighet og andre steder enn man er vant med.  

4.3.1 Mål naturfare og klimatilpassing 
Fylkeskommunen legger følgende delmål til grunn for å møte fremtidens klimautfordringer på 

fylkesveinettet:  

• Planlegge og gjennomføre systematisk rensk av bergskjæringer i hele fylket.
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• Nye veier anlegges utenfor områder med høy risiko for skred og flom, eller der denne risikoen

er lettest å håndtere.

• Der ovennevnte punkt ikke lar seg realisere, skal veiens linjeføring og utforming ta hensyn til

effekten av klima og velges slik at risiko begrenses eller blir lettest å håndtere, for eksempel

ved å anlegge eller heve veien i flomsikker høyde.

• God overvannshåndtering sikres gjennom lukking av etterslep i eksisterende drensløsninger

og helhetlige drensløsninger for å gi økt robusthet mot intense nedbørsperioder.

• Eksisterende kulverter og grøfter planlegges og gis økt drenskapasitet, mens bruer

dimensjoneres for høyere flomvannstand og oppgraderes for å ivareta tilstrekkelig

erosjonssikring.

• Skredutsatte veistrekninger gis forebyggende og aktive tiltak.

4.4 Grønn mobilitet 

4.4.1 Tilbud til gående og syklende 
Det grønne skiftet har nullvekst for personbiltrafikken som mål. Dette krever at det legges til rette for 

at det blir mer attraktivt å gå, sykle eller reise kollektivt. Regjeringen har i NTP satt som mål at 

sykkelandelen skal på landsbasis ligge på 8 % og i de større byene på 20 %, samt at 8 av 10 barn skal 

gå eller sykle til skolen.  

Det er stort behov for tiltak som gjør det trygt å gå eller sykle, og det er viktig å ha en fremtidsrettet 

strategi for prioriteringene. Det er en ambisjon at målet om økt gang- og sykkeltrafikk skal nås uten at 

dette fører til flere drepte og hardt skadde fotgjengere og syklister. 

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal utarbeide en sykkelstrategi. 

4.4.2 Kollektiv infrastruktur 
Det er stort behov for å utbedre holdeplasser for å øke trafikksikkerhet og universell utforming. I RPS 

er det slått fast av det skal jobbes for å øke konkurransekraft for kollektivtrafikken, å utbedre 

knutepunkt og holdeplasser, samordne og styre arealutvikling. Kollektivtrafikken blir også mer attraktiv 

ved å prioritere framkommelighet, redusere reisetid og øke konkurransekraft mot personbiltrafikk. I 

RPS er det i tillegg anbefalt å utarbeide trafikkplaner for kollektivtrafikk i hele fylket, som et verktøy til 

å identifisere gode infrastrukturtiltak. Et eksempel på et rimelig kollektivtiltak som samtidig reduserer 

fremkommelighet for privatbilen, er venstresving forbudt i kollektivtraseer. 

Basert på dette bør følgende prinsipper legges til grunn for utbedringer av kollektiv infrastruktur: 

• Antall påstigende på en holdeplass eller omstigningspunkt

• Strekningsvise utbedringer – gir mer for pengene og gjennomgående standard

• Trafikksikkerhet og kost-nyttevurdering ifm. skoleskyss

• Prioritering av arbeid med knutepunkt gjøres på bakgrunn av behov, samhandling og

finansieringsmuligheter.

I planlegging av nye prosjekter og ved arbeid på fylkesvei skal følgende strategi for prioritering av 

framkommelighet for trafikantgrupper legges til grunn: 

1. Trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper

2. Framkommelighet for kollektivtrafikk

3. Universell utforming og framkommelighet for gående

4. Framkommelighet for biltrafikk

5. Forskjønning
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4.4.3 Byutvikling 
Trafikkutfordringene befolkningsveksten gir i byer kan ikke løses med mer biltrafikk. Det vil skape 

miljøproblemer og det vil ikke være plass på veiene. I Nasjonal transportplan videreføres målet om at 

veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange 

(«nullvekstmålet for persontransport med bil»). Det er viktig å se sammenhengen mellom hvor det 

bygges boliger, legges til rette for arbeidsplasser og hvor transporten havner. Nasjonalt er det ønsket 

en miljøvennlig byutvikling.  

Fortetting av aktiviteter, tjenester, arbeidsplasser og boliger nærme knutepunkt, stasjoner og 
holdeplasser, gir korte avstander og oppmuntrer til økt kollektivbruk. Der det er hensiktsmessig bør 
knutepunkt og holdeplasser i størst mulig grad forbeholdes busser i trafikk. Dette frigir areal til 
fortetting og andre aktiviteter i sentrum. 

Ansvaret for transportpolitiske virkemidler i by er delt mellom staten, fylkeskommunene og 

kommunene. Fylkeskommunene og kommunene har i dag ansvaret for lokal kollektivtransport 

(unntatt jernbane), investeringer i fylkesveinett og kommunalt veinett, arealbruk, køprising og 

parkeringspolitikk. Statens innsats består av utvikling av infrastruktur for jernbane og kjøp av 

togtjenester, investeringer i riksveier og midler innenfor programområdene, opplegg for 

brukerbetaling (som forutsetter lokal tilslutning) samt midler gjennom Belønningsordningen. Denne 

delingen av ansvar stiller store krav til koordinering for å oppnå helhetlige transportpolitiske løsninger. 

Virkemidlene har størst effekt om de inngår og realiseres innenfor en samlet tiltakspakke.  

4.4.3.1 Bypakke Grenland 

Bypakke Grenland er et forpliktende samarbeid mellom kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan, samt 

Statens vegvesen og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Bypakkas øvre investeringsramme i 

henhold til Stortingets vedtak er 2,97 milliarder kroner i 2021. Av denne summen er 51 % bompenger, 

25 % statlige bidrag og 24 % kommunale og fylkeskommunale egenandeler. Den fylkeskommunale 

andelen er på ca. 53 millioner kroner i året, kr 530 mill. totalt i bypakkas livsløp (2015-2024). Bypakka 

utarbeider årlige handlingsprogram som vedtas av kommunestyre/bystyre og fylkestinget.  

Målene for bypakka er: 

• I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv

arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange

(nullvekstmålet).

• Bypakke Grenland skal bidra til at Grenland blir et attraktivt sted å bo med levende bysentra

og gode transportløsninger

• Bypakke Grenland skal bidra til å gjøre regionen attraktiv for et mangfoldig næringsliv og

høykompetent arbeidskraft

Dagens bypakke opphører i 2024, og det er ingen store fylkeskommunale veiprosjekter igjen i denne 

pakka. Det arbeides med en sømløs videreføring av bypakka i form av en byvekstavtale. I ny pakke vil 

det med sannsynlighet komme flere større fylkesveiprosjekter. 

4.4.3.2 Tønsbergpakka 

Bypakke Tønsberg-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune 

og Færder og Tønsberg kommuner. Prosjektet skal planlegge og bygge et helhetlig transportsystem i 

Tønsberg-regionen, hvor ny fastlandsforbindelse til Færder kommune og satsing på gange, sykkel og 

kollektivtransport er viktige delprosjekter. Prosjektet er viktig for å sikre en samfunnsikker forbindelse 

for nær 30 000 mennesker i Færder og Tønsberg kommuner, legge til rette for økt gange, sykkel og 

kollektivtransport, og for å skape en mer attraktiv byregion.  
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Bypakka skal delfinansieres med bompenger, og det legges opp til stortingsbehandling tidligst i 

desember 2023. 

4.4.3.3 Larvik 

Fylkeskommunen har inngått en samarbeidsavtale med Larvik kommune og Statens vegvesen om 

Bypakke Larvik. Bypakka innebærer per i dag ikke bompengefinansiering. Samarbeidet om Bypakke 

Larvik skal bidra til samordning av areal- og transportutviklingen, og oppfølging av lokale, regionale og 

nasjonale mål. Prosjekter som identifiseres i arbeidet som krever investeringsmidler må meldes inn 

gjennom ordinære prosesser, eksempelvis handlingsprogram for fylkesvei og NTP. 

4.4.3.4 Bygdepakke Midt-Telemark 

Bygdepakke Midt-Telemark er et utviklingsprosjekt med mål om å oppnå nullvekst i personbiltrafikken 
gjennom Bø sentrum, og å inspirere flere til å sykle, gå og reise kollektivt i og mellom attraktive steder 
i Midt-Telemark.  Prosjektet er tverrfaglig og er basert på samarbeid og spleiselag på tvers av etater og 
forvaltningsnivåer i Jernbanedirektoratet, Statsforvalteren, Statens vegvesen, Bane NOR og 
fylkeskommunen. Prosjektet samarbeider også med ulike aktører som for eksempel Distriktssenteret, 
Transportøkonomisk institutt, Universitetet i Sørøst-Norge, Sentrumsringen i Bø, grunneiere, skoler, 
institusjoner og frivillige organisasjoner. 

4.4.3.5 Småbypakke Rjukan og Bymiljøpakke Kragerø 

Tinn og Kragerø kommuner har inngått partnerskapsavtale med Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

Dette knyttes til handlingsprogrammet (2019–2022) for «Regional plan for samordna areal og 

transport i Telemark 2015–2025» under «By- og tettstedsstruktur». Fylkeskommunens plan skal bidra 

til å sikre framtidsrettet areal- og transportutvikling i by- og stedsutviklingsprosjekt i fylket gjennom 

samarbeid om lokale prosjekt og tiltak i småby-/bygdepakker. 

Hovedprosjekt i Rjukan by 2021-2024 er at «Samarbeidet skal bidra til bærekraftig, regional utvikling 

gjennom å satse på byen/bygdebyen som kollektivknutepunkt med særpreg i struktur og byggeskikk, 

historie, tjeneste- og næringsutvikling, mangfold i bosetting og som sosial arena. I arbeidet skal 

stoppeffekter og klimasmarte løsninger inngå. Effektiv og miljøvennlig transport prioriteres i og 

mellom steder. Dette samarbeidet har utløst ressurser til flere nye tiltak.» 

I Bymiljøpakke Kragerø er det likt lydende mål om at samarbeidet skal bidra til bærekraftig, regional 

utvikling. Og at byen skal styrkes ved samhandling og fortetting via prosjektet å jobbe smart sammen 

som samordner ulike program og iverksetter tiltak med fokus på Kragerø sentrum. Effektiv og 

miljøvennlig transport prioriteres i og imellom steder. 

Fokuset på bærekraft og miljøvennlig transport står i fokus i begge disse partnerskapsavtalene 

fylkeskommunen har inngått med kommunene. 

4.4.4 Mål grønn mobilitet 
Fylkeskommunen legger følgende delmål til grunn: 

• Trafikkveksten i byene skal primært tas med gange, sykkel og kollektivtransport, for å innfri
nullvekstmålet.

• Fylkeskommunen skal bidra til å posisjonere fylket som arena for testing av nye løsninger og

teknologi, blant annet innen samvirkende og autonome kjøretøyer, samt fossilfrie drivstoffer.

• Fylkeskommunen skal ta i bruk og videreutvikle smarte og klimavennlige transportløsninger,

og bidra til å teste ut og benytte ny teknologi innen drivstoff for kollektivtransporten og

luftfart.
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• Fylkeskommunen skal utvikle mobilitetstjenester for eksisterende og nye kundegrupper.

Benytte bildelingsordninger, intelligente transportsystemer (ITS) og autonome løsninger når

det ligger til rette for dette.

• Fylkeskommunen skal hente kunnskap, og samarbeide med miljøer nasjonalt og internasjonalt

med mål om å følge med på teknologiutviklingen.

• En helhetlig vurdering av arealutvikling og mobilitet må ligge til grunn når det skal bestemmes

hvor det skal bygges nye gang- og sykkelveier.

5 – Investeringsprosjekter 
Investeringsmidler kan benyttes til nybygg og påkostning av et eksisterende veiobjekt. Løpende 

vedlikehold er en driftsutgift. Med påkostning menes standardheving i forhold til da objektet 

opprinnelig ble anskaffet av fylkeskommunen. Det kan for eksempel være øket teknisk standard, 

endret funksjonalitet eller utvidet/endret bruksområde.  

Arbeider som må utføres for å hindre forfall som følge av jevn og normal slitasje, klassifiseres som 

vedlikehold, og skal belastes driftsbudsjettet.   

Praktisering av skillet mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet vil til en viss utstrekning 

måtte baseres på faglig skjønn i det enkelte tilfellet (ref. kommunal regnskapsstandard nr. 4). 

5.1. Nybygging 
Veieierrollen betyr blant annet at fylkeskommunen skal velge «riktig prosjekt». Dette betyr å prioritere 

mellom prosjekter, men ikke minst så betyr det å definere omfanget av valgte prosjekter.  

Derfor bør fylkeskommunen bidra til utvikling av, og gjøre bruk av effektive verktøy for analyser som 

er med på å danne grunnlaget for prioritering av prosjekter samt porteføljeprioritering. Utredningens 

omfang og grundighet kan tilpasses prosjektets størrelse, men kost–/ nyttevurdering bør være fast del 

av en prosjektvurdering. Slike vurderinger gir grunnlag for å kunne prioritere den innsatsen som gir 

best måloppnåelse samlet sett, samt tallfeste kostnaden ved å gjøre andre prioriteringer. 

Fylkeskommunen bør ha som mål om en effektiv og optimalisert bruk av tilgjengelige midler med mål 

om «mer vei for pengene».  

5.2 Oppgraderingsprosjekter 
Fornying er definert som det å ta igjen vedlikeholdsetterslep samtidig som det skjer en standardheving 

utover den opprinnelige for å oppfylle krav som gjelder i dag, men som ikke gjaldt på det tidspunkt 

veikonstruksjonen opprinnelig ble etablert. Et oppgraderingsprosjekt må ha et element av fornying i 

seg for å kunne finansieres av investeringsmidler. Et utgangspunkt kan være, på det som gjelder 

veifundament og dekke, å gjøre utbredt bruk av strekningstenkning ved å fokusere på skifte av 

stikkrenner, grøftutbedring, utbedring av sideterreng, rekkverksutbedring, skilting, tiltak på mindre 

bruer som inngår i prosjektstrekningen, forsterking og dekkelegging unntatt slitelag.   

5.3 Finansiering fylkesveiprosjekter 

5.3.1 Medfinansiering («spleiselag») 
For å få størst mulig nytte av fylkeskommunens midler er det generelt viktig å utnytte synergier og 

ekstern betalingsvilje på fylkeskommunal vei. Et generelt element ved medfinansiering av prosjekter 

er at det øker kost-nytte effekten for fylkeskommunens investering. 

«Spleiselagsordningen» ble iverksatt i tidligere Vestfold fylkeskommune i 2014 (vedtatt i FT-sak 26/12). 

Hensikt med ordningen er å oppnå bedre utnyttelse av ressursene og få gjennomført flere gode 

utbyggingsprosjekter på fylkesvei raskere. Ordningen følger samme prioriteringskriterier som øvrige 
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prosjekter i HP. Hensikt med prioriteringsmodellen er å sikre at de beste prosjektene blir prioritert, 

men at det samtidig er handlingsrom for politiske prioriteringer (for eksempel gjennom økonomiske 

forhandlinger). 

Det ble gjennomført en evaluering av spleiselagsordningen, basert på en rapport fra Norconsult AS, i 

2016 i forbindelse med handlingsprogram 2018-2021. 

Erfaringene er basert på innhentet informasjon knyttet til åtte spleiselagsprosjekter. Ordningen ble i 

hovedsak oppfattet som vellykket, men for enkelte kommuner var det problematisk å finne 

driftsmidler til å delta i denne type samarbeid. I høringsrunden ble det uttrykt bekymring for om 

kommuner med god økonomi kunne presse frem mindre gode prosjekter. 

I rapporten fra Norconsult pekes det bl.a. på behov for rolleavklaring og oppgavefordeling, samt 

presisering av byggherreansvar og byggherrens representant. Med det ble retningslinjene for 

ordningen justert noe. I praksis betyr det at fylkeskommunen skal være byggherre og utføre 

prosjektledelse i egen regi. Spleiselag ble videreført i Hp 2018-21, med enkelte administrative 

justeringer. 

5.3.2 Forskuttering 
Forskuttering medfører ikke at fylkeskommunens tilgjengelige veimidler øker, i motsetning til 

medfinansieringsprosjekter. Forskuttering gir mulighet til å realisere prosjekter tidligere enn planlagt. 

Det åpnes for forskuttering av vedtatte prosjekter i fylkeskommunens investeringsprogram, forutsatt 

fylkeskommunal byggherrekapasitet. Det åpnes ikke for forskuttering av prosjekter som ikke inngår i 

investeringsprogrammet.  

5.3.3 Rekkefølgekrav 
For å sikre at innbyggerne får mest mulig igjen for tilgjengelige veimidler, er det generelt viktig for 

fylkeskommunen å ha en bevisst holdning knyttet til ansvar og medfinansiering for tiltak som er 

underlagt rekkefølgekrav. Rekkefølgekrav er bestemmelser i reguleringsplan om hvilke fellestiltak for 

et område som må være på plass på de ulike stadiene i utbyggingsprosessen. Det kan for eksempel 

stilles rekkefølgekrav i en reguleringsplan om at utbygging av et område ikke kan finne sted før gang-

/sykkelvei er etablert. 

I forbindelse med utbygging av f.eks. boligprosjekter, er fylkeskommunens holdning at utbygger er 

ansvarlig for at eventuelle tiltak (rekkefølgekrav) som beskrevet i reguleringsplanen blir etablert og 

finansiert.  

I videreutviklingen av fylkesveinettet inngår fylkeskommunen (som hovedregel) ikke avtaler med 

utbyggere om medfinansiering av fylkeskommunale veiprosjekter som er underlagt rekkefølgekrav i 

en reguleringsplan.  

5.4 Styring av prosjektporteføljen 
Prosjektporteføljen består av alle samferdselsprosjekter og programmer med tilhørende 

investeringsmidler også kalt handlingsprogram for fylkesvei. Prosjektene og programmene har 

individuelle mål og rammebetingelser. Det er ikke definert noen felles porteføljeslutt. Nye prosjekter 

kommer primært inn i porteføljen ved rullering av handlingsprogrammet hvert fjerde år. Finansiering 

kan komme fra nasjonalt nivå (NTP), fylkeskommunalt nivå (investeringsplan for fylkesvei), kommunalt 

nivå (enkeltvedtak), bompengeavtaler samt andre offentlige og private bidragsytere. 
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• Å definere porteføljen innebærer å forsere eller utsette, ta inn nye, utvikle eksisterende eller

ta ut prosjekter og programmer av porteføljen. Beslutninger skjer gjennom

beslutningspunktene i prosjektmodellen. Utvalgte prosjekter skal besluttes politisk, mens de

mindre prosjektene og programmene besluttes administrativt. Sektor Samferdsel, miljø og

mobilitet sitt ansvar er å gi innspill til disse prosessene via porteføljestyret og administrere og

styre porteføljen.

• Å styre porteføljen innebærer å fordele nødvendige ressurser (midler og kompetanse) og ta de

nødvendige beslutningene for å sikre en god og effektiv oppfølging av prosjektene i

porteføljen.

• Eksempler på oppgaver i dette arbeidet:

• etablere en struktur som sikrer effektiv og god styring

• etablere en struktur som er tilpasset organisasjonens gjennomføringsevne

• påse at porteføljen totalt sett har et akseptabelt usikkerhetsnivå/risikobilde

• foreslå kriterier og prioritering (kuttlister) for porteføljen og enkeltprosjekter

5.5 Prosjektmetodikk for fylkesveiprosjekt 
«Prinsippdokument for samferdselsprosjekter» benyttes av VTFK sin prosjekteierorganisasjon innen 

samferdsel for felles metodikk for alle investeringsprosjekter. Dokumentet er et verktøy for styring av 

samferdselsprosjekter, samlet investeringsportefølje og programområder.  

Prosjektene skal være fasestyrte med definerte beslutningspunkter (BP) mellom hver fase. 

Beslutningstakere skal formelt beslutte overgangen mellom hver fase. For noen prosjekter definert i 

økonomireglementet vil det være politiske beslutningspunkter. Prosjekter med motstridene interesser 

som ikke løses på administrativt nivå vil også kunne løftes til politisk behandling. Dette kan for 

eksempel gjelde der krav til vern av matjord, krav til redusert klimagassutslipp og trafikksikkerhetstiltak 

som er arealkrevende, kommer i konflikt. Andre interessekonflikter kan også oppstå. 

Modellen under viser prosjektets livsløp. 

Prosjektets livsløp er de grønne boksene. Prosjektene er unike og vil ha ulike livsløp. Livsløpet må 

tilpasses til det enkelte prosjekt og faser kan tas ut og eller slås sammen.  

5.6 Mål investering 
• Finansiering av fylkesveiprosjekter:

- Fylkeskommunen åpner for medfinansiering (spleiselag) på fylkesveiprosjekter.
- Fylkeskommunen skal (som hovedregel) ikke inngå medfinansiering knyttet til

rekkefølgekrav.
- Fylkeskommunen åpner for forskuttering av midler kun til fylkesveiprosjekter som

inngår i investeringsprogrammet.
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• På kort sikt må de store prosjektene som er igangsatt fullføres.

• Porteføljestyring av prosjekter under 100 mill. Kroner.

• For noen mulige utbyggingsprosjekter kan det, om grunnlaget er til stede, være aktuelt med

fremtidig etablering av nye bompengeprosjekter.

• Bru, fergekai og tunnel vurderes videreført som fornyingsprogram med fokus på kritiske tiltak,

tiltak etter inspeksjoner og å istandsette til dagens standardkrav samtidig som man tar igjen

vedlikeholdsetterslep.

6 – Drift og vedlikehold 
Kostnadene til drift og løpende vedlikehold dekkes av driftsbudsjettet og føres i driftsregnskapet. Både 

investeringsmidler og driftsmidler kan benyttes til påkostning av et veiobjekt, (ref. kapittel 5). Ansvaret 

til fylkeskommunen innenfor drift og vedlikehold er hjemlet i Vegloven, hvor §10 eksplisitt sier at 

fylkeskommunen har et selvstendig ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap. 

6.1 Drift 
Drift er alle prosesser og arbeidsoppgaver som må utføres for å holde veinettet åpent, trafikksikkert 
og sørge for tilgjengelighet og framkommelig hver dag året rundt.  

De viktigste arbeidsoppgavene er: 
• Vinterdrift
• Feiing og renhold
• Drift av grønt
• Drift av vannhåndterings- og drenssystemer
• Drift av asfalt og grusdekker
• Drift av veilys, styresystemer og signalanlegg
• Drift av tekniske installasjoner i tunnel
• Vasking av skilt og tunnelvask
• Renhold og ettersyn av konstruksjoner
• Håndtere skader på veiobjekter

Videre er det sentralt at registrering og overvåkning av veikapitalens tilstand blir utført systematisk. 
Beredskap for ivaretakelse av akutte hendelser som ras, synkehull, ekstremvær og utglidninger av veier 
som vil medføre redusert fremkommelighet og redusert trafikksikkerhet, er en oppgave som også 
ligger til drift og vedlikehold. Oppgavene utføres kontinuerlig, og ivaretas i stor grad av 
byggherreorganisasjonen som styrer arbeidene gjennom driftskontrakter med entreprenører. Et godt 
og systematisk drift og vedlikehold av veinettet sikrer investert kapital, gir økt trafikksikkerhet og 
sørger for forutsigbar fremkommelighet for næringsliv og veifarende. Driftstiltak tilfører ikke selve 
veikapitalen merverdi.  

6.2 Vedlikehold 
Vedlikehold er alle oppgaver som utføres for å ta vare på veikapitalen og forvalte denne på en god og 

økonomisk forsvarlig måte.  

De viktigste arbeidsoppgavene er: 

• Dekkelegging (asfaltering) på vei og gang- og sykkelvei

• Fornying og utskifting av vannhåndterings- og drenssystemer

• Reparasjon og utskifting av veikroppen som følge av dårlige grunnforhold/overbelastning og

generell bruk.

• Utskifting av skilt, elektrotekniske installasjoner og kommunikasjonsnettverk
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• Fornying av veilys, styresystemer og signalanlegg

• Fornying og utskifting av tekniske installasjoner i tunnel

• Sikring av fjellskjæringer

• Utskifting av gammelt rekkverk/kollisjonshindre

• Veioppmerking

• Inspeksjon og vedlikehold av brukonstruksjoner og tunneler

6.3 Driftskontrakter 
Arbeidet på fylkesveinettet utføres av entreprenører som har vunnet kontraktene etter anbud i regi av 

tidligere Statens vegvesen og i nåtid Vestfold og Telemark fylkeskommune. Drift- og 

vedlikeholdsorganisasjonen forvalter og styrer flere typer kontrakter av ulike størrelser, innhold og 

varighet. Tidligere ble anbudene lyst ut felles for både riks- og fylkesveiene, mens etter regionreformen 

benyttes i hovedsak egne anbud for fylkesveiene.  

For Vestfold og Telemark fylkeskommune ble det vedtatt strategier innen driftskontrakter på fylkesvei 

i Fylkestinget i sak 119/20 «Utlysning av driftskontrakter høsten 2020». Strategien for de nye 

kontraktene utvikles i retning av mer byggherrestyring slik at drift og vedlikehold baseres på 

fylkeskommunens økte kunnskap om veinettets tilstand, koordinering og styring.  

Det er foretatt vurderinger og tilpassinger av kvalitetsnivå på vinterdrift og ytre miljø-/grøntoppgaver 

som beskrevet i FT-sak 119/20. Ytre miljø/grøntoppgaver skilles ut i egne kontrakter for 

kontraktsområdene der dette er formålstjenlig. 

Fylkeskommunen kan definere egne standardkrav i de drift- og vedlikeholdsoppgavene som utføres på 

fylkesveinettet. På bærende konstruksjoner og tunneler er det Statens vegvesen som styrer og setter 

krav til både rutiner, kvalitetssystemer og gjennomføring. Vestfold og Telemark fylkeskommune legger 

til grunn at Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveier, som hovedregel også gjelder 

for fylkesveier. Disse standardene bygger på «den til enhver tid» beste kunnskap, og er ofte en 

avveining mellom trafikksikkerhet, framkommelighet, miljø og økonomi. Standardene er ikke statiske, 

og ny kunnskap fører ofte til revisjoner.  

6.4 Mål drift og vedlikehold 
• Drift og vedlikehold utføres på et nivå slik at det begrenser antall skadde og drepte samt

materielle skader samtidig som gjennomføringen ikke fører til trafikkulykker.

• Opprettholde standarden på veidekker og veifundament, grøfter, rekkverk, bruer,

tunneler, støyskjermer og tekniske anlegg.

• Sikre optimal og bærekraftig forvaltning av eksisterende veikapital.

• God fremkommelighet.

• Redusere miljøpåvirkningen knyttet til veier og veitrafikk samt til utførelse av drifts- og

vedlikeholdsoppgaver med hensyn til støy, forurensing, naturmiljø og arealdisponeringer.

• For alle trafikantgrupper bidra til å sikre tilgjengelighet, lavest mulige transportkostnader

og kort reisetid.

• Bruk av ny teknologi og automatisk innsamling av tilstandsdata på fylkesveinettet.

• Tilrettelegging for ny teknologi hos fylkeskommunen og næringen gjennom både krav til

klima og gjennom mulige bonusordninger.

• Tilpasse kontraktenes varighet, områder/størrelser (geografi), insitamentsordninger for å

utløse merverdier.

• Aktivt bruke samhandling med seksjoner, sektorer, andre veieiere og næringen for å finne

effektive løsninger.
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• Vedlikeholdsprogrammer må ivareta effektiv koordinering med investeringsprogrammer



Vest-Telemarkrådet    Møte 22. mars 2022 

Sak 14/2022 Høyringsuttale domstolstruktur 

Vest-Telemarktinget vedtok 7. desember 2021 ei uttale til domstolstruktur. Uttala vart 
sendt til departementet utan at domstolstruktur vart lagt ut på offentleg høyring. No er den 
det og svarfrist er sett til 26. april 2022.  
Det er vurdert at den vedtekne uttala frå 7. desember 2021 står seg godt og difor blir sendt 
inn pånytt.  

Uttale vedteken i tingmøtet 7. desember 2022: 
Vest-Telemarkrådet er eit samarbeid mellom kommunane; Tokke, Vinje, Seljord, 
Kviteseid, Nissedal og Fyresdal. Det blir vist til uttale frå Vest-Telemarktinget den 10. 
desember 2019 og uttale frå Vest-Telemarkrådet til domstolkommisjonen 19. mai 2020, 
sjå vedlegg. 

Vest-Telemark tingrett er med verknad frå 1.5.2021 lagt ned og i dag ein del av Telemark 
tingrett. Øvre Telemark jordskifterett er også lagt ned frå same tidspunkt og er ein del av 
Telemark jordskifterett. Tingretten og jordskifteretten har framleis rettsstad i Kviteseid.  

I Hurdalsplattformen heiter det på side 66 at Regjeringa vil: 

• Gjeninnføre strukturen for domstolane før domstolsreforma av 2021 for å vareta
borgaranes rettstryggleik og sikre sjølvstendige domstolar med stadleg leiing, med unntak
for domstolar der domstolsleiar, kommunane i rettskretsen og dei tilsette gjennom sine
tillitsvalde er samde om å oppretthalde dagens struktur.

• Leggje til rette for at domstolar kan samarbeide betre, og greie ut korleis mindre
domstolar kan styrkjast for å gjere dei mindre sårbare.

Vest-Telemarktinget ber om at det blir ein sjølvstendig tingrett i Vest-Telemark og at Øvre 
Telemark jordskifterett blir gjenoppretta. Ved gjenoppretting av øvre Telemark jordskifterett 
bør regjeringa sjå nærare på rettskrinsgrensene til jordskifteretten. Tingretten og 
jordskifteretten bør fortsatt vere samlokalisert og med dagens kontorstad i Kviteseid. 

Vest-Telemarktinget støttar framlegget i Hurdalsplattformen om at det bør leggast til rette for 
auka samarbeid mellom domstolane og at dei mindre domstolane bør styrkast. 

Framlegg til vedtak: Vest-Telemarkrådet vedtek uttale til domstolstruktur slik den ligg 
føre 



Uttale NOU 2019:17 Domstolstruktur 

Vest-Telemarkrådet er eit samarbeid mellom kommunane; Tokke, Vinje, Seljord, Kviteseid, 
Nissedal og Fyresdal. Rådet sendte skriftleg innspel til arbeidet, datert 12. februar 2019, og 
deltok på eit dialogmøte med kommisjonens leiar den 5. mars 2019. Det høgaste organet i 
Vest-Telemarkrådet er Vest-Telemarktinget, som i møte den 10. desember vedtok denne 
uttala: 

1.Innhald fyrst – så struktur

Vest-Telemarktinget kritisk til at ein landar forslag på ny struktur før mellom anna innhald for 
domstolane er utgreidd. Det er normalt å avgjere oppgåvefordelinga før ein ser på struktur. 

Vest-Telemarktinget meiner domstolsstruktur må vurderast ut frå lokale forhold som 
reiseavstandar, saksmengder, tilgang til lokal rettshjelp og korleis ein kan utvikle gode 
faglege miljø. Digitalisering vil utvikle nye måtar å arbeide på som gjer at ein kan løyse 
oppgåver frå mindre domstolskontor like effektivt som på større.  

2.Samlokalisering av tingrett og jordskifterett

Vest-Telemarktinget vil understreke at jordskifteretten og tingretten i Kviteseid var den fyrste 
i landet som vart samlokalisert i 2008, og har fungert som ein modell for seinare 
samlokaliseringar andre stader. Utviklinga av eit rettssenter i Vest-Telemark, med utvida 
rettsgrenser for tingrett og jordskifterett, er eit framtidsretta grep som regionen vil jobbe fram 
i samarbeid med Domstoladministrasjonen og Regjeringa. 

Vest-Telemarktinget er såleis positiv til ei samanslåing av tingretten og jordskifteretten. Dette 
er eit spørsmål som kommisjonen skal vurdere til sin delrapport nr 2. 



3.Tillit til domstolane

Domstolane er avhengig av tillit. Dersom nesten alle domstolane i Noreg skal vere lokalisert i 
større byer langs kysten blir avstanden til mange folk i rettskrinsen stor.  

I dag er tilliten til domstolar høg. Aller høgast er den blant folk i Osloområdet med lang 
utdanning og høg inntekt. Lågast tillit er det blant folk i Nord-Noreg. Ein kraftig 
sentralisering vil neppe betre tilliten, truleg heller svekke den.   

4. Rettstryggleik

Kommisjonen viser til kvalitet, tilgjengelighet og effektivitet som hovudargument for forslaget 
til ny struktur. Vest-Telemarktinget meiner forslaget til ny struktur tvert imot er i motstrid til 
desse måla. Det er i beste fall metodisk tvilsamt å bruke andelen saker som blir anka som eit 
argument for å hevde at kvaliteten i mindre domstolar er dårlegare enn i større. Er det slik at 
domstolskommisjonen meiner det er eit A- og B-lag av domstolar alt i dag? Presentasjonen i 
NOUen kan tyde på det. Det tek Vest-Telemarktinget sterk avstand frå.  

All røynsle tilseier at advokatar etablerar seg i nærleiken der ein domstol er lokalisert. I dag er 
det om lag 15 advokatar i øvre Telemark. Over tid vil dette truleg bli redusert dersom 
Telemark berre får ein domstol i Skien. Tilgang til advokatar er ein del av rettstryggleiken. 
Tidlegare var det slik at Justisdepartementet gav støtte til etablering av advokatar i område av 
landet med låg etableringa av advokatar. Noko av grunngjevinga av rettstryggleik. 

Vest-Telemarktinget trur at ei sentralisering av domstolar vil føre til ytterlegare sentralisering 
av advokatar. Det gjev dårlegare rettstryggleik for folk i øvre Telemark. Det er ei uheldig 
utvikling.  

Kommisjonen peiker sjølv på dette på side 26 i NOUen: 
«Retten til en rettferdig rettergang blir illusorisk dersom borgerne ikke har tilgang til 
rettsapparatet. I menneskerettslig sammenheng er det stilt krav om «access to court» 
(«rett til domstolsadgang»). Dette berører en rekke forhold ved domstolenes 
organisering og saksgjennomføring. Eksempelvis følger det av Den europeiske 
menneskerettskonvensjon (EMK) en forpliktelse for statene til å sikre en reell 
domstolsadgang, ved å avhjelpe vesentlige praktiske hindre. Hensynet til 
tilgjengelighet tilsier at domstolene bør ha en viss geografisk nærhet til der folk bor. 
Opplevd nærhet til domstolen og dommere med en viss forståelse av dagliglivet i 
rettskretsen, kan gi publikum en følelse av eierskap og dermed økt tillit til 
domstolene. Avstanden til domstolene må ikke bli for stor, og reisetiden må ikke bli 
lengre enn at domstolene oppleves som tilgjengelige.» 

Vest-Telemarktinget meiner forslaget til ny struktur utfordrar prinsippet om «access to court.» 



5.Øvre Telemark

I Øvre Telemark er det 12 kommunar fordelt på tre i Midt-Telemark, tre i Aust-Telemark og 
seks i Vest-Telemark med om lag 50 000 innbyggjarar, 12 500 kvadratkilometer og over 
20 000 fritidsbustader. Til orientering har Aust-Agder og Rogaland litt over 9000 
kvadratkilometer kvar.  

Mange av tvistane i fylket gjeld fast eigedom. I slike saker er det ofte naudsynt med 
synfaring. Når ein domstol er lokalisert i ein by, vil kostnader til reisetid auke totalkostnaden 
for saka. I tillegg har domstolen tronge budsjett. For å få budsjetta til å gå i hop, er domstolen 
såleis restriktiv med å reise på synfaring. Denne trenden vil truleg bli forsterka når det blir 
endå større reiseavstand til det partane tvistar om. Det vil ytterlegare svekke rettstryggleiken 
til oss som bur langt frå domstolen. 

Vest-Telemarktinget meiner det i framtida må vera ein domstol i Vest-Telemark lokalisert i 
Kviteseid. 
Konklusjon: 

Vest-Telemarktinget vil be regjeringa ta til fylgje våre innspel som nemnd over. 

Kviteseid, 10. desember 2019

Jarand Felland 
Regionordførar 



Vest-Telemarkrådet | Kviteseidgata 18, 3850 Kviteseid | www.vt-radet.no | post@vt-radet.no | Tlf. 402 38178 

Fyresdal Kviteseid Nissedal Seljord Tokke Vinje 

Høyringsuttale NOU17:2019 Domstolstruktur 

Tingrett 
Det blir foreslått å legge ned dei sjølvstendige domstolane Aust-Telemark 
tingrett på Notodden og Vest-Telemark tingrett i Kviteseid og slå dei saman med 
Nedre Telemark tingrett i Skien. Domstolane på Notodden og i Kviteseid skal 
erstattast av tettstadane i ein samanslått rettskrins. Vest-Telemarkrådet er uroa 
over at rettsstader over tid kan resultere i at dei blir utan fast tilsette, i praksis 
berre rettssalar. 

Vest-Telemarkrådet meiner domstolsstrukturen må vurderast ut frå lokale forhold 
som reiseavstandar, saksmengder, tilgang til lokal rettshjelp og korleis ein kan 
utvikle gode faglege miljø. Rettstryggleiken til innbyggjarane må vere eit førande 
prinsipp. Vest-Telemarkrådet meiner at dagens struktur fungerer godt, og at 
Vest-Telemark tingrett i Kviteseid skal vidareførast som ein sjølvstendig domstol. 

Jordskifterett 
Det har vore sorenskrivardomstol i Kviteseid sidan 1721, med andre ord snart 
300 år. Kviteseid har vore ein pioner som samlokaliserte jordskifte og tingrett i 
2008, dette gjer eit godt administrativt samarbeid og gjer økonomiske 
innsparingar. Jordskifteretten er ein arealdomstol, der arealet og talet på 
utmarkseigedomar i rettskrinsen er vel så viktig for talet på saker som talet på 
innbyggarar i rettskrinsen. Øvre Telemark jordskifterett bør vere ein sjølvstendig 
domstol, og ikkje flyttast til Skien. Øvre Telemark jordskifterett har god 
rekruttering, god saksmengd og god saksavvikling. 

Ankeinstans 
Vestfold og Telemark fylkeskommune støttar fleirtalet i NOUen og deira 
grunngjeving for å at ankedomstolen til domstolane i Buskerud bør flyttast frå 
Borgarting lagmannsrett i Oslo til Agder lagmannsrett lokalisert i Skien. 
Buskerud er i dag ein del av Vestfold, Telemark og Buskerud 
statsadvokatembeter og også ein del av Sør-Aust politidistrikt som utgjer dei 
gamle fylkene Vestfold, Telemark og Buskerud. 

http://www.vt-radet.no/
mailto:aa@vt-radet.no
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Tilråding: 
1. Vest-Telemark tingrett skal vidareførast som sjøvstendig domstol, lokalisert i
Kviteseid.
2. Øvre Telemark jordskifterett skal vidareførast som sjølvstendig domstol
framleis samlokalisert med Vest-Telemark tingrett i Kviteseid.
3. Domstolane i Buskerud bør ha Agder lagmannsrett som ankeinstans.

Kviteseid, 19. mai 2020

Jarand Felland
Regionordførar

http://www.vt-radet.no/
mailto:aa@vt-radet.no
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Sak 15/2022 Småbruksprosjektet 

Etter ynskje frå arbeidsutvalet legg administrasjonen fram ei sak om småbruksprosjektet – 
historikk, status, retningsval. 

Historikk 
Småbruksprosjektet vart formelt starta opp med vedtak i Vest-Telemarktinget 8. desember 
2020. Ei prosjektgruppe beståande av ein tilsett i kvar kommune og utviklingsleiar 
(prosjektleiar) i Vest-Telemarkrådet vart danna, og fyrste møte vart halde 15. januar 2021. 
Det var opprinneleg vedteke ei pilotfase med kommunane Tokke, Kviteseid og Nissedal. Ein 
jobba utifrå dette i starten, men etter press frå dei andre kommunane vart det bestemt å starte 
opp i full skala våren 2021.  

Prosessen i arbeidet har vore at kommunane har sett opp puljevise lister over eigedomar dei 
vurderer som aktuelle. Kommunane har litt ulike vurderinger når det gjeld kva type 
eigedomar som er teke med, til dømes dødsbu, om eigar er busett i kommunen eller ikkje og 
storleiken på eigedomen. Eigarar av eigedomen får deretter eit brev som informerer om 
prosjektet. Det er vektlagt at dette er eit utviklingsprosjekt, og at eigedomen kan vere ein 
ressurs for framtidig fast busetting. Eigarane får etter nokre veker ein telefon der det blir 
gjeve meir informasjon om prosjektet og ei samtale om status på deira eigedom. I tilfelle der 
det kan vere aktuelt med sal har dei fått tilbod om eit fysisk møte på den aktuelle eigedomen 
for ein prat, men coronaen har i store periodar gjort dette krevjande.  

Arbeidsgruppa har hatt 8 møte, i tillegg til ein workshop i september 2021 der 
Statsforvaltaren, Distriktssenteret og Vestfold og Telemark fylkeskommune deltok. 

Marknadsføring 
Dette har vore tema på kvart møte i prosjektet, og noko prosjektleiar har prioritert. 

Prosjektet har eigne nettsider, www.vest-telemark.no/gardsbruk, der det ligg lettfatta 
informasjon for både potensielle seljarar og kjøparar, i tillegg til ei oversikt over bruk til sal. 
På interessentskjemaet er det per no 80 attendemeldingar. Desse får beskjed når det er lagt ut 
aktuelle eigedomar, og vi har i nokre tilfelle sendt info om eigedomar eksklusivt til desse.  

Det har vore medieoppslag i Varden og TA, i tillegg til Vest-Telemark Blad og intervju på 
NRK Telemark.  

Facebooksida til Vest-Telemarkrådet er hovudkanal for prosjektet på sosiale medier, med 
målretta annonsering når bruk er lagt ut.   

Prosjektleiar og andre frå prosjektgruppa har orientert dei fleste formannskap / 
kommunestyre om prosjektet.  

Tekstgarden er leigd inn for å å presentere nokre suksesshistorier på prosjektet sine 
nettsider/sosiale medier. 

http://www.vest-telemark.no/gardsbruk
https://www.varden.no/bolig-og-eiendom/johannes-har-over-femti-pa-venteliste-som-drommer-om-smabruk-ny-sjans-for-to-millioner/
https://www.ta.no/drommer-du-om-smabruk-na-kan-du-fa-sjansen/s/5-50-1144287


Økonomi 
Prosjektet har til no blitt finansiert av ei løyving frå TUF til forprosjekt-/pilotdelen, og eigne 
midlar frå rådet sitt budsjett. Statsforvaltaren stør prosjektet med litt midlar frå 
Fjellandbrukssatsinga. 

Ei organisering der ein nyttar eksisterande personalressursar i Vest-Telemarkrådet inneber at 
kostnadene til prosjektet er moderate. Som det går fram av rekneskapen for 2021 hadde 
prosjektet utgifter på om lag 70 000,- i fjor. Det er brukt pengar på utvikling av nettsider, 
marknadsføring, workshop, porto og noko bistand til ringing. Med same organisering vil 
kostnadane vere litt høgare i år, med dei planane som ligg for marknadsføring. 

Status 

*av desse har om lag 30 nyleg fått brev

Prosjektet er no i sluttfasen av fase 2, og sender snart ut fase 3. 

Kategorien «Usikker» inneheld mange som er usikre på kva som skjer når neste generasjon 
skal overta. Dei sit litt på gjerdet og ventar og ser, samstundes som dei veit at det kjem eit val 
der framme. I desse tilfella oppmodar vi til å ta kontakt når det kan bli aktuelt å gjere noko 
med eigedomen uansett kva som er aktuelt då. Kategorien inneheld i tillegg nokre som viser 
seg vanskelege å få tak i, men vi jobbar med å få kontakt.  

I kategorien «Nei» er det mange fritidseigedomar. Så langt har vi avklart av minst 69 av 
eigedomane er i denne kategorien. Eit kjenneteikn er at desse er mykje i bruk, og det blir 
investert i oppgraderingar og vedlikehald. Kommunane har mange deltidsinnbyggjarar på 
desse eigedomane.  

282 eigedomar totalt

JA (44) NEI (124) USIKKER (104) *



Erfaringar 

- Talet på nærare 1000 eigedomar med bustadbygning utan fast busetting, basert på
SSB statistikkar, er langt høgare enn det talet eigedomar fleire av kommunane
vurderer som aktuelle. Allereie no er det signal om at vi nærmar oss ei grense for kor
mange fleire eigedomar det er grunnlag for å kontakte i nokre av kommunane. Eit
anslag på 500-600 er nok realistisk.

- Dei aller fleste set pris på telefonen som kjem! Dei tykkjer det er veldig bra at det blir
gjennomført eit slikt prosjekt, sjølv om deira eiga eigedom ikkje er aktuell.
Samstundes er det å håpe at fleire vurderer sal/utleige på grunn av at prosjektet tek
kontakt.

- Avklaringsjobben som no blir gjort er veldig nyttig. Det er godt å få eit bilete over
status på eigedomane, og det kjem praktiske spørsmål og innspel til kommunane som
er viktig å ta med seg vidare.

- Etterspurnaden er langt større enn tilbodet. Dette var kjend på førehand, men det er
tydeleg at mange har ynskje om ei framtid i ein av dei deltakande kommunane.

- Det er ikkje optimalt å dele ringejobben/kontakt med eigarane på fleire. Noko av
verdien i prosjektet ligg i at ein blir møtt på ein lik måte og at ein har samtalene «i
bakhovudet» når ein jobbar med oppfølging av eigedomar og eigarar.

Vegval 

Administrasjonen vil ikkje tilrå å endre administrativ organisering underveis i eit prosjekt. 
Tilrådinga blir difor at prosjektleiinga framleis er forankra i dagens administrasjon i Vest-
Telemarkrådet. 

Frå arbeidsgruppa si side er det skissert at prosjektet går ut 2022. Samstundes blir det ei 
viktig oppgåve å finne rutinar for oppfølging av denne typen eigedomar etter 2022. Dette er 
noko arbeidsgruppa vil ha fokus på framover. 

Framlegg til vedtak: Vest-Telemarkrådet tek saka til vitande 
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Sak 16/2022 Framlegg til opplegg og sakliste til møte i Vest-Telemarktinget 

19.-20. april 2022 på Lien Fjellgard 

Vest-Telemarkrådet vedtok 2. februar 2022 om eit  2 dagars tingmøte på Lien Fjellgard 

19. – 20. april.

Lunsj kl. 12.00 – 13.00 

Kl 13.00 – 15.30 tingmøte 

01/2022   Opprop 

02/2022   Godkjenning av innkalling og sakliste 

03/2022   Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap 2021 for Vest-Telemarkrådet 

04/2022   Val av revisor 

05/2022   0-visjon handlingsplan 

06/2022   Klimaplan 2. planutkast 

07/2022   Orienteringssaker 

- Sirkulær økonomi og avfall (slam)

- Småbruksprosjekt

Kl. 16.00- 17.30 samling til tingmedlemmer 

Kari Gro Espeland, samhandlingskoordinator i Vest-Telemark 

- Rask psykisk helsehjelp

Kulturelt innslag  

Dag 2 kl 09.00-12.00 

- Barnevernsreformen

- Sogevegen om Nutheim - eit samarbeidsprosjekt mellom kommunar,

fylkeskommune, Statens vegvesen, bygdesamfunn, lag/foreningar

- presentasjon av prosjektet

- kva overføringsverdi kan dette ha til andre samferdselsprosjekt

- Telespinn AS - lokal bedrift i basert på lokale råvarer presentert ved dagleg leiar

og innehavar Bjørg Minnesjord Solheim

Lunsj    kl. 12.00 

Avreise kl. 13.00 



Vest-Telemarkrådet Møte 22. mars 2022 

Sak 17/2022 Lokalisering av rådsmøta 

Lokaliseringsstad for råds- og tingmøta har gjennom fleire år vore rullert, slik at kvar kommune får 

besøk av rådet minst ein gong i året. Det er ordføraren i vertskommunen som fastsett møtestad.  

Tidlegare blei alle råds- og tingmøte lagt til Straand Hotel i Vrådal. 

Arbeidsutvalet ynskjer ei drøfting på kva for ordning som er den mest tenelege løysinga for gode og 

effektive møte.  
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