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Referatsaker

RS 36/19 Positivt vedtak Renovering av Ystebui på Kjos - John Olav Haugetuft

Seljord kommune
Kultur og næring

John Olav Haugetuft
Sudbøvegen 26
3844 Åmotsdal
Kultur og næring - delegera - nr. 19/57
Dykkar ref:

Vår ref
2019/775-2

Sakshandsamar:
Asbjørn Storrusten,350 65 155
asbjorn.storrusten@seljord.kommune.no

Arkivkode:
223

Dato:
21.05.2019

Positivt vedtak Renovering av Ystebui på Kjos - John Olav Haugetuft
Seljord kommune syner til John Olav Haugetuft den 29.4.19 - Søknad om eit bidrag til renovering
av Ystebui på Kjos.
Prosjektet med å renovere ystebui på Kjos har eit kostnadsoverslag på kr 673.000,-. Haugetuft
har fått ein løyving frå Kulturminnefondet på kr 350.000,- og han søker Seljord kommune om eit
bidra på mellom kr 30-50.000,Kommunen har handsamma søknaden og gjort følgjande vedtak;
Seljord kommune løyver kr 20.000,- til renovering av ystebui på Kjos. Løyvinga er av Margit
Liens kulturminnefond.
Løyvinga kan utbetalas, når renoveringa av ystebui er starta opp, ved ein kort oppmoding påført
kontonummer.
Vedtaket er gjort etter delegert fullmakt
Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker rekna frå den dagen da brevet kom fram til påført
adressat. Det er nok at klaga er postlagt før fristen går ut.
Klaga skal sendast skriftleg til den som har gjort vedtaket, skriv kva for vedtak det klagast over,
den eller dei endringar som er ynskjeleg, og dei årsaker du vil gje for klaga. Dersom du klager så
seint at det kan være uklart for oss om du har klaga i rett tid, blir du beden om å gje opp dato då
denne meldinga kom fram.

For Seljord kommune
Asbjørn Storrusten
Kultur- og næringssjef
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Postadresse: Brøløsvegen 13 A

Telefon: 35065100

E-post: post@seljord.kommune.no

Telefaks: 35065110

Heimeside: seljord.kommune.no

Org.nr:964963738

Bankgiro: 27110710777
864963552

Side 2/3

Side 3/3

(1) Sendar (stemplet til forvaltningsorganet)
Seljord kommune
Kultur og næring

Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.
(Forvaltningslova §27 tredje leddet)

(2) Dato 21.05.2019
(3)Mottakar (namn og adresse)
John Olav Haugetuft, Sudbøvegen 26, 3844, Åmotsdal

(4)Klageinstans
Seljord kommune

Denne meldinga gjev viktige opplysningar dersom De vil klage på eit vedtak De er gjort kjend med.
Klagerett
Kven kan De klage til?
Klagefrist

Rett til å krevje grunngjeving
Innhaldet i klaga

De har rett til å klage på vedtaket.
Klaga sender De til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk (1). Dersom vi
ikkje endrar vedtaket vårt som følgje av klaga, sender vi klaga over til klageinstansen, jf. rubrikk (4).
Klagefristen er tre – tre – veker frå den dagen dette brevet kom fram. Det er nok
at klaga er postlagt før fristen går ut. Dersom De klagar så seint at det kan vere
uklart for oss om De har klaga i rett tid, bør De gjeva opp datoen for når De fekk
dette brevet. Dersom De klagar for seint, kan vi sjå bort frå klaga. De kan søkje
om å få lengre klagefrist, og då må De nemne grunnen til at De ønskjer det.
Dersom De meiner at vi ikkje har grunngjeve vedtaket, kan De krevje ei slik
grunngjeving før fristen går ut. Ny klagefrist blir då rekna frå den dagen De får
grunngjevinga.
De må presisere
kva for eit vedtak De klagar på
årsaka til at De klagar
den eller dei endringar De ynskjer
eventuelt andre opplysningar som kan ha noko å seie for vurderinga av
klaga.
Klaga må underskrivast.

Utsetjing av gjennomføring
av vedtaket

Jamvel om De har klagerett, kan vedtaket til vanleg setjast i verk med det same.
De kan søkje om å få utsett gjennomføringa av vedtaket til klagefristen er ute eller
til klaga er avgjort.

Rett til å sjå saksdokumenta
og til å krevje rettleiing

Med visse unntak har De rett til å sjå dokumenta i saka. Reglane om dette finst i
§18 og §19 i forvaltningslova. De må i tilfelle ta kontakt med oss, jf. rubrikk (1). De
vil då få nærmare rettleiing om retten til å klage, om framgangsmåten og om
reglane for saksgangen.

Kostnadene med klagesaka

De kan søkje om å få dekt utgifter til den advokathjelpa De treng, etter reglane om
fritt rettsråd. Her gjeld det visse grenser for inntekt og eige. Fylkesmannen eller
advokaten Dykkar kan gjeva nærare opplysningar om dette. Det er også høve til å
krevje dekning for store kostnader som har med klagesaka å gjere. Normalt er
det då ein føresetnad at det organet som gjorde det opphavlege vedtaket, har
gjort ein feil slik at vedtaket blir endra. Klageinstansen (jf. rubrikk (4) vil orientere
Dykk om retten til å krevje slik dekning.

Klage til Sivilombodsmannen Stortingsombodet for forvaltninga (Sivilombodsmannen) har ikkje høve til å ta opp
saker som er avgjorde av Kongen i statsråd. |Dersom De no får klaga Dykkar
avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De såleis ikkje seinare føre
saka inn for Sivilombodsmannen.
Særlege opplysningar

Seljord kommune
Kultur og næring

Ingebjørg Lognvik Reinholdt

Kultur og næring - delegera - nr. 19/12
Dykkar ref:

Vår ref
2019/450-2

Sakshandsamar:
Asbjørn Storrusten,350 65 155
asbjorn.storrusten@seljord.kommune.no

Arkivkode:
223

Dato:
08.04.2019

Positivt vedtak Ingebjørg Lognvik Reinholdt - Tilskot til plateinnspeling
Seljord kommune syner til søknad av 2. april om tilskot til innspeling av ei plate med
tradisjonssongar frå Seljord. Plata vil vere eit heilt solo kveding album, der tema er Seljord og at
du har finni mykje «nytt» materiale frå Seljord.
Vedtak
Seljord kommune løyver kr 8.000,- til Ingebjørg Lognvik Reinhold som støtte til innspeling
av album av tradisjonssongar frå Seljord. Løyvinga er av kulturbudsjettet 440- 3850.
Seljord kommune ynskjer deg lukke til med albumet, midlane kan utbetalas mot ein kort
oppmoding om det – når prosjektet er finansiert. Vennlegast påfør kontonummer på oppmodinga.
Vedtaket er gjort etter delegert fullmakt
Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker rekna frå den dagen da brevet kom fram til påført
adressat. Det er nok at klaga er postlagt før fristen går ut.
Klaga skal sendast skriftleg til den som har gjort vedtaket, skriv kva for vedtak det klagast over,
den eller dei endringar som er ynskjeleg, og dei årsaker du vil gje for klaga. Dersom du klager så
seint at det kan være uklart for oss om du har klaga i rett tid, blir du beden om å gje opp dato då
denne meldinga kom fram.

For Seljord kommune

Asbjørn Storrusten
Kultur- og næringssjef
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Postadresse: Brøløsvegen 13 A

Telefon: 35065100

E-post: post@seljord.kommune.no

Telefaks: 35065110

Heimeside: seljord.kommune.no

Org.nr:964963738

Bankgiro: 27110710777
864963552

Side 2/2

(1) Sendar (stemplet til forvaltningsorganet)
Seljord kommune
Kultur og næring

Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.
(Forvaltningslova §27 tredje leddet)

(2) Dato 08.04.2019
(3)Mottakar (namn og adresse)
Ingebjørg Lognvik Reinholdt, , ,

(4)Klageinstans
Seljord kommune

Denne meldinga gjev viktige opplysningar dersom De vil klage på eit vedtak De er gjort kjend med.
Klagerett
Kven kan De klage til?
Klagefrist

Rett til å krevje grunngjeving
Innhaldet i klaga

De har rett til å klage på vedtaket.
Klaga sender De til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk (1). Dersom vi
ikkje endrar vedtaket vårt som følgje av klaga, sender vi klaga over til klageinstansen, jf. rubrikk (4).
Klagefristen er tre – tre – veker frå den dagen dette brevet kom fram. Det er nok
at klaga er postlagt før fristen går ut. Dersom De klagar så seint at det kan vere
uklart for oss om De har klaga i rett tid, bør De gjeva opp datoen for når De fekk
dette brevet. Dersom De klagar for seint, kan vi sjå bort frå klaga. De kan søkje
om å få lengre klagefrist, og då må De nemne grunnen til at De ønskjer det.
Dersom De meiner at vi ikkje har grunngjeve vedtaket, kan De krevje ei slik
grunngjeving før fristen går ut. Ny klagefrist blir då rekna frå den dagen De får
grunngjevinga.
De må presisere
kva for eit vedtak De klagar på
årsaka til at De klagar
den eller dei endringar De ynskjer
eventuelt andre opplysningar som kan ha noko å seie for vurderinga av
klaga.
Klaga må underskrivast.

Utsetjing av gjennomføring
av vedtaket

Jamvel om De har klagerett, kan vedtaket til vanleg setjast i verk med det same.
De kan søkje om å få utsett gjennomføringa av vedtaket til klagefristen er ute eller
til klaga er avgjort.

Rett til å sjå saksdokumenta
og til å krevje rettleiing

Med visse unntak har De rett til å sjå dokumenta i saka. Reglane om dette finst i
§18 og §19 i forvaltningslova. De må i tilfelle ta kontakt med oss, jf. rubrikk (1). De
vil då få nærmare rettleiing om retten til å klage, om framgangsmåten og om
reglane for saksgangen.

Kostnadene med klagesaka

De kan søkje om å få dekt utgifter til den advokathjelpa De treng, etter reglane om
fritt rettsråd. Her gjeld det visse grenser for inntekt og eige. Fylkesmannen eller
advokaten Dykkar kan gjeva nærare opplysningar om dette. Det er også høve til å
krevje dekning for store kostnader som har med klagesaka å gjere. Normalt er
det då ein føresetnad at det organet som gjorde det opphavlege vedtaket, har
gjort ein feil slik at vedtaket blir endra. Klageinstansen (jf. rubrikk (4) vil orientere
Dykk om retten til å krevje slik dekning.

Klage til Sivilombodsmannen Stortingsombodet for forvaltninga (Sivilombodsmannen) har ikkje høve til å ta opp
saker som er avgjorde av Kongen i statsråd. |Dersom De no får klaga Dykkar
avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De såleis ikkje seinare føre
saka inn for Sivilombodsmannen.
Særlege opplysningar

Seljord kommune

Telemark Husflidlag
Totakvegen 718
3864 RAULAND
Att.: Tone Liv Kjelingtveit
Kultur og næring - delegera - nr. 19/13
Dykkar ref:

Vår ref
2019/417-3

Sakshandsamar:
Asbjørn Storrusten,350 65 155
asbjorn.storrusten@seljord.kommune.no

Arkivkode:
223

Dato:
08.04.2019

Negativt vedtak Telemark Husflidslag Søknad om støtte til Firefylkes
samling 2019
Seljord kommune syner til Telemark Husflidslag, den 1.3.2019 ved Tone Liv Kjelingtveit, søknad
om støtte til Firefylkessamling for husflidslaga i Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark.
Samlinga er ei helgesamling med kurs og foredrag innanfor emnet «Holdbart».
Seljord kommune har handsamma søknaden og gjort følgjande vedtak;
Seljord kommune støtter ikkje Telemark husflidslag sin helgesamling (Firefylkessamling
2019) med midlar. Seljord kommune har lite frie midlar og prioriterer barn/unge og gamle,
samt aktivitet i kommunen.
Vedtaket er gjort etter delegert fullmakt
Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker rekna frå den dagen da brevet kom fram til påført
adressat. Det er nok at klaga er postlagt før fristen går ut.
Klaga skal sendast skriftleg til den som har gjort vedtaket, skriv kva for vedtak det klagast over,
den eller dei endringar som er ynskjeleg, og dei årsaker du vil gje for klaga. Dersom du klager så
seint at det kan være uklart for oss om du har klaga i rett tid, blir du beden om å gje opp dato då
denne meldinga kom fram.

For Seljord kommune
Asbjørn Storrusten
Kultur- og næringssjef
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Postadresse: Brøløsvegen 13 A

Telefon: 35065100

E-post: post@seljord.kommune.no

Telefaks: 35065110

Heimeside: seljord.kommune.no

Org.nr:964963738

Bankgiro: 27110710777
864963552

Side 2/2

(1) Sendar (stemplet til forvaltningsorganet)
Seljord kommune
Kultur og næring

Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.
(Forvaltningslova §27 tredje leddet)

(2) Dato 08.04.2019
(3)Mottakar (namn og adresse)
(4)Klageinstans
Telemark Husflidlag, Totakvegen 718, 3864, RAULAND Seljord kommune
Denne meldinga gjev viktige opplysningar dersom De vil klage på eit vedtak De er gjort kjend med.
Klagerett
Kven kan De klage til?
Klagefrist

Rett til å krevje grunngjeving
Innhaldet i klaga

De har rett til å klage på vedtaket.
Klaga sender De til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk (1). Dersom vi
ikkje endrar vedtaket vårt som følgje av klaga, sender vi klaga over til klageinstansen, jf. rubrikk (4).
Klagefristen er tre – tre – veker frå den dagen dette brevet kom fram. Det er nok
at klaga er postlagt før fristen går ut. Dersom De klagar så seint at det kan vere
uklart for oss om De har klaga i rett tid, bør De gjeva opp datoen for når De fekk
dette brevet. Dersom De klagar for seint, kan vi sjå bort frå klaga. De kan søkje
om å få lengre klagefrist, og då må De nemne grunnen til at De ønskjer det.
Dersom De meiner at vi ikkje har grunngjeve vedtaket, kan De krevje ei slik
grunngjeving før fristen går ut. Ny klagefrist blir då rekna frå den dagen De får
grunngjevinga.
De må presisere
kva for eit vedtak De klagar på
årsaka til at De klagar
den eller dei endringar De ynskjer
eventuelt andre opplysningar som kan ha noko å seie for vurderinga av
klaga.
Klaga må underskrivast.

Utsetjing av gjennomføring
av vedtaket

Jamvel om De har klagerett, kan vedtaket til vanleg setjast i verk med det same.
De kan søkje om å få utsett gjennomføringa av vedtaket til klagefristen er ute eller
til klaga er avgjort.

Rett til å sjå saksdokumenta
og til å krevje rettleiing

Med visse unntak har De rett til å sjå dokumenta i saka. Reglane om dette finst i
§18 og §19 i forvaltningslova. De må i tilfelle ta kontakt med oss, jf. rubrikk (1). De
vil då få nærmare rettleiing om retten til å klage, om framgangsmåten og om
reglane for saksgangen.

Kostnadene med klagesaka

De kan søkje om å få dekt utgifter til den advokathjelpa De treng, etter reglane om
fritt rettsråd. Her gjeld det visse grenser for inntekt og eige. Fylkesmannen eller
advokaten Dykkar kan gjeva nærare opplysningar om dette. Det er også høve til å
krevje dekning for store kostnader som har med klagesaka å gjere. Normalt er
det då ein føresetnad at det organet som gjorde det opphavlege vedtaket, har
gjort ein feil slik at vedtaket blir endra. Klageinstansen (jf. rubrikk (4) vil orientere
Dykk om retten til å krevje slik dekning.

Klage til Sivilombodsmannen Stortingsombodet for forvaltninga (Sivilombodsmannen) har ikkje høve til å ta opp
saker som er avgjorde av Kongen i statsråd. |Dersom De no får klaga Dykkar
avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De såleis ikkje seinare føre
saka inn for Sivilombodsmannen.
Særlege opplysningar

Seljord kommune
Kultur og næring

Norsjø Kammermusikkfest
Att.: Jon Rørmark
Kultur og næring - delegera - nr. 19/14
Dykkar ref:

Vår ref
2019/303-4

Sakshandsamar:
Asbjørn Storrusten,350 65 155
asbjorn.storrusten@seljord.kommune.no

Arkivkode:
223

Dato:
09.04.2019

Positivt vedtak Norsjø kammermusikkfest - Søknad om støtte til årets
program
Seljord kommune syner til Norsjø kammermusikkfest ved Jon Rørmark av 26.mars 2019 om
støtte til årets kammermusikk festival.
Norsjø kammermusikkfest er for unge musikar som møtes for å øve, innstudere program og
gjennomføre ca. 20 konsertar. Nedslagsfeltet for festivalen er Midt-Telemark og Seljord og det er
planlagt skulekonsertar for Flatdal og Seljord barneskular og kveldskonsert på Granvin kulturhus.
Seljord kommune har inngått ein 3-årig intensjonsavtale (2018-2020) med Norsjø
kammermusikkfest. I intensjonsavtala er Seljord kommune forplikta til å støtte festivalen årleg
med inntil kr 10.000,-.
Kommune har handsamma søknaden og gjort følgjande vedtak;
Seljord kommune støtter Norsjø kammermusikkfest med kr 10.000,- for 2019, dette føresett
at konsertprogrammet blir følgt i Seljord. Løyvinga er av kulturbudsjettet.
Seljord kommune ynskjer Dykk lukke til med festivalen, støtta kan utbetlas mot ein kort
oppmoding, påfør bankkontonummer på denne.
Vedtaket er gjort etter delegert fullmakt
Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker rekna frå den dagen da brevet kom fram til påført
adressat. Det er nok at klaga er postlagt før fristen går ut.
Klaga skal sendast skriftleg til den som har gjort vedtaket, skriv kva for vedtak det klagast over,
den eller dei endringar som er ynskjeleg, og dei årsaker du vil gje for klaga. Dersom du klager så
seint at det kan være uklart for oss om du har klaga i rett tid, blir du beden om å gje opp dato då
denne meldinga kom fram.
For Seljord kommune
Asbjørn Storrusten
Kultur- og næringssjef
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.
Postadresse: Brøløsvegen 13 A

Telefon: 35065100

E-post: post@seljord.kommune.no

Telefaks: 35065110

Heimeside: seljord.kommune.no

Org.nr:964963738

Bankgiro: 27110710777
864963552

Side 2/2

(1) Sendar (stemplet til forvaltningsorganet)
Seljord kommune
Kultur og næring

Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.
(Forvaltningslova §27 tredje leddet)

(2) Dato 09.04.2019
(3)Mottakar (namn og adresse)
Norsjø Kammermusikkfest, , ,

(4)Klageinstans
Seljord kommune

Denne meldinga gjev viktige opplysningar dersom De vil klage på eit vedtak De er gjort kjend med.
Klagerett
Kven kan De klage til?
Klagefrist

Rett til å krevje grunngjeving
Innhaldet i klaga

De har rett til å klage på vedtaket.
Klaga sender De til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk (1). Dersom vi
ikkje endrar vedtaket vårt som følgje av klaga, sender vi klaga over til klageinstansen, jf. rubrikk (4).
Klagefristen er tre – tre – veker frå den dagen dette brevet kom fram. Det er nok
at klaga er postlagt før fristen går ut. Dersom De klagar så seint at det kan vere
uklart for oss om De har klaga i rett tid, bør De gjeva opp datoen for når De fekk
dette brevet. Dersom De klagar for seint, kan vi sjå bort frå klaga. De kan søkje
om å få lengre klagefrist, og då må De nemne grunnen til at De ønskjer det.
Dersom De meiner at vi ikkje har grunngjeve vedtaket, kan De krevje ei slik
grunngjeving før fristen går ut. Ny klagefrist blir då rekna frå den dagen De får
grunngjevinga.
De må presisere
kva for eit vedtak De klagar på
årsaka til at De klagar
den eller dei endringar De ynskjer
eventuelt andre opplysningar som kan ha noko å seie for vurderinga av
klaga.
Klaga må underskrivast.

Utsetjing av gjennomføring
av vedtaket

Jamvel om De har klagerett, kan vedtaket til vanleg setjast i verk med det same.
De kan søkje om å få utsett gjennomføringa av vedtaket til klagefristen er ute eller
til klaga er avgjort.

Rett til å sjå saksdokumenta
og til å krevje rettleiing

Med visse unntak har De rett til å sjå dokumenta i saka. Reglane om dette finst i
§18 og §19 i forvaltningslova. De må i tilfelle ta kontakt med oss, jf. rubrikk (1). De
vil då få nærmare rettleiing om retten til å klage, om framgangsmåten og om
reglane for saksgangen.

Kostnadene med klagesaka

De kan søkje om å få dekt utgifter til den advokathjelpa De treng, etter reglane om
fritt rettsråd. Her gjeld det visse grenser for inntekt og eige. Fylkesmannen eller
advokaten Dykkar kan gjeva nærare opplysningar om dette. Det er også høve til å
krevje dekning for store kostnader som har med klagesaka å gjere. Normalt er
det då ein føresetnad at det organet som gjorde det opphavlege vedtaket, har
gjort ein feil slik at vedtaket blir endra. Klageinstansen (jf. rubrikk (4) vil orientere
Dykk om retten til å krevje slik dekning.

Klage til Sivilombodsmannen Stortingsombodet for forvaltninga (Sivilombodsmannen) har ikkje høve til å ta opp
saker som er avgjorde av Kongen i statsråd. |Dersom De no får klaga Dykkar
avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De såleis ikkje seinare føre
saka inn for Sivilombodsmannen.
Særlege opplysningar

Seljord kommune
Kultur og næring

Harald Flaten
Stigfjellvegen
3840 SELJORD
Kultur og næring - delegera - nr. 19/15
Dykkar ref:

Vår ref
2019/666-2

Sakshandsamar:
Asbjørn Storrusten,350 65 155
asbjorn.storrusten@seljord.kommune.no

Arkivkode:

Dato:
09.04.2019

Positivt vedtak Harald Flaten - midlar til restaurering av loftet på Nedre
Strand
Nedre Strand, eigd m.a. av Harald Flaten, er ein svært gamal gard som ligger på ei hylle i Lifjellmassivet. På Nedre Strand ligger eit flott loft, tømra i ein tradisjon som var vanleg i perioden 17501810. Det gamle loftet har alvorlege råteskader og det er naudsyn med omfattande vedlikehald.
Eit arbeidet som er budsjettert til å koste nær kr 200 000,-.
Det er søkt og gitt tilskot av Kulturminnefondet på kr 100.000,- og Harald Flaten søker Seljord
kommune om å støtte til tiltaket.
Seljord kommune har handsamma søknaden og gjort følgjande vedtak;
Seljord kommune løyver Harald Flaten kr 10.000,- for å restaurerer loftet på Nedre Strand.
Løyvinga er av Margit Liens kulturminnefond.
Seljord kommune ynskjer lukke til med restaureringsarbeidet. Støtta kan utbetalast når
restaureringsarbeidet er starta opp, ved ein kort oppmoding om det. Vennlegast påfør
kontonummer på denne oppmodinga.
Vedtaket er gjort etter delegert fullmakt
Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker rekna frå den dagen da brevet kom fram til påført
adressat. Det er nok at klaga er postlagt før fristen går ut.
Klaga skal sendast skriftleg til den som har gjort vedtaket, skriv kva for vedtak det klagast over,
den eller dei endringar som er ynskjeleg, og dei årsaker du vil gje for klaga. Dersom du klager så
seint at det kan være uklart for oss om du har klaga i rett tid, blir du beden om å gje opp dato då
denne meldinga kom fram.
For Seljord kommune
Asbjørn Storrusten
Kultur- og næringssjef
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.
Postadresse: Brøløsvegen 13 A

Telefon: 35065100

E-post: post@seljord.kommune.no

Telefaks: 35065110

Heimeside: seljord.kommune.no

Org.nr:964963738

Bankgiro: 27110710777
864963552

Side 2/2

(1) Sendar (stemplet til forvaltningsorganet)
Seljord kommune
Kultur og næring

Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.
(Forvaltningslova §27 tredje leddet)

(2) Dato 09.04.2019
(3)Mottakar (namn og adresse)
Harald Flaten, , ,

(4)Klageinstans
Seljord kommune

Denne meldinga gjev viktige opplysningar dersom De vil klage på eit vedtak De er gjort kjend med.
Klagerett
Kven kan De klage til?
Klagefrist

Rett til å krevje grunngjeving
Innhaldet i klaga

De har rett til å klage på vedtaket.
Klaga sender De til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk (1). Dersom vi
ikkje endrar vedtaket vårt som følgje av klaga, sender vi klaga over til klageinstansen, jf. rubrikk (4).
Klagefristen er tre – tre – veker frå den dagen dette brevet kom fram. Det er nok
at klaga er postlagt før fristen går ut. Dersom De klagar så seint at det kan vere
uklart for oss om De har klaga i rett tid, bør De gjeva opp datoen for når De fekk
dette brevet. Dersom De klagar for seint, kan vi sjå bort frå klaga. De kan søkje
om å få lengre klagefrist, og då må De nemne grunnen til at De ønskjer det.
Dersom De meiner at vi ikkje har grunngjeve vedtaket, kan De krevje ei slik
grunngjeving før fristen går ut. Ny klagefrist blir då rekna frå den dagen De får
grunngjevinga.
De må presisere
kva for eit vedtak De klagar på
årsaka til at De klagar
den eller dei endringar De ynskjer
eventuelt andre opplysningar som kan ha noko å seie for vurderinga av
klaga.
Klaga må underskrivast.

Utsetjing av gjennomføring
av vedtaket

Jamvel om De har klagerett, kan vedtaket til vanleg setjast i verk med det same.
De kan søkje om å få utsett gjennomføringa av vedtaket til klagefristen er ute eller
til klaga er avgjort.

Rett til å sjå saksdokumenta
og til å krevje rettleiing

Med visse unntak har De rett til å sjå dokumenta i saka. Reglane om dette finst i
§18 og §19 i forvaltningslova. De må i tilfelle ta kontakt med oss, jf. rubrikk (1). De
vil då få nærmare rettleiing om retten til å klage, om framgangsmåten og om
reglane for saksgangen.

Kostnadene med klagesaka

De kan søkje om å få dekt utgifter til den advokathjelpa De treng, etter reglane om
fritt rettsråd. Her gjeld det visse grenser for inntekt og eige. Fylkesmannen eller
advokaten Dykkar kan gjeva nærare opplysningar om dette. Det er også høve til å
krevje dekning for store kostnader som har med klagesaka å gjere. Normalt er
det då ein føresetnad at det organet som gjorde det opphavlege vedtaket, har
gjort ein feil slik at vedtaket blir endra. Klageinstansen (jf. rubrikk (4) vil orientere
Dykk om retten til å krevje slik dekning.

Klage til Sivilombodsmannen Stortingsombodet for forvaltninga (Sivilombodsmannen) har ikkje høve til å ta opp
saker som er avgjorde av Kongen i statsråd. |Dersom De no får klaga Dykkar
avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De såleis ikkje seinare føre
saka inn for Sivilombodsmannen.
Særlege opplysningar

Seljord kommune
Kultur og næring

Telemark Kunstsenter
Att.: Linda Bekkevold
Kultur og næring - delegera - nr. 19/16
Dykkar ref:

Vår ref
2019/619-2

Sakshandsamar:
Asbjørn Storrusten,350 65 155
asbjorn.storrusten@seljord.kommune.no

Arkivkode:
223

Dato:
09.04.2019

Positivt vedtak Telemark Kunstsenter - Søknad om økonomisk bidrag
til Stipendutstillinga 2019
Seljord kommune syner til Telemark Kunstsenter, ved dagleg leiar Linda Bekkevold, den 26. mars
2019 – der de ber kommunar i Telemark om å bidra med midlar inn i stipend-potten. Årleg deler
Kunstsenteret ut 150.000 kroner til mellom 10 og 15 kunstnarar under opninga av
Stipendutstillinga, i år 21. juni.
Seljord kommune har handsamma søknaden og gjort følgjande vedtak;
Seljord kommune støtter Telemark Kunstsenter sin Stipendutstilling 2019 med kr 3.000,-.
Løyvinga er av kulturbudsjettet -440 .
Seljord kommune ynskjer Telemark Kunstsenter lukke til med årets utstilling. Bidraget kan
utbetalast mot at de sender ein kort oppmoding om det, påført kontonummer.
Vedtaket er gjort etter delegert fullmakt
Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker rekna frå den dagen da brevet kom fram til påført
adressat. Det er nok at klaga er postlagt før fristen går ut.
Klaga skal sendast skriftleg til den som har gjort vedtaket, skriv kva for vedtak det klagast over,
den eller dei endringar som er ynskjeleg, og dei årsaker du vil gje for klaga. Dersom du klager så
seint at det kan være uklart for oss om du har klaga i rett tid, blir du beden om å gje opp dato då
denne meldinga kom fram.

For Seljord kommune
Asbjørn Storrusten
Kultur- og næringssjef
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Postadresse: Brøløsvegen 13 A

Telefon: 35065100

E-post: post@seljord.kommune.no

Telefaks: 35065110

Heimeside: seljord.kommune.no

Org.nr:964963738

Bankgiro: 27110710777
864963552

Side 2/2

(1) Sendar (stemplet til forvaltningsorganet)
Seljord kommune
Kultur og næring

Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.
(Forvaltningslova §27 tredje leddet)

(2) Dato 09.04.2019
(3)Mottakar (namn og adresse)
Telemark kunstsenter, , ,

(4)Klageinstans
Seljord kommune

Denne meldinga gjev viktige opplysningar dersom De vil klage på eit vedtak De er gjort kjend med.
Klagerett
Kven kan De klage til?
Klagefrist

Rett til å krevje grunngjeving
Innhaldet i klaga

De har rett til å klage på vedtaket.
Klaga sender De til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk (1). Dersom vi
ikkje endrar vedtaket vårt som følgje av klaga, sender vi klaga over til klageinstansen, jf. rubrikk (4).
Klagefristen er tre – tre – veker frå den dagen dette brevet kom fram. Det er nok
at klaga er postlagt før fristen går ut. Dersom De klagar så seint at det kan vere
uklart for oss om De har klaga i rett tid, bør De gjeva opp datoen for når De fekk
dette brevet. Dersom De klagar for seint, kan vi sjå bort frå klaga. De kan søkje
om å få lengre klagefrist, og då må De nemne grunnen til at De ønskjer det.
Dersom De meiner at vi ikkje har grunngjeve vedtaket, kan De krevje ei slik
grunngjeving før fristen går ut. Ny klagefrist blir då rekna frå den dagen De får
grunngjevinga.
De må presisere
kva for eit vedtak De klagar på
årsaka til at De klagar
den eller dei endringar De ynskjer
eventuelt andre opplysningar som kan ha noko å seie for vurderinga av
klaga.
Klaga må underskrivast.

Utsetjing av gjennomføring
av vedtaket

Jamvel om De har klagerett, kan vedtaket til vanleg setjast i verk med det same.
De kan søkje om å få utsett gjennomføringa av vedtaket til klagefristen er ute eller
til klaga er avgjort.

Rett til å sjå saksdokumenta
og til å krevje rettleiing

Med visse unntak har De rett til å sjå dokumenta i saka. Reglane om dette finst i
§18 og §19 i forvaltningslova. De må i tilfelle ta kontakt med oss, jf. rubrikk (1). De
vil då få nærmare rettleiing om retten til å klage, om framgangsmåten og om
reglane for saksgangen.

Kostnadene med klagesaka

De kan søkje om å få dekt utgifter til den advokathjelpa De treng, etter reglane om
fritt rettsråd. Her gjeld det visse grenser for inntekt og eige. Fylkesmannen eller
advokaten Dykkar kan gjeva nærare opplysningar om dette. Det er også høve til å
krevje dekning for store kostnader som har med klagesaka å gjere. Normalt er
det då ein føresetnad at det organet som gjorde det opphavlege vedtaket, har
gjort ein feil slik at vedtaket blir endra. Klageinstansen (jf. rubrikk (4) vil orientere
Dykk om retten til å krevje slik dekning.

Klage til Sivilombodsmannen Stortingsombodet for forvaltninga (Sivilombodsmannen) har ikkje høve til å ta opp
saker som er avgjorde av Kongen i statsråd. |Dersom De no får klaga Dykkar
avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De såleis ikkje seinare føre
saka inn for Sivilombodsmannen.
Særlege opplysningar

Regional klimaplan
for Telemark 2019–2026

Fra Gaustatoppen Foto: Håkon Nordby / Visit Telemark
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3 – Forord fra fylkesmannen

Forord fra fylkesrådmannen
Hvorfor lage en klimaplan?
Regional klimaplan for Telemark er forankret i regional
planstrategi 2016–2020 med den treffende tittelen
Bærekraftige Telemark. Et bærekraftig Telemark ivaretar
miljø, verdiskaping, velferd og rettferdig fordeling.
Klimaplanen for Telemark skal bidra til å nå denne visjonen
gjennom reduksjon av klimagassutslipp og tilpasning til
klimaendringene.

Fylkeskommunen som foregangsaktør
Gjennom den regionale klimaplanen tar Telemark
fylkeskommune en aktiv rolle i klimaarbeidet i fylket,
og bidrar til integrering av klimahensyn i alle sektorer.
Som regional utviklingsaktør vil vi arbeide for et
bærekraftig lavutslippssamfunn som er forberedt på å møte
klimaendringene. Offentlig sektor kan påvirke utviklingen
gjennom å være:

Menneskeskapte utslipp av klimagasser knyttet til forbruket
vårt regnes som hovedårsaken til klimaendringer verden
over. Bærekraftig utvikling er avhengig av at vi bekjemper
klimaendringene og konsekvensene av dem.

•

Klimaloven som trådte i kraft i 2018 skal bidra til at Norges
utslipp reduseres med 40 prosent innen 2030, og at vi når
et lavutslippssamfunn i 2050. Klimamålene er forenlig med
Norges bidrag under Parisavtalen og FNs bærekraftmål
nr.13: "Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og
konsekvensene av dem".
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging
i kommunene gir kommunene og fylkeskommunene en
sentral rolle i arbeidet for å nå klimamålene. Vi forventes å
være foregangsaktører.

•
•
•

En ambisiøs pådriver og veiviser for langsiktig,
klimavennlig politikk
En tilrettelegger for klimasamarbeid på tvers
av sektorer og forvaltningsnivå
En innkjøper som setter klimakrav til produkter
og tjenester
En pådriver og en arena for forskning og
utvikling av nye klimavennlige løsninger

Verktøy for hele Telemarkssamfunnet
Klimaarbeidet står i særstilling som et spesielt tverrfaglig
plantema og krever samordning og samarbeid på tvers av
sektorer og forvaltningsnivå. Den regionale klimaplanen skal
ivareta statlige og regionale interesser og politikk knyttet til
klimagassreduksjon og -tilpasning, og forene dette med lokal
politikk i Telemark.

Målgruppene for den regionale klimaplanen i Telemark er
hele Telemarkssamfunnet, fra offentlige virksomheter, via
næringsaktører og kunnskapsinstitusjoner til innbyggere.
Denne planen er et verktøy for å hjelpe samfunnsaktørene å
arbeide mot de samme målene.
Vi må tenke bærekraft i alt vi gjør.

Evy-Anni Evensen
fylkesrådmann
i Telemark
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Planens oppbygging
Regional klimaplan for Telemark 2019–2026 består av en
generell del og et handlingsprogram. Den generelle delen
inneholder mål og strategier innen åtte satsingsområder for å
oppfylle de nasjonale klimamålene. Dette skal danne et felles
grunnlag for aktørene i Telemarkssamfunnet, som de kan
kjenne igjen og bruke i sitt eget arbeid. Planen er av juridiske
årsaker spesielt førende for de offentlige virksomhetene.

Tre overordnede hovedtemaer
Den regionale klimaplanen har tre overordnede
hovedtemaer: (1) Reduksjon av klimagassutslipp, (2)
klimatilpasning og (3) samordning og formidling.
Satsing innen seks undertemaer skal bidra til å redusere
klimagassutslipp (hovedtema 1) i tråd med nasjonale
klimamål. Innsatsen for reduksjon av klimagassutslipp skal
gjenspeile de nasjonale målene som fremkommer av lov 16.
juni 2017 nr. 60 om klimamål (Klimaloven). I denne loven er
reduksjon av klimagassutslipp spesielt vektlagt.
Under hovedtema 2, klimatilpasning, foreslås tiltak for å
forberede og tilpasse samfunnet til klimaendringene, mens
det tredje hovedtemaet skal bidra til samordning av tiltak og
formidling av kunnskap på tvers av satsingsområder.

Handlingsprogrammet
Handlingsprogrammet rulleres og oppdateres årlig. Det
beskriver satsingsområder og tiltak for å møte de største
klimautfordringene innen hvert av de åtte temaene listet på
side 12. De aller fleste tiltakene vil strekke seg over år for
å gi effekt. For hvert tiltak i handlingsprogrammet oppgis
ansvarlige aktører og eventuelt viktige samarbeidspartnere
i fylket. Samarbeid mellom aktører kan bidra til økt
måloppnåelse.
Ettersom den regionale klimaplanen prioriterer særskilte
satsingsområder med utvalgte strategier, vil tiltakene
i handlingsprogrammet også gjøre dette. Det vil være
nødvendig å vurdere strategiene jevnlig i forhold til
samfunnsutviklingen, minimum hvert fjerde år.

verdiskapningsmuligheter ved å satse på miljøteknologi og
fornybar energi.

Kunnskapsgrunnlaget
En viktig del av denne planen er kunnskapsgrunnlaget,
som finnes på www.telemark.no under tjenesten Klima
og miljø/Regional klimaplan for Telemark. Her ligger
planprogrammet og de åtte arbeidsgrupperapportene
utarbeidet i planprosessen, samt klimaregnskapet for
Telemark (Asplan Viak, 2017, link under kap. 6. Kilder).

Fylkeskommunen har i tillegg til disse tiltakene mange
andre oppgaver som ikke omtales i handlingsprogrammet,
men som likevel er svært viktige i fylkets klimaarbeid.
Regional plan for nyskapning og næringsutvikling og
de regionale planene for areal og transport (Telemark
fylkeskommune, 2011, 2014, 2015) er spesielt viktig
å se i sammenheng med denne planen. Disse planene
med handlingsprogram har et klart klimaperspektiv,
med mål om å redusere klimagassutslipp og samtidig se
Foto: Shutterstock
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Klimautfordringer
Norge bidrar til klimaendringer
Klimaendringene er en av verdens største utfordringer.
Den globale oppvarmingen er allerede merkbar, og påvirker
mennesker, samfunn og økosystemer over hele verden. Basert
på vitenskapelige undersøkelser, er det bare én faktor som
de siste hundre årene har vært sterk nok til å varme jorden
én grad: Den forsterkede drivhuseffekten på grunn av økt
utslipp av karbondioksid, CO2 (IPCC, 2014).
I 2016 var de samlede globale utslippene av klimagasser
53,2 milliarder tonn CO2-ekvivalenter (CO2e)
(Miljødirektoratet, 21. desember 2017). Nordmenns
karbonfotavtrykk, som består av alle klimagassutslipp
(direkte og indirekte) forårsaket av landets forbruk, er blant
de største i verden (NTNU og CICERO, 2017).
Norge bidrar med rundt én promille av verdens direkte
klimagassutslipp. I 2016 bidro vi med 53,3 millioner tonn
CO2e (SSB, 14. desember 2017). De største utslippskildene
er olje- og gassutvinning, industri og veitrafikk,
som til sammen utgjorde 68,5 prosent av utslippene
(Miljødirektoratet, 13. desember 2016).

For å bremse klimaendringene, er vi avhengige av
internasjonalt samarbeid gjennom klimaavtaler. I
Parisavtalen (12–12–2015 nr. 32 Multilateral) ble det
enighet om at den globale oppvarmingen skal holdes under
to grader, og at det skal tilstrebes 1,5 grader sammenlignet
med førindustriell tid. Dette er grunnlaget for målene
i Klimaloven om 40 prosent reduksjon innen 2030 og
80–95 prosent reduksjon innen 2050 sammenlignet med
referanseåret 1990.
Det langsiktige målet er at Norge skal bli et
lavutslippssamfunn i 2050. «Med lavutslippssamfunn
menes et samfunn hvor klimagassutslippene, ut fra beste
vitenskapelige grunnlag, utslippsutviklingen globalt og nasjonale
omstendigheter, er redusert for å motvirke skadelige virkninger
av global oppvarming som beskrevet i Parisavtalen 12. desember
2015 artikkel 2 nr. 1 bokstav a.» (Lov 16. juni 2017 nr. 60 om
klimamål).
Hvor store klimaendringene vil bli, avhenger av om vi klarer
å redusere utslippene. For å lykkes må alle bidra ved å handle
lokalt og tenke globalt.

+1,5 °C
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Kildene til de største klimagassutslippene i Telemark
vil også være de viktigste områdene for utslippskutt.
For å dokumentere disse områdene, har vi utarbeidet
et klimaregnskap for Telemark (Asplan Viak, 2017).
Klimaregnskapet tar for seg:
1.
2.
3.
4.

Alle direkte klimagassutslipp i Telemark
Klimafotavtrykket til befolkningen i Telemark
Klimafotavtrykket til Telemark fylkeskommune
Klimafotavtrykket til kommunal virksomhet i Telemark

Direkte klimagassutslipp
I 2016 hadde regionen Telemark et direkte (geografisk)
klimagassutslipp på 3,2 millioner tonn CO2e (Figur 1,
SSB 12. april 2018). Til sammen utgjorde dette ~6 prosent
av landets totale utslipp. Klimagassutslippet i regionen er
større enn folketallet skulle tilsi, og det skyldes i første rekke
utslipp fra industri og bergverk, samt veitrafikk.
Utslipp fra industri og bergverk utgjør 81 prosent av
direkteutslippet, selv om nivået er gradvis redusert de siste
tiårene. Veitrafikk står for 12 prosent av direkteutslippene.
Klimagassutslippet fra veitrafikk har vært stabilt over mange
år, men har hatt en svak nedgang siden 2015 (SSB, 12. april
2018).
Basert på klimaregnskapet for Telemark (Asplan Viak,
2017), er regionen allerede inne i en gunstig utvikling

med hensyn til direkteutslipp. I framskrivingene i
klimaregnskapet er ikke industri og bergverk inkludert
ettersom industrien i Grenland er i ferd med å etablere egne
klimamål om karbonnegativitet innen 2050 (netto opptak
av CO2).
For å videreføre den gunstige utviklingen, må vi
opprettholde gjennomføringen av tiltak innen alle sektorer.
Hvis så gjøres, viser framskrivningen at 2030-målet om 40
prosent reduksjon i direkteutslipp ekskludert industri er

Figur 1:

innen rekkevidde (Asplan Viak, 2017). Sentralt i dette er
den forventete reduksjonen i klimagassutslipp fra vei- og
anleggstrafikk i en overgang til lav- og nullutslippskjøretøy
og maskiner.
Når det gjelder reduksjon i utslipp fra industri og bergverk,
må det utformes egne mål og tiltak for denne sektoren som
minst oppfyller de nasjonale målene om klimagassreduksjon.
Dette er avgjørende for at Telemark skal nå de regionale
klimamålene.

Direkteutslipp av klimagasser i Telemark 2009-2016 fordelt etter kilder.
Kilde: SSBs siste fylkesmåling (14. desember 2017)
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Klimafotavtrykket til befolkningen
Telemarks befolkning har et estimert klimafotavtrykk på 1,5
millioner tonn CO2e (Fig. 2). Et klimafotavtrykk inkluderer
også de indirekte utslippene gjennom forbruk av importerte
varer og kjøp av reiser utenfor regionen.
For de private husholdningene i Telemark er det transport
og reise som gir det største klimafotavtrykket. De viktigste
utslippskildene i denne kategorien er drivstoff og bilkjøp,
som utgjør 75 prosent. Også hus og bolig og mat og drikke
bidrar betydelig til klimafotavtrykket.

Figur 2:

Klimafotavtrykket til Telemarks befolkning basert på forbruksundersøkelsen, FBU (Asplan Viak, 2017)

Tjenester 6 %
Annet husholdningsforbruk 7 %

Transport og reise 33 %

Energi 10 %

Hus og bolig 16 %

Forbruk ikke inkludert i FBU 9 %

Klær og fottøy 3 %

Mat, drikke, tobakk 16 %
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Figur 3:

Klimaregnskap for Telemark fylkeskommune sin virksomhet i 2016 (Asplan Viak, 2017)
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Klimafotavtrykket til Telemark fylkeskommune
Telemark fylkeskommune som virksomhet har et
klimafotavtrykk på over 66 000 tonn CO2e (Asplan Viak,
2017). Klimaregnskapet viser at to bidrag dominerer
klimagassutslippene fra aktivitetene til fylkeskommunen
(Fig. 3). Det er reise og transport (hovedsakelig bussdrift),
og klimagassutslipp innen bygg og infrastruktur. Sistnevnte
er knyttet til drift og investeringer innen videregående
opplæring og fylkesveier, eksempelvis direkte utslipp fra
anleggsmaskiner og indirekte utslipp fra byggematerialer.

Kjøp av andre tjenester
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Klimafotavtrykket til kommunene
Telemarks 18 kommuner har et estimert klimafotavtrykk av
sin virksomhet på nær 180 000 tonn CO2e (Fig. 4). Bygg og
infrastruktur, energi, og materiell utgjør nærmere halvparten
av klimafotavtrykket. Det er tjenesteområdene helse og
omsorg, vann, avløp og renovasjon og grunnskole som står
bak de største klimagassutslippene.

Figur 4:

Klimaforavtrykk for kommunene i Telemarks virksomhet i 2016 (Asplan Viak, 2017)
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Klimatilpasning i Telemark
Klimatilpasning handler om å ta hensyn til dagens og
fremtidens klima. Klimaendringene vil påvirke natur og
samfunn på både kort og lang sikt. Å ta hensyn til dette er
avgjørende for å sikre en bærekraftig utvikling.
Parisavtalen fastsetter et mål om å styrke tilpasnings
kapasiteten og redusere sårbarheten for klimaendringer.
Målet skal fungere som en veiviser for både nasjonalt
tilpasningsarbeid og globalt samarbeid om tilpasning til
klimaendringene. Klimaloven sier at Regjeringen hvert
år skal redegjøre for Stortinget hvordan Norge forberedes
på og tilpasses klimaendringene.

Arbeidet med klimatilpasning i Norge skal bidra til at
samfunnet blir bedre rustet til å møte klimaendringene,
gjennom å sikre at kommuner og fylkeskommuner
unngår eller begrenser risiko, sårbarhet og ulemper, og drar
nytte av eventuelle fordeler som følge av endringer i klimaet
(Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging
og klimatilpasning, 28.09.2018). Hensynet
til klimatilpasning virker på tvers av sektorer sammen
med andre overordnede og mål for samfunns- og
arealutvikling.

hovedutfordringene for Telemark er økt sannsynlighet for
kraftig nedbør (overvann), regnflom, stormflo, og jord-,
flom- og sørpeskred som følge av klimaendringene. Hvor
store konsekvensene av klimaendringer i Telemark blir,
avhenger av hvor godt samfunnet er forberedt.

Forventede klimaendringer og klimautfordringer i
Telemark frem mot 2100 er rapportert i «Klimaprofil
Telemark» (Norsk klimaservicesenter, 2016). Den sier at

Hovedutfordringene for Telemark er økt
sannsynlighet for kraftig nedbør (overvann),
regnflom, stormflo, og jord-, flom- og
sørpeskred som følge av klimaendringene.

Foto: Shutterstock
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Mål og satsingsområder
Visjon og hovedmål
Vi har en visjon om å bli et bærekraftig Telemark.
For å oppfylle denne visjonen må vi finne løsninger
som balanserer belastningen på miljøet med forbruket
og økonomien vår, og vi må finne bedre måter å fordele
ressursene på. Bærekraftig utvikling er avhengig av at vi
stanser klimaendringene ved å redusere klimagassutslippene.
Samtidig er det nødvendig å forberede seg på konsekvenser
av klimaendringene. Et koordinert klimaarbeid i tråd med
nasjonale mål kan bidra til dette.

Vi har en visjon om å bli et bærekraftig Telemark

Regional klimaplan for Telemark 2019–2026 har følgende
hovedmål:
• Telemark skal redusere sitt direkteutslipp av klimagasser
med 30 prosent innen 2026 (sammenlignet med
2015-nivået)
• Telemark fylkeskommunes egen virksomhet skal
redusere klimafotavtrykket sitt med 30 prosent innen
2026 (sammenlignet med 2015-nivået)
• Telemarksamfunnet skal i 2026 være godt forberedt på
og tilpasset til klimaendringene
Dette er i tråd med det nasjonale målet om 40 prosent
reduksjon i klimagassutslipp innen 2030.
Foto: Håkon Nordby / Visit Telemark
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Satsingsområder
Vi har åtte satsingsområder innen de tre overordnede
hovedtemaene «reduksjon av klimagassutslipp»,
«klimatilpasning», og «samordning og formidling»:

Tema

Satsingsområde
1.1 Arealbruk og transport

Kompakte og attraktive byer og tettsteder

1.2 Industri, næringsliv og teknologi

Grønn industrivekst med klimateknologi og CCUS

1.3 Klimavennlig landbruk

God landbrukspraksis

1.4 Energiforsyning og energibruk i bygg

Rehabilitering og energiomlegging i eksisterende bygg

1.5 Fornybar energiproduksjon

Fornybar bioenergi og mikrokraftnett

1.6 Innkjøp, forbruk og avfall

Sirkulær økonomi gjennom offentlige anskaffelser

1. Reduksjon i klimagassutslipp

2. Klimatilpasning

Klimatilpasning i alle regionale og kommunale planer

3. Samordning og formidling

Skape holdningsendring og samarbeidsarenaer

Gjennom en arbeidsgruppeprosess med
bred medvirkning, er disse åtte satsingsområdene blitt prioritert basert på
følgende kriterier:
•

Klimagevinst

•

Beredskapsnytte

•

Tilgang til reelle virkemidler

•

Økonomisk gjennomførbarhet

•

Nytteverdi for verdiskapning

•

Sammenfall med andre politiske
vedtatte mål

Under hvert av satsingsområdene er
det definert delmål som skal bidra til
oppnåelse av hovedmålene på side 11
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Satsingsområde 1.1

Kompakte og attraktive
byer og tettsteder
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Satsingsområdet innen arealbruk og transport er
helhetlig virkemiddelbruk gjennom konsekvent by- og
tettstedsutvikling. Målet er å redusere klimagassutslipp fra
transport i Telemark ved å korte ned reiseavstander gjennom
fortetting med rett lokalisering av boligområder, handel
og tjenesteyting, arbeidsplasser, kollektivknutepunkt og
næringsareal. Fylkets strategi for fortetting kan avgrenses til
offentlige funksjoner, handel og relevant næringsutvikling
i de største byområdene i fylket. Fortetting av offentlige
funksjoner, handel, og næringsutvikling er likevel viktig å
forsterke i byområdene.

Delmål
•

Redusert klimagassutslipp fra transport i Telemark

Satsingsområdet over er tett knyttet opp mot tiltak
for tilrettelegging for kollektivtrafikk, sykkel og gange,
innføring av bilrestriktive tiltak i byer og tettsteder,
samt økt bruk av fornybar energi og ny teknologi. Tiltak
innen disse områdene dekkes også av allerede vedtatte
handlingsprogram i regional plan for samordna areal og
transport (ATP) i Telemark (Telemark fylkeskommune,
2015), ATP Grenland (Telemark fylkeskommune, 2014)
og Bypakke Grenland (Telemark fylkeskommune, 2017).
Tilrettelegging for godstransport på sjø og bane, som
reduserer behovet for transport på vei, følges opp i Plan for
intermodal godstransport i Telemark og Vestfold (Vestfold
og Telemark fylkeskommuner, 2015).

Strategier
•

Korte ned reiseavstander gjennom
fortetting med kvalitet

•

Styrke kommunenes arbeid med
sentrumsutvikling og samordnet areal- og
transportplanlegging

•

Styrke arbeidet for bærekraftig reiseliv

•

Øke attraktivitet for gange, sykling og
kollektivreiser

Indikatorer

Holdningsskapende arbeid knyttet til forbruks- og
reisevaner er omtalt under satsingsområde 3: Skape
holdningsendring og samarbeidsarenaer.
Foto: Dan Riis

•

Boligenes avstand til avtaleområdets større sentra
(Matrikkelen, GIS)

•

Besøks- og arbeidsplassintensive virksomheters
avstand til avtaleområdets større sentra
(SSB, GIS)

•

Befolkningsvekst (SSB)

•

Andelen nye boliger innenfor by-båndet i
Grenland (Matrikkelen, GIS)

•

Utvikling i klimagassutslipp fra vei (SBB)
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relokalisering, transformasjon og høyere arealutnyttelse i
sentrale områder. Med ytterligere fortetting i sentrum og
tettstedene rundt, er det viktig at klimatilpasning inkluderes
i lokal og regional bolig-, areal- og transportplanlegging.
Vi bør styrke kommunenes arbeid med sentrumsutvikling,
eksempelvis ved hjelp av tilskudd og faglig støtte.

Foto: Dan Riis

Arealbruk er all transports mor
Arealbruk legger føringer for fremtiden, og premissene
for framtidig transportbehov blir lagt for hver avgjørelse
i hver arealplan. Det er viktig å øke utnyttingsgrad, både
i sentra, men også i boligområder og næringsområder i
arealplanleggingen.
Fortettingsstrategien i ATP Telemark og Grenland skal som
et minimum videreføres i kommende rulleringer av areal- og
transportplaner. I disse planene er det vedtatt at minimum
80 prosent av boligbyggingen i Grenland, og 70 prosent av
boligbyggingen i resten av kommunene i Telemark, skal skje
innenfor sentrums- og tettstedsgrensene ved transformasjon
eller fortetting. Hver enkelt kommune definerer selv
sentrums- og tettstedsgrense i kommuneplanens arealdel, og
oppfordres til forsterket fortetting innenfor disse grensene.

Byer og tettsteder må knyttes sammen av et reisenettverk
med gode klimavennlige alternativer for gange og sykling
på korte og mellomlange avstander, og kollektivtransport
på lengre avstander. For flere miljøvennlige reiser med
kollektivtransport må det utvikles og fremmes samarbeid
mellom aktører i kollektivknutepunkt, der fylkeskommunen
har et samordningsansvar. For nytte av tiltakene er det
helt nødvendig med samtidige bilrestriktive tiltak som
bompenger eller veiprising, parkeringsrestriksjoner der det er
tilbud om kollektiv transport, og å ikke øke veikapasiteten.

Rett lokalisering
Lokalisering med rett virksomhet på rett sted er viktig,
både når det gjelder nye arbeidsplasser, handel og andre
servicetilbud. Kommunene bør gjennom sine arealplaner ta
en mer aktiv rolle i tilrettelegging for rett lokalisering, evt.

Handel bør etableres i sentrum og nær større knutepunkt
for god tilgjengelighet for dem som ikke disponerer eller
ikke ønsker å bruke bil. Strategi for næringsareal i Grenland
(Grenlandskommunene og Telemark fylkeskommune, 2017)
og ATP Telemark sier tydelig at lokalisering av handel,
tjenester og arbeidsintensive næringer skal skje i sentra.
Alle offentlige arbeidsplasser og tjenesteyting uten særlige
arealkrevende behov bør lokaliseres i sentrum. Større
offentlige arbeidsplasser, spesielt kontorarbeidsplasser,
som ligger på feil sted eller for langt unna sentrum bør
relokaliseres, og eksisterende arealer kan transformeres til
andre funksjoner.

Ivareta framtidig mobilitet
Overgang til lav- og nullutslippskjøretøy og -maskiner
er sentralt i framskrivningen av klimagassutslipp fra veiog anleggstrafikk. Imidlertid er det viktig at framtidens
teknologimuligheter ikke blir en hvilepute for å unngå å ta
gode og ansvarlige avgjørelser innen arealbruk i dag. Også
framtidig mobilitet blir bedre ivaretatt når avstander er
korte. I tillegg bidrar fortetting til å verne natur og dyrka
mark, da unngås byspredning og overforbruk av arealer i
randsonene.
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Satsingsområde 1.2

Grønn industrivekst med
klimateknologi og CCUS

CO2

CO2
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Satsingsområdet for reduksjon av klimagassutslipp innen
industri, næringsliv og teknologi er bærekraftig omstilling
både gjennom CO2-fangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS)
og løsninger som reduserer energibruken, effektuttaket og/
eller klimagassutslippene i produksjonsprosesser. Målet
er å redusere klimagassutslippet fra industrien i Telemark
ved å tilrettelegge for betydelig grønn vekst basert på
forskningsbasert innovasjon innen klimateknologi og
implementering av CCUS.

Delmål
•

Redusert klimagassutslipp fra industrien i
Telemark gjennom grønn vekst

Grønn vekst er økonomisk vekst uten at miljøskadene
øker eller naturen ødelegges. Målet med grønn vekst er
at samfunnet skal bli rikere uten at det går utover miljø
og klima. Handlingsprogrammet for regional plan for
nyskaping og næringsutvikling (2011) har også tiltak som er
relevante innenfor dette området.

Strategier
•

Utforme egne mål for industrisektoren som
minst oppfyller de nasjonale målene om
klimagassreduksjon

•

Bidra til økt FoU og innovasjon innen grønn
vekst og CCUS

•

Føre en forutsigbar politikk med tydeligere støtte
og virkemidler for klimateknologi og CCUS i
industrien

Indikatorer

Foto: Bjørn Harry Schønhaug

•

Fastsetting av egne ambisiøse klimamål i
industrien

•

Utvikling i klimagassutslipp fra industri og
bergverk (SSB)

•

Antall gjennomførte forskningsprosjekter koblet
til grønn vekst og CCUS (EU, NFR, OFF)

•

Antall tonn CO2 lagret/utnyttet (industriens
egne tall på sikt)
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Veikart og klimaregnskap
Reduksjon i klimagassutslipp fra industri og
bergverkssektoren er avgjørende for at Telemark skal nå
de regionale klimamålene. I Veikart for prosessindustrien
(Norsk Industri, 2016) beskrives teknologiske muligheter
og effektiviseringstiltak som kan bidra til å nå målene i
Parisavtalen. CCUS blir tydelig pekt på som det viktigste
tiltaket for å redusere klimagassutslipp fra industrien.
Potensialet ligger på 5,5 mill. tonn CO2e per år innen 2050.

Telemark har en unik posisjon til å løse de nasjonale og
globale klimautfordringene gjennom klimateknologi, og
spesielt CO2-fangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS).
Fylket har de to største CO2-punktutslippene i Norge for
landbasert industri; Norcem i Brevik og Yara på Herøya.
Kombinert med regionalpolitisk vedtatte mål om å stimulere
til forskningsdrevet innovasjon og utviklingsprosjekter
innen energieffektivisering og miljøteknologi, gir dette store
muligheter for påvirkning.

Industrien i Grenland har ambisjoner om å lage sitt eget
veikart for å bli «klimapositive». Dette bør være en konkret
plan for industrien i hele Telemark, og med mål som minst
oppfyller de nasjonale målene om klimagassreduksjon
frem mot 2050. Gjennom dette veikartet må sentrale
industriaktører oppfordres til å sette seg ambisiøse klimamål.
Samtidig bør industri og næringsliv oppfordres til å
kontinuerlig føre klimaregnskap og måle effekter av tiltak
for å forbedre sin negative miljøpåvirkning. Dette må sees i
sammenheng med at industrinettverkene i Grenland har tatt
initiativ til klyngen Industrial Green Tech som fikk Arenastatus høsten 2018. Denne miljøteknologiklyngen skal
samarbeide om aktiviteter som skal bidra til en klimapositiv
region.

Regjeringsstøtte til CO₂-fangst
Regjeringen satte i 2015 i gang et demonstrasjonsprosjekt
for å utrede om staten skal bidra til å finansiere et fullskalaprosjekt for fangst og lagring av CO2. I konseptstudiefasen
(avsluttet i 2017) av prosjektet deltok Norcem og Yara.
Dette har gitt kunnskap og innsikt.

I tillegg til miljøeffekten ved å kutte klimagassutslipp, er
det stadig mer lønnsomt for industri og næringsliv å være
klimavennlig. Internasjonale tall viser at både forbrukere og
arbeidstagere blir mer og mer opptatt av bærekraft (Torpp og
Rød, 2017).

Målsetningen for prosjektet er å demonstrere at CCUS
kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt, og dermed et
kostnadseffektivt klimatiltak globalt. Regjeringen ga
i 2018 kun Norcem videre støtte til å gjennomføre et
forprosjekt for CO2-fangst, som basis for en eventuell
investeringsbeslutning i 2020/2021 (Olje- og energi
departementet, 15. mai 2018). Ved Yara vil det fremdeles
satses på teknologi for reduksjon av klimagassutslipp fra
egne produksjonsprosesser, selv om CCUS-prosjektet er
avsluttet. De forsker eksempelvis på muligheter for å kunne
produsere utslippsfri ammoniakk basert på fornybar energi.

Samarbeid med kompetansemiljø
Regjeringens initiativ til forskningsbaserte løsninger for
CO2-reduksjon bør forsterkes i Telemark. Fylket har
et akademisk miljø med god faglig kompetanse innen
karbonfangst, der SINTEF Tel-Tek og Universitetet i
Sørøst-Norge (USN) står i spissen. I tillegg har Telemark
nå fått Arena-klyngen Industrial Green Tech, som har
mål om å løfte regionen til å bli et internasjonalt ledende
kompetansemiljø for grønne teknologiløsninger til det
globale markedet.
Implementering av CCUS og annen klimateknologi
krever ikke bare aktiv deltakelse fra kunnskapsaktører
og prosessindustrien, men også tett samarbeid med
leverandørindustri og det offentlige. Her er det viktig at
fylkeskommunen fyller sin rolle som regional utviklingsaktør
ved å styrke pågående initiativ om å veilede og støtte
forskning og utvikling (FoU) for innovasjon innen klima,
miljø og energi.

Foto: Shutterstock
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Satsingsområde 1.3

God landbrukspraksis

Kompetansesenter
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Satsingsområdet innen landbruk er reduksjon av
klimagassutslipp gjennom god landbrukspraksis.
Målet er å redusere klimagassutslippet per produsert
enhet for å ivareta to viktige nasjonale mål: 1) redusere
klimagassutslippet og 2) øke norsk matproduksjon i
tråd med befolkningsveksten.

Delmål
•

Redusert netto klimagassutslipp per produsert
enhet i landbruket

Landbruks- og matmelding for Telemark
(Telemark fylkeskommune, 2013), samt Regionalt
næringsprogram (RNP) og Regionalt miljøprogram
(RMP) utarbeidet av Fylkesmannen har også tiltak
som er relevante innenfor dette området.

Strategier
•

Øke bruk av klimavennlige driftsformer

•

Øke binding av karbon i jord

•

Øke produksjon og bruk av fornybar energi i
landbruket

Felles for de ulike strategier er behovet for
kunnskapsøking hos etablerte bønder og
kommende generasjoner av bønder for å muliggjøre
måloppnåelse.

Indikatorer

Foto: Unsplash / Nitin Bhosale

•

Utvikling i klimagassutslipp per produsert enhet
i landbruket (SSB)

•

Utvikling i produksjon og bruk av fornybar
energi i landbruket (nettselskaper, NVE)

21 – Mål og satsningsområder

Redusert utslipp fra jordbruket
I 2016 slapp jordbruket i Norge ut omtrent 4,5 millioner
tonn CO2-ekvivalenter i form av metan (CH4) og lystgass
(N2O) (Miljødirektoratet, 18. april 2018). Én kilo metan
eller lystgass bidrar like mye til global oppvarming som
henholdsvis 25 og 298 kilo CO2 (Miljødirektoratet,
22. januar 2015).

2017). Indirekte utslipp fra importerte fôrråvarer, samt
binding og lagring av karbon i jorda er ikke inkludert her.

Siden 1990 har utslippene av klimagasser fra jordbruket gått
ned med over fem prosent. Størrelsen på utslippet er sterkt
relatert til antall drøvtyggere, ettersom disse produserer
metangass fra naturlige prosesser i fordøyelsen (Landbruksog matdepartementet, 2016).

Matsikkerhet og klimagassreduksjon
Landbruket blir i stor grad blir styrt av landbrukspolitiske
virkemidler, og regjeringen har et mål om å øke mengden
norskprodusert mat for å ivareta matsikkerheten. Gitt dette
målet om produksjonsøkning, er CO2-reduksjonspotensialet
i jordbruket frem mot 2030 anslått til å ligge mellom 10 og
20 prosent (Landbruks- og matdepartementet, 2016). Det
er viktig at fylkeskommunen benytter sin rett til å komme
med innspill til jordbruksforhandlingene, og på den måten
påvirker klimatiltak i landbruket.

Telemark bidrar i liten grad til det nasjonale utslippet,
grunnet et relativt lavt antall husdyr. Klimagassutslippet fra
jordbruket i Telemark ligger på 92 000 tonn CO2e årlig, som
utgjør 3 prosent av totalutslippet i fylket (SSB, 14. desember

For å oppfylle målene om matsikkerhet og
klimagassreduksjon samtidig, må klimagassutslippet
reduseres per produsert enhet i jordbruket. Denne
reduksjonen per produsert enhet bør gjøres gjennom

Foto: Ingrid Strande

god jordbrukspraksis, med spesiell vekt på de områder
der utslippet er størst. For å redusere det omfattende
metanutslippet fra drøvtyggere som utgjør typisk halvparten
av klimagassutslippene fra jordbruket, er det nødvendig med
klimavennlig håndtering av husdyrgjødsel og optimalisert
fôring.
Lystgass fra jorda står for 37 prosent av jordbrukets utslipp,
og for å redusere dette er drenering viktig. Ytterligere
reduksjon av klimagasser krever klimavennlige driftsformer,
økt karbonbinding i jord, samt større produksjon og bruk av
fornybar energi i jordbruket. Sistnevnte er også omtalt under
satsingsområde 1.5 Fornybar bioenergi og mikrokraftnett.
Endring i klimaet har stor betydning for målet om
økt matproduksjon. Klimatilpasning er omtalt under
satsingsområde 2 Klimatilpasning i alle regionale og
kommunale planer.

Skogen har et netto-opptak av CO2
Naturlig karbonlagring skjer gjennom plantenes fotosyntese.
I Norge tar skogarealene opp like mye klimagasser som
halvparten av det totale nasjonale utslippet. Basert på et
stående volum på ca. 70 millioner m³, er det bundet 125
millioner tonn CO2e i skogen i Telemark. Avvirkningen er
langt lavere enn tilveksten, og dette betyr en kontinuerlig
økning i karbonlageret i skogen. Foredling og bruk av
skogråstoff omtales i forbindelse med produksjon av
bioenergi under satsingsområde 1.5 og materialvalg i
byggeprosjekter under satsingsområde 1.6.
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Satsingsområde 1.4

Rehabilitering og energiomlegging
i eksisterende bygg
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Satsingsområdet for reduksjon av klimagassutslipp innen
energiforsyning og energibruk i bygg er rehabilitering
og energiomlegging i eksisterende bygningsmasse. Målet
er å redusere energibruk i eksisterende offentlige bygg,
næringsbygg og private boliger i Telemark.

Klimakrav til nye bygg og anleggsvirksomhet i forbindelse
med byggeprosjekter, omtales under satsingsområdet 1.6
Sirkulær økonomi gjennom offentlige anskaffelser.

Delmål
•

Redusert energibruk i offentlige bygg,
næringsbygg og private boliger i Telemark

Strategier
•

Bidra til energiomlegging og rehabilitering av
eksisterende offentlige bygg og næringsbygg

•

Stimulere til energiomlegging og energisparing i
private husholdninger

Indikatorer

Foto: Dan Riis

•

Utvikling i klimagassutslipp fra oppvarming –
utfasing av fossile energikilder (SSB)

•

Utvikling i forbruk av elektrisk kraft (SSB)

•

Utvikling i andel lokalprodusert fornybar energi
i bygg (nettselskaper, NVE)
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Oppgradering lønner seg
Å redusere klimabelastningene handler om mer enn å
bygge nye energieffektive hus. Eksisterende hus er en stor
ressurs fordi de allerede er bygd, og klimagassutslippene
ved materialproduksjon, transport og bygging dermed er
unnagjort. Bygg og energisystemer har potensielt lang
levetid, og det er viktig å sørge for at denne levetiden oppnås
og i flere tilfeller utvides.

Telemark fylkeskommune og kommunene i Telemarks
virksomhet har et klimagassutslipp fra energi, bygg
og infrastruktur på henholdsvis ca. 26 000 og 54 000
tonn CO2e (Asplan Viak, 2017). Det bør settes i gang
et systematisk arbeid for vedlikehold, rehabilitering og
energiomlegging i kommunale og fylkeskommunale bygg.
Bygg definert som kulturminner trenger spesiell tilpasning
for å ivareta deres historiske verdi på best mulig måte.

Under halvparten (47 prosent) av Norges befolkning
vurderer energistandarden på boligen sin som bra (TNS
Gallup, 2016). Imidlertid kan skånsom oppgradering, nøye
valgte energitiltak og veiledning i energibesparende atferd
gi svært redusert energibruk i eldre bygg. Ved rehabilitering
og energiomlegging av et eldre hus (>60 år) vs. bygging av et
nytt, vil det ta over 50 år før det klimamessig vil lønne seg å
bo i det nye huset (Riksantikvaren, 2016).

Foto: Sigurd Svela

Telemark har mange gamle bygg
Hele 73 prosent av Telemarks totale boligmasse ble
oppført før 1990, og vil være over 60 år i 2050. Potensialet
for redusert energibruk i bygg gjennom rehabilitering og
energiomlegging er dermed stort – spesielt kombinert med
energieffektivisering.
Av klimafotavtrykket til husholdningene i Telemark, utgjør
energi, hus og bolig 390 000 tonn CO2e (Asplan Viak,
2017). Ved å stimulere befolkningen til å gjennomføre enkle
energisparetiltak, oppgraderinger og rehabiliteringstiltak i
egen bolig, vil vi kunne oppnå betydelige utslippskutt.
Foto: Tom Riis
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Satsingsområde 1.5

Fornybar bioenergi
og mikrokraftnett

BIOenergi
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Satsingsområdet innen fornybar energiproduksjon er
fornybar bioenergi og mikrokraftnett (MicroGrid). Målet er
å øke produksjonen av fornybar bioenergi og samtidig øke
bruken av mikrokraftnett for forenkling av kraftutveksling for
små produsenter av fornybar energi i Telemark. Økt fornybar
produksjon skal i minst mulig grad gå på bekostning av
biologisk mangfold.

Delmål
•

Satsingen er i tråd med vedtatt nasjonal politikk om at
forsyningssikkerhet, klima og næringsutvikling må sees
i sammenheng for å sikre en effektiv og klimavennlig
energiforsyning (Meld. St. 25, 2015–2016).

Foto: Dan Riis

Økt produksjon av fornybar bioenergi og
etablering av mikrokraftnett basert på fornybare
energikilder

Strategier
•

Øke kompetanse om miljøvennlig produksjon
og bruk av fornybar bioenergi i næringsliv og
offentlig sektor

•

Mer effektiv utnyttelse av lokal biomasse i
fornybar bioenergiproduksjon

•

Øke miljøvennlig bruk av fornybar bioenergi
og teknologi som fører til reduserte utslipp fra
transport og ikke- veigående mobile maskiner

•

Øke distribuert energiproduksjon på lav- og
mellomspenningsnivå (sol- og vindenergi)

•

Ta i bruk løsninger for å distribuere og lagre
fornybar energi fra småskala-anlegg

Indikatorer
•

Utvikling i produksjon og bruk av biodrivstoff
(SSB)

•

Utvikling i GWh bioenergi produsert (SSB)

•

Andel av bioressursene i Telemark som utnyttes
(skogeiere, Fylkesmannen)

•

Antall mikrokraftnett opprettet i Telemark – av
lokale bedrifter (nettselskapene)

•

Utvikling i andel lokalprodusert fornybar energi
(NVE, nettselskapene)
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Mikrokraftnett kan gi makroeffekt
Mikrokraftnett, eller MicroGrid, er betegnelsen på et
distribusjonssystem med lokal produksjon og energilagring.
Det kan sammenlignes med en nedskalert versjon av
kraftsystemet. Ved hjelp av et slikt system vil boligområder
kunne produsere (sol, vind), lagre og bruke sin egen energi
isolert i mikrokraftnettet, og kun være koblet til det
overliggende nettet for distribusjon og sikkerhet.
Også i landbruket er det et stort potensial for lokal
produksjon, lagring og distribusjon av fornybar energi.
Solenergi på driftsbygninger kombinert med batterilagring
og avanserte kontrollsystem vil kunne utvikles og
demonstreres i Telemark for så å eksporteres til resten av
landet.

Foto: Shutterstock

Store bioressurser i Telemark
FNs klimapanel, EU, norske myndigheter og private
interesseorganisasjoner påpeker at bioenergi er en viktig
del av energiløsningen i lavutslippssamfunnet. Mange av
klimatiltakene som er blitt utredet innebærer en omlegging
fra fossil energi til fornybar bioenergi. Ett av virkemidlene
i Norge er innføringen av et omsetningspåbud for flytende
biodrivstoff. I 2017 var kravet at 7 prosent av alt drivstoff
som ble omsatt til veitrafikk skulle være biodrivstoff.
Telemark har store uutnyttede biomasseressurser fordelt over
hele fylket. Skogråstoff bør i større grad foredles lokalt til

produkter med høyere verdi. Dette kan være energiprodukter
som pellets, biokull, drivstoff og potensielt nyttbare biprodukter.
I landbruket er det store muligheter for desentralisert
produksjon av biogass fra husdyrgjødsel og organisk
avfall. Det bør legges vekt på produksjon som minimerer
transportkostnader og er kostnadseffektiv i liten skala.
For å nå målet om økt fornybar bioenergiproduksjon, må
kompetansen på området økes. Dette krever FoU-samarbeid
mellom næringsliv, offentlig sektor og det etablerte
kunnskapsmiljøet i Telemark på biogass, bioelektrokjemi,
biokarbon og pyrolyse.

For at mikrokraftnett skal kunne etableres, bør det
tilrettelegges for distribuert fornybar energiproduksjon
f.eks. via solcelleanlegg og vindturbiner. Både produksjon
av fornybar energi og digitalisering av energiforsyningen gir
store muligheter for leverandører og nettselskap.
Ett storskala mikrokraftnett-testanlegg for lokal produksjon,
lagring og distribusjon av strøm er under utvikling gjennom
FoU-prosjektet Skagerak EnergiLab i regi av Skagerak
Energi og fotballklubben Odd. Vi bør legge til rette for
utvikling og bruk av løsninger for distribusjon og lagring
av energi fra småskala energianlegg basert på fornybare
energikilder i Telemark.
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Satsingsområde 1.6

Sirkulær økonomi gjennom
offentlige anskaffelser

Klima& miljøkrav
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Satsingsområdet for reduksjon av klimagassutslipp innen
innkjøp, forbruk og avfall, er sirkulær økonomi gjennom
offentlige anskaffelser. Målet er å redusere utslipp fra
offentlige innkjøp og omdanne mer av Telemarks avfall fra
verdiløst til verdifullt.
Påvirkning av befolkningens forbruksmønster i
klimavennlig retning omtales under satsingsområde 3 Skape
holdningsendring og samarbeidsarenaer.

Delmål
•

Redusert utslipp fra offentlige innkjøp og økt
omdanning av avfall fra verdiløst til verdifullt

Strategier
•

Ta klimahensyn i alle offentlige anskaffelser

•

Sørge for at tjenestereiser foregår mest mulig
klimavennlig

•

Øke materialgjenvinningsgraden

•

Redusere avfallsmengden

Indikatorer

Foto: Shutterstock

•

Utvikling i antall offentlige anskaffelser med
reelle klimakrav (interne tall)

•

Utvikling i utslipp fra innkjøp i virksomhetens
klimafotavtrykk (klimakost, interne tall)

•

Utvikling i utslipp fra reise og transport i
virksomhetens klimafotavtrykk (klimakost,
interne tall)

•

Utvikling i mengde totalavfall og andel av
avfallet som går til gjenvinning (SSB)

•

Utvikling i mengde matsvinn per innbygger/
virksomhet (SSB)
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Stort klimafotavtrykk fra innkjøp
Det offentlige gjør innkjøp for flere hundre milliarder kroner
årlig. For en gjennomsnittskommune i Norge er 80 prosent
av klimafotavtrykket knyttet til innkjøp av varer og tjenester
(Asplan Viak, 2017). Ved å være en foregangsaktør som
setter strenge krav til klima og miljø i sine anskaffelser, kan
det offentlige bidra til store reduksjoner i klimagassutslipp.
Telemark fylkeskommune og kommunene i Telemark har
store utslipp knyttet til kjøp av varer og tjenester (Asplan
Viak, 2017). For fylkeskommunen er store deler av utslippet
knyttet til innkjøp av kollektivtjenester, bygg og fylkesveier
(Fig.3). Tilsvarende er kommunenes klimafotavtrykk
dominert av innkjøp av forbruksvarer og tjenester, samt
investering i bygg og infrastruktur (Fig. 4).
Kunnskap til å kjøpe grønt
Forbruk kan påvirke klimagassutslipp direkte ved bruk av
drivstoff/fyringsolje og indirekte ved kjøp av importerte
varer. Tiltak mot overforbruk er for noen varegrupper
relativt enkelt. Det gjelder å redusere innkjøpsmengde og
kjøpe miljøsertifiserte produkter. Klimagassutslipp fra mat
kan reduseres ved å kjøpe kortreiste matvarer og mindre
kjøtt og unngå matsvinn. For andre varegrupper, eksempelvis
helsemateriell, kan det være vanskeligere å redusere
klimagassutslippet.

med på å løse samfunnsutfordringer, fremme utviklingen
av miljøteknologi og gi bedre produkter og tjenester for
sluttbruker (Direktoratet for forvaltning og IKT, 2014).
Dette krever økt bestillerkompetanse i offentlig sektor.
Å ta miljøhensyn gjennom offentlige innkjøp har ikke bare
stor klimaeffekt i seg selv, men kan også være en viktig en
symbolhandling. Som driver av videregående skole kan
fylkeskommunene velge klima-, energi- og miljøvennlige
skole-PCer, gjennom kollektivtrafikken er fylkeskommunen
potensielt en stor bruker og reklameplakat for fornybare og
klimavennlige drivstoff.

Avfall er ressurser på avveie
Innkjøp gir avfall. Hvert år bidrar husholdningene i
Telemark med rundt 530 kg avfall per innbygger årlig.
Det er nesten 100 kg over landssnittet. Denne betydelige
avfallsmengden kan bety at vi ikke bare kaster mye, men

Det er behov for økt bevissthet om «grønne» muligheter i
bestiller-rollen. Ved bruk av innovative anskaffelser i tråd
med Nasjonalt program for leverandørutvikling, kan vi sette
krav til leverandørene. Slike innovative anskaffelser kan være
Foto: Unsplash - Jon Moore

at vi også er flinke til å levere til gjenvinningsstasjonene.
Likevel kan noe av avfallet heller repareres, noe kan
gjenbrukes og mye kan gjenvinnes. Innkjøp og gjenbruk av
reparerbare kvalitetsprodukter med lang levetid er viktig
for å redusere klimafotavtrykket vårt, og bør vurderes ved
offentlige anskaffelser.
For å sikre optimal utnyttelse av avfall som ressurs, er
det viktig at kommuner, bedrifter og egen befolkning
er oppdatert på alle avfallsreglene. Vi må sikre tilgang
på gode nok ordninger slik at viktige ressurser blir
materialgjenvunnet og kan bidra til økonomien i flere
omganger. Her kan offentlig sektor være et forbilde ved å
redusere avfallsmengden og øke materialgjenvinningsgraden
i tråd med det nye avfallsregelverket fra EU (Bjørndal,
19. september 2017).
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Satsingsområde 2

Klimatilpasning
i alle regionale og
kommunale planer

Klimatilpasning
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Satsingsområdet for klimatilpasning er knyttet til
kommunale og fylkeskommunale samfunns-, areal- og
reguleringsplaner. Målet er å forebygge konsekvenser
av klimaendringer i Telemark ved å ta hensyn til
klimatilpasning i alle planer.

Delmål
•

Forebygge negative konsekvenser av
klimaendringer i Telemark

Strategier
•

Definere de viktigste tiltakene for
klimatilpasning og innarbeide dem i
fylkeskommunale og kommunale planer og
budsjett for gjennomføring

•

Øke kommunenes kompetanse og samarbeid
innen klimatilpasning og planarbeid

•

Vektlegge klimatilpasning i regulering av
vassdragene

•

Bedre klimatilpassede metoder i landbruket

Indikatorer

Foto: Bjørn Harry Schönhaug

•

Utvikling i antall kommuner med definerte
klimatilpasningstiltak i budsjettet (interne tall)

•

Utvikling i antall registrerte
naturskadehendelser/utbetalte kroner i erstatning
(forsikringsselskapene)

•

Utvikling i andel oppdaterte overvanns-,
flomsone-, skred- og stormflokart, samt ROSanalyser (interne kommunale tall)
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Forebygging er viktigst
Det overordnede nasjonale målet om å forberede og tilpasse
samfunnet til klimaendringene, er et mål om å redusere
konsekvenser av klimaendringer. I årsmeldingen for 2016 fra
Statens naturskadefond, kommer det fram at det i Telemark
ble utbetalt 11,2 millioner kroner i erstatning – mest til
veier/broer med 7,7 millioner kroner. Deretter fulgte dyrka
mark/jordbruksarealer med 1,9 millioner kroner.
Forebyggende tiltak er aller viktigst for å redusere
naturskade og andre konsekvenser av klimaendringer
i Telemark. Dette gjøres mest effektivt ved at
fylkeskommunen og kommunene definerer de viktigste
tiltakene for klimatilpasning og innarbeider dem i budsjettet.
Planlegging av håndtering av klimarelaterte hendelser
(beredskap) bygger på den kunnskapen som tilegnes i den
forebyggende fasen. Satsing på forebygging bør prioriteres
foran beredskap i klimasammenheng siden vi har et
organisert beredskapssystem som vil være operativt ved
en klimarelatert krisehendelse (Fylkesmannen i Telemark,
2016).

Fylkeskommunen er også en betydelig infrastruktureier,
blant annet er fylkeskommunen ansvarlig for fylkesveiene.
Fylkesmannen har i oppgave å være en pådriver for
kunnskapsbasert klimaarbeid lokalt og regionalt gjennom
veiledning og tilsyn. Alle statsetater har et selvstendig ansvar
for å forebygge og håndtere klimahendelser i sin sektor.
Dagens plansystem tar i stor grad hensyn til vær- og
naturhendelser, men det mangler en tilfredsstillende
integrering av hensynet til framtidige klimaendringer. Dette
blir vektlagt i ny statlig planretningslinje for klima- og
energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene fasttatt

Klimatilpasning i planlegging
Kommunen er etter lov om planlegging og byggesaks
behandling (plan- og bygningsloven, PBL) ansvarlig
for at naturfare, herunder fare for flom og skred, blir
vurdert og tatt tilstrekkelig hensyn til i arealplanlegging
og byggesaksbehandling. Fylkeskommunen er regional
planmyndighet og har ansvar for å ta inn klimatilpasning
i utarbeidelse av regionale planer etter PBL.
Foto: Bjørn Harry Schønhaug

28. september 2018 og hjemlet i PBL § 6-2 .Behovet for å
inkludere klimatilpasning er spesielt viktig i regional bolig-,
areal- og transportplanlegging. Vi må unngå å bygge oss inn
i mer sårbarhet.
Arbeidet med klimatilpasning skal bidra til at samfunnet blir
bedre rustet til å møte klimaendringene, gjennom å sikre at
kommuner og fylkeskommuner unngår eller begrenser risiko,
sårbarhet og ulemper og drar nytte av eventuelle fordeler som
følge av endringer i klimaet (Statlige planretningslinjer for
klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, 28.09.18).
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Økt kompetanse og samarbeid
For at målet om innarbeiding av klimatilpasning skal nås,
bør kommunene øke sin kompetanse og sitt samarbeid
innen klimatilpasning og planarbeid. Kommunene er
førstelinjen i tilpasningsarbeidet. De skal kartlegge områder
som er sårbare for klimaendringer, utarbeide risiko- og
sårbarhetsanalyser og drive opplysningsarbeid overfor
nærings- og samfunnsaktører i kommunene.
Områder som tidligere ble ansett som trygge kan nå utsettes
for uheldige konsekvenser grunnet klimaendringene.
Gammel kunnskap må derfor suppleres med oppdaterte
faglige råd der nødvendige sikkerhetsmarginer innarbeides
for å kunne være rustet til å møte mer ekstremvær og
minimere risikoen for store ødeleggelser.
De fleste vassdragene i Telemark er i stor grad regulert
gjennom strømproduksjon og mulighet for magasinering
av vann. Dette gir en særdeles god mulighet til et
godt samarbeid med regulantene om håndtering av og
forebyggende tiltak knyttet til flom. Klimatilpasning bør
inkluderes ved revisjon av konsesjonsvilkår.

Mer enn syv av ti (71 prosent) nordmenn mener vi
trenger mer forskning for å tilpasse oss klimaendringer.
TNS Gallup, 2016
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Satsingsområde 3

Skape holdningsendring
og samarbeidsarenaer
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Satsingsområdet innen samordning og formidling er å
skape holdningsendring og samarbeidsarenaer. Målet er
å få til klimahandling i Telemarksamfunnet gjennom økt
kompetanse og samarbeid.

Delmål
•

Økt kompetanse og samarbeid for å få til
klimahandling i Telemarksamfunnet

Strategier
•

Skape arenaer for kunnskapsformidling og
tiltaksgjennomføring

•

Samordne anskaffelse av klimakunnskap
(løsninger på felles utfordringer)

•

Forsterke og formidle effekter av eget
klimaarbeid

•

Øke kunnskapen om klima og miljø og
koblingen mellom disse blant innbyggerne i
Telemark

•

Gjøre klimaendringene relevant for barn og
ungdom

•

Gjennom videregående opplæring, øke
kompetanse innen strategiene i den regionale
klimaplanen

Indikatorer

Foto: Håkon Nordby / Visit Telemark

•

Utvikling i klimagassutslippet til medlemmer i
det fremtidige klimanettverket (interne tall)

•

Utvikling i klimafortavtrykket til befolkningen
(klimakost, SSB)
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Klimabevissthet i Telemark
Klimabarometeret til TNS Gallup (2016) viser at 25 prosent
av befolkningen mener at klimasaken er en av Norges tre
største utfordringer. Dette tallet er enda høyere blant unge.
Nesten halvparten (46 prosent) av befolkningen bekymrer
seg for konsekvenser av klimaendringer for seg og sine, og
synes Norge gjør for lite for å tilpasse seg klimaendringene.
Befolkning i Norge ga i gjennomsnitt terningkast 3 da de
ble bedt om å vurdere egen kommunes innsats for å redusere
klimagasser (TNS Gallup Klimabarometer, 2016). Hele
23 prosent av innbyggerne er ikke kjent med hva egen
kommune gjør. Mangler det på tiltak eller kommunikasjon i
disse kommunene? Av fylkene i Norge får Telemark høyest
score (terningkast 3,4).

Holdningsendring
Fylkeskommunen og kommunene kan påvirke innbyggernes
handlinger med betydning for klimagassutslipp og
energisparing. Dette kan gjøres gjennom kommunikasjon
av eget klimaarbeid, formidling av klimakunnskap og
tilrettelegging for klimahandlinger.
Holdninger til miljøspørsmål og forbruksmønster etableres
tidlig i livet og kan være basert på kunnskap eller være
ervervet gjennom egenerfaring. Men i mange tilfeller er
holdninger overtatt relativt ureflektert fra foreldre, venner og
andre grupper man har valgt å identifisere seg med.

Det er ikke nødvendigvis slik at endring i holdning til klima
fører til atferdsendring. Det er ofte enklere å endre atferd
hvis det blir tilrettelagt for enkle og konkrete handlinger,
som sortering av avfall. Kildesortering er det tiltaket
som folk flest sier de har bidratt med for å begrense egen
belastning på miljøet (TNS Gallup, 2016).

Klimanettverket bør knyttes opp til, og ikke være i
konkurranse med, andre klimanettverk i regionen som f.eks.
Bygg i Tre og Arena-klyngen Industrial Green Tech. Disse
nettverkene bør optimalt sett være komplementære, styrke
hverandre og ha godt samarbeid og tydelig rolleavklaring.

Det er viktig å inkludere barn og ungdom i arbeidet
med å skape holdningsendring i klimavennlig retning.
Dette kan gjøres ved å formidle klimakunnskap gjennom
undervisningsopplegg som bidrar til økt forståelse og
engasjement.

Samarbeidsarenaer
For å oppnå målene i den regionale klimaplanen for
Telemark 2019–2026, er det behov for samarbeid på tvers
av sektorer og forvaltningsnivå. Fylket består av mange små
og store kommuner og bedrifter. Men det mangler gode
samarbeidsarenaer med tilgang på oppdatert kompetanse
om klima og klimatiltak. Dette til tross for at vi har
kunnskapsmiljøer i Telemark med betydelig kompetanse på
området.
Gjennom forprosjektet «Klimanettverk i Telemark»
(Bergfald Miljørådgivere, 2018), ble det klart at det er stor
interesse i Telemark for deltakelse i et fylkesnettverk for
klima. Klimanettverket bør være et samordningsforum for
gjennomføring av klimatiltak og klimaplanprosesser, og
organisert deling av oppdatert kunnskap og klimaløsninger.
Foto: Dan Riis
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For å nå målene om å redusere klimapåvirkningen i
Telemark er det viktig å gjennomføre konkrete tiltak i
tråd med strategiene i planen. I handlingsprogrammet
er det foreslått tiltak med varierende påvirkningskraft
på klimagassutslipp og klimatilpasning. Det er også stor
forskjell på tilgangen til indikatorer for å måle effekten
av tiltak innen de ulike strategiene. Utvikling av gode
indikatorer vil det arbeides videre med som et eget tiltak i
handlingsplanen.
Figur 5 viser mulig reduksjon i direkte klimagassutslipp
frem mot 2030 og 2050. Målet om 30 prosent reduksjon
innen 2026 (i forhold til 2015-nivå) er realistisk dersom
vi gjennomfører tiltakene i handlingsprogrammet i
klimaplanen og tilhørende regionale ATP-planer. Spesielt
viktig blir det å redusere utslipp fra veitrafikk.
I figuren er ikke utslipp fra industri og bergverk
inkludert. Dersom Telemark skal nå klimamålet om 40
prosent reduksjon i klimagassutslipp innen 2030, må det
gjennomføres effektive tiltak innen industri og bergverk, der
CCUS trekkes frem som det viktigste.

Figur 5:

Framskrivninger av direkte klimagassutslipp i Telemark, basert på estimert effekt av tiltak i klimaplanen.
(fra Asplan Viak, 2017)
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Tett samarbeid er nødvendig
Fylkeskommunen kan ikke løse klimautfordringene
alene. Dette må skje i tett samarbeid med Fylkesmannen,
kommunene, forsknings- og kompetansemiljøer,
næringslivet, frivillige organisasjoner og andre sentrale
aktører i fylket. Plan og bygningsloven § 8–2 sier at
«Regional plan skal legges til grunn for regionale organers
virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og
virksomhet i regionen».
Samfunnsaktørenes roller og ansvar for å følge opp regional
klimaplan 2019–2026 er beskrevet i kapittelet om roller og
ansvar. Fylkeskommunen har imidlertid ansvar for å legge
til rette for en god samordning og koordinering av ressurser,
kunnskap og tiltak som understøtter de vedtatte mål og
strategier i planen. Dette er tenkt skal skje blant annet på
følgende måte:

Fylkesting og fylkesutvalg
Fylkeskommunen er utpekt som regional planmyndighet
gjennom plan- og bygningsloven. Fylkestinget har ansvar
for å vedta Regional klimaplan for Telemark 2019–2026.
Fylkesutvalget vedtar årlige handlingsprogram. Regionale
planer gir en strategisk retning som er førende for
kommunal planlegging og statlig virksomhet. Fylkestinget
satt i sak 121/16 (07.12.16) av 10 millioner kroner i et
Klimaplanfond til gjennomføring av tiltak i den regionale
klimaplanen for perioden 2017-2020. Det er viktig at
fylkeskommunen bygger Klimaplanfondet videre.

Telemark fylkeskommune – alle avdelinger
Fylkeskommunen skal gjennom den regionale klimaplanen,
og andre regionale planer og strategier, inkludere
klimahensyn i egne oppgaver og virkemidler.
Arbeidsgrupper
Innen hvert satsingsområde i klimaplanen vil det være
en arbeidsgruppe som inviteres til å følge opp det
aktuelle området og komme med innspill til det årlige
handlingsprogrammet. Arbeidsgruppene vil være bredt
sammensatt og basert på arbeidsgruppene som allerede
er etablert i planprosessen. Gruppene var sammensatt av
utvalgte representanter fra sentrale aktører innenfor hvert av
satsingsområdene.

Fylkeskommunen kan ikke løse
klimautfordringene alene. Dette må skje
i tett samarbeid med Fylkesmannen,
kommunene, forsknings- og
kompetansemiljøer, næringslivet,
frivillige organisasjoner og andre
sentrale aktører i fylket.

Regionalt partnerskap Telemark
Regionalt partnerskap ledes av Telemark fylkeskommune
ved næringssjefen, og består av offentlige myndigheter,
næringslivs-, kunnskaps-, og virkemiddelaktører med
betydning for regional næringsutvikling. Partnerskapet
skal arbeide aktivt for bærekraftig utvikling, grønn vekst
og kunnskapsutvikling i Telemark og de fire regionene i
fylket. Målet er å skape økt kunnskap om og tilslutning
til regionale prioriteringer. Dette er en relevant arena for
samarbeid om klimatiltak.

Foto: Håkon Nordby / Visit Telemark
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Roller og ansvar
Det offentliges rolle
Fylkeskommunen
Fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle handler om å
mobilisere og samle alle gode krefter på tvers av sektorer
og nivå i en felles innsats for å skape en bedre utvikling
i regionen. Fylkeskommunen skal være pådriver og
planveileder for klimaarbeidet i fylket, og gi strategisk
retning til samfunnsutviklingen. En sentral oppgave er å
understøtte klimaarbeidet i kommunene og koordinere
offentlig innsats og virkemiddelbruk.

Fylkeskommunen skal også fremme klima innen oppgaver
og virkemidler i egen virksomhet; videregående opplæring,
arealbruk og samferdsel, eiendom, kultur, idrett og friluftsliv
og gjennom egne klima-, natur- og miljøtiltak.
Kommunene
Kommunene er den største leverandøren av tjenester
til befolkningen, og fylkeskommunens viktigste
samarbeidspartner. De skal i sitt arbeid med kommuneplaner
etter plan- og bygningsloven fastsette overordnede klimamål
og understøtte de strategiene som er nedfelt i den regionale
klimaplanen. De skal iverksette nødvendige tiltak for å møte
de lokale klimautfordringene.
Staten
Storting og regjering er gjennom klimaloven forpliktet
til å fremme gjennomføring av Norges klimamål som

ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050.
For å fremme omstilling til et lavutslippssamfunn, skal
regjeringen i 2020 og deretter hvert femte år legge fram for
Stortinget oppdaterte klimamål. Disse skal legge til grunn
beste vitenskapelige grunnlag og så langt som mulig være
tallfestede og målbare.
Miljødirektoratet
Miljødirektoratet har viktige oppgaver som skal bidra til å
nå målene om et stabilt klima og styrket tilpasningsevne.
Miljødirektoratet skal iverksette nasjonal politikk på
klimaområdet, være en pådriver for kunnskapsbasert
klimaarbeid og gi råd og veiledning om strategier og tiltak
i klimaarbeidet. Gjennom støtteordningen Klimasats
administrerer Miljødirektoratet statlige tilskudd til tiltak for
reduksjon av klimagassutslipp i kommunene.
Fylkesmannen
Fylkesmannen er fylkeskommunens viktigste statlige
samarbeidspartner i klimaarbeidet. Fylkesmannen har som
oppgave å samordne statlig virksomhet i fylket og bidra til å
iverksette nasjonal politikk på klimaområdet.

Fylkesmannen har myndighetsutøvelse som sin viktigste
rolle og administrerer flere tilskuddsordninger som er
relevante for gjennomføring av klimatiltak. Fylkesmannen
er noe involvert i selve gjennomføringen av konkrete
klimatiltak.
Fylkesmannen skal være en pådriver for kunnskapsbasert

Foto: Thor Kamfjord

klimaarbeid på lokalt og regionalt nivå. Dette skal skje
blant annet gjennom veiledning om klimaloven, gjennom
tilsyn, og ved at kommunene skal ha tilbakemelding om
hvorvidt klimaarbeidet er ivaretatt i planer etter plan- og
bygningsloven og statlig planretningslinje om klima- og
energiplanlegging i kommunene (Miljøverndepartementet,
2009).
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Forskning- og kompetansemiljøer
Forsknings- og kompetansemiljøer skal framskaffe og
formidle forskningsbasert kunnskap som kan bidra til å
fremme klimakunnskap og bygge broer mellom forskning,
forvaltning og næringsliv. Viktige aktører er Universitetet
i Sørøst-Norge, Telemarksforskning, Sintef Tel-Tek og
Norner.
Næringslivet
Næringslivsaktørene har ansvar for hvordan deres
virksomhet påvirker samfunnsutvikling, klima og miljø.
De har dermed ansvar for å bidra til reduksjon av
klimagassutslipp og klimatilpasning ved å være innovative
og utvikle og tilby klimavennlige produkter og gjøre dem
attraktive og enkle for folk å velge. Næringslivets CO2fond er et viktig virkemiddel for å kutte utslippene fra
næringstransporten, og et viktig supplement til statlige
ordninger for å fremme ny teknologi og redusere utslipp i
transportsektoren (THEMA, 2018).
Frivillige og ideelle organisasjoner
Det er betydelige ressurser innenfor frivillig sektor som
kan mobiliseres i klimaarbeidet. De har viktig kunnskap,
kompetanse og ressurser med betydning for dette arbeidet.
Deltakelse i frivillig sektor er en svært viktig del av
befolkningens samfunnsdeltagelse og sosiale liv. Frivillig
sektor har vist seg som gode bidragsytere til innovative og
kreative løsninger for nye samarbeidsformer, til utforming
og gjennomføring av tiltak.

Foto: Ulrikke Philippi

Innbyggerne
Handlingene til den enkelte borger i Telemark har stor
betydning for at vi skal nå de regionale klimamålene.
Klimautfordringen er så stor og kompleks at vi som
enkeltborgere risikerer å bli handlingslammet. Løsningen
er imidlertid det motsatte, nemlig at vi også som borgere
enkeltvis og kollektivt tar aktivt ansvar for å gjøre klimatiltak
i hverdagen. Klimaplanen skal appellere til hver og en av oss
gjennom økt kunnskap og konkrete tiltak.

Media
Media er folkets hovedkilde til informasjon og nyheter,
og har rolle som kunnskapsformidler i samfunnet. Det de
skriver om, får vi kunnskap om. Medias deltakelse er viktig
i det regionale klimaarbeidet, både for å øke befolkningens
kunnskap om temaet og skape engasjement, handlingsvilje
og aksept for å gjennomføre klimatiltak.
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Handlingsprogram 2019–2026
Hensikt og oppbygning
Her presenteres handlingsprogrammet med tiltak til
strategiene innenfor hvert av satsingsområdene i regional
klimaplan for Telemark 2019–2026. Tiltakene skal
møte fylkets største utfordringer knyttet til reduksjon av
klimagassutslipp og tilpasning til klimaendringer. Det betyr
at tiltak som ut i fra klimagassregnskapet har størst relevans
for reduksjon av klimagassutslipp, skal prioriteres. Det
er viktig å satse bredt og gjøre tiltak innen flere områder
samtidig. De aller fleste tiltakene vil strekke seg over år for å
gi effekt.

Handlingsprogrammet skal rulleres årlig og revideres med
hensyn til justering opp mot 2026-målet etter fire år (i
2022). Revideringen må skje hyppigere dersom det skjer
endringer i nasjonale føringer, tilgjengelige virkemidler,

eller ved tilgang på ny teknologi som kan påvirke vedtatte
tiltak eller klimagassutslipp i betydelig grad. I de årlige
handlingsprogrammene vil tidsplan, finansiering og
resultatmål for tiltakene konkretiseres nærmere.

Målgruppen for planen er hele Telemarkssamfunnet. I
handlingsprogrammet presenteres det derfor tiltak som
fylkeskommunen selv skal gjennomføre, men også tiltak og
oppgaver hos andre viktige aktører i Telemark. Regional
klimaplan skal samordne innsatsen i og for hele fylket
gjennom en felles prioritering av effektive klimatiltak. I
tiltakstabellene er ansvarlig og samarbeidspartnere innen
hvert tiltak rangert etter ansvarsgrad med hovedansvarlig
først. Når det gjelder tiltak der kommunene er satt som
hovedansvarlig, er forankring i kommunale klima- og
energiplaner viktig.
Foto: Marianne Haukås
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Satsingsområde 1.1

Kompakte og attraktive byer og tettsteder
Hovedtema: Arealbruk og transport
Mål: Redusert klimagassutslipp fra transport i Telemark

Strategi

Tiltak

Korte ned reiseavstander
gjennom fortetting med
kvalitet

Oppfordre kommunene i Telemark til å forsterke fortettingen
innenfor sentrums- og tettstedsgrensene, men ivareta
kommunenes mulighet til å legge til rette for at folk skal kunne bo
og leve også utenfor sentrum

Styrke kommunenes arbeid
med sentrumsutvikling
og samordnet areal- og
transportplanlegging

Ansvarlig
og evt. samarbeidspartner(e)

Tidsplan

Finansiering

Telemark fylkeskommune, kommunene,
Fylkesmannen

Planperioden

Driftsbudsjett

Styrke bestemmelser for lokalisering av tertiærnæring, handel,
offentlig og private arbeidsplasser/tjenester, ved rullering av ATP
Telemark/Grenland

Kommunene, Telemark fylkeskommune,
statlige organer, Fylkesmannen, interkommunale
næringsselskap, næringslivet

Planperioden

Driftsbudsjett

Øke gjenbruk og transformasjon for høyere utnyttelse av sentrum

Kommunene, Telemark fylkeskommune,
Fylkesmannen, næringslivet

Planperioden

Driftsbudsjett

Lokalisere kollektivknutepunkt tett opp mot attraktiv
sentrumsutvikling

Telemark fylkeskommune og kommunene,
Fylkesmannen, næringsliv, eiere av knutepunkt

Planperioden

Driftsbudsjett

Støtte og utvikle samarbeidsmodeller og framforhandle avtaler
(pakker) for samordnet areal- og transportplanlegging i byer og
tettsteder

Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen,
Fylkesmannen, kommunene, Jernbanedirektoratet

Planperioden

Driftsbudsjett
Klimaplanfond
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Strategi

Tiltak

Styrke arbeidet for
bærekraftig reiseliv

Sørge for kortreiste og klimavennlige opplevelser

Øke attraktivitet for
gange, sykling og
kollektivreiser

Ansvarlig
og evt. samarbeidspartner(e)

Tidsplan

Finansiering

Telemark fylkeskommune, reiselivsaktører,
friluftslivsorganisasjoner

Planperioden

Driftsbudsjett

Prioritere utbygging av flere snarveier, gang- og sykkelløsninger
og annen tilrettelegging for myke trafikanter

Telemark fylkeskommune og kommunene,
Statens vegvesen, Fylkesmannen, grunneiere

Planperioden

Driftsbudsjett

Utvikle flerfunksjonelle holdeplasser og kollektivknutepunkt
og gi buss fremkommelighetsfortrinn

Telemark fylkeskommune og kommunene, Staten,
Fylkesmannen, næringsliv, eiere av knutepunkt

Planperioden

Driftsbudsjett

Øke andel kollektivreiser gjennom tilbuds-, rute- og
prissamarbeid mellom flere aktører og sektorer

Kommunene, Telemark fylkeskommune,
transportselskapene, næringsliv,
friluftslivsorganisasjoner

Planperioden

Driftsbudsjett

Bidra til at parkering blir benyttet som et virkemiddel for
å redusere bruk av personbil der andre transportmidler er
tilgjengelig

Telemark fylkeskommune, kommunene,
Fylkesmannen, statlige virksomheter

Planperioden

Driftsbudsjett
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Satsingsområde 1.2

Grønn industrivekst med klimateknologi og CCUS
Hovedtema: Industri, næringsliv og teknologi
Mål: Redusert klimagassutslipp fra industrien i Telemark gjennom grønn vekst
Ansvarlig
og evt. samarbeidspartner(e)

Tidsplan

Finansiering

Utarbeide en konkret plan (veikart) for klimagassreduksjon
for industrien i Telemark. Planen skal ha mål, strategier og
konkrete tiltak som må gjennomføres

Industrien i Telemark, Telemark fylkeskommune

Fra 2019

Tilskudds
ordninger,
Klimaplanfondet

Styrke pågående initiativ:
Veilede og støtte de i Telemark som søker opptak i nasjonale og
internasjonale programmer som vil bidra til å nå de regionale
klimamålene
Utnytte mulighetene i forskningsprogrammet CLIMIT

Telemark fylkeskommune, samarbeidspartnere

Pågående

Driftsbudsjett

Nye klima- og miljøhensyn i utlysning av regionale
utviklingsmidler

Telemark fylkeskommune

Fra 2019

Statlig tildeling

Synliggjøre Telemark som vertskapsfylke for unike muligheter til å
løse nasjonale og globale klimautfordringer

Telemark fylkeskommune, samarbeidspartnere

Planperioden

Driftsbudsjett,
tilskudds
ordninger,
Klimaplanfondet

Strategi

Tiltak

Utforme egne mål for
industrisektoren som minst
oppfyller de nasjonale
målene om klimagassreduksjon
Bidra til økt FoU og
innovasjon innen grønn
vekst og CCUS

Føre en forutsigbar
politikk med tydeligere
støtte og virkemidler for
klimateknologi og CCUS
i industrien
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Satsingsområde 1.3

God landbrukspraksis
Hovedtema: Klimavennlig landbruk
Mål: Redusert netto klimagassutslipp per produsert enhet i landbruket

Strategi

Tiltak

Øke bruk av klimavennlige
driftsformer

Øke andel dekar godt drenert jord (også leiejord) ved å
opprettholde og styrke planleggings- og rådgivningstilbud om
drenering. Bør sees i sammenheng med klimatilpasningstiltak

Ansvarlig
og evt. samarbeidspartner(e)

Tidsplan

Finansiering

Fylkesmannen, Norsk landbruksrådgivning
Østafjells, entreprenører, Telemark bondelag,
Telemark bonde- og småbrukarlag,
landbrukskontorene, Nome videregående skole

Planperioden

Tilskuddsordninger
Driftsbudsjett

Klimavennlig håndtering av gjødsel gjennom økt kunnskap og
praksis om god agronomi (lagringsmetode og spredeteknikk)

Telemark bondelag, Telemark bonde- og
småbrukarlag, Norsk landbruksrådgivning
Østafjells, Telemark fylkeskommune,
Fylkesmannen

Planperioden

Tilskudd fra regionalt miljøprogram
(RMP) til miljøvennlig spredning
av husdyrgjødsel
Driftsbudsjett Andre
tilskuddsordninger

Oppnå klimavennlig fôring av husdyr, spesielt drøvtyggere,
gjennom økt kompetansetiltak om betydning av grovfôrkvalitet
ved bruk av beite og optimal fôrsammensetning

Norsk landbruksrådgivning Østafjells,
landbrukssamvirkene, Telemark fylkeskommune,
fôrleverandører

Planperioden

Driftsbudsjett
Tilskuddsordninger

Basert på klimavennlige driftsformer, opprettholde og om
nødvendig øke avlings- og produksjonsnivå for å redusere import
av jordbruksvarer. Dette innebærer å bidra til rett produksjon på
rett sted

Telemark bondelag, Telemark bonde- og
småbrukarlag, Norsk landbruksrådgivning
Østafjells, landbrukskontorene, Telemark
fylkeskommune, Fylkesmannen

Planperioden

Driftsbudsjett
Tilskuddsordninger
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Strategi

Tiltak

Øke bruk av klimavennlige
driftsformer

Stimulere til å utvikle og ta i bruk mer klimavennlige
kraftfôralternativer

Øke binding av karbon i
jord

Øke produksjon og
bruk av fornybar energi
i landbruket

Ansvarlig
og evt. samarbeidspartner(e)

Tidsplan

Finansiering

Norsk landbruksrådgivning Østafjells,
landbrukssamvirkene, Telemark fylkeskommune,
fôrleverandører

2019–2022

Driftsbudsjett

Øke kunnskap og utvikle metoder for effektiv og bærekraftig
produksjon. Kartlegge utslipp fra ulike driftsformer og foreslå
forbedrende tiltak

Telemark fylkeskommune, Fylkesmannen,
kunnskapsinstitusjoner, landbruksnæringen

Fra 2019

Driftsbudsjett
Tilskudds
ordninger

Lage en samordnet strategi for klimavennlig landbruk i Telemark

Telemark fylkeskommune, Fylkesmannen

Planperioden

Driftsbudsjett

Øke kunnskap og praksis om karbonbindende dyrkingspraksis
(jf. Regionalt miljøprogram) f.eks. bruk av biokull

Telemark bondelag, Telemark bonde- og
småbrukarlag, Norsk landbruksrådgivning
Østafjells, Telemark fylkeskommune,
Fylkesmannen, Nome videregående skole

Fra 2019

Driftsbudsjett
Tilskudds
ordninger

Ta særskilt vare på – og unngå omdisponering av myrområder.
Opprettholde eksisterende jordbruksareal i drift

Grunneiere, Staten, kommunene, Fylkesmannen

Planperioden

Stimulere til produksjon og bruk av sol/vindenergi og avanserte
biodrivstoff

Telemark bondelag, Telemark bonde- og små
brukarlag, Norsk landbruksrådgivning Østafjells,
Telemark fylkeskommune, Fylkesmannen

2019–2022

Tilskudds
ordninger

Styrke og utvikle bioenergiprogrammet

Innovasjon Norge

Planperioden

Tilskudds
ordninger
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Satsingsområde 1.4

Rehabilitering og energiomlegging i eksisterende bygg
Hovedtema: Energiforsyning og energibruk i bygg
Mål: Redusert energibruk i offentlige bygg, næringsbygg og private boliger i Telemark
Ansvarlig
og evt. samarbeidspartner(e)

Tidsplan

Finansiering

Utarbeide og sette i verk egne handlingsplaner for vedlikehold,
rehabilitering og energiomlegging (energiledelse og ENØK)
i tråd med klimaplanens målsetninger, som omfatter alle
fylkeskommunale bygg

Telemark fylkeskommune

Fra 2019

Driftsbudsjett
Tilskudds
ordninger for
tiltak innen
rehabilitering og
energiomlegging

Påbygg, rehabilitering og nybygg skal prosjekteres og
planlegges med 40 prosent lavere klimagassutslipp enn gjeldende forskriftskrav

Telemark fylkeskommune, kommunene, næringsliv

Fra 2019

Driftsbudsjett,
tilskudds
ordninger

Der det er mulig skal byggets energibehov i størst mulig grad
dekkes av fornybar energi produsert lokalt

Telemark fylkeskommune, kommunene, næringsliv

Fra 2019

Driftsbudsjett,
tilskudds
ordninger

Sørge for informasjon til befolkningen om enkle energisparetiltak,
oppgraderinger og rehabiliteringstiltak i egen bolig. F.eks. ved
innkjøp av medlemskap i energiportalen.no

Telemark fylkeskommune, kommunene

2019–2020

Driftsbudsjett,
tilskudds
ordninger,
Klimaplanfondet

Strategi

Tiltak

Bidra til energiomlegging
i og rehabilitering av
eksisterende offentlige
bygg og næringsbygg

Stimulere til rehabilitering,
energiomlegging og
energisparing i private
husholdninger
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Satsingsområde 1.5

Fornybar bioenergi og mikrokraftnett
Hovedtema: Fornybar energiproduksjon
Mål: Økt produksjon av fornybar bioenergi og etablering av mikrokraftnett basert på fornybare energikilder

Strategi

Tiltak

Ansvarlig
og evt. samarbeidspartner(e)

Økt kompetanse om
miljøvennlig produksjon av
bioenergi i næringsliv og
offentlig sektor

Etablere kompetansesenter med fullskala FoU- og opplærings
anlegg for biogassproduksjon på Nome videregående skole, avd.
Søve

Tidsplan

Finansiering

Nome videregående skole, kunnskapsinstitusjoner,
biogassprodusenter,Telemark fylkeskommune,
næringsliv

2019–2022

Driftsbudsjett
Tilskudds
ordninger

Bidra til økt FoU og innovasjon innen bioenergiproduksjon og
foredling av grønn CO2, jf. strategi i 1.2

Bondelagene, næringslivet, kunnskapsinstitusjoner,
biogassprodusenter,Telemark fylkeskommune,
kommunene

Fra 2019

Driftsbudsjett
Tilskudds
ordninger

Mer effektiv utnyttelse
av lokal biomasse i
bioenergiproduksjon

Bidra til FoU og innovasjon for klimavennlig produksjon av biokull
i Telemark, inkludert utnyttelse biprodukter, pyrolyseolje og gass,
jf. strategi i 1.2

Skogeiere, kunnskapsinstitusjoner, teknologi
nettverk, industri, lokale bedrifter, Telemark fylkes
kommune, kommunene

Planperioden

Driftsbudsjett
Tilskudds
ordninger

Øke miljøvennlig bruk
av fornybar bioenergi og
teknologi som fører til redusert utslipp fra transport
og ikke-veigående mobile
maskiner, f.eks. landbruksog anleggsmaskiner

Tilrettelegge for utbygging av stasjoner for fylling av fossilfritt
drivstoff, (hurtig-)ladepunkt og landstrøm

Telemark fylkeskommune, kommunene,
Fylkesmannen, i samarbeid med industri og
marked

Planperioden

Driftsbudsjett
Klimaplanfond
Støtte fra Enova

11 – Handlingsprogram for regional k limaplan for Telemark 2019–2026

Strategi

Tiltak

Øke distribuert energi
produksjon på lav- og
mellomspenningsnivå
(sol- og vindenergi)

Tilrettelegge for større fornybar energiproduksjon på eiendomsbygg, f.eks. solcelleanlegg

Ta i bruk løsninger for
å distribuere og lagre
fornybar energi fra
småskala anlegg

Ansvarlig
og evt. samarbeidspartner(e)

Tidsplan

Finansiering

Telemark fylkeskommune, kommunene,
nettselskaper, Fylkesmannen, næringsliv, gårdeiere,
boligutviklere, kraftprodusenter

Planperioden

Driftsbudsjett

Vurdere regional støtteordning til produksjon og bruk av fornybar
energi, i tråd med tilskuddsordningen for klimatiltak i Vestfold
fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

2019–2022

Driftsbudsjett
Klimaplanfondet

Bidra til økt FoU og innovasjon innen energidistribusjon og –
lagring, jf. strategi i 1.2. Spesielt utvikling av mikrokraftnett (microgrids)

Kraftprodusenter og -distributører, næringslivet,
kunnskapsinstitusjoner, Telemark fylkeskommune,
kommunene

Planperioden

Driftsbudsjett
Tilskudds
ordninger

Bidra i utvikling og pilotering av lokal produksjon av fornybar
energi i landbruk

Kraftprodusenter, distributører, bondelagene,
USN, Telemark fylkeskommune, Fylkesmannen,
Nome videregående skole

Planperioden

Driftsbudsjett
Tilskudds
ordninger
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Satsingsområde 1.6

Sirkulær økonomi gjennom offentlige anskaffelser
Hovedtema: Innkjøp, forbruk og avfall
Mål: Redusert utslipp fra offentlige innkjøp og økt omdanning av avfall fra verdiløst til verdifullt

Strategi

Tiltak

Ta klimahensyn i alle
offentlige anskaffelser

Innarbeide klima- og miljøhensyn i regler for anskaffelser og kontraktsmaler.
Sette krav til miljøsertifiserte leverandører av varer og tjenester, og lavt
klimafotavtrykk
Dette inkluderer også kjøp av kollektivtransport, reiselivstjenester, hele
leveransen ved innkjøp av byggeprosjekter (rehabilitering, nybygg og infrastruktur), samt krav om fossilfrie bygg- og anleggsplasser

Ansvarlig
og evt. samarbeidspartner(e)

Tidsplan

Finansiering

Telemark fylkeskommune, VT Innkjøp,
kommunale innkjøpsenheter, NHO,
veieiere

Fra 2019

Driftsbudsjett
Tilskuddsordninger

LCC- og LCA-beregninger skal være førende for materialvalg/kvalitetsvurderinger. Tre bør vurderes som byggemateriale

Telemark fylkeskommune, VT Innkjøp,
kommunale innkjøpsenheter

Fra 2019

Driftsbudsjett
Tilskuddsordninger

Øke egen bestillerkompetanse til å gjennomføre innovative
anskaffelser og skape en tydeligere bevissthet i forhold til «grønne»
muligheter i bestillerrollen

Telemark fylkeskommune, VT Innkjøp,
kommunale innkjøpsenheter

Fra 2019

Driftsbudsjett

Forbud mot engangsartikler med mindre god grunn, eksempelvis helse

Alle

2019–2021

Driftsbudsjett

Innføre miljøledelse med klimaregnskap og -budsjett for egen virksomhet

Telemark fylkeskommune, kommunene

Fra 2019

Driftsbudsjett
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Strategi

Tiltak

Sørge for at tjenestereiser
foregår mest mulig klimavennlig

Innføring av sykkelgodtgjørelse per kilometer

Øke materialgjenvinningsgraden

Redusere avfallsmengden

Ansvarlig
og evt. samarbeidspartner(e)

Tidsplan

Finansiering

Telemark fylkeskommune, kommunene,
Fylkesmannen

2019–2020

Driftsbudsjett

Arbeide for økt andel kollektivreiser og at alle tjenestebiler skal
være batteri- og hydrogenelektriske eller biogassdrevet

Telemark fylkeskommune, kommunene,
Fylkesmannen

Planperioden

Driftsbudsjett
Tilskudds
ordninger

Være et forbilde ved å underlegge seg minst samme krav som
husholdningene

Telemark fylkeskommune

Planperioden

Driftsbudsjett

Arbeide for etablering av nytt sentralsorteringsanlegg for at fylket
og regionen skal kunne nå materialgjenvinningsmålene

Telemark fylkeskommune, kommunene,
renovasjonsselskapene

Planperioden

Driftsbudsjett

Signere på avtalen mellom statlige myndigheter og matbransje
om 50 prosents reduksjon i matsvinn innen 2030

Telemark fylkeskommune v/fylkesordfører

2019–2022

Driftsbudsjett
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Satsingsområde 2

Klimatilpasning i alle regionale og kommunale planer
Hovedtema: Klimatilpasning
Mål: Forebygge negative konsekvenser av klimaendringer i Telemark

Strategi

Tiltak

Definere de viktigste
tiltakene for klima
tilpasning og innarbeide
dem i fylkeskommunale
og kommunale planer og
budsjett for gjennomføring

Oppdatere og bruke overvannskart, flomsonekart, skredkart,
stormflokart og ROS-analyser – for å identifisere områder med
fare for regnflom, skred og havnivåstigning/stormflo og sørge
for sikring og avbøtende tiltak

Ansvarlig
og evt. samarbeidspartner(e)

Tidsplan

Finansiering

Kommunene: GIS-systemer for overvanns
kartlegging, flomsonekart for sidevassdrag, og
kommunale ROS-analyser (ev. sammen med
kommunalt beredskapsråd)
NVE: Flomsonekart for hovedvassdrag
Vassdragsregulantene: dambruddsbølgeberegninger
(flomsonekart) NGU: Skredkart
DSB: Beregningsmodell for havnivåstigning/stormflo

2019–2022

Driftsbudsjett

Bruke farekart og ROS-analyser aktivt for å unngå å bygge ut
sårbare områder

Kommunene, Telemark fylkeskommune,
Fylkesmannen, Staten, private grunneiere

Fra 2019

Driftsbudsjett

Innarbeide krav om håndtering av alt vann (inkludert overvann)
i areal- og reguleringsplaner og gjennomføring av disse.
Fordrøye og håndtere lokalt iht. tretrinnsprinsippet 1)

Kommunene, Telemark fylkeskommune,
Fylkesmannen, utbyggere, entreprenører,
arkitekter, innbyggere

Fra 2019

Driftsbudsjett

Unngå fragmentering av og inngrep i sammenhengende
grønnstruktur, viktige biotoper og økosystem som naturlige
fordrøyningssystem

Kommunene, Telemark fylkeskommune,
Fylkesmannen

Fra 2019

Driftsbudsjett

Overgang fra fellessystem til separatsystemer for avløpsvann og
regnvann. VA-nett som har lang levetid bør prioriteres

Kommunene, utbyggere

Planperioden

Driftsbudsjett

1) Tretrinnsprinsippet er et prinsipp om forvaltning av regnvann hvor mindre vannmengder infiltreres i bakken slik at grønnstrukturen styrkes, moderate vannmengder avledes i rør og store vannmengder gis fritt løp gjennom åpne flomveger. Tretrinnsprinsippet sikrer god
kapasitet til lagring av vann i landskapet og minsker faren for urbanflom. Eks: http://stauder.net/net/wp-content/uploads/2016/09/Paus-2016-09-20-NGF-Overvann-tretrinnsstrategi-og-regnbed.pdf
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Strategi

Tiltak

Øke kommunenes
kompetanse og samarbeid
innen klimatilpasning og
planarbeid

Gjennomføre kompetanse- og nettverkstiltak for fylkeskommunen
og kommunene om klimatilpasning og plan- og prosjektarbeid
generelt

Ansvarlig
og evt. samarbeidspartner(e)

Tidsplan

Finansiering

Kommunene, Telemark fylkeskommune,
Fylkesmannen

Fra 2019

Driftsbudsjett
Tilskudds
ordninger

Styrke samarbeidet mellom beredskapskoordinator, vann- og
avløp (VA) og planavdelingen i kommunene

Kommuner

2019–2022

Samordne innsatsen rundt offentlige virkemidler for
klimatilpasning for kommunene

Telemark fylkeskommune, Fylkesmannen

Fra 2019

Vektlegge klimatilpasning i
regulering av vassdragene

Inkludere klimatilpasning i revisjon av konsesjonsvilkår for
vassdragsregulanter. Revisjoner bør sees på i sammenheng og
ikke enkeltvis

Vassdragsregulantene, NVE kommunene

2019–2022

Bedre klimatilpassede
metoder i landbruket

Bidra i utarbeiding og bruk av metodikk for hydrologisk
risikoplanlegging i landbruket for bedre kontroll med vann og
erosjonssikring av arealene

Telemark bondelag, Telemark bonde- og små
brukarlag, Norsk landbruksrådgivning Østafjells,
Telemark fylkeskommune, Fylkesmannen

Planperioden

Driftsbudsjett
Statlige midler
for klima
tilpasning

Driftsbudsjett
Statlige midler
for klima
tilpasning
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Satsingsområde 3

Skape holdningsendring og samarbeidsarenaer
Hovedtema: Samordning og formidling
Mål: Økt kompetanse og samarbeid for å få til klimahandling i Telemarksamfunnet

Strategi

Tiltak

Skape arenaer for
kunnskapsformidling og
tiltaksgjennomføring

Opprette et fylkesdekkende klimanettverk som kan være et
forum for kompetanseheving og samordning av tiltak innen alle
temaene i den regionale klimaplanen

Samordne anskaffelse av
klimakunnskap (løsninger
på felles utfordringer)

Ansvarlig
og evt. samarbeidspartner(e)

Tidsplan

Finansiering

Telemark fylkeskommune, Fylkesmannen,
kommunene, næringsliv, kunnskapsinstitusjoner,
virkemiddelapparatet, statsetater og frivillige
organisasjoner, industrinettverkene, Arena-klyngen
Industrial F\Green Tech, Bygg i Tre-nettverket
(Vestfold klima- og energiforum)

2019–2020

Klimasats
Klimaplanfondet
Driftsbudsjett

Samordne kommunale klimaplanprosesser med målsetninger i
tråd med nasjonalt vedtatte klimamål

Telemark fylkeskommune, kommunene

Fra 2019

Driftsbudsjett

Utvikle klimavennlige modeller for samordnet kollektivtilbud og
reisevaner

Telemark fylkeskommune, kommunene

2019–2021

Driftsbudsjett
Tilskudds
ordninger

Utarbeide gode indikatorer for måloppnåelse innen alle temaene
i klimaplanen

Telemark fylkeskommune, kommunene

Fra 2019

Driftsbudsjett
Tilskudds
ordninger

Utvikle resultatmål for tiltak i den regionale klimaplanen

Telemark fylkeskommune

Fra 2019
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Ansvarlig
og evt. samarbeidspartner(e)

Tidsplan

Finansiering

Kontinuerlig oppdatering av klimaregnskap som
inkluderes i årsrapporten

Telemark fylkeskommune, kommunene

2019–2020

Driftsbudsjett

Utarbeide felles kommunikasjonsplan for
klimaarbeidet i Telemark

Telemark fylkeskommune

2019–2020

Driftsbudsjett

Sørge for enkel tilgang til lokale klimadata

Telemark fylkeskommune, kommunene

Fra 2019

Driftsbudsjett

Utvikle visuelle virkemidler og tilrettelegge for
formidling gjennom kunst og kultur

Telemark fylkeskommune, kommunene

Planperioden

Driftsbudsjett, Klimaplanfondet

Markere Verdens Miljødag 5. juni

Telemark fylkeskommune, kommunene,
aktuelle frivillige organisasjoner

Fra 2019

Driftsbudsjett, Klimaplanfondet

Sørge for god formidling av avfallsreglene til
kommuner, bedrifter og egen befolkning

Renovasjons- og avfallsselskaper,
Telemark fylkeskommune, kommunene

Fra 2019

Driftsbudsjett

Kampanje, opplæring og reiseveiledning for å få flere
til å sykle, gå, samkjøre og bruke kollektivtilbud

Telemark fylkeskommune, kommunene, Staten

2019–2020

Driftsbudsjett

Samarbeide med skole- og barnehageeiere om å
gjøre klimaendringene til en del av undervisningen

Telemark fylkeskommune, kommunene,
barnehager, barne- og ungdomsskoler

2019–2020

Driftsbudsjett

Gjennomføre årlig Klimamesterskap for videregående
skoler

Telemark fylkeskommune, videregående skoler

Planperioden

Driftsbudsjett,tilskudds
ordninger, Klimaplanfondet

Strategi

Tiltak

Forsterke og formidle
effekter av eget
klimaarbeid
Øke kunnskapen om
klima og miljø og
koblingene mellom disse
blant kommunene og
innbyggerne i Telemark

Gjøre klimaendringene
relevant for barn og
ungdom
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Ansvarlig
og evt. samarbeidspartner(e)

Tidsplan

Finansiering

I arbeidet med den regionale kompetansestrategien,
skal det vurderes hvordan strategiene i den regionale
klimaplanen kan inkluderes i temaet «bærekraftig
utvikling» i videregående opplæring

Telemark fylkeskommune

Planperioden

Driftsbudsjett

Bruke fagforumene og møter skoleeier har med
skolene for å prioritere hvordan strategiene i den
regionale klimaplanens handlingsprogram skal
gjenspeiles i bærekraft-opplæringen i videregående
opplæring

Telemark fylkeskommune, videregående
skoler, fagskolene

Planperioden

Driftsbudsjett

Basert på klimaplanens handlingsprogram, skal det
lages en liste over klimatiltak/aktiviteter som kan
brukes i undervisningen og hvordan disse er koblet til
mål i lærerplaner

Telemark fylkeskommune, videregående
skoler, fagskolene

2019–2022

Driftsbudsjett

Strategi

Tiltak

Gjennom videregående
opplæring, øke
kompetanse innen
strategiene i den regionale
klimaplanen
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Interaktiv PDF med bokmerker og hyperlenker
For PC eller Mac
Dokumentet er designet for Adobe
Acrobat Reader. Uavhengig av plattform,
er Adobe Acrobat Reader den anerkjente
standarden for pålitelig visning av PDF.
Programmet er gratis.

Lese PDF-dokumentet på iPad?
Når du mottar dokumentet på e-post bør du ikke
lese den direkte via e-post-viseren. For best mulig
visning anbefaler vi at du laster ned dokumentet
og åpner det i iBooks (dersom du ikke har Adobe
Acrobat Reader).

Skal du finne noe raskt?
Søkefunksjon i PDF-leseren aktiviseres
ved å taste Ctrl+F på PC, eller Cmd+F på
Mac. Skriv inn ønsket ord i søkefeltet som
dukker opp.

Dokumentet fungerer godt i iBooks, med god
søkefunksjon og tydelige bokmerker. Naviger ved
å bla gjennom dokumentet, eller gå direkte ved
å trykke på hyperlenker i innholdsfortegnelsen.
Hyperlenker vises som understreket tekst.

Alle kapitler er bokmerket og snarveier til
disse finnes i PDF-leserens meny.

Leser du dokumentet på en svært liten skjerm,
anbefaler vi å dobbelttrykke på ønsket tekstspalte.
iBooks vil zoome inn til lesevennlig størrelse.
Dobbelttrykk igjen for å se hele layouten.

Utskriftsvennlig
Dokumentet er designet for liggende
A4-utskrift. Skriv ut dokumentet i 100
prosent størrelse (ikke tilpasset størrelse)
for best resultat.

På Androide enheter anbefaler vi Adobe Acrobat
Reader dersom den innebygde leseren ikke
fungerer godt.

Dokument mottas på e-post
– Hold fingeren på ikonet til
meny dukker opp

Importer med iBooks

– Klikk på ikonet
– Dokumentet legges i biblioteket

iBooks gir optimal lesemodus på iPad
–
–
–
–
–
–
–
–

Naviger med knappene
Klikk på hyperlenker i innholdsfortegnelse
Vis alle sider som miniatyrer
Bruk bokmerker
Dobbeltklikk på kolonner for å zoome inn
Søk i fritekst
Still lys og kontrast
Bla fram og tilbake

Fra: Marianne Haukås (Marianne.Haukas@t-fk.no)
Sendt: 14.05.2019 16:34:51
Til: Vinje kommune; Tokke kommune; Postmottak Fyresdal kommune; Hjartdal kommune; Skien kommune;
Drangedal kommune; Porsgrunn kommune; Notodden kommune; Siljan kommune; Post Seljord Kommune; Bamble
kommune; Kragerø kommune; Nome kommune; Bø kommune; Sauherad kommune; Kviteseid kommune; Tinn
kommune; Info Nissedal
Kopi:
Emne: [SPAM] Regional klimaplan for Telemark 2019-2026
Vedlegg: Handlingsprogram-Regional klimaplan for Telemark 2019-2026.pdf;Regional-klimaplan-for-Telemark2019-2026.pdf
Regional klimaplan for Telemark 2019-2026 er nå vedtatt!
Vedlagt finner du endelig regional klimaplan med handlingsprogram.
Planen vår skal sikre et bærekraftig Telemark og bidra til å oppfylle nasjonale og internasjonale klimamål om
klimagassreduksjon og klimatilpasning.
Takk til alle dere som har medvirket i prosessen.

Klimavennlig hilsen fra

Marianne Haukås
Rådgiver
Team næring og innovasjon
Avdeling for samferdsel og regional utvikling
Mob.: +47 975 05 845, Tlf.: +47 35 91 72 20
E‐post: Marianne.Haukas@t‐fk.no
www.telemark.no / facebook

Seljord kommune
Kultur og næring

Meieriet cafe, pub og pizza
3870 Fyresdal
Att.: Aud Kristin Lukassen
Kultur og næring - delegera - nr. 19/30
Dykkar ref:

Vår ref
2019/795-2

Sakshandsamar:
Asbjørn Storrusten,350 65 155
asbjorn.storrusten@seljord.kommune.no

Arkivkode:
223

Dato:
15.05.2019

Vedtak Søknad om støtte til Sommar kick-off -Meieriet cafe, pub og
pizza Fyresdal
Seljord kommune syner til dykkar søknad dagset 29.april 2019 om stønad til eit «Sommar Kickoff» som de ynsker å arrangere for innbyggjarane i Vest-Telemark fredag 28.06.2019.
Seljord kommune har handsamma søknaden og gjort følgjande vedtak;
Seljord kommune støtter ikkje Sommar Kick-odd i Fyresdal. Kommunen har få frie midlar til
kulturarbeid, og kommunen ynskjer å prioritere desse midlane til å skape aktivitet i Seljord.
Vedtaket er gjort etter delegert fullmakt
Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker rekna frå den dagen da brevet kom fram til påført
adressat. Det er nok at klaga er postlagt før fristen går ut.
Klaga skal sendast skriftleg til den som har gjort vedtaket, skriv kva for vedtak det klagast over,
den eller dei endringar som er ynskjeleg, og dei årsaker du vil gje for klaga. Dersom du klager så
seint at det kan være uklart for oss om du har klaga i rett tid, blir du beden om å gje opp dato då
denne meldinga kom fram.
For Seljord kommune
Asbjørn Storrusten
Kultur- og næringssjef
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Postadresse: Brøløsvegen 13 A

Telefon: 35065100

E-post: post@seljord.kommune.no

Telefaks: 35065110

Heimeside: seljord.kommune.no

Org.nr:964963738

Bankgiro: 27110710777
864963552

Side 2/2

(1) Sendar (stemplet til forvaltningsorganet)
Seljord kommune
Kultur og næring

Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.
(Forvaltningslova §27 tredje leddet)

(2) Dato 15.05.2019
(3)Mottakar (namn og adresse)
Meieriet cafe, pub og pizza, , ,

(4)Klageinstans
Seljord kommune

Denne meldinga gjev viktige opplysningar dersom De vil klage på eit vedtak De er gjort kjend med.
Klagerett
Kven kan De klage til?
Klagefrist

Rett til å krevje grunngjeving
Innhaldet i klaga

De har rett til å klage på vedtaket.
Klaga sender De til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk (1). Dersom vi
ikkje endrar vedtaket vårt som følgje av klaga, sender vi klaga over til klageinstansen, jf. rubrikk (4).
Klagefristen er tre – tre – veker frå den dagen dette brevet kom fram. Det er nok
at klaga er postlagt før fristen går ut. Dersom De klagar så seint at det kan vere
uklart for oss om De har klaga i rett tid, bør De gjeva opp datoen for når De fekk
dette brevet. Dersom De klagar for seint, kan vi sjå bort frå klaga. De kan søkje
om å få lengre klagefrist, og då må De nemne grunnen til at De ønskjer det.
Dersom De meiner at vi ikkje har grunngjeve vedtaket, kan De krevje ei slik
grunngjeving før fristen går ut. Ny klagefrist blir då rekna frå den dagen De får
grunngjevinga.
De må presisere
kva for eit vedtak De klagar på
årsaka til at De klagar
den eller dei endringar De ynskjer
eventuelt andre opplysningar som kan ha noko å seie for vurderinga av
klaga.
Klaga må underskrivast.

Utsetjing av gjennomføring
av vedtaket

Jamvel om De har klagerett, kan vedtaket til vanleg setjast i verk med det same.
De kan søkje om å få utsett gjennomføringa av vedtaket til klagefristen er ute eller
til klaga er avgjort.

Rett til å sjå saksdokumenta
og til å krevje rettleiing

Med visse unntak har De rett til å sjå dokumenta i saka. Reglane om dette finst i
§18 og §19 i forvaltningslova. De må i tilfelle ta kontakt med oss, jf. rubrikk (1). De
vil då få nærmare rettleiing om retten til å klage, om framgangsmåten og om
reglane for saksgangen.

Kostnadene med klagesaka

De kan søkje om å få dekt utgifter til den advokathjelpa De treng, etter reglane om
fritt rettsråd. Her gjeld det visse grenser for inntekt og eige. Fylkesmannen eller
advokaten Dykkar kan gjeva nærare opplysningar om dette. Det er også høve til å
krevje dekning for store kostnader som har med klagesaka å gjere. Normalt er
det då ein føresetnad at det organet som gjorde det opphavlege vedtaket, har
gjort ein feil slik at vedtaket blir endra. Klageinstansen (jf. rubrikk (4) vil orientere
Dykk om retten til å krevje slik dekning.

Klage til Sivilombodsmannen Stortingsombodet for forvaltninga (Sivilombodsmannen) har ikkje høve til å ta opp
saker som er avgjorde av Kongen i statsråd. |Dersom De no får klaga Dykkar
avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De såleis ikkje seinare føre
saka inn for Sivilombodsmannen.
Særlege opplysningar

Fra: Elsa Ann Hauglid (elsa.hauglid@renovest.no)
Sendt: 02.05.2019 12:41:19
Til: postmottak@vinje.kommune.no; Postmottak Fyresdal kommune; postmottak@tokke.kommune.no; Post Seljord
Kommune; Post Kviteseid Kommune
Kopi: Renovest IKS; Toralf Orekåsa
Emne: Opprydningsaksjonar av eigarlaust avfall
Vedlegg:
Hei!
Innspel til kommunen sitt budsjettarbeid.
Vi har spesielt i desse dagar fått spørsmål om gratis levering av avfall i samband med ryddeaksjonar av eigarlaust
avfall.
Renovest iks kan ikkje ta i mot eigarlaust avfall gratis utan å få kompensasjon for utgiftene vi har med
transport/handsaming av avfallet.
Ryddeaksjonar langs vegar, grønt areal, skuleplassar, sentrumsområde mm skal dekkast av midlar i
kommunebudsjettet. (Sjå mailen under frå Miljødepartementet).
Aksjonen som nå går føre seg i regi av Hold Norge Rent «Eierløst marint avfall» (avfall langs vatn og elvar), er ein
aksjon der Renovest IKS får refundert sine utgifter frå Miljødirektoratet.

Mvh
Elsa Ann Hauglid
Driftsleiar
Tlf. 977 11 142

________________________________________________________________________________________________
Fra: avfall [mailto:avfall@miljodir.no]
Sendt: 9. april 2019 09:52
Til: Toralf Orekåsa <toralf.orekaasa@renovest.no>
Emne: SV: Tilbakemelding Kommentar fra side Renovasjonsavgift for fritidsboliger [28041]
Hei
Det er korrekt at dette skal dekkes av midler i kommunebudsjettet. Ettersom herreløst avfall ikke kan anses som
husholdningsavfall, kan ikke avfallsgebyret finansiere opprydding eller behandling av herreløst avfall.
Med hilsen

Maryam Kausar
rådgiver, seksjon for avfall og grunnforurensning

Miljødirektoratet
Telefon: 03400 / 73 58 05 00
Mobil: 90 67 70 34
E‐post: maryam.kausar@miljodir.no

www.miljødirektoratet.no ‐ www.miljøstatus.no

Hei!
Kan kommunen dekke kostnadene forbundet med forsøpling på offentlig sted gjennom renovasjonsgebyret?
Lovverket er som følgjer:

Ettersom forsøpling på offentlig sted ikke er å anse som husholdningsavfall, jf. forurensningsloven § 27a første ledd, er
det ikke tillatt å dekke kostnadene forbundet
med kommunens avfallshåndtering etter forurensningsloven § 35 annet ledd, herunder opprydding av "herreløst" avfall
på offentlig sted, gjennom avfallsgebyr.
Disse utgiftene skal dekkes som en ordinær post i det kommunale budsjettet. - er det skjedd endringer på dette
området ?
Mvh
Elsa Ann Hauglid
Driftsleiar
Tlf. 977 11 142

Seljord kommune

KULE TING AS
Klungreteigen 6
6040 VIGRA

Formannskap/økonomiutval - nr.
Dykkar ref:

Vår ref
2019/728-3

Sakshandsamar:
Asbjørn Storrusten,350 65 155
asbjorn.storrusten@seljord.kommune.no

Arkivkode:
U63

Dato:
21.05.2019

Serveringsløyve Kule ting AS, Giske
Vedtaket er gjort etter delegert fullmakt
Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker rekna frå den dagen da brevet kom fram til påført
adressat. Det er nok at klaga er postlagt før fristen går ut.
Klaga skal sendast skriftleg til den som har gjort vedtaket, skriv kva for vedtak det klagast over,
den eller dei endringar som er ynskjeleg, og dei årsaker du vil gje for klaga. Dersom du klager så
seint at det kan være uklart for oss om du har klaga i rett tid, blir du beden om å gje opp dato då
denne meldinga kom fram.
Med venleg helsing

Asbjørn Storrusten
Kultur- og næringssjef
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Postadresse: Brøløsvegen 13 A

Telefon: 35065100

E-post: post@seljord.kommune.no

Telefaks: 35065110

Heimeside: seljord.kommune.no

Org.nr:964963738

Bankgiro: 27110710777
864963552

Side 2/2

(1) Sendar (stemplet til forvaltningsorganet)
Seljord kommune
Kultur og næring

Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.
(Forvaltningslova §27 tredje leddet)

(2) Dato 21.05.2019
(3)Mottakar (namn og adresse)
KULE TING AS, Klungreteigen 6, 6040, VIGRA

(4)Klageinstans
Seljord kommune

Denne meldinga gjev viktige opplysningar dersom De vil klage på eit vedtak De er gjort kjend med.
Klagerett
Kven kan De klage til?
Klagefrist

Rett til å krevje grunngjeving
Innhaldet i klaga

De har rett til å klage på vedtaket.
Klaga sender De til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk (1). Dersom vi
ikkje endrar vedtaket vårt som følgje av klaga, sender vi klaga over til klageinstansen, jf. rubrikk (4).
Klagefristen er tre – tre – veker frå den dagen dette brevet kom fram. Det er nok
at klaga er postlagt før fristen går ut. Dersom De klagar så seint at det kan vere
uklart for oss om De har klaga i rett tid, bør De gjeva opp datoen for når De fekk
dette brevet. Dersom De klagar for seint, kan vi sjå bort frå klaga. De kan søkje
om å få lengre klagefrist, og då må De nemne grunnen til at De ønskjer det.
Dersom De meiner at vi ikkje har grunngjeve vedtaket, kan De krevje ei slik
grunngjeving før fristen går ut. Ny klagefrist blir då rekna frå den dagen De får
grunngjevinga.
De må presisere
kva for eit vedtak De klagar på
årsaka til at De klagar
den eller dei endringar De ynskjer
eventuelt andre opplysningar som kan ha noko å seie for vurderinga av
klaga.
Klaga må underskrivast.

Utsetjing av gjennomføring
av vedtaket

Jamvel om De har klagerett, kan vedtaket til vanleg setjast i verk med det same.
De kan søkje om å få utsett gjennomføringa av vedtaket til klagefristen er ute eller
til klaga er avgjort.

Rett til å sjå saksdokumenta
og til å krevje rettleiing

Med visse unntak har De rett til å sjå dokumenta i saka. Reglane om dette finst i
§18 og §19 i forvaltningslova. De må i tilfelle ta kontakt med oss, jf. rubrikk (1). De
vil då få nærmare rettleiing om retten til å klage, om framgangsmåten og om
reglane for saksgangen.

Kostnadene med klagesaka

De kan søkje om å få dekt utgifter til den advokathjelpa De treng, etter reglane om
fritt rettsråd. Her gjeld det visse grenser for inntekt og eige. Fylkesmannen eller
advokaten Dykkar kan gjeva nærare opplysningar om dette. Det er også høve til å
krevje dekning for store kostnader som har med klagesaka å gjere. Normalt er
det då ein føresetnad at det organet som gjorde det opphavlege vedtaket, har
gjort ein feil slik at vedtaket blir endra. Klageinstansen (jf. rubrikk (4) vil orientere
Dykk om retten til å krevje slik dekning.

Klage til Sivilombodsmannen Stortingsombodet for forvaltninga (Sivilombodsmannen) har ikkje høve til å ta opp
saker som er avgjorde av Kongen i statsråd. |Dersom De no får klaga Dykkar
avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De såleis ikkje seinare føre
saka inn for Sivilombodsmannen.
Særlege opplysningar

Seljord kommune
Kultur og næring

KULE TING AS
Klungreteigen 6
6040 VIGRA

Delegera vedtak Kultur og næring - nr. 19/
Dykkar ref:

Vår ref
2019/728-2

Sakshandsamar:
Asbjørn Storrusten,350 65 155
asbjorn.storrusten@seljord.kommune.no

Arkivkode:
U63

Dato:
21.05.2019

Serveringsløyve Kule ting AS
Seljord kommune syner til e-post frå Ecotec 14.4.2019 ang. Serveringsbevilling i Seljord.
Seljord kommune har sett på denne søknaden og ynskjer å følger departementets line;
Se ref. I serveringsloven.:
“Departementet er av den oppfatning at mobile gatekjøkken og lignende må håndteres etter de
samme prinsippene som fartøy. Det betyr at bevilling etter en konkret vurdering gis i den
kommunen den har forretningsadresse, står oppstilt når den ikke er åpen eller hovedsakelig driver
servering. Avgjørelsen må bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.“
Seljord kommune kan ikkje lese ut av søknaden kva for varer de sel og ber om å bli orientert om
dette om de vil etablere dykkar mobile gatekjøkken i Seljord.
Vedtak
Seljord kommune gjev Kule ting AS serveringsløyve for sal frå mobilt gatekjøkken i
Seljord, dette på vilkår av at verksemda har serveringsløyve i heimkommunen og
utsalstaden stettar, til ein kvar tid, krava i Mattilsynets retningsliner for slike utsal.
Vedtaket er gjort etter delegert fullmakt
Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker rekna frå den dagen da brevet kom fram til påført
adressat. Det er nok at klaga er postlagt før fristen går ut.
Klaga skal sendast skriftleg til den som har gjort vedtaket, skriv kva for vedtak det klagast over,
den eller dei endringar som er ynskjeleg, og dei årsaker du vil gje for klaga. Dersom du klager så
seint at det kan være uklart for oss om du har klaga i rett tid, blir du beden om å gje opp dato då
denne meldinga kom fram.
For Seljord kommune

Asbjørn Storrusten
Kultur- og næringssjef
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.
Postadresse: Brøløsvegen 13 A

Telefon: 35065100

E-post: post@seljord.kommune.no

Telefaks: 35065110

Heimeside: seljord.kommune.no

Org.nr:964963738

Bankgiro: 27110710777
864963552
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(1) Sendar (stemplet til forvaltningsorganet)
Seljord kommune
Kultur og næring

Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.
(Forvaltningslova §27 tredje leddet)

(2) Dato 21.05.2019
(3)Mottakar (namn og adresse)
KULE TING AS, Klungreteigen 6, 6040, VIGRA

(4)Klageinstans
Seljord kommune

Denne meldinga gjev viktige opplysningar dersom De vil klage på eit vedtak De er gjort kjend med.
Klagerett
Kven kan De klage til?
Klagefrist

Rett til å krevje grunngjeving
Innhaldet i klaga

De har rett til å klage på vedtaket.
Klaga sender De til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk (1). Dersom vi
ikkje endrar vedtaket vårt som følgje av klaga, sender vi klaga over til klageinstansen, jf. rubrikk (4).
Klagefristen er tre – tre – veker frå den dagen dette brevet kom fram. Det er nok
at klaga er postlagt før fristen går ut. Dersom De klagar så seint at det kan vere
uklart for oss om De har klaga i rett tid, bør De gjeva opp datoen for når De fekk
dette brevet. Dersom De klagar for seint, kan vi sjå bort frå klaga. De kan søkje
om å få lengre klagefrist, og då må De nemne grunnen til at De ønskjer det.
Dersom De meiner at vi ikkje har grunngjeve vedtaket, kan De krevje ei slik
grunngjeving før fristen går ut. Ny klagefrist blir då rekna frå den dagen De får
grunngjevinga.
De må presisere
kva for eit vedtak De klagar på
årsaka til at De klagar
den eller dei endringar De ynskjer
eventuelt andre opplysningar som kan ha noko å seie for vurderinga av
klaga.
Klaga må underskrivast.

Utsetjing av gjennomføring
av vedtaket

Jamvel om De har klagerett, kan vedtaket til vanleg setjast i verk med det same.
De kan søkje om å få utsett gjennomføringa av vedtaket til klagefristen er ute eller
til klaga er avgjort.

Rett til å sjå saksdokumenta
og til å krevje rettleiing

Med visse unntak har De rett til å sjå dokumenta i saka. Reglane om dette finst i
§18 og §19 i forvaltningslova. De må i tilfelle ta kontakt med oss, jf. rubrikk (1). De
vil då få nærmare rettleiing om retten til å klage, om framgangsmåten og om
reglane for saksgangen.

Kostnadene med klagesaka

De kan søkje om å få dekt utgifter til den advokathjelpa De treng, etter reglane om
fritt rettsråd. Her gjeld det visse grenser for inntekt og eige. Fylkesmannen eller
advokaten Dykkar kan gjeva nærare opplysningar om dette. Det er også høve til å
krevje dekning for store kostnader som har med klagesaka å gjere. Normalt er
det då ein føresetnad at det organet som gjorde det opphavlege vedtaket, har
gjort ein feil slik at vedtaket blir endra. Klageinstansen (jf. rubrikk (4) vil orientere
Dykk om retten til å krevje slik dekning.

Klage til Sivilombodsmannen Stortingsombodet for forvaltninga (Sivilombodsmannen) har ikkje høve til å ta opp
saker som er avgjorde av Kongen i statsråd. |Dersom De no får klaga Dykkar
avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De såleis ikkje seinare føre
saka inn for Sivilombodsmannen.
Særlege opplysningar

Seljord kommune

Lag og foreiningar i Seljord kommune
Brøløsvegen 13
3840 SELJORD
Att.: Kulturkontoret
- nr.
Dykkar ref:

Vår ref
2019/401-2

Sakshandsamar:
Asbjørn Storrusten,350 65 155
asbjorn.storrusten@seljord.kommune.no

Arkivkode:
223

Dato:
11.04.2019

Fordeling av Kulturmidlar til drift/ administrasjon av lag og foreiningar,
idrettsanlegg, 17. mai komitear og løypekjøring 2019
Seljord kommune har motteke 40 søknadar frå lag og foreiningar om kulturmidlar til drift og
administrasjon, anlegg, 17. mai komitear og løypekjøring for 2019.
Kommunen har handsamma søknadane og har gjort følgjande vedtak;
Seljord kommune vedteke følgjande fordeling av kulturmidlar til drift og administrasjon av lag og
foreiningar, idrettsanlegg, 17. mai komitear og løypekjøring for 2019.

Søkjer:
Konto 2310 AKTIVITETSTILBOD BARN /UNGE ;

Tildelt
2019

Føremål:

Betel juniorgruppe, sundagskule Åmotsdal

Drift og adm

3 000

Flatdal Barnelag

Drift og adm

3 000

Flatdal Misjonslag, Barnelag

Drift og adm

3 000

Flatdal skulekorps

Drift og adm

20 000

Seljord jakt og fiskelag -ungdomsgruppe

Ungdomssatsing

5 000

Seljord juniorspelemannslag

aktiviteter

5 000

Seljord skulemusikk

Drift og adm

20 000

Barnas turlag / Seljord turlag

drift

10 000

Ørn 4H

Drift og adm

8 000

Telemark folkemusikklag - Folk org
Sum konto 2310 Aktivitetstilbod barn/unge

sommerskole

5 000
82 000

Postadresse: Brøløsvegen 13 A

Telefon: 35065100

E-post: post@seljord.kommune.no

Telefaks: 35065110

Heimeside: seljord.kommune.no

Org.nr:964963738

Merknad (Høg Ek
er meir enn 2 x
årlege utgifte)

Bankgiro: 27110710777
864963552
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Konto 3601 LØYPEKJØRING;
Flatdal idrettslag

del 2

Løypepreparering

8 000

Grimås hytteforening 7 km + Jønnebu

Løypepreparering

4 500 sender faktura

Kivledalen løypelag t/r 17 km

Løypepreparering

5 000

Kvambekk/Angre løypelag 43 km

Løypepreparering

24 000

Seljord idrettslag

Løypepreparering

4 000

Løypepreparering

4 000
49 500

Flatdal Idrettslag

Drift og adm

20 000

Skorve Karate

kjøpe utstyr

13 000

Seljord idrettslag

Drift og adm/anlegg

30 000

Åmotsdal idrettslag

Drift og adm

17 000

del

Åmotsdal idrettslag 2 km del 2
Sum konto 3601 Løypekjøring
Konto 3800 IDRETT:

Ny søker - rimeleg
0 hallleige

Grenland livredning og svømmeklubb
Sum konto 3800

80 000

Konto 3850 ANDRE KULTURAKTIVITETAR;
Flatdal ungdomslag

5 000 Ny søker

Kviteseid og Seljord Swingklubb

Kurs

Nasjonalt Landstadsenter

Drift og adm

0 eige sak

Seljord frivilligsentral

Drift og adm
Prosjekt Artsmangfald

0 Får fast driftstilskott

Seljord hagelag
Seljord målarklubb

5 000 Ny søker
Søknad handsamma i

3 000
8 000

Seljord mållag

Drift og adm
Kjøp av
nynorskbøker

Seljord pensjonistlag

Drift og adm

5 000

Seljord Sogelag

Drift og adm

5 000

drift

ny søker / har fri
0 husleige
ny søker i denne
5 000 ordninga

Seljord Songlag
Seljord økologiske hage
Sum konto 3850 - Lag, organisasjonar

5 000

41 000
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Grendelag , grendehus, vel etc
Flatdal Samfunnshus

Drift og adm

5 000

Langlim Grendelag

Drift og adm

5 000

Mandal Grendelag

Drift/ Vedlikehald

4 000

Nes Bede og grendehus

Drift og adm

4 000

Nordbygdi Grendelag

Drift og adm

4 000

Seljordshei grendelag

Drift og adm

5 000

Svartdal grendelag

div utstyr

Trongkleiv Vel

Drift og adm

5 000

Åmotsdal bygdeutvikling

Drift og adm

4 000 Ny søker

Sum konto 3850 Grendelag

Ny søker - høg

0 eigenkapital

36 000

Konto 3850 17. MAI :
Seljord 17. mai kom

17. mai arr

27 000

Flatdal 17. mai

17. mai arr

12 000

Åmotsdal 17. kom

17. mai arr

12 000

Sum konto 3850

51 000 128 000

Konto 2333 FOLKEHELSE
Seljord seniordans

Adm og drift

0 Får dekt husleige

Sum konto 2333 Folkehelse
SUM

total

339 500

Sakshandsammar gjer merksam på at han er aktivt medlem av Seljord turlag, der Barnas turlag er
ein gruppe.
Med venleg helsing

Asbjørn Storrusten
Kultur- og næringssjef
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Seljord kommune

Dyrsku'n Arrangement AS
Nordbygdivegen 60
3840 SELJORD
Att.: Yvonne Eilefstjønn
Rådmann - delegera sak - nr. 4/19
Dykkar ref:

Vår ref
2018/1356-21

Sakshandsamar:
Camilla Flatland,
camilla.flatland@seljord.kommune.no

Arkivkode:
U63

Dato:
20.05.2019

Søknad om utvida skjenkeløyve for Carthago Club treff 30.05.2019 01.06.2019
Seljord kommune har motteke søknad frå Dyrsku’n Arrangement AS om utvida skjenkeløyve for
alkohlgruppe 1, 2 og 3 under Carthago Club treff 2019.
Seljord kommune har vurdera søknaden frå Dyrsku’n Arrangement AS og konkluderar med at ei
utviding av eksisterande skjenkeløyve vert gitt med heimel i alkohollova § 4-2.
Vedtak:
Dyrsku’n Arrangement AS får utvida skjenkeløyve for Storstoga servering i samband med
Carthago Club treff 2019 på fylgjande vilkår:
 Løyvet til Storstoga servering blir utvida til også å gjelde inngjerda område jf. kartutsnitt.
 Løyvet gjeld for alkoholhaldig drikke gruppe 1, 2 og 3.
 Løyvet gjeld 30.05.2019 – 01.06.2019
 Skjenketid:
Alkoholgruppe 1 og 2
Torsdag 30.05.2019 kl. 10:00 – 02:00
Fredag 31.05.2019 kl. 10:00 – 02:00
Laurdag 01.06.2019 kl. 10:00 – 02.00





Alkoholgruppe 3
Torsdag 30.05.2019 kl. 13:00 – 02:00
Fredag 31.05.2019 kl. 13:00 – 02:00
Laurdag 01.06.2019 kl. 13:00 – 02.00
Det skal etablerast tilstrekkeleg vakthald for arrangementet med godkjente vakter.
Styrar for skjenkeløyvet og ansvarleg under arrangementet er Anette Lindskog Øverbø.
Vilkåra i det opphavlege løyve gitt til Storstoga servering gjeld med dei avgrensingane som
er gitt i detta vedtaket.

Postadresse: Brøløsvegen 13 A

Telefon: 35065100

E-post: post@seljord.kommune.no

Telefaks: 35065110

Heimeside: seljord.kommune.no

Org.nr:964963738

Bankgiro: 27110710777
864963552
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Vedtaket er gjort etter delegert fullmakt
Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker rekna frå den dagen da brevet kom fram til påført
adressat. Det er nok at klaga er postlagt før fristen går ut.
Klaga skal sendast skriftleg til den som har gjort vedtaket, skriv kva for vedtak det klagast over,
den eller dei endringar som er ynskjeleg, og dei årsaker du vil gje for klaga. Dersom du klager så
seint at det kan være uklart for oss om du har klaga i rett tid, blir du beden om å gje opp dato då
denne meldinga kom fram.
Med venleg helsing

Camilla Flatland

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Side 3/3

(1) Sendar (stemplet til forvaltningsorganet)
Seljord kommune
Administrasjonen

Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.
(Forvaltningslova §27 tredje leddet)

(2) Dato 20.05.2019
(3)Mottakar (namn og adresse)
Dyrsku'n Arrangement AS, Nordbygdivegen 60, 3840,
SELJORD

(4)Klageinstans
Seljord kommune

Denne meldinga gjev viktige opplysningar dersom De vil klage på eit vedtak De er gjort kjend med.
Klagerett
Kven kan De klage til?
Klagefrist

Rett til å krevje grunngjeving
Innhaldet i klaga

De har rett til å klage på vedtaket.
Klaga sender De til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk (1). Dersom vi
ikkje endrar vedtaket vårt som følgje av klaga, sender vi klaga over til klageinstansen, jf. rubrikk (4).
Klagefristen er tre – tre – veker frå den dagen dette brevet kom fram. Det er nok
at klaga er postlagt før fristen går ut. Dersom De klagar så seint at det kan vere
uklart for oss om De har klaga i rett tid, bør De gjeva opp datoen for når De fekk
dette brevet. Dersom De klagar for seint, kan vi sjå bort frå klaga. De kan søkje
om å få lengre klagefrist, og då må De nemne grunnen til at De ønskjer det.
Dersom De meiner at vi ikkje har grunngjeve vedtaket, kan De krevje ei slik
grunngjeving før fristen går ut. Ny klagefrist blir då rekna frå den dagen De får
grunngjevinga.
De må presisere
kva for eit vedtak De klagar på
årsaka til at De klagar
den eller dei endringar De ynskjer
eventuelt andre opplysningar som kan ha noko å seie for vurderinga av
klaga.
Klaga må underskrivast.

Utsetjing av gjennomføring
av vedtaket

Jamvel om De har klagerett, kan vedtaket til vanleg setjast i verk med det same.
De kan søkje om å få utsett gjennomføringa av vedtaket til klagefristen er ute eller
til klaga er avgjort.

Rett til å sjå saksdokumenta
og til å krevje rettleiing

Med visse unntak har De rett til å sjå dokumenta i saka. Reglane om dette finst i
§18 og §19 i forvaltningslova. De må i tilfelle ta kontakt med oss, jf. rubrikk (1). De
vil då få nærmare rettleiing om retten til å klage, om framgangsmåten og om
reglane for saksgangen.

Kostnadene med klagesaka

De kan søkje om å få dekt utgifter til den advokathjelpa De treng, etter reglane om
fritt rettsråd. Her gjeld det visse grenser for inntekt og eige. Fylkesmannen eller
advokaten Dykkar kan gjeva nærare opplysningar om dette. Det er også høve til å
krevje dekning for store kostnader som har med klagesaka å gjere. Normalt er
det då ein føresetnad at det organet som gjorde det opphavlege vedtaket, har
gjort ein feil slik at vedtaket blir endra. Klageinstansen (jf. rubrikk (4) vil orientere
Dykk om retten til å krevje slik dekning.

Klage til Sivilombodsmannen Stortingsombodet for forvaltninga (Sivilombodsmannen) har ikkje høve til å ta opp
saker som er avgjorde av Kongen i statsråd. |Dersom De no får klaga Dykkar
avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De såleis ikkje seinare føre
saka inn for Sivilombodsmannen.
Særlege opplysningar

Seljord kommune
Administrasjonen

Arkivkode: U63
Sakshand.: Camilla Flatland
Dir.tlf.:
Vår ref.: 2018/1356- 21
Dato: 20.05.2019

Dyrsku'n Arrangement AS
Nordbygdivegen 60
3840 SELJORD
Att.: Yvonne Eilefstjønn

Vedlegg til delegert vedtak nr. 4/19
Redigering av punkt 5 om vakthald. Det stå eigne vakter og ikkje godkjente.


Det skal etablerast tilstrekkeleg vakthald for arrangementet med eigne vakter.

Med venleg helsing
Camilla Flatland

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Kopi til:
Koordinator for rusomsorg - Seljord kommune

Postadresse: Brøløsvegen 13 A

Telefon: 35065100

E-post: post@seljord.kommune.no

Telefaks: 35065110

Heimeside: seljord.kommune.no

Org.nr:964963738

Bankgiro: 27110710777
864963552

Kommunalsjef for skule og oppvekst

Bekymringsmelding frå foreldre
Våren 2018 vedtok kommunestyret i sak 20/18 å innføra 5-dagars skule i Seljord. Dette inneber at elevar på
småskuletrinnet (1. – 4. trinn) får 5 skuledagar i staden for 4. Omlegginga får konsekvensar for timeplanlegginga på
skulane, skyssordninga, SFO-ordninga og indirekte for barnehagetilbodet. Det vil òg bli budsjettmessige
konsekvensar. Omlegginga skal innførast frå skulestart i skuleåret 2019/20.
I sak 43/18 vedtok kommunestyret ny organisasjonsstruktur for Seljord kommune. For programområde 2, skule og
oppvekst inneber dette ein omlegging frå 9 avdelingar til 3 einingar og 2 avdelingar og dessutan ein stabsfunksjon. I
praksis betyr dette ei samanslåing av skulane i sentrum, barnehagane i sentrum og at barnehagane i Åmotsdal og
Flatdal blir slåtte saman med Flatdal skule til Flatdal oppvekstsenter. For PO2’s del, skal endringa setjast i verk
hausten 2019.
I sak 83/18 (Budsjett for 2019) vedtar kommunestyret eit budsjett for økonomiplanperioden med store
konsekvensar for kommunens tenesteyting, ikkje minst får dette konsekvensar for PO2. I tillegg til innsparingskrav på
tilsvarande 15 stillingar, peikar ein i budsjettsaka på ulike tiltak for reduksjon av kostnadene. Dette er eksempelvis
auka foreldrebetaling/eigeandel, mindre valmoglegheiter innan tenestetilbod i barnehage og SFO, meir effektiv
tenesteleveranse, digitalisering og betre ressursutnytting.
Rådmannen har i gjennomføring av desse vedtaka bestreva seg på å ikkje auka kostnadene innan programområda,
mellom anna gjennom effektivisering av tenesteleveransen. I val av løysingar for eksempelvis skyss, har rådmannen
valt å velja den minst kostbar løysinga. Dette inneber at skysselevar får tilsyn framfør midtskyss. Valmoglegheiter av
dagar/timar i barnehage og SFO har vorte redusert for å utnytta ressursar på best mogleg måte.
Ut frå dette har ikkje innbyggarane i Seljord fått eit dårlegare tilbod rent kvalitetsmessig, men utelukkande mindre
moglegheiter for individuelle val innanfor ordningane. Likevel er ikkje dagens tilbod i barnehage og SFO dårlegare
stilt med tanke på valmoglegheiter enn kommunar flest. Endringane er lagt fram og drøfta i samarbeidsutval, FAU og
kommunalt foreldreutval. Kommunalsjef for PO2 har forståing for at enkelte foreldre ikkje er samde i dei vala som er
gjort.
I mars vart det sendt ut eit informasjonsskriv om endringane som vil skje frå hausten 2019. Denne informasjonen
vart vidareformidla til føresette i skule og barnehage og lagt ut på heimesida og Facebook-sida til kommunen. Det
har vore ein svært hektisk planleggingsperiode med korte marginar i tida etter budsjettbehandlinga til
kommunestyret og til ferdigstilling av søknadsskjema for endra tilbod. Dette har òg avgrensa omfanget av dialog og
informasjon.
Bekymringsmeldinga frå foreldre vart sende politisk og administrativ leiing, og vart svart ut av kommunalsjef for
skule og oppvekst der huvedbodskapet var at det er inga grunn til bekymring.

Seljord, 15/5 - 2019
Even Fossum Svendsen
Kommunalsjef

Vedlegg:




Informasjonsbrev, endringar frå hausten 2019 i PO2
Bekymringsmelding frå foreldre
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Kommunalsjef for skule og oppvekst

Til foreldre til born i barnehagane og barneskulane i Seljord og Flatdal
v/Sara Fjågesund Aase og Gunhild Flatland

Endringar i skule og barnehage hausten 2019 – svar på innspel
Seljord kommune sett pris på foreldreengasjement og at det blir retta merksemd rundt barn og unge og tilboda som
kommunen gir. Vi går inn i ei tid der fleire viktige avgjersler skal bli sett ut i livet; omorganisering av skular og
barnehagar, innføring av 5-dagars skuleveke, digital satsing i barnehage og skule, og fullstendig fagfornying i skulen,
for å nemne noko. Samstundes sett kommunen sin økonomi grenser for handlingsrommet for neste
økonomiplanperiode. Nokre endringar er hovudsakleg pedagogisk fundert, andre er økonomisk fundert. Dette blir
mykje på ein gang, og vi skulle gjerne hatt meir tid på å førebu oss.

Seljord kommune meiner at foreldre til barn og unge ikkje har grunn til bekymring. På tross av endringar og nokre
innskrenkingar i val og kva som er mogleg, meiner vi at kommunen tilbyr gode tenester for barnehage, SFO og skule i
kommunen frå hausten.

Vi takkar for innspela som har kome, og ønsker med dette også å gi nokre korte tilbakemeldingar på dei ulike punkta.

1. Det er same tal skuletimar som før, no fordelt på 5 dagar. Eit tilsynstilbod skil seg vesentleg frå ein
skuletime, og vil ikkje vere eit pedagogisk tilbod. Ein skal få tilbod om leksehjelp, og det er naturleg
at det blir lagt som ein del av tilsyns-/SFO-tida, og ikkje seinare på ettermiddagen. Vi må skilje
mellom innhaldet i skuledag, SFO og tilsyn.
Vi har vald å kalle tilsynstilbodet for «Blåtimen», og ønsker å kunne tilby fleire aktivitetar enn berre
eit reint tilsyn, noko vi trur vil vere eit positivt bidrag til barn på småskulesteget.
2. Elevar må ikkje opphalde seg på skulen etter at skuledagen er ferdig. Både SFO og tilsyn er tilbod
som heilt valfritt å nytte seg av. Tilsyn er ein rett for skysselevar som må vente på bussen. Vi held
oss til lovverket. Eit slikt tilsyn skal vere gratis. Det er ikkje mogleg for Seljord kommune å koste to
skyssalternativ, altså ein såkalla midtskyss i tillegg til vanleg skyss når skuledagen er over for dei
yngste elevane. Det er heilt rett at elevar må betale full pris på SFO for eit fullt SFO-tilbod, sjølv om
dei har eldre søsken. SFO-tilbodet bygger på eit sjølvkostprinsipp.
3. Vi har gjort einskilde innskrenkingar i kva ein kan velje mellom for barnehage og SFO frå hausten
2019. Det er viktig at vi kan nytte ressursane på ein så god måte som mogleg. Det er
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ressurskrevjande å gi mange ulike og tilpassa tilbod. Alternativa som vi tilbyr no, er dei som har hatt
størst tilslutning. Det er god skulepolitikk å tenke heilskapleg rundt barns kvardag og daglege skuleog SFO-tilbod. I Norge har nærare 60% av barn i SFO full plass med 5 dagar.
4. Det er no under planlegging kva for utbetringar som skal gjerast på Flatdal skule. Kommunestyret
løyvd midlar til strakstiltak i budsjett for 2019. Målet er at skulen igjen kan bli godkjent så fort det
let seg gjere.

5. Samarbeidsorgan i skule og barnehage har blitt invitert til å uttale seg. På møtet i Kommunalt
foreldreutval (KFU) i desember, blei lokale FAU oppfordra til å drøfte innspel til ny ordning. På
møtet i KFU i februar blei det drøfta og etterspurt innspel på ulike konkrete modellar før
administrasjonen skulle lande på ein modell. Innspela blei i stor grad teke omsyn til. Vi har lova KFU
at det blir sett i gang eit arbeid med grundig evaluering av ny ordning etter eit års drift.

Seljord, 10/4 2019

Finn-Arild Bystrøm

Even Fossum Svendsen

Rådmann

Kommunalsjef

Kommunalsjef for skule og oppvekst

Bekymringsmelding til Seljord kommune

Endringar i skule og barnehage hausten 2019
Med bakgrunn i informasjonsskrivet som er sendt ut frå kommunalsjefen i Seljord kommune, vil vi under orientere
rådmann, ordførar, kommunalsjef og politikarar i Seljord om fleire punkt ved omorganiseringa av skule- og
barnehagesektoren som vi ser på som bekymringsfulle:

1) Ved innføring av fem dagars skule, har argumentasjonen heile tida vore at elevane skulle få kortare
skuledagar. Det skisserte innhaldet i ”blåtimen”, skil seg ikkje nemneverdig frå ein vanleg skuletime.
Elevane oppheld seg i dei samme klasseromma, med dei samme lærarane og opplegget
(stasjonsundervisning/leksehjelp) vil likne svært mykje på ein vanleg undervisningstime. I praksis vil
det seie at elevar i 1.-4. klasse frå hausten 2019 får fem lange skuledagar.

2) ”Blåtimen” inneber ei forskjellsbehandling av elevar og foreldre. På den eine sida er det ikkje rett at
elevar som ikkje nyttar SFO og som ikkje har gåavstand til heimen, må opphalde seg på skulen ein
ekstra time før bussen deira går. Kommunen tvingar elevar, som kunne ha reist heim ved skuleslutt,
å opphalde seg på skulen lenger enn dei faktisk treng. Vi meiner alle elevar må få skyss heim frå
skulen når skuledagen deira er slutt. På den andre sida er det heller ikkje rett at elevar som ikkje har
krav på skyss, men som har eldre søsken dei kan gå heim saman med etter skuleslutt, må betale full
pris på SFO. For fem ettermiddagar utgjer dette 8400 kr i året! Slik sett burde ”blåtimen” vera eit
gratistilbod for alle elevar i 1.-4. klasse fram til kl. 14. Desse problemstillingane meiner vi ikkje er
tekne omsyn til i den nye planen.

3) Ved å innskrenke vala på antal dagar ein kan velje på SFO og i barnehage til tre og fem dagar, får
foreldre som ynskjer å jobbe 80% pålegg om å endre kvardagen sin. Sjølv om det er press frå
fagforeiningar om fulltidsstillingar, meiner vi det blir feil å handtere småbarnsforeldre i kommunen
på denne måten. Vi er redde det gjev samfunnsøkonomisk ugunstig effekt ved at fleire foreldre i
kommunen no faktisk vel å gå ned i stilling for slik å ta vare på verdifull tid heime med borna sine,
eller at foreldre må betale for fem-dagars plass for så å nytte seg av bare fire dagar.
4) Skulen i Flatdal er framleis ikkje godkjend, og det er heller ikkje gjort utbetringar på bygningsmassa
for å gjera tilhøva der betre. Med fem lange dagar på skulen vil det seie at elevane vil måtte
opphalde seg lenger i eit dårleg arbeidsmiljø enn det som er naudsynt.
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5) Vi saknar ein demokratisk prosess der foreldra i større grad får uttale seg om endringar innan skule
og barnehage. På eit møte i KFU før jol, blei det til dømes skissert at ein kunne gjennomføre ei
spørjeundersøking blant foreldre for å sjå behova. Utsetjinga av innføring av fem dagars skulen som
blei vedteke vinteren 2018 skulle jo nettopp legge til rette for større involvering av foreldre og
forankre det nye tilbodet i foreldregruppa. Slik føler vi ikkje at det har vore, og vi er overraska og
skuffa over at ein ny modell no er bestemt utan at vi har fått høve til å vera med og påverke!
Helsing foreldre til born i barnehagane og barneskulane i Seljord og Flatdal,
skrive av Sara Fjågesund Aase og Gunhild Flatland

Unni Lundeberg
Linda Greiner
Stine Brekka Skoland
Torfinn Heggtveit
Thomas Falck
Siv Maria Gjerlid
Tove Bredesen
Gry Anita Åsland
Randi Øygarden
Ruud Boer
Ingvild Haukås
Hege Reinhartsen Øverland
John Olav Lia
Vidar Sudgarden
Corné Nieuwenhuize
Anette Jensen
Elisabeth Nordgarden
Veronica Rue
Eivind Aase
Sondre Aasan
Guro Mæland
Ingunn Holtar Nordstoga
Mona Skogheim
Aina Tveit
Ole Vidar Rinden

Hanne Smeland
Turid Opsund
Janne Heggtveit
Veronica Sølyst
Renata Lemanska-Zysk
Ole Petter Lindvik
Emil Hovden
Anne Berit Øygarden
Kjersti Aase
Leonie Boer de Koning
Krzysztof Zysk
Turid Sudgarden
Elin Djuve Sivertsen
Frode Flatland
Marieke Nieuwenhuize
Kristine Nystad
Bjørn Egil Nordgarden
Mona Vettran Eliassen
Lina Aasan
Marit Haugetuft
Thomas Haugan
Torje Aasan
Vibecke Orkås
Kevin Rue
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Til foreldre i barnehage og skule

Endringar frå hausten 2019 i barnehage, SFO og skule
Frå hausten 2019 vil det skje fleire endringar på barnehage- og skuleområdet. Endringane er baserte på vedtak om
omlegging til 5-dagars skuleveke, omstillingsprosess med samanslåing av dagens avdelingar og budsjettet til
kommunen for 2019.
Dei viktigaste endringane:
•
•
•
•
•
•
•

Heddeli og Tussejuv barnehagar blir slått saman til Seljord barnehage
Flatdal skule, Flatdal barnehage og Åmotsdal barnehage blir slått saman til Flatdal oppvekstsenter
Seljord barneskule og Seljord ungdomsskule blir slått saman til Seljord barne- og ungdomsskule
For småskuletrinnet (1-4) blir det innført 5-dagars skuleveke
Barnehagetilbodet: val mellom 3 eller 5 dagars veke
SFO-tilbodet: val mellom 3 eller 5 dagars veke, morgon og ettermiddag, eller berre ettermiddagar eller
morgonar for 3 eller 5 dagar
Det blir innført eit nytt tilbod om tilsyn for skuleelevar som får innvilga skyss, i tida mellom skuleslutt og
bussavgang.

I tillegg vil det komma endringar i skuleskyss i samband med arbeid på RV36 og i samband med ny veg og tunnel på
strekninga Århus - Gvammen. Vi sender ut meir informasjon om dette etter kvart.
Barnehagetilbodet
Frå hausten av vil barnehagetilbodet sjå slik ut:
• Seljord barnehage, avdeling Tussejuv og avdeling Heddeli
• Flatdal oppvekstsenter, avdeling Flatdal barnehage og avdeling Åmotsdal barnehage
• Tilbodet vil vere 3 eller 5 dagars plass.
SFO- tilbodet
Frå hausten vil SFO-tilbodet sjå slik ut:
• Full plass: 5 morgonar og 5 ettermiddagar
• 3 morgonar og 3 ettermiddagar
• Morgonplass – 3 eller 5 morgonar
• Ettermiddagsplass: 3 eller 5 ettermiddagar
Skyss og tilsyn
Det vil bli ordinær skyss om morgonen og etter felles skuleslutt for alle elevane. Det betyr at for elevar på
småskuletrinnet vil det bli noko venting for dei som skal ha skyss. Rett til skuleskyss er ein individuell rett som blir
tildelt av fylkeskommunen etter gitte kriterium (mellom anna meir enn 4 km skuleveg).
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For dei som får innvilga skyss vil skulen tilby eit tilsynstilbod som vi kallar Blåtimen. Dette er i utgangspunktet eit
reint tilsynstilbod, men skulane vil her tilby leksehjelp ( 2 eller 4 dagar), leik og andre aktivitetar. Tilsynstilbodet vil
vere gratis. Kulturskulen vil prøve å tilpasse undervisninga slik at flest mogleg kan få undervisninga si i denne tida.
Kulturskulen vil òg kome med andre tilbod til elevane i denne tida. Påmelding til tilsynstilbodet vil gå ut frå skulen
når skysstilbodet er avklart.
Dei som ikkje har rett til skyss vel vanleg SFO-plass.

Flatdal oppvekstsenter, skuleveke for 1. – 4. trinn og SFO

M

T

O

T

F

07.30-08.40

SFO

SFO

SFO

SFO

SFO

08.40-09.25

Fag

Fag

Fag

Fag

Fag

09.25-10.10

Fag

Fag

Fag

Fag

Fag

10.10-10-35

FRUKTFRIMINUTT, 25min

10.35-11.20

Fag

Fag

Fag

Fag

Fag

11.20-12.05

Fag

Fag

Fag

Fag

Fag

Fag

Fag

12.05-12.25

LUNSJ

12.25-12.50

MATFRIMINUTT, 25min

12.50-13.15
13.15-14.10

Fag
(Uteskule/symjing)
Fag
(Uteskule/symjing)

Fag
SFO

Tilsyn/Blåtime

14.10
14.10-16.30

Fag
SFO

Tilsyn/Blåtime

SFO

Tilsyn/Blåtime

SFO

Tilsyn/Blåtime

Skuledagen og «blåtimen» er over.
SFO

SFO

SFO

SFO

SFO

Flatdal skule ynskjer å tilby elevane dagar med variasjon og glede. Leik og læring hand i hand. Faglege timar med©
mykje aktivitet og undring, gode rutinar og tryggleik for elevane. «Blåtimen» vil gje elevane moglegheit til å gjere
ferdig lekser med god støtte frå lærarar. Då kan ettermiddagane i heimen også bli rolegare. Elevane vil få kople av og
kose seg med lydbok, samtidig som det vil gje dei større fantasievne og eit rikare ordforråd. Dei vil også få høve til å
lære seg nye leikar og ha det moro saman, noko som knyter sterke band og styrker det inkluderande læringsmiljøet
ved skulen.
Skuledagen med friminutt varer for 1.-4.klasse frå klokka 08.40-13.15, tysdag til fredag. Måndagar 08.40-14.10 der
siste del av dagen inneheld praktiske fag.
Blåtimen vil kome etter matfriminutt og ein kort fagtime. Det er lagt opp til stasjonar i timen frå 13.15- 14.10, 15-25
minutt på kvar stasjon før dei må pakke sekken og gjere seg klar til dra heim. Fredag blir ein annleis dag frå klokka
13.15-14.10. Då tilbyr me aktivitetar med idrettslaget/idrettsstudentar, eller musikkaktivitetar for ungane.
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Seljord barne- og ungdomsskule, skuleveke for 1. – 4. trinn og SFO

07.30-08.10
08.10-09.35

M

T

O

T

F

SFO
Fag

SFO
Fag

SFO
Fag

SFO
Fag

SFO
Fag

Fag

Fag

Fag

Fag

Friminutt

09.35-10.00
10.00- 11.35

Fag

Fag

Fag

11.25-11.45

Mat

11.45-12.20

Friminutt

12.20-12.56
12.56- 13.50
13.50-14.00

Fag
SFO

13.50-16.30

Tilsyn/Blåtime
SFO

Fag
SFO

Fag

Tilsyn/Blåtime SFO Tilsyn/Blåtime SFO
Skuledagen og «blåtimen» er over.
SFO

SFO

Tilsyn/Blåtime
SFO

SFO

Tilsyn/Blåtime
SFO

Når skulane går over til 5-dagars skule frå hausten 2019, vil SFO ved barneskulen starte klokka 13, og ikkje 13.50 som
no.
Det vil gje oss betre tid saman, og gir ungane ein betre mogelegheit til felles leik og sosial samhandling.
Det vil som no bli leksehjelp for dei som melder seg på, og vi får betre tid til å gi ungane sunn og variert mat kvar
dag. Ungane kan sjølv vere med på å lage i stand måltidene i tråd med Liv og røre-prosjektet som kommunen skal
vere med på.
Seljord kommune går inn i ei spennande tid med fleire endringar som skal komma på plass. Sjølv om det vil bli nokre
innskrenkingar i valmoglegheiter på enkelte tilbod, trur vi at gevinsten med å nytte ressursane våre best mogleg vil
kome barn og unge til gode. Samanslåingsprosessane for barnehage og skule skal ferdigstillast hausten 2019, og
allereie ved oppstart etter ferien vil barn, unge og føresette møte "nye" felles einingar og felles leiing. Vi har tru på at
dette blir gode løysingar for innbyggarane i Seljord i tida framover. Alle barnehagar og skular held på eksisterande
namn fram til hausten, slik det går fram i søknadsskjema og anna informasjon.

Seljord, 18. mars 2019

Even Fossum Svendsen
Tone Bøhn
Kommunalsjef
Pedagogisk konsulent

Saker til handsaming
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Tenesteyting ved gravferder
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Vedlegg:
1 Avtale mellom Seljord kommune, NAV og Seljord kyrkjelige fellesråd - Tenesteyting ved
gravferdar

Saksutgreiing:
Frå tid til anna er det gravferdar kor det ikkje er pårørande, eller kor pårørande som seiar frå seg
ansvaret for å få gjennomført ein gravferd.
Dersom ingen syt for gravferda, skal denne bli gjort av den kommunen kor den avdøde hadde sin
bustad ved dødsfallet. Dersom avdøde ikkje har bustad i Noreg, skal gravferdas sytes for av den
kommune kor dødsfallet fant sted. Kommunen kan krevje utgifta ved gravferda dekket av
dødsbodet, jmf Gravferdslova § 9.
I Seljord er hender det at gravferder blir gjennomført kor det enten ikkje er pårørande til stades,
eller kor pårørande seier frå seg ansvaret for å få gjennomført ein gravferd. For å regulere og
handtere disse tilfella bør det bli lagd ein avtale mellom Seljord kommune, NAV og Seljord
kyrkjelege fellesråd for å handsame det praktiske rundt gravferder som fall innunder
Gravferdslova § 9.
Avtalen regulera at rådmannen i Seljord kommune gir Seljord kyrkjelege fellesråd ved kyrkjevegen
i Seljord ansvaret for å handsame dei praktiske forhold rundt utgifter til gravferda, og som skal
inngå i søknad om gravferdsstøtte til NAV.

Side 2/2

Rådmannen si tilråding:
Det lagas ein avtale mellom Seljord kommune, NAV og Seljord kyrkjelege fellesråd for handsame
saker som faller innunder Gravferdslova § 9.
Kommunestyret gjer Seljord kyrkjelege fellesråd ved kyrkjevegen i Seljord ansvaret for å
handsame dei praktiske forhold rundt utgiftar til gravferda som skal inngå i søknad om
gravferdsstøtte til NAV.

Utskrift til:

Seljord kommunes ref 2019/822-6

Avtale
Mellom
Seljord kommune, NAV og Seljord Kyrkjelege fellesråd
Tenesteyting ved gravferdar

Regulering og handsaming av sakar som faller innunder Gravferdslova § 9 — gravferder
som skal sytas for av kommunen.
Avtala regulerer handsaminga av dei tilfelle kor det ikkje er pårørande eller kor pårørande
Seier frå seg ansvaret for å få gjennomført ein gravferd, og kommunen iht Gravferdsloven § 9
skal syte for gravferda.
Partane er einige om at kyrkjevegen i Seljord utøvar det praktiske i disse sakane på vegne av
Seljord kommune.
Dersom det det er utgifter til gravferda som kjem innunder Gravferdslova § 9 og
som ikkje delvis/heilt dekkes av NAV. skal kyrkjevegen rette kravet til Seljord kommune v/
rådmannen.
Ved uforutsette hendingar som ikkje reguleras av avtale eller rettigheitar frå lovverk, retter
kyrkjevegen i Seljord spørsmålet til rådmannen for avgjersle.
Beskriving for handsaming er ført opp frå side 2 i denne avtala.

Seljord 08.05.2019

Finn-Arild Bystrøm
Rådmann i Seljord

Jon Svartdal
Kyrkjeverje i Seljord

Solbjørg Frantzen
Leiar NAV Seljord

Beskrivelse for gravferder i Seljord kommune som i h.h.t. § 9 femte ledd i lov av
26.08.2011 nr. 40 om kyrkjegardar, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) skal sytes
for av kommunen
1. Oppdraget skal utføres i høve til gjeldande lovar, forskrifter, vedtekter og
avgjersler for gravferd.
2. kyrkjevegen i Seljord handsamar det praktiske sakene på vegne av Seljord kommune.
3. Gravferdsbyrå kontaktar kyrkjevegen som skriver under alle nødvendige skjema.
4. a) Dersom informasjon visar at avdøde ikkje var medlem av den norske kyrkje, skal
ein forsøke å få avklart om avdøde var medlem av eit anna tros- eller
livssynssamfunn.
b) Når det er kjent at avdøde tilhøyrete andre tros— eller livssynssamfunn må dette i
størst mogleg grad takas omsyn til i gravferda. Omsynet blir gjort så langt det er
praktisk mogleg i samråd med nærmaste familie og kyrkjevegen.
c) Dersom ingen anna informasjon/innvendingar ligg til grunn, nyttas Den norske
kyrkes liturgiske ordning for gravferd.
d) Det blir planlagt ein seremoni kor nær kjent familie kan være med på planlegga.
Kostnadane som ikkje er beskrive her må dekkast av familien. Avdøde kremerast så
sant det ikkje kommer fram at avdøde var imot kremasjon.
5. Som hovudregel nyttas gravsted som tilhøyrar familien til avdøde, eller gravsted som
avdøde var fester av. Det ordnes med namn på eksisterande gravstein eller trekors på
rimelegaste måte i samarbeid med kyrkjevegen. Talet på program kan bli trykt opp
etter beste skjønn, og normalt ikkje filere enn 50 eksemplara. Det blir bestilt ein
bårebukett.
6. Det nyttas kvitlakkert sponkiste som skal oppfylle krav til kiste i h.h.t. forskrifta til
kyrkjegardar (§29), kremasjon og gravferd. Det nyttas svøp og utstyr til kiste
(inkl. madrass. silkesett med skjorte og beheng).
7. Kista bringes til institusjon eller lignande og avdøde blir lagt i kista.
8. Kista blir transportert med bårebil fra institusjon til kapell eller kirke. Gravferdsbyrået
nyttar eigne tilsette. Ved nødvendig transport som overstiger 20 km. søker byrået
sjølve refusjon frå NAV. Ein eventuell eigenandel og anna naudsynt transport betalas
av kommunen.
Sign.

9. Det bestillast dødsannonse i Vest-Telemark blad såframt det ikkje kjem fram anna
ynskje frå avdøde. Annonsen skal innehalde symbol, namn, fødselsdato, dødsdato,
sted og tidspunkt for seremoni. Namn på nære pårørande kan stå i annonsen. Dersom
det er heftet usikkerhet til avdødes tros- eller livssynsmessige knyting skal dette takas
omsyn til ved val av symbol i dødsannonsen.
10. Gravferdsbyrået assisterer ved seremoni.
11. Gravferdsbyrået fyller ut og distribuerer alle relevante skjema. Kyrkjevegen stemplar
og signalera.
12. Kyrkjevegen er ansvarlig for å undersøke om avdøde står oppført som medlem i Den
norske kyrke og om avdøde er fester av en grav. Avdøde sin trosretning kan indikere
at ein spesiell gravlund bør nyttas.
13. Faktura frå gravferdsbyrået skal sendas Seljord kyrkjelege fellesråd så snart oppdraget
er utført. Eventuelle ekstra kostnader skal avklarast med kyrkjevegen før fakturering.
14. Seljord kyrkjelege fellesråd søker NAV om gravferdsstønad. Seljord kyrkjelege
fellesråd krev iht. Gravferdslova § 9 femte ledd, om å få sine utgifter dekket av
dødsboet.

Sign.

Seljord kommune

Arkiv:

223

Saksnr.:

2019/543-2

Sakshand.:

Asbjørn Storrusten

Direkte tlf.:
Dato:

350 65 155
02.04.2019

Saksframlegg

Utval
Formannskap/økonomiutval
Kommunestyret

Utvalssak
29/19

Møtedato
29.05.2019
20.06.2019

Telespinn AS søknad om støtte - Kapasitetsutviding og prosesskontroll
Saksdokument:
Vedlegg:
1 Søknad om tilskot

Saksutgreiing:
Telespinn AS, ved Bjørg Minnesjord Solheim, søker Seljord kommune om eit tilskot på kr
160.000,- for å gjennomføre ein naudsynt kapasitetsutviding av produksjonslokale med eit nytt
tilbygg på ca. 50 m².
Tilbygget vil gje ein lagerutviding, slik at produksjonslogistikken forbetras og det kan handteras
større kvanta. Samtidig med dette skal Telespinn utvikle betre prosesskontroll i
produksjonsarealet. I praksis vil dette si å montere eit (kjøle) system i produksjonsrommet, der dei
både kan styre temperatur og fuktighet.
Lagerutvidinga/kapasitetsutvidinga er ein del av ein større satsing for Telespinn. Dei opplyser at
dei skal søke om støtte frå Landbruksdirektoratet om et prøveprosjekt med elektroniske/virtuelle
gjerder. Dette vil revolusjonere beitemoglegheitene i Kulturlandskapet rundt garden.
Telespinn har også søkt Innovasjon Norge om støtte for å etablere eit solcelleanlegg på taket til
verksemda, slik at vi kan bli sjølvforsynt med strøm, og dagens biovarmeanlegg skal utvides for å
møte kapasitetsauking og utvikling i framtida.
Tilbygget, med prosesskontrollanlegget er kostnadsrekna til omlag kr 400.000,- ekskl. mva. Dette
er tenkt finansiert med eigenkapital og – innsats på kr 240.000,- og dei søker kommunen om
støtte for å toppfinansiere prosjektet.
Telespinn As har som formål å være eit «Småskalaspinneri som skal kunne ta i mot mohair frå
geitebønder i Noreg og Norden. Spinneriet vil kjøpe opp ull og spinne ulike typar garn og andre
ullprodukt for vidare sal. Selskapet skal og kunne ta i mot fiber frå andre ullproduserande dyr. I
tillegg til ordinær produksjon i spinneriet vil selskapet ta i mot grupper for omvising, kurs og anna
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kunnskapsformidling knytt til verksemda. Spinneriet vil bli ein del av eit opplevingskonsept bygd
på verdiskapingskjeda med ein aktiv og tydeleg miljøprofil.»
Telespinn er eit lite, miljøvennlig spinneri med butikkutsal på garden Midt-Svartdal. Dei produserer
eiget garn og tar i mot fiber for leiespinning.
Rådmannens vurdering
Telespinn AS er ein god verksemd som ligger midt i det utvalte kulturlandskapet i Svartdal.
Telespinn er ein viktig deltakar i å halde kulturlandskapet i Svartdal i hevd.
Dei har lukkas med å bli ein flott attraksjon for besøkande, som ynskjer å få innblikk i produksjon
og andre ledd i verksemda, dei tilbyr enkel servering og har gruppevisningar.
Rådmannen ser behovet verksemda har for å optimalisere og utvide. Selskapet skriv i søknad om
tiltak for å leggje tilhøve betre tilrette for å få ein større, betre og meir effektiv produksjon. Eit
kommunalt bidrag kan være naudsynt/ avgjerande for å realisere dette tiltaket.
Vedtektene for Næringsfond/kraftfond
§ 2.Formål;
Fondet skal fortrinnsvis nyttast til næringsformål. Som etablering av nye bedrifter og
vidareutvikling av eksisterande bedrifter. Fondet kan også nyttast til kommunale tiltak.
Døme på prosjekt som kan støttast:
 Investering i bedrifter.
Utstyr, maskiner og bygningar ved oppstart, omstrukturering og utviding av bedrifter.
Prosjekt som har eit kapitalbehov som er under grenser for finansiering av fylkeskommunen/SND
kan finansierast gjennom kommunalt næringsfond.
Tiltak som fremjar sysselsetjing av kvinner og ungdom bør prioriteras.
Rådmannen vurderer dette tiltaket for å vere godt innanfor næringsfondet sitt formål.
Næringsfond/kraftfond for 2019 er pr. 2.5. på omlag kr 300.000,-.

Rådmannen si tilråding:
Rådmannen rår formannskapet fatte følgjande vedtak;
Seljord kommune løyver Telespinn AS kr 30.000,- for å auke produksjonskapasiteten og
prosesskontrollen. Løyvinga er av Næringsfond/kraftfond.

Utskrift til: Telespinn AS

Til Seljord kommune

Søknad om økonomisk støtte til Telespinn AS, kapasitetsutvidelse og prosesskontroll

BAKGRUNNSINFORMASJON
Prosjektnavn: Telespinn kapasitetsutvidelse og prosesskontroll
Søker: Telespinn AS
Adr. Blikavegen 22, 3841 Flatdal
Org.nr. 992785314
Banknr. 2711.21.52615
Tlf. 35 70 94 00 / E-post: Post@telespinn.no

Telespinn AS ligger i sentralt Svartdal i Seljord kommune, et område som i 2017 fikk status som nasjonalt Utvald
Kulturlandskap i jordbruket.

Fakta om Telespinn
Telespinn AS har etablert seg som Norges første småskala spinneri, og har i løpet av ti år opparbeidet seg en
betydelig merkevare, og er ledende innenfor sin bransje. Telespinn AS produserer både egne merkevarer
(garn/produkter), samt spinner ull for individuelle kunder. Gjennom sin produksjon, bidrar Telespinn til
utvikling av lokalt landbruk, og vi synliggjør ressursene beitedyr utgjør, både med tanke på
kulturlandskapspleie, og de fiber- og garnressursene de utgjør.
Telespinn AS har ved flere anledninger blitt trukket frem som en innovativ bedrift som spiller på lag med sine
omgivelser. Telespinn ligger i, og lever av, et verdifullt kulturlandskap. Det er en småskala industribedrift, som
hele tiden har fokus på å bruke oppdatert teknologi, digitalisering, prosesskontroll i alle deler av virksomheten.
Gjennom dette kan bedriften tilpasse driften til varierende rammebetingelser og forutsetninger.
Telespinn AS er en kvinnelig gründerbedrift som bidrar spesielt til både lokal og inkluderende sysselsetning. De
er svært opptatt av lokalmiljø og samfunnsutvikling og har blant annet et godt samarbeid med Seljord
kommune og NAV om utplassering av arbeidstagere og innvandrere med behov for språk og arbeidstrening.
Bedriften er et godt eksempel på lokal utvikling og sysselsetting med ny teknologi, basert på det tradisjonelle
landbruket.

Telespinn AS: Norsk fra A til Å, lokalt, sunt, bærekraftig og naturlig

Nå har Telespinn AS etablert seg godt i markedet, og hatt en økning i omsetning år for år, og også hatt en
positiv resultatutvikling. Bedriften har sysselsatt flere årsverk årlig siden oppstarten, med hovedvekt på
kvinner, i tillegg til personer på språktrening og andre med spesielle behov. Telespinn har opp gjennom årene
opparbeidet seg en stabil kundemasse, både på nett og sosiale medier, men også en betydelig mengde kunder
som kommer innom spinneriet i Svartdal. Det er mellom 30 og 60 større grupper innom hvert år, for omvisning
og foredrag om spinneriet og kulturlandskapet.

I 2019 satses det på ytterligere utvikling av bedriften:
- Det skal søkes om støtte fra Landbruksdirektoratet om et prøveprosjekt med elektroniske/virtuelle gjerder,
noe som vil revolusjonere beitemulighetene i Kulturlandskapet rundt Telespinn, og i Svartdal generelt. Dette
vil gi muligheter for å tilbakeføre og åpne mange flere områder, særlig utenfor dagens etablerte (inngjerda)
områder. Det vil også føre til større sambruk (mellom naboteiger) og vekselbruk av beiteområder.
- Det skal etableres et solcelleanlegg på taket til bedriften, slik at vi kan bli selvforsynt med strøm, og dagens
biovarmeanlegg skal utvides for å møte kapasitetsøkningen og utviklingen i fremtiden. Dette prosjektet er det
søkt støtte til fra Innovasjon Norge.
- Det er planer for en kapasitetsutvidelse av bygget, ca 50 m2. Dette blir en mindre lagerutvidelse, slik at
produksjonslogistikken forbedres og håndterer større kvanta. Samtidig med dette skal vi utvikle bedre
prosesskontroll i produksjonsarealet. I praksis vil dette si å montere et (kjøle)system i produksjonsrommet, der
vi både kan styre temperatur og fuktighet. Til dette prosjektet søker vi støtte av Seljord kommune.

Mål for prosjektet
1

Å etablere et mindre produkt og fiberlager på nordvegg av eksisterende produksjonsbygg, ca 50 m2.
Tilbygget vil ha direkte adkomst inn i produksjonslokalet. Tilbygget vil ligge på baksiden av eksisterende
bygg, være én etasje, og derfor underordne seg ”hovedbygget”. Tilbygget vil også huse deler av nytt anlegg
beskrevet nedenfor, samt eksisterende støvsugingssystem, slik fjernes støykilder fra arbeidsområdet til de
ansatte arbeidsmiljøet forbedres.

2

Å utvikle et system for prosesskontroll og fuktighet og temperaturstyring i hovedproduksjonen.
Bakgrunnen for dette er at når vi produserer stadig større kvanta med garn/fiberprodukter, er det en stor
fordel å ha enda jevnere temperatur og luftfuktighet, siden tekstilproduksjon er svært ømfintlig for
variasjoner i temperatur og luftfuktighet. For å oppnå ønsket kvalitet på produktene våre, på en effektiv
måte, er vi avhengige av at produksjonen kan skje i et riktig og styrt klima. Lang erfaring og systematiske
målinger viser at luftfuktigheten i produksjonslokalet i enkelte tilfeller er helt nede i 38 %, noe som er lavt
for effektiv produksjon. Det fører til økt svinn og kan forringe den ferdige produktkvaliteten. For
ullproduksjonen vår vil dette innebære en luftfuktighet på 65 % og en temperatur på 20 grader. I praksis
vil dette kunne sikres av to separate systemer, ett kjøleanlegg (omvendt varmepumpe) og ett
fuktkontrollsystem, som kan justeres etter behov, type produksjonsprosesser den aktuelle dagen, og
vær/inneklima.

3

Å gjennom det overnevnte kunne øke produksjon og verdiskapning for Telespinn AS, bidra til at selskapet
øker sin lønnsomhet, kan utvikle nye produkter, samt at vi sikrer og øker lokal kvinnelig og inkluderende
sysselsetting.

Kostnader:
1.

Kostnad oppføring nytt tilbygg, (lavt) estimert til 6000 kr/m2

2.

Prosesskontrollanlegg*

80.000,-

3.

Uforutsette kostnader, 5%

20.000,-

4.

Til sammen eks mva

300.000.-

400.000.-

Finansiering:
1.

Egeninnsats

80.000,-

2.

Egne midler

160.000.-

3.

Tilskudd fra Seljord kommune, 40 %

160.000.-

4.

Til sammen

400.000.-

* (Flere enheter nødvendig)
https://no.trotec.com/produkter-og-tjenester/maskiner-homecomfort/luftfukting/fordunstings-luftfukter/b-500-funk/
https://www.seljordvarmepumpe.no/varmepumpe15?fbclid=IwAR3jgA8uhzHcUf7FiYk0uJplH1b67rdgYJoGMfElMrab64d1_0iBj5Gnw1s
(Eksempler, type produkt skal avgjøres i samarbeid med leverandør, gjerne lokale aktører, som Seljord varmepumpeservice)

Lønnsomhet i prosjektet
Vi har et godt samarbeid med kommunen og håper den vil være med å bidra til økt aktivitet i og rundt
Telespinn AS. Støtte fra kommunen vil være avgjørende for å kunne gjennomføre dette prosjektet!
Kommunen kan gjennom å støtte Telespinn AS i dette prosjektet, virkelig bidra til økt aktivitet, å sikre lokal
utvikling, konkurransekraft og sysselsetting!
Framdrift
Avhengig av tilbakemelding fra Seljord kommune, håper vi å kunne gjennomføre prosjektet i løpet av
vår/sommer 2019. Tilbygget vil utføres av Byggmester Gustavsen i Svartdal, og vi ønsker også bruke lokale
aktører til prosesskontrollanlegget, siden vi, som Seljord kommune opptatt av å støtte lokalt næringsliv.
Prosjektet skal dokumenteres og publiseres ved åpning av ny utvidelse, gjerne med deltagelse fra kommunen
og samarbeidspartnere/leverandører. Det skal lages en prosjektpresentasjon når prosjektet er ferdig, som kan
publiseres kommune og samarbeidspartnere.
Alle utgifter dokumenteres i et åpent prosjektregnskap, slik at utgifter dokumenteres i og etter prosjektet.

På bakgrunn av kostnadsoverslag og finansieringsplan vil undertegnede søke Seljord kommune om
et tilskudd på 160.000,- kr.
Svartdal, 11. Mars 2019
Vennlig hilsen

Bjørg Minnesjord Solheim
Daglig leder Telespinn AS

Seljord kommune

Arkiv:

U01

Saksnr.:

2019/647-4

Sakshand.:

Frid Berge

Direkte tlf.:
Dato:

35065152
15.05.2019

Saksframlegg

Utval
Formannskap/økonomiutval

Utvalssak
30/19

Møtedato
29.05.2019

Søknad om medfinansiering av forprosjekt - Møtestad Seljord
Saksdokument:
Vedlegg:
1 Møtestad Seljord AS - Søknad om forprosjekt - Merkevare Seljord

Saksutgreiing:
Møtestad Seljord AS søkjer Seljord kommune om midlar til eit forprosjekt for å marknadsføre
tilboda bygda har for besøkande og fastbuande. Det skal fokuserast på digital marknadsføring
samt aktivitetar under festivalane sommaren 2019.
I søknaden skriv dei at føremålet med prosjektet er å skape ei felles marknadsføringsplattform for
kommune, lag/organisasjonar og næringsliv som syner aktivtetar i festivalperioden. Aktivitetane er
tenkt skal fremme Seljord som ein god stad å etablera seg for familiar og næringsdrivande.
Forprosjektet har ein kostnadsramme på 200.000,- der dei søkjer om 50.000,- kr frå Seljord
kommune. Dei andre midlane er tenkt finansiert med midlar frå Sparebankstiftinga Seljord og
Seljord Næringslag, samt eigeninnsats av Møtestad Seljord As.
Vedlagt søknad syner korleis midlane er tenkt brukt.
Vurdering;
Seljord kommune er ein av eigarane av Møtestad Seljord og har gjennom eigarskapet forplikta
oss til å utbetale for 2019 kr 457.000,- for kjøp av tenester innafor marknadsføring og
turistinformasjon av nettopp Møtestad Seljord. Dette samsvarar med Møtestad Seljord si
primæroppgåve som er å drive turistinformasjon og marknadsføre Seljord for besøkande, samt å
vidareutvikle Seljord som reisemål.
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Denne søknaden syner eit forprosjekt for å vidareutvikle korleis ein skal drive turistinformasjon og
marknadsføring i ei ny digital omstilling, samt korleis ein kan få til betre samhandling og
samarbeid mellom aktørane.
Rådmannen vurderer det slik at søknaden faller innafor det som er primæroppgåva til selskapet
og at korleis ein driv marknadsføring og turistinformasjon bør vere ei naturleg del av selskapet
utviklingstrategi. Slik strategiarbeid bør vere grunnlaget for dei faste aktivitetane selskapet skal
gjennomføre for dei driftsmidlane dei har til rådighet kvart år. Møtestad Seljord får 457.000,- for å
drive med nettopp slik aktivitet frå Seljord kommune årleg og det er venta at selskapet skal vere i
tråd med utviklinga og levere gode tenester innafor denne portefølje utan fordyrande forprosjekt.
Næringsfond/Kraftfond 2019 var pr. 14. mai på omlag kr 300.000,-.

Rådmannen si tilråding:
Rådmannen rår formannskapet fatte følgjande vedtak:
Seljord kommune løyver ikkje midlar til Møtestad Seljord AS til forprosjekt som omsøkt.
Aktivitetane skissera i søknad bør vere innafor normal drift og er å sjå på som ein av
primæroppgåvene selskapet skal levere på.

Utskrift til:
Møtestad Seljord AS

Møtestad Seljord AS
Brøløsvegen 57
3840 Seljord

Seljord 01.04.2019

Seljord Kommune
Brøløsvegen 13
3840 Seljord

Søknad om støtte til forprosjekt for å profilere merkevara Seljord.
Bakgrunn for prosjektet er at Seljord har svært mange besøkande spesielt i sommarsesongen.
Nokon aktørar i Seljord nyt godt av dei tilreisande, men vi har tru på at det fortsatt er mange
aktørar som ikkje utnyttar potensialet fullt ut og at det difor er fleire som kan nyte glede av
alle turistane vi har i bygda. Samtidig oppfyller vi fleire av turistanes behov, noko som gjer at
dei opplever opphaldet enda meir tilfredsstillande.
I fyrste omgang er dette eit forprosjekt som rettast mot besøkande til festivalane, Dyrsku`n og
dei andre aktivitetane som foregjeng på Dyrskuplassen i sommar, i periodane før, under og
etter besøket. Det vil bli fokus på digital marknadsføring på fleire plattformer i SoMe (sosiale
media) og i tillegg vil det bli aktivitetar på vegen til, frå og ved festivalane, kor vi vil
marknadsføre dei tilboda bygda har for besøkande og for fastbuande.
Formålet med prosjektet er å skape ei felles plattform for kommune, lag/organisasjonar og
næringsliv, der ein nyttar historie, kultur og eigenart som grunnlag for
marknadsføringsaktivitetar i festivalperioden. Aktivitetane skal fremme Seljord som ein god
stad å etablera seg for familiar og næringsdrivande.
Forsking som er utført av Telemark Næringshage for Dyrsku`n og festivalane viser at
festivaldeltakarane legg i snitt att tusenvis av kroner i Seljord kvar sommar. 67% har i
gjennomsnitt vore på Seljordfestivalen 10 gonger, og kan i den samanhang kallas; Seljordambassadørar.
Etter ei evaluering til hausten vil vi vurdere om vi ynskjer å sette i gang med eit prosjekt som
kan utvidast til heile sommaren og på lang sikt føre til at Seljord òg kan bli ein
vinterdestinasjon. Vi ser òg potensialet ved å ha Sjøormen i Seljordsvatnet og ynskjer å jobbe
fram ein strategi korleis vi skal marknadsføre Sjøormen som er det mest unike ved Seljord,
både nasjonalt og internasjonalt. Det unike er vanskeleg å etterlikne og difor ein stor
konkurransefordel.

Vi har fått inntrykk av at dette er eit prosjekt som både Seljord kommune og Telemark
fylkeskommune kan vera interessert i å støtte, og på bakgrunn av dette tillet vi oss difor å
søke om midlar til forprosjektet pålydande kr 100.000,-.
Total kostnadsramme i 2019
Prosjektleiing:

50 000,-

Strategisk rådgjeving:

50 000,-

Utarbeiding av skisser og idear:

40 000,-

Marknadsarbeid:

60 000,-

Totalt

Kr

200 000,-

Seljord har ved fleire anledningar gjennomført prosjekt i fellesskap, noko som har resultert i
at Seljord kommune mottok tettstadprisen i1993 og i 2009. Prosjektet i 2009 resulterte i
”Seljord og sogene”, som har gjeve Seljord nasjonal og internasjonal merksemd.
I følgje Knut Vareide ved Telemarksforsking, er samarbeid mellom det private næringsliv og
kommunen avgjerande for om kommunen blir sett på som attraktiv. I Seljord har vi lang
tradisjon for dette, noko som blant anna har vore avgjerande for det gode omdømmet Seljord
har utanfor bygda.
MSAS si primære oppgåve er å drive turistinformasjon, marknadsføre Seljord for besøkande,
vidareutvikle Seljord som reisemål og halde Seljord kjent på ein positiv måte. I tillegg
arbeider vi aktivt saman med Seljord Næringslag for å betre relasjonane og skape arenaer for
eit godt samarbeid næringsaktørane imellom, noko som vi trur kan gje lokal verdiskaping.
Nå ønsker vi å satse meir på å skape vekst gjennom bruk av vår kulturelle arv, historie og
eigenart for å få fleire til å flytte til, eller investere i arbeidsplassar i Seljord. Vi meiner òg at
prosjektet vil skape arenaer der alle aktørar kan bidra samen for å oppnå denne målsettinga.
I tillegg til vår innsats i prosjektet ynskjer MSAS å leige inn eit firma for å bistå oss i
prosjektet. Det vil være hjelp med ideutvikling, prosjektframdrift, skisser og tilbodsinnhenting
på materiell og aktivitetar. Vi ynskjer å bruke lokale artistar, kunstnarar, frivillige lag og
foreiningar i formidling av bodskapet, slik at mest mogleg av pengane brukast for å styrke
lokalt kultur- og næringsliv. Samtidig som lokalt kulturliv blir synlege for fleire.
Vi håpar å få utnytte sommaren 2019 til forprosjektet og håpar difor på eit snarleg og positivt
svar.
Med vennleg helsing
Hilde Hagen-Nielsen
Dagleg leiar
Møtestad Seljord AS

Seljord kommune

Arkiv:

000

Saksnr.:

2019/31-10

Sakshand.:

Asbjørn Storrusten

Direkte tlf.:
Dato:

350 65 155
15.05.2019

Saksframlegg

Utval
Formannskap/økonomiutval
Kommunestyret

Utvalssak
31/19

Møtedato
29.05.2019
20.06.2019

E134 Haukelivegen AS - Generalforsamling
Saksdokument:
Vedlegg:
1 E134 Haukelivegen AS - Innkalling til generalforsamling 2019

Saksutgreiing:
E134 Haukelivegen AS har kalla inn til generalforsamling 25.juni.
Seljord kommune eig 3,03 % av verksemda, det er ikkje fast representant i styre frå Seljord.
Komplett møteinnkalling med saksliste ligg vedlagt.
Formannskapet skal på vegne av kommunestyre ivareta eigarskapet i verksemdene der
kommunen er eigar.
Det er foreslått endringar av vedtektene i verksemda, forslaget er;

Sak 8 – Vedtektsendringar.
A. Forslag om endring av § 3 – føremålsparagrafen.
§3 er nå slik:
 Selskapet har som føremål å arbeide for utbygging og standardheving av E134
Haukelivegen og RV23. I tillegg kan selskapet arbeide for å fremje interessene til
viktige sidegreiner til denne transportkorridoren, etter fylkesvise prioriteringar, når
dette styrker arbeidet for korridoren.
 Selskapet kan ta initiativ til å opprette finansieringsselskap og utbyggingsselskap.
 Selskapet har høve til å delta i og/eller arbeide saman med andre selskap med
tilsvarande føremål.
 Selskapet står elles fritt til å setje i verk tiltak og bruke dei verkemiddel som er
tilgjengeleg og aktuelle for å fremje føremålet til selskapet.
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Overskot/underskot skal disponerast etter norske lover og vedtekter. Selskapet skal
ikkje betale utbyte.

Drøfting:
RV23 kom inn som del av føremålsparagrafen då Buskerud FK og kommunane
Drammen, Lier, Røyken og Hurum blei aksjonærar i selskapet. Situasjonen sidan den tid
er endra ved at E134 nå er forlenga til Frogn i Akershus (kryss med E6) og RV23 er
historie. Det er derfor logisk at dette får konsekvens i §3.
I tillegg til denne tekniske endringa vil eg foreslå å ta ut setninga «etter fylkesvise
prioriteringar». Setninga er etter mitt syn unødvendig og har aldri blitt brukt.
Forslag til revidert første ledd blir då:
Selskapet har som føremål å arbeide for utbygging og standardheving av E134
Haukelivegen. I tillegg kan selskapet arbeide for å fremje interessene til viktige
sidegreiner til denne transportkorridoren når dette styrker arbeidet for korridoren.
Eventuell utviding av føremålsparagrafen.
Styret har vurdert om føremålet bør justerast noko i samsvar med utviklinga dei siste åra,
spesielt øst-vestutredinga, og at dei to viktigaste sambanda - E134 mot Bergen og RV36
mot E18/Grenland kjem inn meir eksplisitt som del av korridoren.
Styret har vedtatt å legge dette forslaget fram for generalforsamlinga. Forslag til ny §3 blir
då:
 Selskapet har som føremål å arbeide for utbygging og standardheving av
transportkorridoren E134 Karmøy-Frogn, RV36 Seljord-E18 og sambandet E134 Bergen. I tillegg kan selskapet arbeide for å fremje interessene til viktige sidegreiner til
denne transportkorridoren når dette styrker arbeidet for korridoren.
 Selskapet kan ta initiativ til å opprette finansieringsselskap og utbyggingsselskap.
 Selskapet har høve til å delta i og/eller arbeide saman med andre selskap med
tilsvarande føremål.
 Selskapet står elles fritt til å setje i verk tiltak og bruke dei verkemiddel som er
tilgjengeleg og aktuelle for å fremje føremålet til selskapet.
 Overskot/underskot skal disponerast etter norske lover og vedtekter. Selskapet skal
ikkje betale utbyte.
B. Forslag om endring av § 6 - styret.
Endringsforslaget gjeld første ledd i §6.
§6 første ledd er nå slik:
Styret i selskapet skal vere på 10 medlemer. Den eine styreplassen blir øyremerka ein
representant for næringslivet. Styremedlemer blir valde for 2 år om gongen. I tillegg skal
det velgjast 10 vararepresentantar i numerisk rekkefølgje, også desse for 2 år om
gongen. Styret vel sjølv leiar og nestleiar.
Drøfting.
Forslaget frå styret er å endre dette slik at val av leiar og nestleiar blir gjort av
generalforsamlinga og på den måten ha ein open prosess. Sidan selskapet har valkomité,
vil det vere naturleg at valkomiteen innstiller til generalforsamlinga. Direkte val av leiar-

Side 3/3

duo vil også vere i tråd med vanleg praksis i selskap med stor grad av offentleg
eigarskap.
Forslag til ny §6, første ledd:
Styret i selskapet skal vere på 10 medlemer. Den eine styreplassen blir øyremerka ein
representant for næringslivet. Styremedlemer blir valde for 2 år om gongen. I tillegg skal
det veljast 10 vararepresentantar i numerisk rekkefølgje, også desse for 2 år om gongen.
Generalforsamlinga vel leiar og nestleiar i styret blant dei 10 styremedlemene.

Rådmannen si tilråding:
Rådmannen rår formannskapet gjere følgjande vedtak;
Rådmannen viser til saksutgreiing og ber formannskapet drøfte dei ulike forslaga. Eigarskap i
E124 Haukelivegen er politisk motivert, og rådmannen har difor ikkje ein innstilling til saka.

E134 Haukelivegen AS
Vår dato: 10.05.2018
Vår ref.:

Til aksjonærane i selskapet

Dykkar dato:
Dykkar ref.:

Innkalling til generalforsamling 2019
Etter vedtak i styret blir det kalla inn til generalforsamling i selskapet:
Dato:
25. juni 2019 (tysdag)
Kl.slett:
11.00-14.00 (Vi startar med lett servering i foajeen)
Stad:
Vinjehuset, Åmot - Vinje kommune. Kartskisse er lagt ved.
Sakliste.
1. Godkjenning av fullmakter og innkalling
2. Val av møteleiar
3. Val av 2 aksjonærar til å underteikne møteprotokollen
4. Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap
5. Val av revisor og godkjenning av godtgjering
6. Godtgjering til styret
7. Kostnadsdeling for 2020
8. Forslag om vedtektsendringar
I tillegg til dei formelle sakene vil Solveig Hovda, leiar av styrings- og strategistaben i Statens
vegvesen, region sør, orientere om arbeid og prosjekt på E134.
Anne-Gro Ahnstrøm, Telemark FK, vil innleie om revidering av NTP og vårt handlingsrom.
Det er sett av tid til drøfting av andre aktuelle saker og strategi.

Vel møtt!
Med vennleg helsing
E134 Haukelivegen AS
for Roald Aga Haug, styreleiar

Vedlegg:

Saksdokument til sakene 4-8
Gjeldande vedtekter og etiske retningsliner

Kopi av sendinga til styremedlemer, varamedlemer, valkomité, revisor og ordførarar/fylkesordførarar

Postadresse:
Postboks 134
3890 VINJE
www.134.no

Telefon/fax:
Direkte:
97037989

Bank: DnB
Konto: 1604.01.05178
Føretaksnummer:
982 420 857

Generalforsamlinga i E134 Haukelivegen AS 25.06.2019
Til sak 4. Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap
Årsmelding og rekneskap er lagt ved saksdokumenta slik dei blei vedtatt av styret i møte 11.
februar 2019.
Framlegg til vedtak:
Generalforsamlinga 2019 godkjenner årsmelding og årsrekneskap for 2018, under dette
dekning av underskot.

Sak 5. Val av revisor og godkjenning av godtgjering.
Styret innstiller på attval av revisor og godkjenning av godtgjering i 2018.
Framlegg til vedtak:
a)
b)

Generalforsamlinga vél Odda Revisjon AS v/ Terje S. Bråvoll som selskapet sin revisor.
Generalforsamlinga godkjenner honoraret til revisor for 2018 med 13.140 kr

Sak 6 - godtgjering til styret.
Nåverande satsar er slik:
Styreleiar pr. år:
15.000 kr
Styremedlem pr. år:
6.250 kr
Varamedlem pr møte:
1.000 kr
Tapt arb.forteneste: Inntil 250 kr/t og inntil 6 timar (maks. godtgjering 1.500 kr/dag).
Reiseutgifter: Statens satsar (når ikkje abeidsgjevar/oppdragsgjevar betalar).
Styret har bedt valkomitéen gjere ei vurdering av desse satsane og legge fram resultatet av sine
vurderingar på generalforsamlinga. Etter denne vurderinga har valkomiéen samrøystes
konkludert på fylgjande:
Godtgjeringssatsar for styredeltaking blir auka med 20%. Satsane for tapt arbeidsforteneste blir
ståande.
Framlegget frå valkomitéen på nye satsar blir då:
Styreleiar pr. år:
18.000 kr
Styremedlem pr. år:
7.500 kr
Varamedlem pr møte:
1.200 kr
Tapt arb.forteneste: Inntil 250 kr/t og inntil 6 timar (maks. godtgjering 1.500 kr/dag).
Reiseutgifter: Statens satsar (når ikkje abeidsgjevar/oppdragsgjevar betalar).

Postadresse:
Postboks 134
3890 VINJE
www.134.no

Telefon/fax:
Direkte:
97037989

Bank: DnB
Konto: 1604.01.05178
Føretaksnummer:
982 420 857

Sak 7 - kostnadsdeling for 2020.
Framlegg til Vedtak:
Satsar for 2020 blir som sett opp i tabellen og tilsvarande for eventuelt nye aksjonærar.
Samanslåing av kommunar og fylke får effekt for selskapet på to måtar:
Det geografiske området blir betydeleg utvida:
 Nåverande aksjonær Telemark FK blir Vestfold og Telemark FK
 Nåverande aksjonær Buskerud FK blir Viken FK (Buskerud, Akershus og Østfold)
 Nåverande aksjonær Hordaland FK blir Vestland FK (Hordaland og S&Fj.)
Det blir 3 færre aksjonærar:
 Nåverande 3 aksjonærar Odda, Jondal og Ullensvang blir Ullensvang kommune
 Nåverande 2 aksjonærar Røyken og Hurum blir Asker kommune saman med nåverande Asker
Dei andre endringane i kommunestruktur slår ikkje inn på aksjonærtalet:
 Nåverande aksjonær Bø slår seg saman med Gvarv til Midt-Telemark kommune
 Nåverande aksjonær Fusa slår seg saman med Os til Bjørnafjorden kommune
 Nåverande aksjonær Drammen slår seg saman med Nedre Eiker og Svelvik til Drammen kommune
Grunnlaget for berekning av årleg bidrag blir endra gjennom at det blir 3 færre aksjonærar, men litt høgare folketal
slår motsett veg. For 2020 vil fordelinga bli som tabellen nedanfor viss det ikkje blir gjort andre endringar.
Navn
Rogaland Fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Telemark Fylkeskommune
Buskerud Fylkeskommune
Haugesund kommune
Sauda kommune
Karmøy kommune
Tysvær kommune
Vindafjord kommune
Suldal kommune
Odda kommune
Ullensvang kommune
Stord kommune
Jondal kommune
Bømlo kommune
Etne kommune
Sveio kommune
Kvinnherad kommune
Ullensvang Herad
Fusa kommune --> Bjørnafjorden
Kvam herad
Vinje kommune
Tokke kommune
Seljord kommune
Hjartdal kommune
Bø kommune --> Midt-Telemark
Kviteseid kommune
Tinn kommune
Nome kommune
Kongsberg kommune
Notodden kommune
Drammen kommune
Lier kommune
Hurum kommune
Røyken kommune
Asker kommune
Fyresdal kommune
Bamble kommune
Porsgrunn kommune
Skien kommune
Vest-Telemark Kraftlag
Tide ASA
Telemark Bilruter AS
SD Cappelen ANS
Fatland Ølen AS
Notodden Utvikling AS
Vest-Telemark Næringsbygg
Midt-Telemark Næringsutvikling AS

SUM
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2019

2020

68 000
68 000
68 000
68 000
37 000
21 000
37 000
26 000
24 000
20 000
23 000
32 000
18 000
26 500
20 500
22 000
28 000
20 000
20 500
24 000
20 000
19 000
20 000
18 500
22 500
19 000
22 000
22 500
37 000
27 500
37 000
37 000
25 000
35 000
18 500
28 500
37 000
37 000
6 300
6 300
6 300
6 300
6 300
12 500
12 500
12 500

68 000
68 000
68 000
68 000
37 000
21 000
37 000
26 000
24 000
20 000

1 223 500

1 185 000

26 500
32 000
26 500
20 500
22 000
28 000
36 500
24 000
20 000
19 000
20 000
18 500
25 500
19 000
22 000
22 500
37 000
27 500
37 000
37 000
37 000
18 500
28 500
37 000
37 000
6 300
6 300
6 300
6 300
6 300
12 500
12 500
12 500
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Sak 8 – Vedtektsendringar.
A. Forslag om endring av § 3 – føremålsparagrafen.
§3 er nå slik:
 Selskapet har som føremål å arbeide for utbygging og standardheving av E134
Haukelivegen og RV23. I tillegg kan selskapet arbeide for å fremje interessene til viktige
sidegreiner til denne transportkorridoren, etter fylkesvise prioriteringar, når dette styrker
arbeidet for korridoren.
 Selskapet kan ta initiativ til å opprette finansieringsselskap og utbyggingsselskap.
 Selskapet har høve til å delta i og/eller arbeide saman med andre selskap med tilsvarande
føremål.
 Selskapet står elles fritt til å setje i verk tiltak og bruke dei verkemiddel som er tilgjengeleg
og aktuelle for å fremje føremålet til selskapet.
 Overskot/underskot skal disponerast etter norske lover og vedtekter. Selskapet skal ikkje
betale utbyte.
Drøfting:
RV23 kom inn som del av føremålsparagrafen då Buskerud FK og kommunane Drammen, Lier,
Røyken og Hurum blei aksjonærar i selskapet. Situasjonen sidan den tid er endra ved at E134
nå er forlenga til Frogn i Akershus (kryss med E6) og RV23 er historie. Det er derfor logisk at
dette får konsekvens i §3.
I tillegg til denne tekniske endringa vil eg foreslå å ta ut setninga «etter fylkesvise
prioriteringar». Setningen er etter mitt syn unødvendig og har aldri blitt brukt.
Forslag til revidert første ledd blir då:
Selskapet har som føremål å arbeide for utbygging og standardheving av E134 Haukelivegen. I
tillegg kan selskapet arbeide for å fremje interessene til viktige sidegreiner til denne
transportkorridoren når dette styrker arbeidet for korridoren.
Eventuell utviding av føremålsparagrafen.
Styret har vurdert om føremålet bør justerast noko i samsvar med utviklinga dei siste åra,
spesielt øst-vestutredningen, og at dei to viktigaste sambanda - E134 mot Bergen og RV36 mot
E18/Grenland kjem inn meir eksplisitt som del av korridoren.
Styret har vedtatt å legge dette forslaget fram for generalforsamlinga. Forslag til ny §3 blir då:
 Selskapet har som føremål å arbeide for utbygging og standardheving av
transportkorridoren E134 Karmøy-Frogn, RV36 Seljord-E18 og sambandet E134 - Bergen. I
tillegg kan selskapet arbeide for å fremje interessene til viktige sidegreiner til denne
transportkorridoren når dette styrker arbeidet for korridoren.
 Selskapet kan ta initiativ til å opprette finansieringsselskap og utbyggingsselskap.
 Selskapet har høve til å delta i og/eller arbeide saman med andre selskap med tilsvarande
føremål.
 Selskapet står elles fritt til å setje i verk tiltak og bruke dei verkemiddel som er tilgjengeleg
og aktuelle for å fremje føremålet til selskapet.
 Overskot/underskot skal disponerast etter norske lover og vedtekter. Selskapet skal ikkje
betale utbyte.
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B. Forslag om endring av § 6 - styret.
Endringsforslaget gjeld første ledd i §6.
§6 første ledd er nå slik:
Styret i selskapet skal vere på 10 medlemer. Den eine styreplassen blir øyremerka ein
representant for næringslivet. Styremedlemer blir valde for 2 år om gongen. I tillegg skal det
velgjast 10 vararepresentantar i numerisk rekkefølgje, også desse for 2 år om gongen. Styret
vel sjølv leiar og nestleiar.
Drøfting.
Forslaget frå styret er å endre dette slik at val av leiar og nestleiar blir gjort av
generalforsamlinga og på den måten ha ein open prosess. Sidan selskapet har valkomité, vil det
vere naturleg at valkomitéen innstiller til generalforsamlinga. Direkte val av leiar-duo vil også
vere i tråd med vanleg praksis i selskap med stor grad av offentleg eigarskap.
Forslag til ny §6, første ledd:
Styret i selskapet skal vere på 10 medlemer. Den eine styreplassen blir øyremerka ein
representant for næringslivet. Styremedlemer blir valde for 2 år om gongen. I tillegg skal det
velgjast 10 vararepresentantar i numerisk rekkefølgje, også desse for 2 år om gongen.
Generalforsamlinga vel leiar og nestleiar i styret blant dei 10 styremedlemene.
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E134 Haukelivegen AS

Organisasjonsnummer 982 420 857

Årsmelding for 2018
Innleiing.
E134 Haukelivegen AS vart stifta 10. januar 2001 under namnet Haukelivegen AS og har vore i vanleg drift
etterpå. Selskapet endra namn i 2013 til E134 Haukelivegen AS, samtidig som føremålet blei utvida til å omfatte
RV23.
Føremålsparagrafen er etter siste endringar slik:
Selskapet har som føremål å arbeide for utbygging og standardheving av E134 Haukelivegen og RV23. I tillegg
kan selskapet arbeide for å fremje interessene til viktige sidegreiner til denne transportkorridoren, etter
fylkesvise prioriteringar, når dette styrker arbeidet for korridoren.
Selskapet kan ta initiativ til å opprette finansieringsselskap og utbyggingsselskap.
Selskapet har høve til å delta i og/eller arbeide saman med andre selskap med tilsvarande føremål.
Selskapet står elles fritt til å setje i verk tiltak og bruke dei verkemiddel som er tilgjengeleg og aktuelle for å
fremje føremålet til selskapet.
Overskot/underskot skal disponerast etter norske lover og vedtekter. Selskapet skal ikkje betale utbyte.

Arbeidet i 2018.
Det er halde 3 styremøte i E134 Haukelivegen AS i 2018.
Det har vore stor aktivitet i 2018 både frå styret og frå dagleg leiar si side.
Møter.
Selskapet eller delar av styret har i løpet av året mellom anna hatt møter og kontakt med:
 Statens Vegvesen
 Parti, fylkesgrupper og enkeltrepresentantar på Stortinget
 Kontakt med medlemer av Transportkomitéen
 Ein del av aksjonærane i selskapet
 Andre samarbeidspartar
Selskapet har vore representert på ulike konferansar og møte, både som deltakar og med innleiingar. Så langt
vi kan og det er relevant, prøver vi å vere tilstades og på den måten synleggjere våre interesser.
Selskapet har halde to konferansar med brei og god deltaking:
Den 22. mars i Haugesund i samarbeid med Haugaland Vekst IKS. Tema E134 med fokus på Bakka-Solheim.
Den 13. juni i Røyken i samarbeid med Røyken kommune og Røyken næringsråd. Tema: Rv 23.
Anna.
Av formelle/praktiske saker styret og administrasjon har arbeidd med, er:
 Arbeidsplanar og budsjett
 Løpande økonomirapportering
 Avvikling av generalforsamling 26. juni 2018
 Kapitalforvaltning og disponering av bankinnskot
 Kontakt med potensielt nye aksjonærar

Styre og administrasjon.
I perioden har samansetjinga vore slik fram til generalforsamlinga:

Styret
Roald Aga Haug, ordførar i Odda, Styreleiar
Gry Anette Rekanes Amundsen, Nome Nestleiar
Laila Irene Johansen, Kongsberg,
Olav Kasland, ordførar i Bø
Atle Kvåle, Hordaland FK
May Britt Vihovde, varaordførar Haugesund
Arne Bergsvåg, Rogaland FK
Harald Grande, Tizir AS - Odda
Bjørn Sverre Sæberg Birkeland, ordførar Tinn

Varamedlemer:
1. Leif Malvin Knutsen, varaordførar Karmøy.
2. Hege Skogland Mokleiv, daglig leder Permanor AS
3. Halfdan Haugan, ordførar i Seljord
4. Sandra Bruflot, Buskerud fylkesting
5. Knut Duesund, leiar samf.utvalet Telemark FK
6. Bengt Halvard Odden, ordførar i Hjartdal
7. Ruth Grethe Ø. Eriksen, varaordførar i Sveio
8. Siri Klokkerstuen, ordførar i Etne
9. Monica Vee Bratlie, ordfører i Hurum
10. Kåre Grønsnes, varaordførar i Ullensvang
Etter generalforsamlinga har styret vore samansett slik:

Styret
Roald Aga Haug, ordførar i Odda, Styreleiar
Gry Anette Rekanes Amundsen, Nome Nestleiar
Knut Duesund, Telemark FK
Atle Kvåle, Hordaland FK
Arne Bergsvåg, Rogaland FK
Laila Irene Johansen, Kongsberg,
Hilde Thorud, leiar Røyken næringsråd
May Britt Vihovde, varaordførar Haugesund
Harald Grande, Tizir AS - Odda
Bjørn Sverre Sæberg Birkeland, ordførar Tinn

Varamedlemer:
1. Leif Malvin Knutsen, varaordførar Karmøy.
2. Petter Ellefsen, Vekst i Grenland, Grenland havn
3. Aase Simonsen, Karmøy. Rogaland fylkesting
4. Halfdan Haugan, ordførar i Seljord
5. Sigrid Brattabø Handegard, Jondal
6. Siri Klokkerstuen, ordførar i Etne
7. Bengt Halvard Odden, ordførar i Hjartdal
8. Ruth Grethe Ø. Eriksen, varaordførar i Sveio
9. Else Marie Rødby, varaordføar i Hurum
10. Peder Sjo Slettebø, ordførar i Kvinnherad
Valkomité er Petter Steen jr, Haugesund (leiar), Kari Anne Sand, Kongsberg, John Skogseth, Jondal og Anne
Aasmundtveit, Kviteseid.
Selskapet har ikkje tilsette i eigen regi, men kjøper administrative tenester. Det er derfor ikkje utbetalt løn til
dagleg leiar. Dagleg leiar er Børge Skårdal. Styrehonorar er utbetalt i samsvar med generalforsamlingsvedtak.

Aksjonærforhold.
Selskapet har ved årsskiftet ein aksjekapital på kr. 460.000, fordelt på 46 aksjonærar. Aksjekapitalen er fullt
innbetalt. Det har ikkje vore endring i aksjonærlista i 2018.
Aksjonærane pr. 31.12.2018 er:
Aksjonærliste E134 Haukelivegen AS. Org.nr.982 420 857
Navn

Rogaland Fylkeskommune
Haugesund kommune
Sauda kommune
Karmøy kommune
Tysvær kommune
Vindafjord kommune
Suldal kommune
Hordaland fylkeskommune
Odda kommune
Stord kommune
Jondal kommune
Bømlo kommune
Etne kommune
Sveio kommune
Fusa kommune
Ullensvang Herad
Kvinnherad kommune
Telemark Fylkeskommune
Vinje kommune
Tokke kommune
Seljord kommune
Hjartdal kommune
Bø kommune
Kviteseid kommune
Notodden kommune
Nome kommune

Tinn kommune
Buskerud fylkeskommune

Kongsberg kommune
Drammen kommune
Lier kommune
Hurum kommune
Røyken kommune
Fyresdal kommune
Bamble kommune
Porsgrunn kommune
Skien kommune
Kvam herad
Vest-Telemark Kraftlag AS
Tide ASA
Notodden Utvikling AS
Telemark Bilruter AS
SD Cappelen ANS
Midt-Telemark Næringsutvikling AS
Fatland Ølen AS
Vest-Telemark Næringsbygg AS

Posnr Poststad

4001
5504
4201
4250
5570
5580
4230
5020
5750
5400
5627
5430
5591
5559
5649
5780
5470
3706
3890
3880
3840
3692
3833
3850
3672
3830
3660
3007
3601
3008
3401
3475
3440
3870
3993
3700
3900
5600
3889
5893
3674
3840
3830
3880
5588
3850

Stavanger
Haugesund
Sauda
Kopervik
Aksdal
Ølen
Sand
Bergen
Odda
Stord
Jondal
Bremnes
Etne
Sveio
Eikelandsosen
Kinsarvik
Rosendal
Skien
Vinje
Dalen
Seljord
Sauland
Bø
Kviteseid
Notodden
Ulefoss

Rjukan
Drammen

Kongsberg
Drammen
Lier
Sætre

Røyken
Fyresdal
Langesund
Skien
Porsgrunn
Norheimsund
Høydalsmo
Bergen
Notodden
Seljord
Ulefoss
Bø
Ølen
Kviteseid
Totalt

Antal

Pål.

Beløp

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000

460

1000 460000

Prosjektomtale
Aust/vest-utgreiinga.
Statens vegvesen anbefalte i aust-vestutgreiinga å satse på to aust-vestkorridorar i Sør-Norge. Dette er E134 m/
arm til Bergen og RV52 (Hemsedal) m/ forlenging mot Sogn og Møre via RV5.
Regjeringa sin konklusjon på aust-vestutgreiinga blei val av E134 som den eine hovudvegen aust-vest. I tillegg
blei KVU og seinare KS1 for strekninga Vågsli-Gvammen gjennomførd slik Statens vegvesen hadde anbefalt.
Etter KVU/KS1-prosessen ligg konklusjonen om å legge E134 på denne strekningen i ny og innkorta trasé fast.

Nasjonal transportplan 2018-29.
Samferdselsdepartementet/Regjeringa la fram Stortingsmeldinga 5. april 2017.
I Stortingsmeldinga er det sett av oppstartmidlar for bygging av tunnelløp nummer to under Oslofjorden, men
ikkje til andre større prosjekt på E134.
For fjellovergangen Seljestad-Røldal-Vågsli, er status i forhold til Stortingsmeldinga følgjande:
Seljestad-Røldal er fullfinansiert i siste seksårsperiode med 2,9 mrd. Av dette er 0,5 mrd
bompengefinansiering. Både statleg del og bompengedelen er redusert i forhold til plangrunnlaget.
Etter stortingsbehandlinga er det lagt opp til byggestart i slutten av første seksårs-periode, dvs. 2022/-23 med
bruk av låneopptak basert på bompengedelen av finansieringa.
Røldal-Vågsli har fått ein liten oppstartbevilgning på 0,3 mrd av ein totalkost på 4 mrd. Mest realistisk
byggestart er 2029.
For andre prosjekt på E134 er status følgjande:
Husøy hamn (Karmøy). Prosjektet er fullfinansiert, men tidlegaste byggestart er 2024.
Saggrenda-Elgsjø. Prioritert 0,4 mrd av 2 mrd i totalkostnad. Realistisk byggestart 2028.
Strømsåstunnelen. Utviding med løp nummer to. Prioritert 0,4 mrd av totalkostnad 1,6 mrd. Realistisk
byggestart 2028.
Aksdal/Våg. Dette er fellesstrekning med E39. Prioritert 0,5 mrd av totalkost 1,4 mrd. Realistisk
byggestart 2028.

Byggeaktivitet.
E134 i Tysvær, Vindafjord og Etne.
Det er under arbeid ny og større rundkjøring i Aksdal, GS-veg Ølen-Ølensvåg. I handlingsprogrammet er det sett
av betydelege midlar til oppgradering av nåverande veg mellom Ølen og Etne.
E134 Kongsberg-Høydalsmo.
Omfanget av igangverande byggeprosjekt på E134 med ferdigstilling i 2019 er betydeleg. Dette gjeld tunnelen
Århus-Gvammen mellom Seljord og Hjartdal, Damåsen-Saggrenda gjennom Kongsberg og to mindre prosjekt
mellom Høydalsmo og Morgedal. Det økonomiske omfanget er om lag 6,5 mrd.
RV36.
To strekningar på RV36 til ein samla kostnad av om lag 1 mrd er ferdigstilt i 2018.
 Skjelbredstrand-Skyggestein i Skien er ein del av Bypakke Grenland. Lengde 3,5 km.
 Slåttekås-Årnes. Finansiert 100% med bompengar.Lengde om lag 7 km.
Langs Seljordsvatn (på Strekninga Bø-Seljord) er det planlagt byggestart i 2019 av 2 mindre strekningar på i alt
om lag 3 km med ein kostnad nær 300 mill kr. Prosjektet er 100% bompengefinansiert. Byggetid om lag 2 år.

Planaktivitetar.
Haukelifjell.
Planar for Haukelifjell er det blitt arbeidd med i 12 år – av dette med reguleringsplan i snart 8.
Reguleringsplanar er sendt kommunane Odda og Vinje og det er venta at planforslaga (reguleringsplanar) skal
vere ferdig godkjende til sommaren 2019. Arbeidet med bompengesak Seljestad-Røldal pågår parallelt, men
det er ein førsetnad at det ligg føre godkjend reguleringsplan for prosjektområdet før ein
bompengeproposisjon kan fremjast.
Gvammen-Saggrenda.
For strekninga Gvammen-Saggrenda er det gjennomført KVU og KS1 for noen år sidan (2012). Vidare
planlegging bør sjåast i samanhang med KVU/KS1 for Gvammen-Vågsli.
RV36.
Det er i 2018 gjort ei analyse av RV36 som blir lagt til grunn m.a. for arbeidet med NTP. Vidare planlegging av
RV36 gjennom Grenland vil bli tatt som ein del av planlegging i samband med byvekstavtale for Grenland.

E134 Lier – Frogn (tidlegare RV23).
Tidlegare RV23 er no omklassifisert til E134, slik vi har arbeidd for i mange år. Dette understrekar endå meir
aust-vestfunksjonen til E134 og koblinga mot ei viktig eksportrute.
 Reguleringsplanar for nytt løp i Oslofjord-tunnelen er vedtatt i begge kommunar (Hurum og Frogn).
Regjeringa har nå avklart at sambandet skal byggjast ut til firefelts veg på strekninga Vassum (xE6) til
Verpen i Hurum. Byggjeplanlegging pågår nå og forventa byggjestart er 2021. Prosjektet, inkl. oppgradering
av nåverande tunnelar, skal vere ferdig i 2026.
 For strekninga Dagslett-E18 er ein nå i gang med ny planlegging, dvs. at ein formelt er tilbake til start.
Aktuell planfase er utarbeiding av planprogram for kva for alternativ som skal vurderast vidare og
eventuelt om det må gjennomførast nye konsekvensutgreiingar.
RV13 Oddadalen. Arm til Bergen.
Det ligg føre godkjend kommunedelplan for RV13-Oddadalen. Ein del av den godkjende planen medfører også
ei mindre omlegging av E134 med litt innkorting og reduksjon av høgdemeter.
Dette prosjektet er svært viktig for å koble på denne delen av Hordaland betre. Strekninga er rasutsett, svært
smal og gir utfordringar vinterstid.
Oddadalen er første etappe, sett frå E134, i Vegvesenet sitt forslag om å bygge ut fergefri arm til Bergen. Dette
vil vere den løysinga som gir kortast veg Oslo-Bergen og dermed også kortast samband til Bergen frå Agder,
Telemark, Buskerud og Vestfold.

Andre forhold.






Selskapet sitt årsresultat er eit underskot på kr.196.725 som ein foreslår dekt ved reduksjon av
eigenkapitalen.
Føresetnaden om fortsatt drift er til stades, og rekneskapen for 2018 er gjort opp under denne
føresetnaden. E134 Haukelivegen AS er innvilga skattefritak.
Midlar som selskapet ikkje treng til dagleg drift er plassert på kapitalkonti på best mulige vilkår. Det er for
tida svært låge renter.
Selskapet har ingen aktivitet som ureinar det ytre miljøet.
I 2018 er det utgiftsført kr. 13.140 til revisor for revisjon. Selskapet sin revisor er Odda revisjon AS v/ Terje
S. Bråvoll, revisornummer 997 726 316.

Styret kjenner elles ikkje til forhold av betydning for vurderinga av selskapet si stilling og resultat, og som ikkje
kjem fram av rekneskapen. Grunnlaget for framhald av drifta er etter styret sitt syn til stades. Det har etter
utløpet av rekneskapsåret ikkje oppstade forhold som etter styret sitt syn har betydning for vurderinga av
årsrekneskapen.

Vedtekter for E134 Haukelivegen AS
§ 1. Namn.
Selskapet sitt namn er E134 Haukelivegen AS.
§ 2. Forretningskontor.
Selskapet sitt forretningskontor er i Vinje kommune.
§ 3. Føremål.
Selskapet har som føremål å arbeide for utbygging og standardheving av E134 Haukelivegen
og RV23. I tillegg kan selskapet arbeide for å fremje interessene til viktige sidegreiner til
denne transportkorridoren, etter fylkesvise prioriteringar, når dette styrker arbeidet for
korridoren.
Selskapet kan ta initiativ til å opprette finansieringsselskap og utbyggingsselskap.
Selskapet har høve til å delta i og/eller arbeide saman med andre selskap med tilsvarande
føremål.
Selskapet står elles fritt til å setje i verk tiltak og bruke dei verkemiddel som er tilgjengeleg
og aktuelle for å fremje føremålet til selskapet.
Overskot/underskot skal disponerast etter norske lover og vedtekter. Selskapet skal ikkje
betale utbyte.
§ 4. Aksjekapital.
Selskapet skal ha ein aksjekapital på 460.000 kr fordelt på 460 aksjar á 1000 kr. Alle aksjar
har lik vekt på generalforsamlinga.
§ 5. Overdraging av aksjar.
Overdraging av aksjar skal godkjennast av styret. Andre aksjonærar har forkjøpsrett til
pålydande verdi.
§ 6. Styret.
Styret i selskapet skal vere på 10 medlemer. Den eine styreplassen blir øyremerka ein representant
for næringslivet. Styremedlemer blir valde for 2 år om gongen. I tillegg skal det velgjast 10
vararepresentantar i numerisk rekkefølgje, også desse for 2 år om gongen.
Styret vel sjølv leiar og nestleiar.

For at eit styrevedtak skal vere gyldig, må minst 5 styremedlemer vere til stades, deriblant
leiar eller nestleiar. Ved likt stemmetal har leiaren av styret dobbeltstemme.
Styret er ansvarleg for oppfølging av dei mål som er sett for selskapet, og for å gjennomføre
vedtak gjort i generalforsamlinga.
Sentrale oppgåver er:
 Vedta budsjett, avgje årsmelding og tilrå årsoppgjer
 Tilsette dagleg leiar og fastsetje løn for denne
 Utarbeide planar for utvikling og drift av selskapet, og vurdere korleis selskapet sine
oppgåver til ei kvar tid kan løysast på beste måte.
Det skal førast protokoll frå styremøta. Styremedlem og dagleg leiar har rett til
protokollmerknader.

§ 7. Generalforsamlinga.
Ordinær generalforsamling skal haldast kvart år innan utgangen av juni månad.
Generalforsamlinga blir innkalla av styret med minst ein månad skriftleg varsel til
aksjonærane i selskapet.
Generalforsamlinga vel sjølv dirigent for møtet.
Ekstraordinær generalforsamling kan krevjast halde av eit fleirtal av styret eller av
aksjonærar som representerer minst 1/3 av aksjekapitalen. Innkalling skal skje etter dei
same fristar som for ordinær generalforsamling.
På ordinær generalforsamling blir avgjort:
1. Fastsetjing av resultatrekneskap og balanse for selskapet.
2. Bruk av overskot eller dekking av underskot.
3. Val av styremedlemer og valkomité. Val av revisor.
4. Fastsetjing av godtgjersle til styret og revisor.
5. Andre saker som i medhald av lov eller vedtekter høyrer inn under generalforsamlinga.
På generalforsamlinga i selskapet har kvar aksje ei røyst. Aksjonærane kan la seg
representere ved fullmektig med skriftleg fullmakt.
Det skal førast protokoll for generalforsamlinga. Protokollen skal underskrivast av to
representantar for aksjonærane, valde av generalforsamlinga.
§ 8. Dagleg leiar.
Dagleg leiar skal ha det overordna ansvaret for drift av selskapet i samsvar med styret sine
vedtak.
Dagleg leiar er sekretær for styret, og set i samråd med styreleiar opp sakliste og gjer
saksutgreiingar og framlegg til vedtak i dei saker som blir lagt fram for styret.
§ 9. Prokura m.m.
Styreleiar og dagleg leiar bind selskapet i fellesskap med sine underskrifter. Styret kan gje
prokura.
§ 10. Vedtektsendringer.
Vedtektsendringar kan gjerast av ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3
fleirtal. Framlegg til endring av vedtekter skal stå på sakskartet og fylgje innkalling til
årsmøtet.
§ 11. Oppløysing.
Vedtak om oppløysing av selskapet kan gjerast av ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling med 2/3 fleirtal. Overskot etter avviklinga skal betalast til eigarane i same
forhold som dei har aksjar.

Vedteke 10. januar 2001 med endringar seinast 08.04.2016.

Etiske retningsliner.
Innleiing.
E134 Haukelivegen AS er organisert som eit privatrettsleg foretak etter aksjelova, men har ikkje
økonomisk resultat som føremål. På grunn av kommunalt/fylkeskommunalt eigarfleirtal opererer
selskapet i stor grad som eit interkommunalt foretak. Selskapet må derfor forhalde seg til ulike
lovverk.
Dei etiske retningslinene gjeld både tilsette, personar/firma med oppdrag for selskapet og for
tillitsvalde. Retningslinene gjeld i alle fall når ein opptrer på vegne av selskapet, men er også
retningsgjevande generelt.
Føremålsparagrafen i vedtektene.
Alt arbeid skal vere i samsvar med vedtektene for selskapet, spesielt føremålet.
Føremålsparagrafen, § 3 i vedtektene, lyder slik (utdrag):
 Selskapet har som føremål å arbeide for utbygging og standardheving av E134 Haukelivegen og
RV23. I tillegg kan selskapet arbeide for å fremje interessene til viktige sidegreiner til denne
transportkorridoren, etter fylkesvise prioriteringar, når dette styrker arbeidet for korridoren.
 Selskapet har høve til å delta i og/eller arbeide saman med andre selskap med tilsvarande føremål.
 Selskapet står elles fritt til å setje i verk tiltak og bruke dei verkemiddel som er tilgjengeleg og
aktuelle for å fremje føremålet til selskapet.
Overordna prinsipp.
a. Arbeid i og for selskapet skal gjerast innafor det lovverket (dei lovene) som til ei kvar tid er
aktuelle for selskapet, mellom anna aksjelova, arbeidsmiljølova, lov om offentlege innkjøp
og offentlighetslova.
b. For å fremje selskapet sitt føremål, er arbeid i og for selskapet basert på å bygge opp tillit og
å fremje eit godt omdømme. Ein skal derfor vere seriøs, ha respekt for andre og vere
sannferdig og påliteleg både i det utoverretta arbeidet og internt mellom administrasjon,
styre og eigarar.
Informasjon og teieplikt.
Det skal vere openheit og innsyn slik at ålmenta kan gjere seg kjent med selskapet og vedtak i
styre og generalforsamling. Informasjon som vert gitt til ålmenta skal vere korrekt og objektiv.
Informasjon som i sin natur er eller bør vere fortruleg eller kan skade arbeidet skal ikkje
offentleggjerast. Til aksjonærar vil det kunne vere ei utvida informasjonsplikt ved konkrete
behov.
Habilitet og interessekonflikter.
Alle har plikt til snarast råd å opplyse om mulig interessekonflikt eller mangel på habilitet. Når
dette er knytt til private eller privatøkonomiske forhold, er det naturleg å ikkje delta i handsaming
eller vedtak.
Gåver og fordelar.
Ingen må ta imot eller leggje til rette for å ta imot gåver, reiser, hotellopphald, bevertning,
rabattar, lån eller andre ytingar eller fordelar som er eigna til, eller som givaren har meint, å
kunne påverke tenesteutøvinga eller avgjerdene.
Ingen må bruke stillinga si til å skaffe seg sjølv eller andre ein urettmessig fordel. Dette gjeld
også i tilfelle der desse fordelane ikkje er eigna til å påverke tenesteutøvinga eller avgjerdene.
Fortrulege opplysningar som vert mottekne i samband med tenesteforhold, må ikkje brukast til
personleg vinning.
Forretningsdrift.
Drifta skal vere basert på breitt samfunnsansvar og god forretningsskikk, sikre at ein følgjer
gjeldande lover og reglar og bidra til at selskapet når sine mål. Alle innkjøp skal gjennomførast i
samsvar med lov og forskrift om offentlege anskaffingar.

Vedtatt på styremøte 28. oktober 2013.

Vinjehuset.
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Generalforsamling Vest-Telemark kraftlag AS
Saksutgreiing:
Som aksjeeigar har Seljord kommune motteke varsel om generalforsamling i Vest-Telemark
kraftlag AS (VTK) tysdag 25. juni. Det er ikkje motteke nokon saksliste ennå.
Vedtekter/ formål:
Utbygging og drift av energiforsyningsnett. Utbygging og drift av produksjonsanlegg for energi.
Omsetning av energi. Installasjonsverksemd, teletenester o.l. Rådgjeving, konsulentverksemd,
tenesteyting og anna verksemd som har tilknyting til dei nemnde føremål. Desse arbeidsområda
kan organiserast som dotterselskap. Selskapet kan også vera deltakar i andre selskap innanfor
desse og tilgrensande område.
Bakgrunn for eigarskapet
Lårdalsordførar Hans Årneshaugen og stortingsmann Olav Versto hadde ei uformell samtale
under fylkestinget for Telemark i 1937, om å nytte seg av tilskotsordninga for straumtilførsel for
straumlause strok. Dette var visstnok første kimen til stiftinga av Vest Telemark Kraftlag 13.
september 1940 som eit selskap der deltakarane hadde avgrensa økonomisk ansvar (BA).
I 1981 vart Kilen Kraftlag i Kviteseid overteke og i 2000 vart Nissedal Kommunale Elverk (NKE)
innfusjonert. Nissedal kommune gjekk då inn på eigarsida i VTK i høve til dei verdiane som låg i
verksemda. NKE var stifta i 1921. Som fylgje av lovendring (lov om interkommunale selskap §41)
vart VTK (BA) omorganisert til aksjeselskap (VTK AS) med verknad frå 01.01.2002.
Omorganiseringa skjedde ved namneendring og nye vedtekter. Aksjekapitalen på 100 mill.kr vart
fordelt i same høve som andelskapitalen i BA-et. Eigarane har inngått avtale som regulerar
aksjeomsetning og styrevalg m.m. Vedtaket om omorganisering vart gjort i representantskapet
10.01.2002 og var samrøystes.
Eigarkommunane vedtok felles eigarstrategi for VTK 2017/18.

Side 2/2

Seljord kommune eig 19 % av aksjane i VTK, og Seljord kommune har eit styremedlem, med vara
i verksemdas styre.
I år er heile styre på val og formannskapet må velje 2 kandidatar til styret, ein av kvart kjønn for å
vera med å sikre ein jamn fordeling av styrerepresentantane i verksemda.

Rådmannen si tilråding:
Saka er av politisk karakter, så rådmannen gjev ingen innstilling.
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Søknad om støtte for utvikling - Hagesenteret Høns n’ Roses as
Saksdokument:
Vedlegg:
1 Hagesenteret Høns' Roses AS - Søknad om tilskot til økt egenproduksjon
2 Budsjett

Saksutgreiing:
Hagesenteret Høns n’ Roses as søkjer om midlar for utvikle verksemda og auke
eigenproduksjonen. Dei ser dette som eit tiltak for å gjere verksemda meir lønsam og skriv at det
er naudsynt å auke eigen produksjonen ved å investere i nytt produksjonsanlegg. Til denne
investeringa søker Hagesenteret Høns n’ Roses as Seljord kommune om eit tilskot på kr 50.000,-.
Hagesenteret Høns n’ Roses as opplyser at det har vore naudsynt for verksemda å gjere ein
omfattande omleggingar av drifta. Dette for å få betre økonomien og betre kunne utnytte lokale
ressursar. Ved sida av dei langsiktige økonomiske gevinstane er investeringa med på å minske
eksterne innkjøp som gir mindre transport, redusert co2 utslipp og mindre forbruk av vatn.
Element som er viktige for miljøet.
Det er kjøpt brukt produksjonsutstyr som verksemda sjølv har plukka ned, transportert og fått
delvis montere. Det blir fyrste mogleg å ferdigstille anlegget når finansieringa er på plass.
Produksjonsutstyr/ materiellet ville koste omlag 643.000 nytt, men Hagesenteret sin er blitt på kr
239.000,-.
Søker opplyser at investeringa, sjølv med denne omfattande eigeninnsatsen har vore forholdsvis
omfattande for ein liten verksmed som Hagesenteret Høns n’ Roses as.
Rådmannens vurdering
Hagesenteret Høns n’ Roses as er ein liten, men viktig verksemd i Seljord. Hagesenteret er eit
viktig tilbod i Seljord sitt vareutbod og det er langt å kjøre (Bø) for å finne eit tilsvarande kvalifisert
utbod av hagevekstar og hagemateriell. Verksemda drives av erfaren og kompetent gartnar som
òg kan vera rådgjevar for innbuarane og verksemder i regionen innan fagfeltet.

Side 2/2

Rådmannen forstår at slike investeringar kan vere store i ein liten verksemd der marginane er
små. Dei er og vær avhengige og nettopp dette med vær og nedbør er eit uføreseieleg element
for kva for produkt som blir etterspurt/ selt gjennom sesongen.
Vedtektene for Næringsfond/kraftfond
§ 2.Formål;
Fondet skal fortrinnsvis nyttast til næringsformål. Som etablering av nye bedrifter og
vidareutvikling av eksisterande bedrifter. Fondet kan også nyttast til kommunale tiltak.
Døme på prosjekt som kan støttast:
 Investering i bedrifter.
Utstyr, maskiner og bygningar ved oppstart, omstrukturering og utviding av bedrifter.
Prosjekt som har eit kapitalbehov som er under grenser for finansiering av fylkeskommunen/SND
kan finansierast gjennom kommunalt næringsfond.
Rådmannen vurderer dette tiltaket for å vere godt innanfor næringsfondet sitt formål.
Næringsfond/kraftfond for 2019 er pr. 2.5. på omlag kr 300.000,-.

Rådmannen si tilråding:
Rådmannen rår formannskapet gjere følgjande vedtak;
Seljord kommune støtter Hagesenteret Høns n’ Roses as med kr 30.000,- som nærings/utviklingstilskot. Løyvinga er av Næringsfond/ kraftfond.

Utskrift til: Hagesenteret Høns n’ Roses as

dato: 7.4.2019

Seljord kommune
Brøløsvegen 13A
3840 Seljord

Deres ref: Asbjørn Storrusten

Søknad om bedriftsretta tilskott
I samband med at Hagesenteret Høns n’ Roses as investerer i produksjonsanlegg for meir eigen
produksjon av plantar for sal, søkjer vi om kommunalt næringstilskott på kr 50 000 kroner .
Omlegginga er motivert i føljande:





Økt forteneste og betre økonomi på botnlina,
betre utnytting av lokale ressursar, her under gartnar-faglege kvalifikasjonar og kommunalt
vann,
mindre eksternt innkjøp gir mindre transport,
redusert co2 utslipp og mindre forbruk av kommunalt vatn.

Innkjøp vs egen produksjon
Innkjøpsprisane på ferdigproduserte varer har dei siste årene gått opp, utan at kvalitet og utsalspris
følg same utvikling. Det har også synt seg vanskeleg å få tak i nok varer i høgsesongen. Lokal
planteproduksjon vil gje den lokale marknaden tilgang på varer og vere positivt for Seljord som
handelsstad.
Mindre eksternt innkjøp gir mindre tung transport og dermed mindre Co2 utslipp knytta til drifta.
Frå å gå frå eigen produksjon av nokre hundretals planter pr sesong, har vi i inneverande sesong
kapasitet til å produsere godt og vel 4000 plantar. Til neste sesong reknar vi med å kunne produsere
endå meir. Denne auken i produksjon har krevd omdisponering av veksthuset, auka
veksthuskapasitet, Betre vannings- og gjødslingsanlegg, plantelys, samt nye sjølvannande plantebord.
Desse investeringane hadde vore uoverkommelege om vi ikkje hadde fått tilgong til bruka utstyr som
vi kunne få rimelegare, mot at vi demonterte og monterte sjølve.

Nyveg 17,
3840 Seljord
Org.nr: 999 563 139

tlf: +47 94828932
e-post: hagesenteret@honsnroses.no
konto: 2711 22 41324
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dato: 7.4.2019
Hausten 2018 frekventerte vi derfor til Skien der vi kunne hente utstyr frå Fossum gartneri. Mest alt
utstyret vi har skaffa pt kjem derfrå. Vi har leid inn hjelp til å få demontert og vi har leid inn hjelp til
noko av monteringa her.
Grunnarbeid og montering av veksttunnelen på 8 x 34 meter, samt demontering, transport og
montering av plantebord har førebels krevd størstedelen av innsatsen. Mellom anna måtte vi få 70
m3 lausmasse til underlagg. Problem med å få veksttunnellen til å fungere har forringa
dyrkingskapasiteten i år. Til neste sesong reknar vi med å ha denne i 100% funksjon.

Utnytting av lokale ressursar -vann
Vi har lokale ressursar til meir lokal produksjon og vi har ein lokal og regional marknad som etterspør
lokalt produserte varer. Daglig leder har fagleg utdanning og erfaring som gartnar, og denne
kompetansen kjem meir til sin rett i produksjon av planter. Auka kapasitet til produksjon krev likevel
investeringar.
Vi legg opp til eit produksjonsanlegg som utnyttar det kommunale vatnet mykje betre. Tidlegare har
alt vatnet plantene ikkje tar til seg gått rett ut i bakken. Dei nye planteborda og vatningssystemet,
når det er heilt ferdig, gjør at alt vatnet plantene ikkje tar til seg, blir pompet tilbake på tankar og
brukt om igjen. Dette saman med dryppvatning i planter ute og inne, regner vi med vil redusere
vatnforbruket med inntil 60%.
Samstundes vil ukontrollert utslepp av gjødselvatn bli minimalt. Kostandane til gjødsel vil også
reduserast pr plante. Vatningsanlegget er ikkje ferdigstilt.

Finansieringsbehov
I samband med omlegginga har vi vinteren 2018/2019 gått til innkjøp av veksthustunnell, samt
plantebord, vatningsutstyr og plantelys. Alt utstyret er kjøpt brukt og til en svært fordelaktig pris. Vi
har sjølv stått for demontering og montering. I høve til firmaets økonomi har dette likevel vært ei
forholdsvis omfattande investering for oss, og vi søkjer derfor om tilskott til investering i
produksjonsanlegg til auka eigenproduksjon, bedriftsutvikling og miljøtiltak.
Investeringane er kalkulert til ca 200.000,- Deler av investeringane er allereie gjort.
Vi søker om 50.000,-

Nyveg 17,
3840 Seljord
Org.nr: 999 563 139

tlf: +47 94828932
e-post: hagesenteret@honsnroses.no
konto: 2711 22 41324
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dato: 7.4.2019

Investeringsplan/budsjett
Veksthustunnel 40 x 8m Ny
Plastduk 45x10m
Plantebord 10 stk
Plantelys
Vanningsutstyr
Returpumper
Returtanker
Koblinger og tilbehør
Transport
Plantemidler
Innkjøpte tjenester og arbeid
Grunnarbeid, grus og betong
Egeninnsats/arbeid
Totalt

Nyveg 17,
3840 Seljord
Org.nr: 999 563 139

vår pris
25 000,00
18 000,00
10 000,00
10 000,00
5 000,00
10 000,00
4 000,00
5 000,00
10 000,00
16 000,00
59 000,00
17 000,00
50 000,00

ca ny pris
150 000,00
18 000,00
100 000,00
50 000,00
50 000,00
10 000,00
4 000,00
10 000,00
10 000,00
16 000,00
150 000,00
25 000,00
50 000,00

239 000,00 643 000,00

Finansiering:
Banklån
Egen Innsats/arbeid
Nærings- miljøtilskudd

100 000,00
89 000,00
50 000,00

Sum

239 000,00

tlf: +47 94828932
e-post: hagesenteret@honsnroses.no
konto: 2711 22 41324
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dato: 7.4.2019
Førebels regnskap pr 15.4.2019
Utgifter:
Veksthustunnel 40 x 8m
Plastduk 45x 10 m
Plantebord 10 stk
Plantelys/Lyshyller
Vanningsutstyr
Returpumper
Returtanker
Koblinger og tilbehør
Transport
Plantemidler
Innkjøpte tjenester
Egen innsats/arbeid
Rør og utstyr til lufting
Grunnarbeid, grus og betong

25 000,00
18 000,00
4 000,00
1 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
16 000,00
59 000,00
50 000,00
4 800,00
17 000,00

Investering

204 800,00

Finansiering:
Banklån
Egen Innsats/arbeid og finan.
Nærings- miljøtilskudd

100 000,00
54 800,00
50 000,00

Sum

204 800,00

Tove Fossnes
Dagleg leiar

Nyveg 17,
3840 Seljord
Org.nr: 999 563 139

Per Atle Einan
Styreleiar

tlf: +47 94828932
e-post: hagesenteret@honsnroses.no
konto: 2711 22 41324
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Regnskap pr 15.4.2019
Utgifter:
Veksthustunnel 40 x 8m
Plastduk 45x 10 m
Plantebord 10 stk
Plantelys/Lyshyller
Vanningsutstyr
Returpumper
Returtanker
Koblinger og tilbehør
Transport
Plantemidler
Innkjøpte tjenester
Egen innsats/arbeid
Rør og utstyr til lufting
Grunnarbeid, grus og betong

Investering
Finansiering:
Banklån
Egen Innsats/arbeid og finans
Nærings- miljøtilskudd
Sum

Budsjett
25 000,00
18 000,00
4 000,00
1 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
16 000,00
59 000,00
50 000,00
4 800,00
17 000,00

Veksthustunnel 40 x 8m Ny
Plastduk 45x10m
Plantebord 10 stk
Plantelys
Vanningsutstyr
Returpumper
Returtanker
Koblinger og tilbehør
Transport
Plantemidler
Innkjøpte tjenester
Grunnarbeid, grus og betong
Eigen innsats/arbeid

204 800,00

vår pris
25 000,00
18 000,00
10 000,00
10 000,00
5 000,00
10 000,00
4 000,00
5 000,00
10 000,00
16 000,00
59 000,00
17 000,00
50 000,00

239 000,00

100 000,00
54 800,00
50 000,00

Finansiering:
Banklån
Egen Innsats/arbeid/finans
Nærings- miljøtilskudd

100 000,00
89 000,00
50 000,00

204 800,00

Sum

239 000,00

ca ny pris
150 000,00
18 000,00
100 000,00
50 000,00
50 000,00
10 000,00
4 000,00
10 000,00
10 000,00
16 000,00
150 000,00
25 000,00
50 000,00

643 000,00

Seljord kommune

Arkiv:
Saksnr.:

2019/874-2

Sakshand.:

Finn-Arild Bystrøm

Direkte tlf.:
Dato:

20.05.2019

Saksframlegg

Utval
Formannskap/økonomiutval
Kommunestyret

Utvalssak
34/19

Møtedato
29.05.2019
20.06.2019

Revidert reglement for politiske møte
Saksdokument:
Vedlegg:
1 Reglement for politiske møte vedtatt i kommunestyre i sak 12/16

Saksutgreiing:
Seljord kommunes reglement for politiske møte ble godkjent i kommunestyre 28.januar 2016 i sak
PS 12/16. Kommunestyre har bede rådmannen om å gje eit råd for korleis ein skal tolke og
praktisere § 23 – Spørjetime i reglementet.
Problemstillinga som resulterte i ynskje om eit tolkningsråd var om personar som ikkje er medlem
av kommunestyre kan stille spørsmål til kommunestyre i spørjetimen, og korleis dette skal
fremmast.
I § 23 – Spørjetine står det (rådmann har føydd til nummereringa 1-4 i klamme):
«(1) Før møte i kommunestyret blir sett blir det avsett inntil 30 min. til spørjetime. Det er ikkje høve
til å stille spørsmål etter at møtet er sett. Spørjetimen skal kunngjerast saman med
kommunestyret.
(2) Alle innbyggjarane i kommunen kan stille spørsmål. Spørsmåla kan leverast inn skriftleg til
ordføraren eller bli stilt direkte. Ordføraren avgjer kven som skal svare på spørsmåla. Spørsmål
som ikkje kan bli svara på direkte blir svara på i neste møte.
(3) Spørsmåla skal gjelde kommunale tilhøve. Spørsmåla skal ikkje gjelde saker som er til
handsaming i møte.
(4) Blir det tvil om tolking eller praktisering av retningslinene, avgjer møteleiar spørsmålet.»
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Til avsnitt 1:
Ingen endringar blir foreslått
Til avsnitt 2:
Avsnittet opnar for at alle, ikkje berre kommunestyremedlemar kan stille spørsmål i spørjetimen.
Dette fremmar meiroffentligheit og gjer det lettare for innbyggjarar å stille dei folkevalte og
administrasjonen spørsmål ein måtte lure på.
Måten spørsmål blir fremma på kan vera skriftleg, men er ikkje nokke krav. Valfriheita er også
med på å fremme dei same positive effektane som nemnt i avsnittet over. Dersom spørsmålet blir
fremma munneleg, bør den som stiller spørsmålet få velje om svaret skal gjevast både munneleg
og skriftleg.
Ein kommunestyrerepresentant har høve til å stille spørsmål til ordførar, jf reglement for politiske
møte § 21 – Førespurnader til ordførar – spørsmål. Her stilles det krav til ein
kommunestyrerepresentant om at spørsmål skal vera skriftleg og i ordførars hende seinast 3
virkedagar før kommunestyremøte. Kravet om at spørsmålet skal vera skriftelig og i hende seinast
3 virkedagar før kommunestyremøte anbefalast ikkje for dei som ikkje er medlem av
kommunestyre. Rådmann oppfattar dette som for rigid for privatpersonar, og vil gjere det
vanskelegare, det som skal opplevast som eit lavterskeltilbod for innbyggjarane.
Det å gjeve spørsmålstillarane dei same riktigheitene som ein kommunestyrerepresentant i
forbindelse med framlegg av spørsmål gjev ryddige køyreregler for ordstyrar og
spørsmålsstillaren.
Spørsmål som ikkje kan bli svart på direkte i møte bør bli svart opp iht forvaltningslovens krav i
kapittel III, § 11a – Saksbehandlingstid, foreløpig svar. Svaret kan bli lagt fram som referatsak i
det neste kommunestyremøte. Dette er ein endring/forbetring frå dagens krav, kor spørsmål som
ikkje kan bli svart på direkte, skal bli svara i neste møte. Det kan opplevast som lang tid å måtte
vente på svaret til neste kommunestyremøte.
Forslag til nytt avsnitt 2:
Alle innbyggjarane i kommunen kan stille spørsmål. Spørsmåla kan leverast inn skriftleg til
ordføraren eller bli stilt direkte i møte. Ordføraren avgjer kven som skal svare på spørsmåla.
Ved handsaming av spørsmål, kan berre spørjaren og ordførar/den ordførar ber om få ordet.
Spørjaren for ordet for å stille spørsmålet og ordførar/den ordførar ber om får ordet for å gi svaret.
Taletid er avgrensa til 3 minutt. Kvar av dei kan i tillegg få ordet ein gong med taletid på inntil 2
minutt for å stille eventuelt tilleggsspørsmål og gje svar på dette. Ingen andre har høve til å få
ordet eller ta del i handsaminga av spørsmålet. Det er ikkje høve til replikk.
Spørsmål som ikkje kan bli svara på direkte blir svara på iht forvaltingslovens krav, og referera til i
neste møte.
Til avsnitt 3:
Ingen endringar er foreslått
Til avsnitt 4:
Ingen endringar blir foreslått
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Endringane er meint som ein revidering/tolking av Seljord kommunes politiske reglement for møte
§ 23 – Spørjetime. Ein full gjennomgang av reglementet er lagt opp til å bli gjort etter at nytt
kommunestyre er konstituert 17.oktober 2019.
Endringane er gjort med eit perspektiv om meiroffentligheit, og å vera opne og tilgjengeleg for
innbyggjarane. Innbyggjarengasjement og mogligheita til å stille dei folkevalte og kommunens
administrasjon spørsmål er eit viktig demokratisk prinsipp.

Rådmannen si tilråding:
Seljord kommunes reglement for politiske møter gjør følgande revidering for § 23- Spørjetime:
Før møte i kommunestyret blir sett blir det avsett inntil 30 min. til spørjetime. Det er ikkje høve
til å stille spørsmål etter at møtet er sett. Spørjetimen skal kunngjerast saman med
kommunestyret.
Alle innbyggjarane i kommunen kan stille spørsmål. Spørsmåla kan leverast inn skriftleg til
ordføraren eller bli stilt direkte i møte. Ordføraren avgjer kven som skal svare på spørsmåla.
Ved handsaming av spørsmål, kan berre spørjaren og ordførar/den ordførar ber om få ordet.
Spørjaren for ordet for å stille spørsmålet og ordførar/den ordførar ber om får ordet for å gi svaret.
Taletid er avgrensa til 3 minutt. Kvar av dei kan i tillegg få ordet ein gong med taletid på inntil 2
minutt for å stille eventuelt tilleggsspørsmål og gje svar på dette. Ingen andre har høve til å få
ordet eller ta del i handsaminga av spørsmålet. Det er ikkje høve til replikk.
Spørsmål som ikkje kan bli svara på direkte blir svara på iht forvaltingslovens krav, og referera til i
neste møte.
Spørsmåla skal gjelde kommunale tilhøve. Spørsmåla skal ikkje gjelde saker som er til
handsaming i møte.
Blir det tvil om tolking eller praktisering av retningslinene, avgjer møteleiar spørsmålet.

Utskrift til:

Seljord kommune

Reglement for
Seljord kommunestyre
Vedtatt av kommunestyret – Sak 12/16
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Reglement for Seljord kommunestyre
Reglement for kommunestyret gjeld tilsvarande for andre folkevalde organ, der dette ikkje er
i strid med lover, føresegner eller vedtak i kommunestyret.

1. Medlemstalet
Talet på medlemer i Seljord kommunestyre er fastsett ved eige vedtak til 21.

2. Arbeidsområde
Kommunestyret er kommunen sitt øvste politiske organ og gjer vedtak på vegner av
kommunen.
Delar av kommunestyret si avgjerdsmyndigheit kan ved delegeringsreglement bli overførte til
formannskap eller andre utval, til ordførar eller rådmann.

3. Saksførebuing
Rådmannen skal sjå til at dei saker som blir lagde fram for folkevalde organ, er forsvarleg
utgreidde, og at vedtak blir sette i verk, jf. kommunelova § 23 nr. 2.
Rådmannen syter for at sakene til kommunestyret blir sende elektronisk saman med
naudsynte vedlegg.
Formannskapet gjev innstilling, jf. kommunelova § 8 nr. 3, til økonomiplan, årsbudsjett og
skattevedtak. Formannskap, andre utval eller rådmann gjev innstilling i alle saker som desse
legg fram for kommunestyret. Dette gjeld likevel ikkje ved val, der valnemnda innstiller.
Som ledd i politisk saksførebuing, kan kommunestyret opprette ad-hoc-utval. Eit ad-hoc-utval
skal ha minst 3 medlemer. Eit ad-hoc-utval skal arbeide etter eit konkret mandat med
tidsavgrensa oppgåver, og skal levere si tilråding/innstilling til kommunestyret. Når oppgåva er
fullført vert ad-hoc-utvalet automatisk avvikla. Rådmannen skal syte for at ad-hoc-utvalet får
naudsynt fagleg bistand og sekretærtenester.

4. Innkalling til møte
Kommunestyret held møte etter fastsett møteplan for året. Elles kan det haldast møte når
ordføraren finn det naudsynt, eller når 1/3 av kommunestyret sine medlemmer krev det.
Ordføraren kallar kommunestyret saman til møte. Innkallinga skal ha opplysningar om tid og
stad for møtet, oversyn over kva for saker som skal handsamast, kopi av saksutgreiing med
innstilling og eventuelle vedlegg, og opplysning om kvar saksdokumenta er lagde ut for
gjennomsyn.
Ordføraren set opp sakliste og er ansvarleg for innkallinga. Innkallinga blir sendt ut elektronisk
med saksdokument seinast 1 veke før møtet, når ikkje lov eller føresegner fastset noko anna.
Innkallinga blir sendt til:
Medlemene av kommunestyret
Varamedlemer av kommunestyret
Leiarane i dei politiske kommunepartia
Rådmann og medlemer av leiargruppa
Kontrollutval og revisor
Pressa
4

Innkallinga med oversyn over dei saker som skal opp til handsaming, blir kunngjort på
forsvarleg vis.
Innkallinga skal så langt det let seg gjere opplyse om eksterne orienteringar eller andre
utgreiingar som vil kome i møte.

5. Utlegging av dokument
Samstundes med innkallinga blir eit eksemplar lagt ut på innsynsmodulen på heimesida til
Seljord kommune og på sentralbordet på kommunehuset. Dette gjeld ikkje dokument som ut
frå lov kan haldast utanom offentleg innsyn.

6. Forfall – varamedlemer
Dersom ein medlem eller ein varamedlem som er innkalla ikkje kan møte i kommunestyret på
grunn av lovleg forfall, skal vedkomande utan opphald melde dette til ordføraren. Med lovleg
forfall reknast sjukdom eller andre vektige velferdsgrunnar.
Ordføraren kallar straks inn varamedlem. Det same skal ordføraren gjere når ordføraren er
kjent med at nokon må tre ifrå som ugild i sak som skal handsamast i møtet.
Ordførarens myndigheit her kan vidaredelegerast til rådmannen.
Medlemen skal sjølv i god tid seie frå om høve som gjer eller kan gjere vedkomande ugild,
jamfør forvaltingslova § 8. 3. ledd.
Må nokon på grunn av lovleg forfall gå ifrå møtet under forhandlingane, melder vedkomande
straks frå til møteleiaren. Varamedlem som er til stades, eller som viss mogeleg blir kalla inn,
trer inn i staden for vedkomande.
Dersom ein varamedlem lovleg har teke sete i møtet, men den som han møter for, eller ein
annan varamedlem som står lenger framme i nummerrekkja, likevel kjem til møtet, skal den
førstnemnde vere med i møtet til ein er ferdig med den saka som var påbyrja då den andre
kom.

7. Andre deltakarar i møtet enn medlemene i kommunestyret
Rådmannen tek del i møtet med talerett, jf. kommunelova § 23 nr.3.
Revisor tek del med talerett i saker som kjem frå kontrollutvalet.
Andre kan ta del i møtet om det er heimel for dette i særlov.
Ordføraren eller kommunestyret sjølv kan elles kalle inn andre når dette måtte vere
naudsynt. Desse kan gje opplysningar, men har ikkje høve til å take del i drøftingane.
Rådmannen kan ha med andre tilsette til å utføre naudsynte sekretæroppgåver, eller
utgreiingar.

8. Møteleiar
Ordføraren leiar møtet. Om ordføraren har meldt forfall, leiar varaordføraren møtet.
Har båe forfall må kommunestyret velje møteleiar etter reglane i kommunelova § 32 nr.4.
Vil møteleiaren ta del i ordskiftet, skal møteleiaren gje leiinga av møtet til ein annan.
Møteleiaren skal syte for at det er god orden i møteromet.
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9. Opne møte og teieplikt i lukka møte
Møta skal haldast for opne dører. Men kommunestyret kan/skal etter § 31 nr. 2-5 i
kommunelova gjere vedtak om at einskilde saker skal handsamast for stengde dører, når
vilkåra for dette er til stades. Spørsmålet om dette blir drøfta for stengde dører dersom
møteleiaren krev det, eller kommunestyret gjer vedtak om det, etter § 31a nr. 1 i
kommunelova.
Vedtak om at ei sak skal handsamast for stengde dører tyder ikkje at kommunestyret sine
medlemer og dei kommunale tenestemenn som er til stades har teieplikt om alle opplysningar
som kjem fram i møtet, teieplikta gjeld berre opplysningar som er underlagt teieplikt jf.
forvaltningslova eller andre relevante lover. Eit politisk organ kan ikkje påleggast teieplikt
utover dette.
Dokument som er unnateke offentlegheit skal samlast inn etter at møtet er slutt.

10. Møtet tek til
På den tid som er fastsett i møteinnkallinga syter ordføraren for å rope opp dei som er med i
kommunestyret og dei varamedlemene som møter for dei som har meldt forfall. Er det lovlege
minstetalet til stades, seier han at møtet er sett.
Når møtet er sett, kan ingen av dei som høyrer til kommunestyret gå ut av salen utan å melde
frå til møteleiaren fyrst.
Dei som kjem etter oppropet, skal melde seg til møteleiaren før dei tek sete. Blir det under
oppropet reist tvil om noko forfall, skal forfallet drøftast fyrst.

11. Rekkefylgje i sakshandsaming, saker som er tekne opp til handsaming og
saker som ikkje er nemnde i innkallinga.
Eksterne orienteringar skal takast før opprop.
Etter oppropet og referatsaker skal det setjast av tid til interpellasjonar og innsende
spørsmål. Deretter skal kommunestyret handsame dei andre sakene som er nemnde i
innkallinga, og i den rekkefylgja dei er sette opp i. Kommunestyret kan ev. gjere vedtak om ei
anna rekkefylgje.
Når ei sak er teken opp til handsaming, kan møtet ikkje avsluttast før saka er avgjord med
avrøysting eller kommunestyret har gjort vedtak om å utsette drøftingane om saka.
Ei sak som ikkje er nemnd i innkallinga til kommunestyremøtet, kan ikkje takast opp til
realitetsavgjerd dersom møteleiaren eller 1/3 av møtelyden set seg imot at saka blir
avgjord. Når saka av den grunn ikkje blir avgjord, kan kommunestyret sjølv med vanleg
fleirtal avgjere at saka skal sendast til den kommunale instansen som ho høyrer under, eller
ho kan førast opp på saklista for eit seinare møte.

12. Ugildskap
Ein medlem som ut frå kommunelova § 40 nr. 3 og forvaltningslova § 6 er ugild i ei sak, skal
ikkje vere med på handsaminga. Varamedlem skal kallast inn om dette er praktisk mogeleg.
Kommunestyret si drøfting av spørsmålet om eventuell ugildskap og resultatet av røystinga
skal protokollerast.

13. Utgreiing frå ordførar/møteleiar
Ordførar/møteleiar skal lese opp det som saka er kalla i innkallinga.
Blir det fremma andre framlegg til vedtak enn det som er innstillinga, blir dette lese opp.
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Saksopplysningar som har kome etter at innkallinga er sendt medlemene, blir refererte.
Ordførar/møteleiar greier elles ut om saka så langt ein finn det naudsynt.

14. Ordskifte
Møteleiar spør om nokon vil ha ordet i saka. Medlemene får ordet i den rekkefylgja dei ber
om det. Ber to eller fleire om ordet samstundes, avgjer møteleiaren rekkefylgja.
Ber ein medlem om ordet til replikk, får han høve til dette før møteleiar fortset på talarlista.
Talaren skal rette orda sine til møteleiaren, ikkje til møtelyden. Han skal halde seg nøye til
saka eller til den delen av saka som ordskiftet gjeld. Det må ikkje seiast noko som er ei
krenking mot møtelyden, mot nokon som er med i kommunestyret, eller mot andre. Heller ikkje
må nokon lage uro til teikn på at han likar eller mislikar noko. Dersom ein medlem går utover
reglane om orden i reglementet, skal møteleiaren åtvara han. Åtvaring kan gjevast to gonger.
Dersom han framleis ikkje rettar seg etter reglementet, kan møteleiaren ta ifrå han ordet, eller
ved avstemming la forsamlinga ta avgjerd om han skal bli stengd ute frå resten av møtet.

15. Replikk
Ein replikk rettar seg mot siste innlegg, og er ein kommentar, eit spørsmål eller ein
faktaopplysning. Talaren får høve til å svare på replikken, svaret skal vera så kort som råd.
Det er ikkje høve til å gje replikk til ein replikk.

16. Taletid og slutt på ordskiftet
Før ordskiftet i ei sak er starta, og under ordskiftet, kan kommunestyret med vanleg fleirtal
vedta at taletida skal vere avgrensa til ei bestemt tid for kvart innlegg. Det kan med vanleg
fleirtal bli gjort unnatak frå dette for gruppeleiar for kvar politisk partigruppe i forsamlinga, og
for rådmann.
Finn kommunestyret at ei sak er drøfta ferdig, kan det med 2/3 fleirtal vedta å avslutte
ordskiftet om saka.

17. Framlegg
Berre dei som er med i kommunestyret kan kome med framlegg, når ikkje noko særleg
lovføresegn gjev andre rett til å kome med framlegg.
Framlegget skal gjevast skriftleg til møteleiaren og underskrivast av den som set det fram. Eit
framlegg kan gjevast munnleg når det går ut på kven som skal veljast eller tilsetjast, eller på at
den saka som er føre skal utsetjast eller sendast til eit anna kommunalt organ, eller går ut på
at eit framlegg skal vrakast.

18. Når ei sak blir teken opp til røysting
Når ordskiftet er slutt, eller ingen ynskjer ordet, seier møteleiaren frå at saka er teken opp til
røysting. Frå då og til røystinga er gjort må det ikkje vere meir ordskifte om saka eller gjerast
nye framlegg. Heller ikkje er det høve til å take opp noko anna sak i denne tida.
Rett til å røyste har bare dei som er med i kommunestyret og som er i salen på den tid saka
blir teken opp til røysting. Medlemene har krav på å få leggje ei kort forklaring for røystinga
ved møteboka.
Er saka delt opp, eller det skal røystast over meir enn eitt framlegg, gjer møteleiaren
framlegg om rekkefylgja i røystingane. Blir det ordskifte om dette, skal møteleiaren akte nøye
på at talarane held seg til røystingsspørsmålet.
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Kommunestyret kan berre treffe vedtak når minst halvparten av medlemene har vore til
stades under forhandlingane og røysta i vedkommande sak. Vedtak vert gjort med alminneleg
fleirtall av dei røystene som er gitt; dersom røystetalet er likt i andre saker enn val
(loddtrekking), avgjer røysta frå ordføraren. Dei som møter har plikt til å røyste, og dei kan
ikkje gå ut av salen før røystinga er ferdig. Ved val og tilsetjing kan kvar enkel medlem krevje
skriftleg røysting. I val og tilsetjing kan det nyttast blank røystesetel, jamfør kommunelova § 40
nr. 2.

19. Prøverøysting
Før ein røystar endeleg i ei sak, kan det haldast prøverøystingar som ikkje er bindande.
Er den tilrådinga eller det framlegget ein skal røyste over delt opp i postar eller paragrafar,
bør ein vanlegvis fyrst røyste førebels over kvar post eller paragraf, og så – med eller utan
prøverøysting her og – røyste over heile tilrådinga eller heile framlegget.

20. Røystingsmåten
Møteleiaren skal opplyse om resultatet av røystinga; opplysinga skal og innehalde kva den
enkelte medlem har røysta på.
Røysting skal gjerast på ein av desse måtane:
1. Stillteiande godkjenning, når ingen seier seg mot eit framlegg som møteleiaren set
frammed spurnad om nokon har noko å seia imot det.
2. At møteleiaren bed dei som er mot eit framlegg om å reise seg eller å rekkje opp
handa.
Når møteleiaren vil det, eller ein annan i møtelyden krev det, skal det haldast motprov,
såleis at dei som er for framlegget reiser seg eller rekkjer opp handa.
3. Namneopprop, med ja eller nei til svar, når møteleiaren ropar opp namna på dei som
møter.
Det blir bestemt ved loddtrekking kva for namn som oppropet skal take til med, og så
går det etter bokstavrekkja.
Ein av dei som møteleiaren nemner opp, kontrollerer røystinga med å merkje av på
lista.
Namneopprop skal nyttast når møteleiaren vil det, eller når ein i møtelyden krev det og
får medhald hjå minst 1/3 av møtelyden.
Likeins skal det vere namneopprop når møteleiaren eller 1/3 av møtelyden meiner at
ein ikkje med full visse kan finne ut utfallet av ei røysting etter nr. 2 (med motprov).
Over spørsmål om det skal vere namneopprop, blir det røysta utan ordskifte og på den
måten som er nemnd under pkt. 2.
4. Med setlar utan underskrift.
Møteleiaren nemner opp to av dei som er med i kommunestyret, til å telje røystene.
Røystesetlar kan berre nyttast når det gjeld val eller tilsetjing. Dei skal nyttast i slike
høve dersom nokon av dei som skal røyste, krev det, jf. kommunelova § 38.

21. Førespurnader til ordføraren
Utanom dei sakene som er oppførte i innkallinga til kommunestyret, kan medlemer og
varamedlemer som reknar med å møte, kome med førespurnader – spørsmål eller
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interpellasjonar – til ordføraren. Førespurnadene skal vere skriftlege, og det må gå fram om
det er eit grunngitt spørsmål eller ein interpellasjon som blir fremja. I tvilstilfelle avgjer
ordføraren, etter samråd med spørjaren, om forma skal vere grunngitt spørsmål eller
interpellasjon.
Spørsmål
Spørsmålet skal vere skriftleg, og skal vere ordførar i hende seinast 3 virkedagar før
kommunestyremøtet. Ved handsaming av spørsmål, kan berre spørjaren og ordførar få ordet.
Spørjaren får ordet for å stille spørsmålet og ordførar får ordet for å gi svaret. Taletid er
avgrensa til 3 minutt for spørjar. Spørjar kan i tillegg få ordet ein gong til med taletid på inntil 2
minutt for å stille eventuelt tilleggsspørsmål og ordførar får høve til å gje svar på dette. Ingen
andre har høve til å få ordet eller ta del i handsaminga av spørsmålet. Det er ikkje høve til
replikk.
Interpellasjonar
Interpellasjon skal nyttast når ei meir prinsipiell problemstilling eller tilhøve blir reist.
Interpellasjonen skal vere skriftleg, skal stilast til ordføraren og skal vere ordføraren i hende
seinast 6 virkedagar før kommunestyremøtet. Om mogleg bør ein interpellasjon kome
ordføraren i hende så tidleg at den kan sendast ut saman med sakspapira.
Ved handsaming av interpellasjonar, kan interpellanten i inntil 5 minutt få ordet for å fremje
interpellasjonen og ordføraren får ordet for å gje sitt svar. I tillegg kan interpellanten og
ordføraren få ordet inntil 2 gonger kvar, interpellanten gis taletid i inntil 2 minutt. Andre
medlemer av kommunestyret kan få ordet 1 gong med taletid i inntil 2 minutt. Det er ikkje høve
til replikk.
I tilknyting til ein interpellasjon kan interpellanten framsette forslag. Forslag til handsaming skal
leverast saman med interpellasjonen minst 6 virkedagar før kommunestyret.
Verknad og årsak til endringsframlegg.
Det bør ikkje vere avgrensing i ordføraren si taletid. Det kan vere spørsmål om interpellasjonar
som krev lenger tid å svare på enn det tar tid å kommentere skriftleg framlegg som er kjent på
førehand.
Forslag til handsaming frå interpellanten bør ikkje kome overraskande i møtet.

22. Sendenemnder (deputasjonar)
Utsendingar eller grupper som vil møte i kommunestyret og kome med uttale i ei sak som er
til handsaming, skal sende melding til ordføraren om dette seinast 2 dagar før møtet.
Kommunestyret avgjer om utsendingane skal takast imot, og om dei skal få høve til å
møte kommunestyret samla eller eit utval av medlemene.
Kommunestyret vel 2 representantar til å take imot sendenemnder.
Sendenemnder kan takast imot utanfor møtelokalet.

23. Spørjetime
Før møte i kommunestyret blir sett blir det avsett inntil 30 minutt til spørjetime. Det er ikkje
høve til å stille spørsmål etter at møtet er sett. Spørjetimen skal kunngjerast saman med
kommunestyret.
Alle innbyggjarane i kommunen kan stille spørsmål. Spørsmåla kan leverast inn skriftleg til
ordføraren eller bli stilte direkte. Ordføraren avgjer kven som skal svare på spørsmåla.
Spørsmål som ikkje kan bli svara på direkte blir svara på i neste møte.
Spørsmåla skal gjelde kommunale tilhøve. Spørsmåla skal ikkje gjelde saker som er til
handsaming i møtet.
Blir det tvil om tolking eller praktisering av retningslinene, avgjer møteleiar spørsmålet.
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24. Orden i salen og bygningen
Møteleiaren skal syte for å oppretthalde god orden i møtesalen og i bygningen elles.
Møteleiaren skal såleis sjå til at talarane ikkje blir avbrotne eller uroa frå nokon kant.
Dersom tilhøyrarane ved meiningsytring eller på annan måte uroar tingingane, eller utover
dette opptrer på ein måte som strir mot god orden, kan møteleiaren la tilhøyrarplassane bli
tømde eller vise vedkomande tilhøyrar(ar) ut.
Tilhøyrarar har ikkje lov til å plassere teikningar, tabellar eller liknande i møtelokalet under
møta, med mindre møteleiaren eller kommunestyret samtykkjer.

25. Møteprotokoll
Kommunestyret fører protokoll for sine møte. Ordførar/møteleiar har ansvar for protokollen.
I protokollen blir det for kvart møte ført inn møtestad, tid, sakliste, møtande medlemer,
fråverande medlemer, møtande varamedlemer og dei som møtte frå administrasjonen.
Dersom nokon går frå eller dersom nokon kjem til møtet under tingingane, blir dette bokført
slik at protokollen syner kven som har teke del i handsaminga av kvar sak.
I tillegg blir det bokført det som må til for å vise gangen i tingingane, og at vedtaka blir gjorte
etter rett framgangsmåte. Sakene blir bokførte i rekkefylgje for kalenderåret, og slik at ein
kan sjå kva saka gjeld. Under kvar sak skal dei framlegg som blir sette fram bokførast, bortsett
frå dei framlegg som vedkjem saka sin realitet som ikkje er gjort til gjenstand for
stemmegjevinga. Det blir referert i protokollen røysteavgjevinga frå dei ulike grupper/
representantar når det ikkje er samrøystes vedtak.
Ordførar og ein frå opposisjonen skriv under protokollen.
Etter møtet tek ein utskrift av protokollen. Eit eksemplar av protokollen blir sendt elektronisk
til alle medlemene og varamedlemene som var til stades i møtet, og til dei medlemene som
hadde forfall.
Protokollen blir lagt elektronisk på heimesida til Seljord kommune.
Originalen av protokollen blir innbunden.

26. Protokolltilføying
Krav om protokolltilføying må bli sett fram i møtet og må gjelde ei sak som blir handsama i
det same møtet.
Møteleiaren – eller kommunestyret, dersom det blir reist protest mot møteleiaren si avgjerd –
vedtek om eventuell protokolltilføying er godkjend. Møtet kan bare nekte dette dersom
protokolltilføyinga har ein sjikanerande form eller er unødig omfattande.

27. Kontroll av om eit vedtak er lovleg fatta
Tre eller fleire av kommunestyret sine medlemer kan i medhald av kommunelova § 59
saman sende ei avgjerd gjort av folkevald organ, eller den kommunale administrasjonen, til
departementet til kontroll om avgjerda er lovleg.
Krav om dette må setjast fram for det organet som har teke avgjerda.
Om dette organet held ved lag avgjerda, skal saka sendast over til departementet (delegert
til fylkesmannen). Fristen for å krevje slik kontroll er 3 veker, jf. forskrift om tidsfristar for
lovlegheitskontroll.

28. Klage
Partar i ei sak skal samstundes med utskrift av møteprotokollen informerast om sine rettar til
å klage på enkeltvedtak.
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Tilskotsordning til kjøp av tøybleier i Seljord kommune og redusert
bruk av plast i Seljord kommune
Saksdokument:

Saksutgreiing:
Denne saka er todelt. Første del handlar om tilskotsordning til kjøp av tøybleier, og nederst i saka
handlar det om redusert bruk av plast, særleg eingongsplast, i organisasjonen Seljord kommune.
Bakgrunn – tilskotsordning til kjøp av tøybleier:
Vinje kommune har oppfordra Seljord kommune til å skrive ei sak som gjeld tilskotsordning til kjøp
av tøybleier. Vedtaket som Vinje kommune har gjort, ser slik ut:
1. Vinje kommune ber Renovest IKS innføre ei ordning med eingongsstøtte på kr 2 500,- per barn til
innkjøp av tøybleier.
2. Forslag til vilkår for ordninga: Det må søkast før barnet fyller 2 år, og det må leverast éin søknad
per barn. Det må også framleggast kvittering for kjøp av bleier. Viss det er kjøpt brukte tøybleier må
det ligge føre kvittering som dokumenterer kjøpesummen, signert av både kjøpar og seljar.

Vinje kommune har fått spørsmål frå innbyggjarane om å innføre eit slikt tilskot. Seljord kommune
har, etter det vi veit, ikkje fått spørsmål frå innbyggjarane om dette temaet.
Det er ikkje uvanleg at norske kommunar både i eigen regi og gjennom renovasjonsselskapa sine
yter eingongsstøtte per barn for å redusere bruken av papirbleier til fordel for tøybleier. Ei
oppteljing synte i 2014 at 111 kommunar hadde ei slik ordning. Støttebeløpa varierer frå 500 til
2 500 kr per barn.
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Kvart einaste år blir det på landsbasis kasta over 60 000 tonn med eingongsbleier. Dette er ikkje
resirkulerbart avfall. Avfallet er tungt å bryte ned, og i følgje bransjen så veks talet på bleier for
kvart einaste år. Eit barn vil i dei første seks månadane bruke ca 1 000 bleier, og i heile
bleieperioden ca 6 000 bleier. Det blir inntil 1 tonn med søppel ved bruk av eingongsbleier. Det er
estimert at ei eingongsbleie brukar 500 år på å bli broten ned og er vanskeleg å bruke til
søppelforbrenning. Det er difor ei stor avfallsutfordring.
Tala og statistikkane er henta frå Vinje kommune si sak om dette temaet.
Vurdering:
Det er fleire sider ved denne saka, og det er ikkje berre barnefamiliar som har eit forbruk av
eingongsbleier. På sjukeheimar og i heimesjukepleia, på sjukehus og i andre institusjonar vert det
brukt mykje eingongsbleier og anna utstyr som er laga av nokolunde tilsvarande materiale. I
denne saka er det ikkje tale om å gå over til tøybleier innan helse- og omsorgsdelen av
kommunen.
I dei fleste saker er det positive og mindre positive sider. Ved bruk av tøybleier vil det særleg vere
auka bruk av vatn og straum til reingjering som dreg ned miljøgevinsten. Sjølvsagt vil
produksjonen både av tøybleier og eingongsbleier ha ein kostnad og ei miljøutfordring slik det er
med mange forbruksting. Auka bruk av tøybleier gjev i alle fall mindre avfall og sparte pengar for
husstanden, men det gjev også meir arbeid med å vaske og tørke; då ofte med bruk av
tørketrommel. Tøybleier blir også sagt å kunne forhindre bleieutslett og allergiske reaksjonar
ettersom dei nye tøybleiene ikkje inneheld kjemikaliar. Prinsippa for framstilling og bruk av
eingongsbleier og tekstilbleier er ulike, og det har difor vist seg nærast umogleg å setje opp eit
haldbart miljørekneskap. Reknestykket inneheld for mange uklåre faktorar, men har betydning for
utfallet, f.eks. korleis tøybleiene vert vaska.
Ein reduksjon av avfallsmengda og reduksjon av utgifter til avfallshandtering, er nøkkelord og
viktig i denne saka. Dette er grunnen til at saka også er relevant for Renovest IKS slik ho ser ut til
å ha vore for mange andre renovasjonsselskap som har innført ei slik støtteordning. Det er i alle si
interesse å redusere avfallet vårt og heller satse på gjenbruk. Eingongsbleier blir brende saman
med restavfallet og er, i følgje opplysningar, dårleg eigna for energigjenvinning sidan det går med
mykje energi til å fordampe væska som er i bleiene.
Ein barnefamilie kan spare inntil kr 8 000,- gjennom bleieperioden ved bruk av tøybleier i staden
for kjøp av eingongsbleier. Slik sett er det i utgangspunktet lønsamt å velje det miljøvenlege
alternativet. Det kan likevel forsvarast å gje eit slikt tilskot til barnefamiliar for å stimulere dei til å
gjere eit godt miljø- og verdival. Isolert sett representerer begge bleietypene eit visst miljøtrykk, og
den totale belastninga er relativt lik.
I 2008 vart det publisert ein LCA-rapport (Life Cycle Assessment = LCA, «livsløpsstudie»)
i Storbritannia. Der samanlikna dei tøy- og eingongsbleier sin innverknad på miljøet. Funna viste
at det verken var ein vinnar eller ein tapar når det gjeld miljøomsynet. Begge deler fører til utslepp
og brukar ei blanding av energi, vatn og råmaterialar. Studiet konkluderte med at tøybleier brukar
meir vatn og produserer meir vassborne utslepp enn eingongsbleier, som på si side genererer
meir avfall og forbrukar meir råmaterialar. Konklusjonen i rapporten er at bruk av tøybleier gir
omtrent 40% lågare klimagassutslepp enn bruk av eingongsbleier.
Tøybleiene kjem klart best ut frå samanlikninga dersom ein:
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Vaskar med full maskin på 60°C (med svanemerka vaskemiddel og utan skyllemiddel.
60°C er meir enn nok for å sikre hygienen då bakteriar dør ved lågare temperatur enn
dette)
Brukar tørkesnor i staden for tørketrommel
Brukar tøybleiene på to eller fleire barn (ved å arve eller selge vidare, evt. kjøpe brukte)

Dersom du vel økologiske tøybleier, er miljøtrykket enno mindre.
Organisasjonen Fremtiden i våre hender viser til ein studie der hovudkonklusjonen er at skilnaden
i miljøtrykket mellom eingongsbleier og tøybleier ikkje er så stor når ein tek omsyn til det meste.
Men tøybleietilhengarane kan, i motsetnad til dei som føretrekkjer eingongsbleier, redusere
miljøtrykket med smarte miljøvanar:







Tørk bleiene utandørs når du kan.
Bruk tørketrommelen så sjeldan som mogleg.
Vel mest mogleg energieffektiv vaskemaskin og tørketrommel når du kjøper nytt.
Vask på 60 grader. Kokvask berre unntaksvis, for eksempel ved sjukdom.
Fyll opp vaskemaskinen heilt.
Vel gjerne brukte tøybleier, og bruk oppatt bleiene på fleire barn.

Dersom ein tek omsyn til at dei som brukar tøybleier gjerne er miljøbevisste i utgangspunktet, er
det mykje som tyder på at tøybleier i praksis er eit betre miljøval enn eingongsbleier. Tøybleiene
held til fire-fem barn før bleiene er utslitne.
Dei kommunane og avfallsselskapa som har innført eit eingongstilskot til barnefamiliar som brukar
tøybleier, gjer dette for å redusere avfallet. Iflg helsesyster i Seljord kjenner ho til svært få familiar
i Seljord som i dag brukar tøybleier til sine ungar. Difor kan eit eingongstilskot vere med å
stimulere til å gå over til tøybleier og dermed redusere avfallet.

Redusert bruk av plast i Seljord kommune
Det er ikkje nødvendig med eit politisk vedtak for å slutte, kjøpe eller bruke eingongsplast i drifta i
Seljord kommune. Rådmannen kan, som leiar av administrasjonen, innføre dette og setje dette
som eit vilkår i dei ulike avdelingane og einingane. Dette signalet er gitt til rådmannsteamet i mai.
Kommunalsjefane tek dette med seg ut i einingane. Praksisen med bruk av eingongsplast i
organisasjonen Seljord kommune skal ein slutte med, så langt det let seg gjera. Regjeringa har i
mai 2019 varsla eit forbod mot eingongsartiklar av plast. Dette vil truleg bli sett i verk innan
sommaren 2020.
Det er til stor hjelp for administrasjonen at det politiske nivået ynskjer å løfte reduksjon av
plastbruk opp og fram. Administrasjonen kan på den måten setje krav til mindre plastbruk i heile
organisasjonen og der bestillingane vert gjort. I tillegg kan Seljord kommune påverke utanfor vår
eigen organisasjon til reduksjon av plast som kjem inn til Seljord. Produsentane eller
leverandørane må kutte i plastforbruket slik at ein ikkje berre «tek av plasten» på grensa til Seljord
og let naboane ta belastninga med plast. Vi må kunne setje krav til innpakkinga og emballasjen på
varene, ikkje berre til sjølve varene. Seljord kommune kan legge dette inn i framtidige
anbodsrundar.
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Rådmannen si tilråding:
1. Seljord kommune ber Renovest IKS innføre ei ordning med eingongsstøtte på kr 2 500,per barn til innkjøp av tøybleier.
2. Forslag til vilkår for ordninga: Det må søkast før barnet fyller 2 år, og det må leverast éin
søknad per barn. Det må også leggast fram kvittering for kjøp av bleier. Dersom det er
kjøpt brukte tøybleier, må det ligge føre kvittering som dokumenterer kjøpesummen,
signert av både kjøpar og seljar.
3. Seljord kommune vil slutte å kjøpe og bruke eingongsplast i drifta så langt det let seg
gjere. Vedtaket gjeld frå d.d.
4. Seljord kommune vil setje krav i framtidige anbodsrundar om at plast på varer, innpakking
og emballasje vert redusert til eit minimum.

Utskrift til:

Seljord kommune

Arkiv:
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Kultur og næring

Saksnr.:

2019/868-2

Sakshand.:
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Direkte tlf.:
Dato:

350 65 155
19.05.2019

Saksframlegg
Utval
Formannskap/økonomiutval

Utvalssak
36/19
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29.05.2019

Søknad om sundagsopen butikk, Joker Flatdal
Saksdokument:
Vedlegg:
1 Sundagsope_6 - Søknad om sundagsopen butikk –turiststaden Flatdal

Saksutgreiing:
Olav Prestårhus og Mia Søndrål som eig Øyland mat AS (Joker Flatdal), søker om å få ha
sundagsopen forretning etter Lov om Helligdager og helligdagsfred, § 5. Salg fra faste
utsalgsteder pkt. 4. utsalgsteder på områder som etter vedtak av fylkesmannen regnes som
typisk turiststed, sjette ledd.
Sjette ledd lyder; Fylkesmannen kan etter søknad frå kommunen ved forskrift bestemme at et
område skal regnes som typisk turiststed, sjå anna ledd nr. 4, for hele året eller deler av året. Som
typisk turiststed kan bare regnes område der salet i de aktuelle periodane hovudsakelig skjer til
turister.
Seljord kommune gav følgjande svar på Kulturdepartementet sin Høyring «Forslag til endring i
helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker» i 2015.
Vedtak i Kommunestyret - 11.06.2015
Kommunestyret sluttar seg ikkje til framlegget om endring i heilagdagslova for å tillate
sundagsopne butikkar.
Joker Flatdal er nyleg renovert og bygg ut, det er difor svært uhensiktsmessig å bygge om denne
forretninga til å kunne ha eit 100 m2 stor sals lokale for opning på sundagar. Joker Høydalsmo,
Joker ved Skjelbredstrand og Hegna Landhandel er butikkar på 100 m2 eller mindre (Brustadbu)
og som ikkje har avgrensingar når det gjeld opningstider. Joker ved Skjelbredstrand har m.a.
sundagsope 9-21.
Eigarane av Joker Flatdal satsar mykje på å utvikle forretninga og å sikre drifta. Når nå E134 skal
leggjast utanom Flatdal vil dette kunne gje stor verknad på omsetninga i forretninga. Eit av
servicetiltaka eigarane ser for å halde ein god omsetnad er å få halde ope på sundagane, slik at
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det og kan gjevast eit tilbod til reisande med ope daglegvareforretning og ein hyggeleg stoppestad
med kaffi, softis og toalett.
Seljord kommune har saman med Hjartdal kommune, fylkeskommunen og Statens vegvesen
etablert prosjekt «Opplevingsvegen om Nutheim». Dette prosjektet er i hovudsak finansiert av
SVV Tunellprosjektet med omlag 40 mill. for å utvikle den avlasta vegen mellom Gvammen i
Hjartdal og Århus over Nutheim til å bli ein turistveg.
Det anleggjast sykkel-/ turvegar, stopp-punkt og utkikkspunkt med informasjonstavler og kunst
langs vegen for å gjere området til ein enda betre turiststad.
Det vil vere viktig for suksessen av prosjektet at det langs vegen er opne og tilgjengelege
serviceanlegg også på sundagane. Det er kjent at der folk trivast, blir dei lengre og brukar meir
pengar.
Flatdal har vore ein turiststad lenge. Turistar har reist, stopp og opphaldt seg Flatdal i mange år.
Nutheim Gjestgiveri og kunstnarmiljøet her har vore kjent i 100 år. Kronprins Oscar uttalte i 1870
frå hella ved Brendehaug at «dette er den det fagraste utsyn eg nokon gong har sett». Det mange
hytter i område Flatdal/ Åmotsdal og stor trafikk av reisande både på veg til og frå hytter i Øyfjell
og Rauland.
Seljord kommune kan støtte opp om den store satsinga som nå er i Flatdal ved å søke
Fylkesmannen om at Flatdalsområde skal reknas som eit typisk turiststed.
Rådmannens vurdering
Rådmannen meiner at det arbeidet og alle midlane som så nå brukas på å gjera Flatdal (og
Hjartdal) betre tilgjengeleg for reisande må følgjas opp av serviceinstitusjonane i område.
Eigarane av Joker i Flatdal har investert og satsar mykje på ekstraservice, m.a. ved møteplassen
med bord inne og ute, softis- og kaffimaskin, kundetoalett etc. er dømer på dette.
Matforretninga har gode opningstider på kvardagane og laurdagane, så administrasjonen trur at
sundagsopninga vil rette seg mot reisande. Ved sida av Nutheim gjestgiveri er det på sundagar
ingen andre moglegheit for ein rast med «enkel servering» langs vegen, eller innkjøp av matvarer
når det er trong for det mellom Rauland, Sauland og Seljord sentrum (bensinstasjon).
Hensikta med fleire av dei kommunale utviklingsprosjekta er at folke skal bli lengre og bruke meir
pengar og då er det viktig å leggje til rette for det.
Rådmannen meiner at Flatdal har dei kvalifikasjonane som bør ligge til rette for å bli definera som
ein typisk turiststad.
Det er ikkje lengre mogleg å definere turismen i Flatdal til å vera typisk sommar eller vinter, haust
eller vår, så for at sundagsopninga skal vere føreseieleg bør det ikkje definerast sesongar.

Rådmannen si tilråding:
Rådmannen rår formannskapet å gjere følgjande vedtak;
Seljord kommune søker Fylkesmannen om å godkjenne Flatdal som typisk turiststad gjennom
heile året. Slik at joker Flatdal kan få ha sundagsope butikk innanfor ei tidsramme på 09 -19.

Utskrift til: Joker Flatdal,

Til Seljord Kommune
Brøløsvegen 13A
3840 Seljord

Flatdal 15. mai 2019

Søknad om sundagsopen butikk turiststaden Flatdal

Øyland Mat AS ved Mia Søndrål og Olav Prestårhus eig og driv Joker butikken i Flatdal.
Me ynskjer å halde butikken ope på sundag i henhold til ”Lov om helligdager og
helligdagsfred” 5, sjette ledd om turiststad og me ber Seljord kommune søke
Fylkesmannen om at Flatdal blir rekna som ein turiststad.
Butikken i Flatdal har lange tradisjonar og har vore i Flatdal frå ca 1950. Det er nå den
einaste som er igjen av til saman fire matbutikkar som alle var i drift rundt 1970.
Dagens livsnerve gjennom Flatdal E134 blir lagt utanom Flatdal i løpet av 2019 og me er
bekymra for å miste ein del av næringsgrunnlaget vårt. Me har difor, sida me kjøpte
butikken i 2013/14, bruka betydelege midlar for å leggje tilrette for ein triveleg stoppe
og møtestad i Flatdal. Sidan me starta opp i 2014 har me investert over 7 millionar i
bygg og moderne miljøvenleg butikkdrift.
Flatdal har i alle år vore eit populært reisemål. Nutheim Gjestegiveri med sin
kunstnarhistorie samt den velkjente utsikten over Flatdal frå ”Kongehella” ,som Prins
Oskar i 1870 besøkte og kom med sitatet ” Dette er det fagraste utsyn eg nokon gong har
sett" . I tillegg har me den unike “landsbyen”.
Stortinget, Telemark Fylkeskommune, Seljord kommune og Statens Vegvesen har
vedtatt å legge til rette for mjuke trafikantar på strekninga mellom Gvammen og Århus.
Prosjekt ”Opplevingsvegen” om Nutheim arbeider nå med å bygge attraktive turvegar,
flotte utkikkspunkt og andre opplevingar for reisande i området.
For å kunne tilby turistar noko meir enn ein vanleg butikk har me og bygt eit tilbygg til
butikken med glasfasade. I sommarhalvåret opnar me heile glasfasaden slik at det kan
samanliknast med å sitta i ein stor gapahuk. Der er det sitteplassar til ca. 16 personar
med flott utsikt mot Flatdals landsbyen. Me har i tillegg sitteplassar til 25 stk. ute som
lett kan utvidast etter behov. Me har og investert i kaffimaskin og softismaskin for å
trekkje til oss fleire turistar.
I tilbygget arbeider me målretta med å samle aktivitetar som rettar seg mot turisme. Me
har kart over oppkjørte skiløyper og er i dialog med Seljord Kommune via ”Møtestad
Seljord” , der me vederlagsfritt tilbyr plass til kart og brosjyre materiell slik at me kan
fungere som ein lokal turistinformasjon.
Me har bygd nytt kundetoalett som nå er i full drift og som er svært mykje nytta av
turistar. I sommar var det tidvis kø der. Det er ikkje andre toalett tilbod for turistar i
bygda. Det nærmaste austover er Shellstasjonen i Sauland som er ca 30 km. I sørleg
retning er det i overkant av 10 km. til Seljord. Nordover er det Rauland sentrum med ca
45km

Svartdal, Langlim Åmotsdal og Kvambekk har store hytteområde i kommunen som er i
utvikling. Det same gjeld Øyfjell og Rauland. Ringverknadene av denne hytteutbygginga
er bl.a. auka handel i butikken på torsdag og fredag når folk er på veg til hyttene
Pr. i dag har me ope til kl. 20.00 på kvardagar og 18.00 på laurdagar. Til tross for desse
opningstidene opplever me stadig aukande pågang av turistar og hyttefolk som stoppar
utanfor butikken på sundagane, på veg heim som trur me har opent.
Under mottoet ”Trives folk, stoppar dei og brukar meir pengar her” håpar me at
sundagsopen butikk er med på å styrke butikkdrifta og utvikle oss og bygda vidare .
Me trur bygdefolk i mindre grad vil nytte seg av tilbodet og at dette vil vera eit tilbod
som nyttast mest av dei som kjem på besøk til Flatdal.
Me håpar det er mogleg å treffe ein snarleg avgjersle då det ville vore ein stor fordel å
kome i gang med sundagsope i løpet av sommaren slik at flest mogleg kjenner til oss før
vegomlegginga trer i kraft i slutten av dette året

Vennleg helsing
Joker Flatdal
Øyland Mat AS
Flatdalsvegen 1061 A
3841 Flatdal
Mia Søndrål og Olav Prestårhus
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Bærekraftig skuletilbod i Seljord kommune
Saksdokument:
Vedlegg:
1 Eit bærekraftig skuletilbod i Seljord - Forskningsrapport frå Telemarksforskning

Saksutgreiing:
Telemarksforsking har på oppdrag frå Telemarks fylkeskommune utarbeida eit utviklingsprosjekt
for Vest-Telemark videregåande skule avdeling Seljord. Prosjektet har jobba med forslag for
korleis den vidaregåande skulen skal utvikle seg for framtida. Rapporten oppsumerar med
fylgjande målsetting:




Tre yrkesfaglege utdanningsprogram og påbygging til studiekompetanse
Kapasitet for 120-130 elevar
Gjennomføre utviklingsprosjekt for skulen

Den videregåande skulen i Vest-Telemark avdeling Seljord eiges av Telemark fylkeskommune, og
har lange og gode tradisjonar i kommunen. Eit skuleløp som famnar om både grunnskule og
vidaregåande skule er eit kvalitetsstempel og gjer innbyggjarar i Seljord eit rikare
utdanningstilbod. I tillegg betyr avdelinga fleire valmogligheiter for elevar frå andre kommunar,
som kan velje Seljord som sitt utdanningstilbod og samstundes likevel vera i noelunde nærleik til
bustadkommunen.
I tillegg betyr ein videregåande skule viktige kompetansearbeidsplassar i Seljord kommune, og er
med på å forsterke Seljord som eit attraktivt arbeidsmarknad.
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9. mai 2019 handsama Hovudval for kompetanse i Telemark fylkeskommune forskingsrapporten
og gjorde fylgjande vedtak:
Hovudutval for kompetanse rår fylkestinget til å gjere følgjande vedtak:
Fylkestinget ber fylkesrådmannen legge rapporten til Telemarksforskning til grunn for det vidare
arbeidet med å sikre eit bærekraftig tilbod ved Vest-Telemark videregående skole, avdeling
Seljord.
Forslaga i rapporten må vurderast grundig opp mot overordna mål og konsekvensar for dei
omkringliggjande skulane (Bø vgs, Nome vgs, Vest-Telemark vgs avd. Dalen, Rjukan vgs og
Notodden vgs), næringslivet sitt behov for kompetanse, økonomi i varig drift, kostnadar og
verknad knytt til å utvikle og etablere nye tilbod ved avdelinga i Seljord.
Fylkestinget ber om at det blir fremja ei sak om tilbodet i Seljord innan desember 2019.
Fylkestinget i Telemark skal handsame saka 9. juni 2019.
Aktive skuleeigare som vel å sette eit kvalitetsmessig godt, og aktuelt skuletilbod som ein
prioritering er ein føreseiing for å oppretthalde den videregåande skulen i Seljord i framtida. Eit
viktig suksesskriterie er å halde seg aktuell og i tida med sitt tilbod. Desse momenta blir framheva
i den vedlagte forskningsrapporten.
Vest-Telemarkrådet fekk saka til orientering den 21.mai 2019. Politisk representant for Telemark
fylkeskommune Tone Berg-Hansen (Ap) presiserte viktigheita om at skulene i Telemark, og i
denne samanheng Vest-Telemark må sjåast i samanheng med det totale skuletilbodet i fylket.
Administrasjonen i fylkeskommunen skal sjå på konsekvensane for rapporten, slik at sin ikkje
øydelegg for andre skuletilbod i fylke i ein tid kor det er fleir studieplassar enn elevar i nominelt
nedslagsfelt for skulane.

Rådmannen si tilråding:
Seljord kommune stør eit fortsatt kvalitetsmessig godt og tidsmessig aktuelt skuletilbod ved VestTelemark videregåande skule avdeling Seljord, og ber fylkestinget fylgje Hovudutval for
kompetanse i Telemark fylkeskommune sitt vedtak datera 9. mai 2019:
Seljord kommunestyre rår fylkestinget til å gjere følgjande vedtak:
Fylkestinget ber fylkesrådmannen legge rapporten til Telemarksforskning til grunn for det vidare
arbeidet med å sikre eit bærekraftig tilbod ved Vest-Telemark videregåande skole, avdeling
Seljord.
Forslaga i rapporten må vurderast grundig opp mot overordna mål og konsekvensar for dei
omkringliggjande skulane (Bø vgs, Nome vgs, Vest-Telemark vgs avd. Dalen, Rjukan vgs og
Notodden vgs), næringslivet sitt behov for kompetanse, økonomi i varig drift, kostnadar og
verknad knytt til å utvikle og etablere nye tilbod ved avdelinga i Seljord.
Fylkestinget ber om at det blir fremja ei sak om tilbodet i Seljord innan desember 2019.

Utskrift til:
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Bærekraftig videregående skole-tilbud i Seljord

Forord
Telemarksforsking har på oppdrag for Telemark fylkeskommune arbeidet med et utviklingsprosjekt for Vest-Telemark vidaregåande skule, avdeling Seljord, for å sikre et bærekraftig skoletilbud. Vi har vurdert hvordan skolen kan videreutvikle tilbudet i restaurant- og matfag, og om
skolens sentrale plassering i øvre Telemark kan gi den et fortrinn mht. å etablere nye utdanningsprogram.
I oppdraget har vi hatt stor hjelp av samarbeidet med en prosjektgruppe. Prosjektgruppa har bestått av sju personer; Liv Grete Ekre, daglig leder (studierektor) ved avdelingen i Seljord; Geir
Helge Espedalen, daglig leder i Dyrsku’n; Anders Alexius Gryting, fylkestillitsvalgt i Utdanningsforbundet; Ingunn Haugland, leder for forum for utdanning i Vest-Telemark; Halfdan Haugan, ordfører i Seljord; John Erik Robertsen, rektor ved Vest-Telemark VGS og Anne Aasmundtveit, regionrådsleder i Vest-Telemark.
Takk også til deltakerne på de to workshopene og til alle rektorene og andre på små skoler omkring i Norge som har latt seg intervjue og ellers gitt oss verdifull informasjon.
Vår kontaktperson i fylkeskommunen har vært Ben Ståle Leirvåg. Vi takker for et meget godt
samarbeid og god kontakt.
Bø, 25.04.19

Kjetil Lie
Prosjektleder
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Sammendrag
Beliggenhet og tradisjon er forklaringen på at det er et videregående skoletilbud i Seljord. Avdelingen i Seljord er ikke et tilbud først og fremst for ungdommene bosatt i Seljord, men et supplement til tilbudene ved de større videregående skolene i øvre Telemark. Avdelingen er ressurskrevende, og fortsatt drift vil forutsette betydelige endringer i tilbudsstrukturen, ikke minst
ved at det blir vesentlig bedre belegg (kapasitetsutnyttelse) for elevplassene.
Vi foreslår følgende tiltak for å kunne sikre et bærekraftig tilbud ved Seljord-avdelingen:
1. Tilbudet om et toårig yrkesforberedende løp i restaurant- og matfag erstattes med et treårig yrkesfaglig løp til studiekompetanse
2. IKT og mediefag legges til Seljord som et tre-årig yrkesfaglig løp til studiekompetanse,
mens utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon i Seljord legges ned
3. Salg, service og reiseliv legges til Seljord som et toårig løp
4. Påbygging til studiekompetanse fortsetter som et tilbud i Seljord.
5. Telemark fylkeskommune etablerer et treårig utviklingsprosjekt med sikte på å
a. styrke omdømmet til Vest-Telemark videregående skoles avdeling i Seljord
b. etablere samarbeid med virksomheter utenfor skolen
c. utvikle lokale læreplaner i programfag tilpasset bruk av lokale råstoffer og lokale tradisjoner
d. utarbeide forslag til en lokal forskrift som skal omfatte fag- og timefordelingen
fordelt på tre år
e. forberede en søknad om godkjenning av det tre-årige løpet i restaurant- og matfag som landslinje
Et tilbud ved avdelingen i Seljord som består av tre yrkesfaglige utdanningsprogram og påbygging til studiekompetanse, ville være et tilfredsstillende opplegg – gitt at det er søkere til å fylle
de 120–130 elevplassene dette innebærer. I den sammenheng foreslår vi altså at det igangsettes
et utviklingsprosjekt – der det vil være behov for å arbeide med en rekke tiltak:
1. Informasjonsarbeid
2. Opprette et kontaktforum eller nettverk for bedrifter, organisasjoner mv som har interesse av en utvikling av restaurant- og matfag i Seljord
3. Opprette et formalisert samarbeid med næringslivet
4. Utarbeide undervisningsopplegg
5. Utvikle nødvendig faglig kompetanse for undervisning etter endrede undervisningsopplegg
6. Utarbeide forslag til en lokal forskrift som skal omfatte fag- og timefordelingen fordelt
på tre år
Utviklingsprosjektet skal også ha som ambisjon å arbeide fram en godkjent plan for landslinje i
restaurant- og matfag ved Seljord. Vi antar at personalet ved skolen er de beste til å gjennomføre prosjektet og å informere om endringene, men at det må settes av tid både til ledelse og arbeid med de ulike tiltakene. Det bør også settes av ressurser til å engasjere representanter fra
næringslivet.
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Kapittel 1 beskriver bakgrunnen for oppdraget og har også en kort omtale av skolens historiske
bakgrunn. Vest-Telemark vidaregåande skules avdeling i Seljord bygger på en husmorskole som
ble flyttet til Seljord i 1945. Den ble en videregående skole i 1976 og «lagt under» Bø vidaregåande skule i 2002, for deretter å bli en avdeling av Vest-Telemark vidaregåande skule i
2014. Selv om skolen har hatt opplæring i helsefag og omsorgsfag og nå har utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon, har mat og servering i ulike former vært bærende fagområder siden starten.
Drift av små videregående skoler i Norge er oftest begrunnet med ønsket om å redusere reisetida
for skoleungdommen, eller å unngå at 16-åringer skal måtte flytte på hybel for å få seg en utdannelse. Etter hvert som både veier og busser har blitt bedre, har reisetidene blitt kortere, og en
rekke videregående skoler er blitt nedlagt. Hovedveiene i øvre Telemark blir også bedre enn tidligere, og for avdelingen i Seljord vil redusert reisetid kunne ha positiv effekt. Det skyldes at
elevgrunnlaget ved skolen i hovedsak baserer seg på innpendling. Skolen ligger så sentralt at
den har en god plassering for utdanningsprogram som bare skal gis ett sted i øvre Telemark. De
senere årene har de fleste elevene kommet fra Notodden og Midt-Telemark, når ikke påbygging
til generell studiekompetanse regnes med. (Dette tilbudet finnes også på Notodden og i MidtTelemark.) De fleste elevene som bor i Seljord, reiser til skolene Midt-Telemark.
Søkningen til restaurant- og matfag og medier og kommunikasjon har vært dalende. Dermed
blir det samlede elevtallet i Seljord lavt, og kostnadene per elev forholdsvis høye. Den avtagende tendensen synes noe sterkere i Seljord enn for resten av landet. Medier og kommunikasjon er dessuten blitt studieforberedende, slik at mulighetene for felles undervisning med andre
yrkesfag er redusert. Til gjengjeld har mulighetene for felles undervisning med andre studieforberedende utdanningsprogram økt. Det vil derfor kunne være økonomisk fordelaktig å legge
medier og kommunikasjon til en skole med andre studieforberedende utdanningsprogram. I øvre
Telemark synes Bø vgs. og Notodden vgs. aktuelle.
Kapittel 2 gir en kort omtale av metodikken for gjennomføring av oppdraget.
I kapittel 3 gir vi en detaljert oversikt over de ulike utdanningsprogrammene på VG1 og hvor de
i dag tilbys i øvre Telemark. Fra 2020 vil man få fire nye yrkesfaglige utdanningsprogram. Av
disse vurderer vi IKT og medieproduksjon og salg, service og reiseliv som mest aktuelle å legge
til Seljord; fordi


IKT og medieproduksjon er et nytt område som grenser mot medier og kommunikasjon,
som gis i Seljord i dag, og som betyr at Seljord-avdelingen har en vesentlig del av den
kompetansen og det utstyret som skal til for å gi et tilbud i IKT og medieproduksjon.



ingen skole i øvre Telemark har salg, service og reiseliv fra tidligere, og salg, service
og reiseliv i Seljord vil ha både kompetanse og samspillmuligheter til fordel for restaurant- og matfag.

Treårige løp som fører til studiekompetanse, kan være et godt tilbud for mange. Når det gjelder
restaurant- og matfag, blir tilbudet enda bedre om det også innrettes mot å ta utgangspunkt i lokale råstoffer og lokale tradisjoner. Skolen bør få tilført ressurser til både å arbeide med dette
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internt, og å engasjere det lokale næringslivet i et tettere samarbeid. Det er langt på vei næringslivet som bør definere kvaliteten og omfanget, og dermed stille forventninger til opplæringen og
bidra til å hjelpe skolen med å nå disse forventningene.
Restaurant- og matfag er hovedgrunnen til at det ble opprettet, og fortsatt er et videregående
skoletilbud i Seljord. I arbeidslivet er det behov for langt flere fagfolk i serveringsbransjen, matbransjen og hotellnæringen. Det synes å være behov for et kvalitetstilbud som fanger opp utviklingen mot bruk av lokale råstoffer og lokale tradisjoner innen serverings- og matbransjen.
Noen skoler har yrkesfaglige utdanningsprogram i et treårig løp hvor man både får yrkesopplæring og studiekompetanse. I Vardø har man et slikt tilbud med sjømat som spesialitet, som fra
2019 også er godkjent som en landslinje. Det skal forholdsvis få og små tilpasninger til for å gi
et lignende tilbud i restaurant- og matfag i Seljord. Da vil kompetansen elevene kommer ut
med, være som om man tar det ettårige tilbudet som påbygging til generell studiekompetanse
etter toårig restaurant- og matfag. Fordelen med et treårig løp er at elevene slipper det forholdsvis harde teoripresset det siste året, og at arbeidet med teorifagene i større grad kan være yrkesrelevant. Tilsvarende foreslår vi at også IKT og mediefag får et treårig løp i Seljord. Dette gir
lavere utgifter siden fellesfag kan organiseres sammen for de to utdanningsprogrammene.
Kapittel 4 viser statistikk for elevgrunnlaget og belyser spesielt hvor elevene ved Seljord-avdelingen kommer fra.
I kapittel 5 presenteres resultatene fra analysen av næringslivets behov i øvre Telemark. Den peker på et betydelig behov for arbeidskraft innen servering, handel og andre lokale næringer fram
mot 2040. Antall arbeidsplasser i serveringsbransjen har økt med 40 prosent i Norge siden 2000.
I næringslivet samlet sett har veksten vært 15 prosent. Serveringsbransjen har altså hatt en sterk
vekst, noe som antakelig er en trend som vil fortsette.
Kontakt med det lokale næringslivet i øvre Telemark bekrefter og forsterker bildet som de statistiske analysene viser. Bedriftene beskriver en vanskelig rekrutteringssituasjon. Både innenfor
kokk og servitør og innenfor service, reiseliv og hotellfag er det stort behov for lokale kvalifiserte ansatte i hele øvre Telemark allerede i dag, og bedriftene er tydelige på at behovet er
økende.
Bedriftene uttrykker et engasjement for å beholde og styrke det videregående skoletilbudet innen restaurant- og matfag ved avdelingen i Seljord. Det er imidlertid for tida liten eller ingen
kontakt mellom skolen og næringslivet, og bedriftene uttrykker et ønske om å etablere felles aktivitet av varig og fast karakter.
Bedriftene er positive til å ta inn lærlinger, men ser noen vesentlige utfordringer. Besøksnæringen er sterkt preget av sesong. Dette begrenser muligheten den enkelte bedrift har i dag til å
ta inn lærlinger. Løsningen kan være at den enkelte lærling kan fullføre læretiden sin gjennom å
dele den opp på flere virksomheter med ulik sesong. Det framheves også at servering er en bransje preget av små marginer og høy prissensitivitet. Det kan være krevende å ta inn en lærling, og
det tar noe tid før en lærling blir en ressurs i bedriften.
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Flere bedrifter uttrykker at de må gjøre noe selv for å vekke interesse for bransjen og faget. Enkelte har allerede vært involvert eller tatt initiativ til aktiviteter som retter seg mot ungdom, som
praksisplasser, hospitering og skolebesøk. Bedriftene opplever at de har et ansvar og muligheter
for å involvere seg i et langsiktig og strategisk arbeid for å øke rekrutteringen til restaurant- og
matfag som utdanningsprogram.

Kvalitet og omdømme drøftes i kapittel 6. I drøftingene med lokale representanter har det blitt
framholdt at avdelingen i Seljord har et omdømmeproblem. Det har vært en rekke ulike problembeskrivelser. De som har blitt nevnt hyppigst, er at




Avdelingen i Seljord er en liten skole som for elever på ungdomstrinnet framstår som
mindre spennende enn en stor skole.
Seljord har en forholdsvis stor andel elever på særlig tilrettelegging.
Restaurant- og matfag framstår ikke som utfordrende eller spennende.

De to første punktene kan man gjøre noe med ved å øke antall utdanningsprogram og dermed gi
et bredt tilbud innen yrkesfag for elever med ulike forutsetninger og interesser.
Svak rekruttering av elever er medvirkende til at skoleeier vurderer om skolen har noen framtid.
Dette vil igjen kunne påvirke selvbildet til skolen og dens ansatte. Skolen bør både få anledning
til å gi endrede tilbud, og det må være en bevisst markedsføring og «framsnakking», både internt og eksternt. Et treårig tilbud vil høyne kvalitet og relevans i utdanningen. Tilbudet vil også
kunne bidra til å bedre skolens omdømme.
I intervjuene med rektorene ved 14 små videregående skolene omkring i Norge, som fortsatt har
klart seg, nevner over halvparten næringslivet og kommunen hvor skolen ligger, som betydelige
støttespillere. En del av rektorene legger også vekt på markedsføring av tilbudene og evnen til
fornying i skolen.
Fra bransjehold i øvre Telemark blir viktigheten av samarbeidet mellom serveringsbedriftene og
skolen understreket. Et tett faglig samarbeid, som vi framhever som nødvendig, vil medføre at
bedriftenes forventninger til opplæringen i skolen og lærebedriftene hever kvaliteten i utdanningstilbudet. Samtidig vil bedriftene få førstehånds kjennskap til skolen og dens gode tilbud.
De vil dermed kunne være troverdige formidlere og talspersoner, spredt om i hele regionen.
Kapittel 7–9 drøfter alternative tilbud til ordinært undervisningstilbud ved Seljord-avdelingen.
Voksenopplæring omtales i kapittel 7, ressurssenter i kapittel 8 og talenthus i kapittel 9. I Seljord synes spesielt et samarbeid med kommunen om opplæring av minoritetsspråklige etter introduksjonsloven å kunne være aktuelt. Det kan være snakk om inntil ca. 2,5 årsverk. Mulighetene for voksenopplæring på videregående skole-nivå vil være avhengig av hvilke utdanningsprogram skolen til enhver tid har. Det er en rekke ufaglærte ansatte innen serveringsbransjen.
Det synes å være for få elever til å kunne tilby grunnskoleopplæring for voksne i Seljord.
I kapittel 10 tar vi for oss alle de ulike programtilbudene i VG1, og vurderer spesielt hvilke som
egner seg bra for å tilbys i Seljord. Vi konkluderer med at
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Restaurant- og matfag bør fortsatt gis, men det bør settes i verk tiltak for vesentlig
bedre rekruttering,
IKT- og medieproduksjon er svært aktuelt å tilby, og
Salg, service og reiseliv er svært aktuelt.

Kapittel 11 viser økonomiberegningene. Dagens tilbud ved Seljord, som vi kan kalle referansealternativet, er beregnet å gi et overforbruk (underskudd) til undervisning på rundt 3,3 mill. kroner for 2019. Dersom avdelingen hadde oppnådd en dekning av elevplassene på 70 %, ville
overforbruket til undervisning blitt redusert til drøyt 0,6 millioner kroner. Med fulle klasser ville
avdelingen hatt et underforbruk, eller overskudd, fra undervisningen på 2,6 millioner. Basert på
både elevgrunnlaget og kompetanse- og rekrutteringsbehovet i næringslivet i øvre Telemark, bør
det være et realistisk mål å oppnå minst 70 % samlet dekning av elevplassene på restaurant- og
matfag. Det er imidlertid lite som tyder på at en dekning på 70–100 % er realistisk på medier og
kommunikasjon. Begge utdanningsprogrammene har svak rekruttering også på landsbasis, mens
det både lokalt og ellers i landet står en serveringsbransje klar med et stort behov for flere faglærte.
Beregningene våre på et bredt yrkesfaglig tilbud gir et overforbruk (underskudd) på 1,2 mill.
kroner – gitt bestemte forutsetninger om elevdekning til plassene. Forutsettes full kapasitetsutnyttelse (100 % dekning) i dette tilfelle, beregnes et overskudd på 1,3 mill. kr. Undervisningen
går i balanse ved litt over 90 % dekning.
Tilsvarende tall for tilbud som gir yrkes- og studiekompetanse, er hhv. 2,3 mill. kr i underskudd
og ca. 650.000 kr i overskudd.
I kapittel 12 presenteres vårt forslag som vi også har tatt inn innledningsvis i dette sammendraget.
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1. Innledning
1.1 Bakgrunn og mandat for oppdraget
Telemark fylkesting gjorde i april 2018 vedtak om at det iverksettes et arbeid med et utviklingsprosjekt for Vest-Telemark vidaregåande skule, avdeling Seljord, for å sikre et bærekraftig skoletilbud.
I utlysningen av prosjektet ble følgende forståelse av bærekraftig lagt til grunn:
1. Tilbudet gir ikke økte kostnader totalt sett for Telemark fylkeskommune
2. Eventuelle endringer innen yrkesfagene må ha tilgjengelige læreplasser
3. Tilbudet må ikke være til vesentlig ulempe for tilbud på andre skoler/avdelinger til Telemark fylkeskommune.
Utlysningen legger opp til at rapporten skal ha to deler.
Del 1 skal ta for seg alternative tilbud og omfatte en næringsanalyse for «regionen» som skal gi
en oversikt over behov for arbeidskraft og læreplasser. Kartleggingen skal dokumentere følgende:
1. Hva er næringslivets behov?
2. Hva er behovene lokalt og regionalt?
3. Belyse behov på kort sikt (5 – 7 år) og lengre sikt (7 år +) og vurdere hva som vil kunne
være bærekraftig.
Videre ønsket oppdragsgiver i del 1 å få vurdert andre former for organisering av opplæring enn
tradisjonelle skoletilbud og mulighetene for samarbeid med andre aktører som kan være:




Voksenopplæringstilbud-/senter
Ressurssenter
Talenthus (samarbeid med NAV)

I del 2 skal gis en vurdering av tilbudsstrukturen, basert på spørsmålet om det er tilpasninger av
innhold/tilbud ved avdeling Seljord som bør vurderes. I dette lå det en bestilling av å vurdere
hvilke programtilbud som er bærekraftige, hva som er næringslivets behov og tilgangen på læreplasser i den sammenheng. Det framgikk ellers av konkurransegrunnlaget fra oppdragsgiver at
eventuelle forslag til endringer i tilbudsstrukturen ved Seljord-avdelingen skal tas med inn i arbeidet med skoletilbudet for 2020/21.
I rapporten har vi ikke funnet det naturlig å operere med særskilte kapitler knyttet til hver del, da
flere av temaene kan sies å være overlappende.
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1.2 Historien til skolen

Bilde 1 Kull på husmorskolen i Seljord, årstall ukjent. Foto: Ø. O. Kaasa. (©Telemark museum/ Digitaltmuseum.no)

Videregående utdanning innen mat- og serveringsfag har lange tradisjoner i Seljord – det er en
del av den lokale kulturarven.
Historien til den videregående skolen i Seljord starter med etableringen av Telemark husmorskole der i 1945. Telemark husmorskole ble opprettet allerede i 1901, men var da på Søve. Skolen ble revitalisert og flyttet til Seljord hotell etter krigen. Hotellet hadde vært okkupert av NS.
Telemark fylke og Seljord kommune overtok hotellet da krigen var slutt. Skolens gamle protokoller viser at den hadde dårlige ressurser og vanskelige vilkår i det gamle hotellet. Likevel var
skolen populær. Den ble fylt opp med elever fra hele øvre Telemark. Skolen trengte lokaler som
var tilpasset skoledrift, og husmorskolen flyttet inn i nåværende anlegg i 1956. Fortsatt utgjør
restaurant- og matfag en vesentlig del av utdanningstilbudet ved skolen.
Den første tiden var skolen rettet mot jenter som ønsket å jobbe som hushjelp (huspost), eller
som ville forberede seg til ekteskap og husholdningsansvar. På slutten av 1960-tallet endret skolen navn til Telemark fagskole i husstell. Navneskiftet synes å ha hatt lite med endring i innhold
å gjøre, men skolenavnet skulle være mer kjønnsnøytralt og i takt med tiden. Selv om det i hele
denne perioden var en viss yrkesrettet dimensjon ved utdanningen, ble dette tydeligere da fagskolen ble en videregående skole i 1976. Da fikk man blant annet statlig styrte eksamener. På begynnelsen av 1980-tallet var husstellfag fortsatt skolens eneste tilbud, men samfunnet var i store
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endringer og husstellfag ble stadig mindre tidsriktig. Skolen la derfor gradvis om til et mer arbeidsmarkedsrettet tilbud, som samtidig nyttiggjorde seg kompetansen i staben. Nå ønsket man
dessuten å ha et tilbud som i større grad henvendte seg til begge kjønn. Kokkefag ble derfor
første supplement til husstellfaget. Litt senere ble det også etablert utdanningstilbud i omsorgsfag (senere helse og sosial). På 1990-tallet fortsatte utviklingen, blant annet med bakerfag. I
2001 fikk man medier og kommunikasjon. Skolen i Seljord jobbet hardt for å få dette tilbudet.
Hensikten var å øke elevtilfanget, all den tid man i denne perioden ville slå sammen parallelle
utdanningsløp som ble gitt i nærheten av hverandre, og tilbudet om helse- og sosialfag skulle fra
nå ligge på Dalen.
Det videregående utdanningstilbudet i Seljord har hatt ulike administrative rammer. Skolen har
vært fylkesdrevet hele tiden, også da den var husmorskole. Lenge var skolen en selvstendig administrativ enhet. Først som husmorskole, dernest fagskole, og så som Seljord vidaregåande
skule. I 2002 ble skolen slått sammen med Bø videaregåande skule. Denne administrative strukturen varte til 2014. Den rent yrkesfaglige profilen forsvant da skolen ble en avdeling under Bø.
Fra nyttår 2014 ble Dalen og Seljord slått sammen til en «regionskole» for Vest-Telemark. I dag
er Seljord en avdeling under Vest-Telemark vidaregåande skule, med administrativt sete på Dalen.
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2. Metode
En utredning om utvikling av et bærekraftig skoletilbud vil måtte ha en rekke innfallsvinkler.
Metodene i arbeidet er valgt ut fra disse.
Innledningsvis ble det foretatt en historisk gjennomgang av bakgrunnen for opprettelsen av skolen i Seljord, utviklingen av skoletilbudet og organiseringen av skolen. I dette arbeidet ble det
både gjennomført dokumentstudier og intervjuer.
I vurderingen av nåværende tilbudsstruktur og elevgrunnlaget ble det innhentet tallmateriale fra
fylkeskommunen og Utdanningsdirektoratet (udir.no).
Behovet for arbeidskraft fram mot 2040 ble beregnet med utgangspunkt i pendlertall, sysselsettingstall og prognoser for framtidige behov i en rekke bransjer og yrker. I hovedsak baserer
disse beregninger seg på tall fra SSB.
Grunnlaget for søkersvikt skyldes ikke nødvendigvis bare trender for hele landet. Det kan også
være lokale årsaker. I arbeidet med å finne disse ble rådgivere i de nærmeste skolene med ungdomstrinn intervjuet. Temaet var også sentralt i møtene i prosjektgruppa og i to workshops.
Problemstillinger knyttet til rekruttering til små skoler og drift av disse ble belyst gjennom
strukturerte telefonintervju med rektorer/avdelingsledere i 14 videregående skoler med mindre
enn 150 elever. Fem skoler besvarte ikke henvendelsen eller ønsket ikke å delta. (Her var rene
landbruksskoler og rene spesialskoler ikke med i utvalget.)
Oversikten over ressurssenter og voksenopplæring i de videregående skolene i Telemark ble
innhentet fra fylkeskommunen og fra rektorene. Kunnskap om voksenopplæringen i 14 små videregående skoler ble innhentet gjennom telefonintervju. Informasjon om talenthus i Telemark
ble i hovedsak innhentet gjennom telefonintervju, men også gjennom besøk på talenthuset for
Midt-Telemark.
To arbeidsverksteder (workshops) er ellers avholdt.
Vurderingen av økonomisk bærekraft er basert på regnskapene og budsjettfordelingsmodellen
for videregående opplæring i Telemark.
I arbeidet med å finne mulige framtidige driftsmodeller for avdelingen i Seljord var samtaler
med skolens og avdelingens ledere, drøftelser i prosjektgruppa, møter med Telemarksbenken på
Stortinget og representanter fra Kunnskapsdepartementet svært viktige. Det ble også uformelt
innhentet informasjon og synspunkter fra andre. Telemarksforsking har hatt ansvaret for å vurdere informasjonen, bearbeide denne og forme både framstilling og konklusjoner.

Bærekraftig videregående skole-tilbud i Seljord

15

3. Fordeling av
utdanningsprogrammene (VG1)
En oversikt over utdanningsprogrammene (VG1) fordelt på skolene i øvre Telemark viser at
ingen av skolene har kunst, design og arkitektur eller musikk, dans og drama. De tre mest søkte
utdanningsprogrammene – studiespesialisering, helse- og oppvekstfag og teknikk og industriell
produksjon – finnes i alle delregionene.1 Det samme gjelder elektrofag.
Tabell 1 Fordeling av utdanningsprogram (VG1) i øvre Telemark

Utdanningsprogram

Midt-Telemark
Bø
Nome

Notodden

Rjukan

Vest-Telemark
Dalen

Seljord

Idrett
Kunst, design og arkitektur
Medier og kommunikasjon
Musikk, dans og drama
Studiespesialisering
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon

Sju av utdanningsprogrammene finner man bare ved én eller to skoler i øvre Telemark, fordelt
på alle de videregående skolene og avdelingene med unntak av Dalen.








1
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Idrett (Bø)
Medier og kommunikasjon (Seljord)
Bygg og anleggsteknikk (Lunde og Rjukan)
Design og håndverk (Lunde)
Naturbruk (Søve)
Restaurant- og matfag (Seljord)
Service og samferdsel (Notodden)

Midt-Telemark oppfattes som én delregion med to skoler; Bø vgs og Nome vgs. I Nome er det to avdelinger; Lunde og Søve.
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Tabellen under viser avstanden mellom skolestedene i km. (Tallene i parentes viser avstanden
etter åpningen av Mælefjelltunnelen, som skjer i desember i år. Det må kunne forventes at bussrutene settes opp slik at skoleelevene får nytte av den kortere reiseavstanden.) Avstanden tilsvarer ikke fullt ut tidsavstanden, siden veiene har ulik kvalitet, og ventetid kan forsinke elevene
betydelig. Plassering av fire viktige utdanningsprogram i alle de fire delregionene Vest-Telemark (Dalen), Rjukan, Notodden og Midt-Telemark (Bø, Lunde og Søve), medfører at langt de
fleste elevene kan søke de mest populære VG1-tilbudene og fortsatt bo hjemme.
Tabell 2 Avstand mellom de videregående skolene i Øvre Telemark

Avstand (km)

Bø

Lunde

Bø

17

Søve

Seljord

Rjukan

31

83

38

113

13

47

98

54

128

54

105

47

121

52

62 (51)

105 (94)

112 (101)

85

17

Søve

24

13

Seljord

31

47

54

Dalen

83

98

105

Rjukan

Notodden

24

Lunde

Notodden

Dalen

52

38

54

47

62 (51)

112 (101)

113

128

121

105 (94)

85

75
75

De store avstandene i øvre Telemark gjør det vanskelig å finne én skole med tilstrekkelig kort
reiseavstand fra alle kommunene. Skolene i Seljord, Bø og Notodden ligger mest sentralt. Selv
med svært gode bussforbindelser vil det være vanskelig for elever i Kviteseid, Fyresdal, Nissedal, Tinn, Tokke og Vinje å dagpendle til mer enn én av disse skolene. Ulempene ved å bo på
hybel vil kunne begrense lysten til å søke på utdanningsprogrammene som ligger langt borte fra
hjemmet.

3.1.1 De nye utdanningsprogrammene
Fra 2020 vil man få fire nye yrkesfaglige utdanningsprogram.







Design og tradisjonshåndverk. Dette er et gammelt område under design og håndverk.
Det gis ikke av noen skole i Telemark.
IKT og medieproduksjon. Dette er et nytt område som er bygget på dagens Vg2 IKT
innen service og samferdsel, og som kan velges fra alle Vg1-programområdene. Dette
nye programområdet grenser mot medier og kommunikasjon, som gis i Seljord.
Salg, service og reiseliv. Her vil det være to VG2-områder; salg og reiseliv og service
og sikkerhet. Salg, service og sikkerhet er et gammelt VG2-område under service og
samferdsel som gis på Notodden. Skien har reiseliv i VG2, men ingen skole i øvre Telemark har reiseliv fra tidligere.
Frisør, -blomster- og interiørdesign. Dette er et gammelt område under design og
håndverk som i øvre Telemark gis i Lunde.

Bærekraftig videregående skole-tilbud i Seljord
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3.1.2 Mulighetsrommet
Vurderingen av mulighetene til å sikre et bærekraftig skoletilbud i Seljord er begrenset av betingelsen om at tilbudet ikke må være «til vesentlig ulempe for tilbud på andre skoler/avdelinger
til Telemark fylkeskommune». I hovedsak vil det samlede antallet elever ved fylkeskommunens
videregående skoler være uavhengig av tilbudet i Seljord. Riktignok kan man hente elever fra,
eller avgi elever til private videregående skoler (så som Kvitsund), og det er mulig å søke skoleplass på tvers av fylkesgrensene. Likevel vil vi måtte anta at en vesentlig økning i tallet på elever ved avdelingen i Seljord medfører et redusert antall elever ved andre skoler som fylkeskommunen har ansvar for.
I alle skoler og regioner ønsker man å opprettholde eller øke elevtallet for dermed å kunne bevare bredden i tilbudet. Det er derfor ikke unaturlig at entusiasmen utenfor Seljord for å bevare
denne skolen ved å styrke elevgrunnlaget, ikke akkurat er overveldende. Mest utsatt vil naturligvis de nærmeste skolene være.2 Også skolene i Grenland vil kunne få noen flere elever hvis tilbud som restaurant- og matfag og medier og kommunikasjon ikke lengre gis i øvre Telemark.
Avstanden fra Seljord til Dalen, Notodden og skolene i Midt-Telemark er ikke større enn at ungdommen fra Seljord kan bo hjemme og gå på skole ett av disse stedene. Langt de fleste av elevene fra Seljord har skolene i Midt-Telemark som førstevalg. Deretter kommer Notodden og
Dalen. Det er bare de færreste som søker tilbudene som nå gis i Seljord.
Tilsvarende har medier og kommunikasjon flest søkere fra Notodden, og restaurant- og matfag
flest fra Midt-Telemark. Seljord er likevel representert med flere søkere på disse utdanningsprogrammene enn tallet på ungdommer i kommunen skulle tilsi. Det er derfor en tendens til at nærhet til tilbudet påvirker hvilken skole man søker på.
Seljord ligger så sentralt at avdelingen kan nås fra store deler av øvre Telemark, og den er derfor
egnet til å ha utdanningsprogram som bare skal være ved én av skolene. Avstandstabellen over
viser at dette også gjelder skolene i Bø og Notodden. For de fleste kommunene i Vest-Telemark
er avdelingen i Seljord den eneste av de tre skolene de kan dagpendle til. Slik sett vil det for
Vest-Telemark være av betydning at «små» utdanningsprogram, som ikke vil bli lagt til Dalen,
legges til Seljord.
Tabellen under gir en oversikt over utdanningsprogram (VG1) fra 2020. Her er det anført kortfattede argumenter for og imot at tilbudene gis i Seljord. De utdanningsprogrammene hvor det
er anført argumenter for en slik plassering, vil bli grundigere vurdert senere i rapporten.

2

På en workshop som vi hadde med fokus på mulighetsrommet for tilbudsstruktur ved Seljord-avdelingen, ble det av deltakerne
klart gitt uttrykk for at heller ikke en eventuell flytting av tilbud internt i Vest-Telemark VGS var aktuelt.
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Seljord

Dalen

Rjukan

Notodden

Nome

Utdanningsprogram

Bø

Tabell 3 Oversikt over utdanningsprogram (VG1) fra høsten 2020.

Argumenter for tilbud i Seljord

Argumenter mot tilbud i Seljord

Idrett

Bør være sammen med studiespesialisering. Krever anlegg.
Få elever

Kunst, design og arkitektur
Medier og kommunikasjon

Har utstyr og kompetanse.

Bør være sammen med andre studieforberedende program.
Kostbart opplegg.

Vil samle mange elever fra Kviteseid og Seljord.

VG2 og VG3 krever mange elever for å få store nok grupper.
Krever anlegg.
Tilbud i alle fire delregioner. Fem skoler gir mindre klasser.
Flytting fra Dalen gir dårligere tilbud i Vest-Telemark.
Tilbud i alle fire delregioner. Fem skoler gir mindre klasser.
Flytting fra Dalen gir dårligere tilbud i Vest-Telemark.
Krever anlegg.

Musikk, dans og drama
Studiespesialisering
Bygg- og anleggsteknikk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Teknikk- og industriell produksjon

Vil samle mange elever fra Kviteseid og Seljord.
Har utstyr og kompetanse.

Design og tradisjonshåndverk
IKT og medieproduksjon

Salg, service og reiseliv

Nytt område som grenser mot medier og
kommunikasjon, som gis i Seljord. Trolig har
Seljord både kompetanse og utstyr.
Nytt utdanningsprogram som passer sammen med restaurant og matfag.

Frisør, -blomster- og interiørdesign

Bærekraftig videregående skole-tilbud i Seljord

Krever anlegg. Tilbud i alle fire delregioner. Flytting fra Dalen gir dårligere tilbud i Vest-Telemark. Fem skoler gir
mindre klasser.
Dette er et gammelt område under design og håndverk.
Det gis ikke av noen skole i Telemark, og det er heller
ingen planer om å starte med dette.
Notodden har yrkesfag og ligger sentralt i øvre Telemark.

Service og samferdsel ligger allerede på Notodden.
Frisørfaget er allerede i Lunde som VG2 i design og håndverk.
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4. Elevgrunnlaget
Elevene som har avsluttet grunnskolen, har rett til videregående opplæring (ungdomsretten).
Plikten til å gi tilbud om videregående opplæring ligger hos fylkeskommunen hvor eleven bor.
Langt de fleste elevene søker fylkeskommunens skoler, men elevene kan også søke inntak på
private skoler – og på landslinjer ved fylkeskommunale skoler, uansett hvor i landet disse måtte
være. Elevene kan dessuten søke fylkeskommunale skoler utenfor eget fylke, men kommer bare
inn hvis det er ledige plasser etter at fylkets egne søkere er fordelt. Det kan gjøres egne avtaler
mellom fylkeskommunene.3
Opplæringsloven gir åpning for at fylkeskommunen kan gi forskrifter som avgrenser hvilke skoler i fylket man kan søke seg til, avhengig av hvor man bor. Slik er det i Telemark.4 Dette kalles
nærskoleprinsippet. Det innebærer at elevene skal søke den skolen som ligger nærmest bostedet,
og som har det opplæringstilbudet som søkeren ønsker. Det er særlige inntaksregler for søkere
fra noen områder i Telemark.





Søkere fra Nordagutu kan velge mellom Bø vidaregåande skule og Notodden videregående skole.
Søkere fra Ulefoss kan velge skole hvis de søker andre utdanningsprogrammer enn de
som blir tilbudt ved Nome videregående skole.
Søkere fra Herre kan velge mellom Bamble videregående skole og Porsgrunn videregående skole.
Søkere fra Drangedal kan velge skole.

Elevgrunnlaget varierer litt fra år til år. Figuren under viser den relative utviklingen av elever på
10. trinn i Norge, Telemark og øvre Telemark. Disse elevene danner hovedgrunnlaget for inntaket av elever til videregående skole de påfølgende årene. Med utgangspunkt i 2014/15 ser vi en
mindre nedgang for øvre Telemark enn for hele Telemark og hele landet. Hvis utgangspunktet
var et senere år, ville bildet vært det omvendte. Det har vært en forholdsvis stor nedgang fra
2016/17 til 2018/19. Det er i hovedsak de tre siste årskullene som er elever i videregående skole
nå.

3

Fylkeskommuner kan ha samarbeidsavtaler som gir lik rett til å søke enkelte utdanningsprogram i nabofylket. Lokal forskrift for
Telemark, vedtatt i oktober 2015, sier:
§ 16.Skoleplass i et annet fylke. Fylkesopplæringssjefen kan etter søknad innvilge skoleplass i et annet fylke dersom et utdanningsprogram eller programområdet ikke finnes i Telemark eller hvis det foreligger andre særlige grunner. Søkere med ungdomsrett fra
Nissedal og utkanten av Fyresdal kan søke skoleplass i Aust-Agder uavhengig av om utdanningsprogrammet finnes i Telemark.
4
Ifølge den samme lokale forskriften.
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Indeks for elevtallet i 10. klasse
106
104
102
100
98

Landet

96

Telemark

94

Øvre Telemark

92
90
88
86
14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

Figur 2 Indeks for elevtallet i 10. klasse. Kilde Udir/skoleporten. Elevtall 2014/15 = 100.

Noen utdanningsprogram har få elever, eller det kreves svært omfattende anlegg slik at de bare
tilbys ved én skole i Telemark. Dette gjelder musikk, dans og drama ved Skien videregående
skole og naturbruk ved Nome videregående skole. Andre utdanningsprogram fordeles på to eller tre skoler, slik at de bare tilbys ett sted i øvre Telemark. Dette gjelder idrett (Bø), medier og
kommunikasjon (Seljord), design og håndverk (Nome), restaurant- og matfag (Seljord) og service og samferdsel (Notodden). De tre mest populære utdanningsprogrammene – studiespesialisering, helse- og oppvekstfag og teknikk og industriell produksjon, og dessuten elektrofag, er
lagt til fire skoler i øvre Telemark; bl. a. til Dalen. Fra Seljord er det kortest vei til tilbudene i
Midt-Telemark (Bø og Nome). Etter at Mælefjelltunnelen åpner til høsten, blir det fra Seljord
marginalt kortere vei til Notodden enn til Dalen.
For elevene kan en kombinasjon av faglige preferanser om utdanningsprogram, ønsker om å gå
sammen med kjente eller å gå på en bestemt skole, påvirke søknadene. Dermed vil ikke alle elevene gå på den geografisk nærmeste skolen, til tross for nærskoleprinsippet. Figuren under viser
en indeksert utvikling for elevtallet i de fylkeskommunale videregående skolene. Elevtallet 1.
oktober 2014 er satt til 100. Elevtallet for de to skolestedene i Vest-Telemark er redusert med
mer enn 15 %. Dette er mer enn dobbelt så mye som nedgangen for hele Telemark. En sammenligning med figuren over viser at elevtallet i Vest-Telemark vidaregåande skule (Dalen og Seljord) har blitt redusert mer enn hva nedgangen i antall 10. klassinger skulle tilsi.

Bærekraftig videregående skole-tilbud i Seljord
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Indeks for elevtallet i
videregående skoler
115
110
105

Seljord

100

Dalen

95

Telemark fylke

90

Nasjonalt

85
80
14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

Figur 3 Utviklingen i elevtallene i videregående skole. Elevtallet 1. oktober er satt til 100. Kilde: Udir/skoleporten

4.1 Hvilke skoler velger elevene fra Kviteseid og Seljord?
Seljord og Kviteseid er de to kommunene som har avdelingen i Seljord som sin geografisk nærmeste fylkeskommunale videregående skole. Bare åtte prosent av søkerne fra ungdomsskolene i
Kviteseid og Seljord valgte seg til Seljord i tidsrommet 2014–18. Fire prosent valgte Kvitsund
gymnas, som er en privat skole i Kviteseid. De tre skolene som ble valgt av de fleste elevene,
var Bø, Dalen og Nome, hver med ca. 24 %. Disse skolene har ett eller flere av de tre mest populære utdanningsprogrammene – studiespesialisering, helse og oppvekstfag og og teknikk og
industriell produksjon.
Figuren under viser at for elevene fra Seljord var Bø og Nome de mest valgte skolene i 2014–
18. Dernest kommer Dalen og Notodden. For elevene fra Kviteseid var Dalen den mest valgte
skolen. Dernest kommer Bø og Nome. Oversikten er basert på søkertall fra inntakskontoret ved
Telemark fylkeskommune og inkluderer bare søkere med ungdomsrett, men både søkere på ordinære og tilrettelagte vilkår.
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Førstevalg av skoler for søkere fra
Kviteseid og Seljord
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Figur 4 Oversikt over førstevalg av skoler for søkere fra Kviteseid og Seljord ungdomsskole til VG1, årene 2014-18.
(Oversikten er basert på søkertall fra inntakskontoret ved Telemark fylkeskommune og inkluderer bare søkere med
ungdomsrett, men både på ordinære og tilrettelagte vilkår.)

4.2 Hvor kommer elevene ved avdelingen i Seljord fra?
En gjennomgang av elevtallene ved avdelingen i Seljord i tidsrommet 2014–18 viser at flest elever kommer fra Seljord (44), tett fulgt av Notodden (40). Kommunene i Vest-Telemark er markert med rødt. I sum er under halvparten av elevene fra denne regionen.
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Hjemkommune – alle
utdanningsprogram
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Figur 5 Oversikt over antall elever etter hjemkommunen til elevene på Vest-Telemark videregående skole, avd. Seljord, 2014 – 20185

Den geografiske elevsammensetningen er svært forskjellig for de ulike utdanningsprogrammene. Elevene på VG3 påbygging til generell studiekompetanse er i hovedsak fra Vest-Telemark. Mange har hatt yrkesfag VG1 og VG2 på Dalen, og Seljord er den nærmeste skolen som
gir slikt tilbud.

Hjemkommune – påbygging til
generell studiekompetanse
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Figur 6 Oversikt over antall elever etter hjemkommune til elevene som tar påbygging til generell studiekompetanse i
årene 2014 – 2018

5

Hver elev er bare telt én gang. Det vil si at en elev som f. eks. både har valgt restaurant- og matfag óg påbygging, bare er registrert
én gang.
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På medier og kommunikasjon kommer de fleste elevene fra Øst-Telemark og Midt-Telemark.
Svært få kommer fra Vest-Telemark utenom Seljord.

Hjemkommune – Medier og
kommunikasjon
30
25
20
15
10
5
0

Figur 7 Oversikt over antall elever etter hjemkommunen til elevene som har gått på Medier og kommunikasjon i årene
2014 – 20186

På restaurant- og matfag kommer flest elever fra Seljord, med Notodden på andre plass. Hvis vi
slår Seljord og Kviteseid sammen, har de en relativt stor andel av elevene. Få elever kommer fra
de øvrige Vest-Telemarkskommunene.

6

Hver elev er bare telt én gang. Det vil si at en elev som f. eks. har både VG1 og VG2 i Media og kommunikasjon, bare er registrert
én gang.
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Hjemkommune – Restaurant- og
matfag
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Figur 8 Oversikt over antall elever etter hjemkommunen til elevene som har gått på Restaurant- og matfag i årene
2014 – 20187

Det er flere ulike elevgrupper som trenger en eller annen form for tilrettelagt undervisning. De
mest ressurskrevende elevene søker skoleplass på særskilt grunnlag. Det er ingen av disse elevene i Seljord som kommer fra andre kommuner i Vest-Telemark enn Kviteseid og Seljord.
Flest kommer fra Midt-Telemark.

7

Hver elev er bare telt én gang. Det vil si at en elev som f. eks. har både VG1 og VG2 i Restaurant- og matfag, bare er registrert én
gang.
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Hjemkommune – Særlig
tilrettelagt opplæring
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Figur 9 Oversikt over antall elever etter hjemkommunene til elevene med særlig tilrettelagt opplæring i årene 2013 –
20188

Det er flere forhold som kan bidra til å forklare forskjellene i bosted for elevene i de ulike utdanningsprogrammene. Skoleskyss er ett av disse. Bussforbindelsen internt i Vest-Telemark gir
lang reisetid for elever fra Seljord til Dalen og for elever fra mange kommuner i Vest-Telemark
til Seljord. VG 3 påbygging til generell studiekompetanse gis ikke som tilbud på Dalen. Nærmeste tilbud ligger i Seljord. Mange av elevene i VG3 er over 18 år og kan ha sitt eget førerkort.
Dermed er de mindre avhengig av bussforbindelsene og kan kjøre til Seljord fra resten av regionen.

8

Hver elev er bare telt én gang. Det vil si at en elev som f. eks. har både VG1 og VG2 i særlig tilrettelagt opplæring, bare er registrert én gang.
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5. Arbeidsmarkedet og næringslivets
behov
5.1 Arbeidsmarkedsområde
Vi skal forsøke å si noe om næringslivets utvikling og kompetansebehov fram mot 2040. Vi tar
da utgangspunkt i kompetansebehovet i næringslivet i Seljord og de kommunene som hører til i
det samme arbeidsmarkedet. Pendlingen mellom Seljord og andre kommuner kan fortelle oss
hvilke kommuner som hører til det samme arbeidsmarkedet.

Figur 10 Pendling ut av Seljord i 2006 og 2017. Kilde: SSB, beregning TF
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Figur 11 Pendling inn til Seljord i 2006 og 2017. Kilde: SSB, beregning TF

Figurene over viser at Seljord har ganske mye pendling til og fra kommunene i Midt-Telemark,
Hjartdal og Notodden. Derfor bør man se på arbeidsmarkedet i disse kommunene i tillegg til
Vest-Telemark. Vi kaller dette arbeidsmarkedsområdet «Seljord og omegn».

5.2 Arbeidsplassutvikling
I figuren under er det vist tre scenarioer for utvikling av antall arbeidsplasser i dette området.
Det mest sannsynlige scenarioet er «Middels», men det er også laget et scenario for lav vekst og
et for høy vekst.
Sannsynlig antall arbeidsplasser i dette området i 2040 er i beste fall 21 587, tilsvarende en
vekst på 2 680 (14 %). I verste fall blir det 16 591 arbeidsplasser i 2040, en nedgang på 2 316
(12 %).
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Figur 12 Tre scenarier for antall arbeidsplasser i arbeidsmarkedet Seljord og omegn. Kilde: Telemarksforsking

Dernest skal vi se hvordan utviklingen i de enkelte bransjene vil bli i disse tre scenarioene, og
hvordan etterspørselen vil bli for ansatte med høyere utdanning, det vil si minst tre års høgskoleeller universitetsutdanning.

5.3 Arbeidsmarkedet og rekrutteringsbehov
Vi skal se på utviklingen i antall arbeidsplasser både med og uten høyere utdanning, avgang fra
arbeidsmarkedet, for til slutt å vise det samlede rekrutteringsbehovet i regionen fordelt på ulike
bransjer.
Tabellen under viser at antall ansatte med høgskole eller universitetsutdanning (minst 3 år) trolig vil øke. Dette vil ventelig skje selv om det blir nedgang i antall arbeidsplasser (lavscenarioet). En av årsakene til dette er at det er forventet vekst i de bransjene og sektorene hvor utdanningsnivået er høyt. Samtidig har det vært en stadig høyere andel av ansatte med høyere utdanning, noe som vil fortsette, ikke minst fordi unge i større grad tar høyere utdanning enn tidligere.

30

Bærekraftig videregående skole-tilbud i Seljord

Tabell 4 Endringer i arbeidsmarkedet fra 2017 til 2040, antall ansatte med høyere utdanning. Seljord og omegn.
Kilde: SSB. Beregninger TF

Bransje
Agentur og Engros
Aktivitet
Anna industri
Bygg og anlegg
Diverse
Finans, eiendom, utleie
Fisk
Forr tjenesteyting
Fylke
Gruve
Handel
Kommune
Landbruk
Lokale næringer
Næringsmidler
Olje- og gasstjenester
Olje- og gassutvinning
Overnatting
Prosessindustri
Servering
Stat
Teknisk/vitenskap
Tele og IKT
Transport
Utleie av arbeidskraft
Verkstedindustri
Totalsum

Lav vekst

Middels vekst

-3
29
-12
-11
9
-16
-1
60
30
0
-47
130
-24
-6
3
1
0
8
-2
5
318
-16
2
1
-6
-22
435

2
48
0
4
61
-5
0
102
40
0
-5
305
-8
52
6
1
0
18
-1
15
356
2
12
8
-3
-10
998

Høy vekst
8
72
12
32
122
16
0
150
40
1
74
632
9
165
9
1
1
28
2
32
356
25
24
17
1
5
1 833

Vi kan også se hvilken etterspørsel det vil bli etter ansatte uten høyere utdanning.
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Tabell 5 Endringer i arbeidsmarkedet fra 2017 til 2040, antall ansatte uten høyere utdanning. Seljord og omegn.
Kilde: SSB, beregning TF

Bransje
Agentur og Engros
Aktivitet
Anna industri
Bygg og anlegg
Diverse
Finans, eiendom, utleie
Fisk
Forr tjenesteyting
Fylke
Gruve
Handel
Kommune
Landbruk
Lokale næringer
Næringsmidler
Olje- og gasstjenester
Olje- og gassutvinning
Overnatting
Prosessindustri
Servering
Stat
Teknisk/vitenskap
Tele og IKT
Transport
Utleie av arbeidskraft
Verkstedindustri
Totalsum

Lav vekst
-40
8
-152
-331
-88
-72
1
-60
-21
-11
-689
-445
-199
-155
-18
-1
-1
-38
-22
-2
-100
-2
7
-130
-9
-181
-2 751

Middels vekst
-13
68
-102
-97
-7
-52
3
-36
-17
-6
-436
-273
-155
-88
-8
-1
-1
-9
-5
57
-89
18
18
-49
23
-112
-1 369

Høy vekst
21
141
-49
339
91
-16
4
-8
-17
1
49
51
-103
42
3
-1
0
22
22
170
-89
44
32
51
72
-26
847

Tabellene over viser at det sannsynligvis blir færre ansatte uten høyere utdanning i framtiden,
med mindre det blir høy vekst i arbeidsmarkedet. Endringene i arbeidsmarkedet tilsier altså at
det blir et større behov for arbeidskraft med høyere utdanning i dette området, og mest sannsynlig mindre behov for arbeidskraft uten høyere utdanning.
Arbeidsmarkedet vil imidlertid både bestemmes av det framtidige behovet for arbeidskraft og
antallet som slutter i arbeidet. Omtrent halvparten av de som har arbeid i dag, vil gå av før 2040.
Av disse har 2 135 minst tre års høyere utdanning, mens 7 319 ikke har slik utdanning. Tabellen
under viser fordelingen på bransjer.
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Tabell 6 Avgang fra arbeidsmarkedet fram til 2040 etter høyere eller lavere utdanning. Seljord og omegn. Kilde:
SSB, beregning TF

Bransje
Agentur og Engros
Aktivitet
Anna industri
Bygg og anlegg
Diverse
Finans, eiendom, utleie
Fisk
Forr tjenesteyting
Fylke
Gruve
Handel
Kommune
Landbruk
Lokale næringer
Næringsmidler
Olje- og gasstjenester
Olje- og gassutvinning
Overnatting
Prosessindustri
Servering
Stat
Teknisk/vitenskap
Tele og IKT
Transport
Utleie av arbeidskraft
Verkstedindustri
SUM

Lav utdanning
111
215
278
829
364
101
4
176
91
23
1 038
1 903
291
309
55
1
1
140
45
167
362
52
30
340
71
322
7 319

Høy utdanning
13
28
29
37
133
20
2
56
109
1
71
1 055
33
75
2
0
0
16
5
17
265
69
31
12
14
41
2 135

Når behovet for arbeidskraft stilles opp mot antall ansatte i 2017 og forventet avgang fra arbeidslivet, finner man rekrutteringsbehovet9. Tabellen under viser at omtrent to av tre som skal
rekrutteres til arbeidsmarkedet, ikke vil ha behov for utdanning på bachelor eller master-nivå.
Tabell 7 Rekrutteringsbehov i arbeidsmarkedet fram til 2040. Seljord og omegn. Kilde: TF

Med høyere utdanning
Uten høyere utdanning
SUM

9

Lav vekst
2 570
4 568
7 138

Middels vekst
3 133
5 950
9 083

Høy vekst
3 968
8 166
12 134

Vi antar her at de som slutter, erstattes med nyansatte med samme utdanningsnivå.
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Regionen får altså et ganske stort behov for arbeidskraft uten høyere utdanning, selv om arbeidsmarkedet generelt blir langt mer kompetanseintensivt i framtiden. Årsaken er at mange ansatte uten høyere utdanning skal erstattes. Vi kan se det samlede rekrutteringsbehovet innenfor
hver enkelt bransje i tabellen under.
Tabell 8 Rekrutteringsbehov i arbeidsmarkedet fram til 2040, uten høyere utdanning. Seljord og omegn. Kilde: TF

Bransje
Agentur og Engros
Aktivitet
Anna industri
Bygg og anlegg
Diverse
Finans, eiendom, utleie
Fisk
Forr tjenesteyting
Fylke
Gruve
Handel
Kommune
Landbruk
Lokale næringer
Næringsmidler
Olje- og gasstjenester
Olje- og gassutvinning
Overnatting
Prosessindustri
Servering
Stat
Teknisk/vitenskap
Tele og IKT
Transport
Utleie av arbeidskraft
Verkstedindustri
Totalsum

Antall i 2017
215
389
518
1638
649
170
10
231
135
45
1963
3229
515
481
98
3
2
249
91
324
427
119
64
657
151
627
13000

Lav vekst
71
223
126
497
276
30
5
116
70
12
349
1458
91
154
37
0
0
103
24
165
262
50
37
209
62
141
4568

Middels vekst
99
283
175
731
358
49
7
140
74
18
602
1631
136
222
48
0
0
131
40
224
273
70
48
290
94
210
5950

Høy vekst
133
356
229
1167
455
85
9
168
74
24
1087
1954
188
352
59
1
1
162
67
337
273
95
62
391
143
296
8166

Tabellen viser tydelig at det er behov for arbeidskraft uten høyere utdanning, og at det i regionen vil være behov for ansatte med yrkesrettet fagutdanning. Dette understøttes av SSBs analyser over etterspørsel og tilbud av arbeidskraft etter utdanning i rapporten «Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2035»10. I denne rapporten kommer det
fram at det er for få unge som tar håndverksfag på videregående i forhold til behovene i arbeidsmarkedet. Det er for mange som tar høyere utdanning:

10

Ådne Cappelen, Bjorn Dapi, Hege Marie Gjefsen,Victoria Sparrman og Nils Martin Stølen. Framskrivinger av arbeidsstyrken og
sysselsettingen etter utdanning mot 2035.
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Framskrivingene viser at veksten i sysselsettingen er høyere enn for arbeidsstyrken for personer
med håndverksfag på videregående nivå. Videre ser vi høyere vekst i arbeidsstyrken enn i sysselsettingen for en rekke fag på bachelor- og masternivå.

Vi kan se av tabellen over at det, i tillegg til bygg og anlegg, vil være et betydelig rekrutteringsbehov innen det vi kan kalle besøksnæringer; aktivitet, handel, overnatting og servering. Dette
er dessuten bransjer som har hatt en sterk vekst i antall ansatte de siste ti årene. Figuren under
illustrerer at antall arbeidsplasser i serveringsbransjen har økt med 40 prosent siden 2000. I næringslivet samlet sett har veksten vært 15 prosent. Hovedtendensen er altså at serveringsbransjen
har hatt en sterk vekst, som antakelig er en trend som vil fortsette.

150

Servering

140

140
Næringsliv

130
120
115
110
100
90
80

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Figur 13 Utvikling i antall arbeidsplasser i serveringsbransjen og i næringslivet samlet i Norge, indeksert slik at nivået i 2000=100. Kilde: SSB, beregning TF

5.4 Behov i besøksnæringene i øvre Telemark
Vi har i prosjektet lagt vekt på bred involvering av relevante aktører fra lokalsamfunnet, blant
annet fra næringslivet. Det har blitt gjennomført to workshops. I tillegg har vi hatt oppfølgingssamtaler med bedrifter som har vært forhindret fra å delta på workshopene. Totalt har vi vært i
kontakt med – og fått innspill – fra nærmere 20 representanter for bedrifter i besøksnæringene,
næringsselskap, næringshager og andre i – og tett på – næringslivet i øvre Telemark.
Konkret har vi bedt om innspill knyttet til dagens og fremtidens kompetanse- og rekrutteringsbehov i regionen, med vekt på besøksnæringene, i tillegg til hvordan næringslivet selv vurderer
egen rolle – alene og sammen med skolen – både i rekrutteringsarbeidet og ved mulige bidrag til
et godt innhold i utdanningsprogrammene.
Innspillene fra næringen selv bekrefter og forsterker bildet som analysene over viser. Bedriftene
beskriver en vanskelig rekrutteringssituasjon, der de i stor grad har vært nødt til å ta inn uten-
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landsk arbeidskraft og ufaglærte ansatte. Å få tak i lokal arbeidskraft, og aller helst lokal arbeidskraft med fagkompetanse, uttrykkes unisont som et stort ønske og behov. Flere peker på at
dette er et nasjonalt problem innenfor besøksnæringene generelt, og serveringsbransjen spesielt.
Både når det gjelder kokk og servitør og innenfor service, reiseliv og hotellfag er det stort behov
for lokale kvalifiserte ansatte i hele øvre Telemark allerede i dag, og bedriftene er tydelige på at
behovet er økende.
Bedriftene som har deltatt i prosjektet, uttrykker et engasjement for å beholde og styrke det videregående skoletilbudet innen restaurant- og matfag ved avdelingen i Seljord. De anser det
som kritisk for regionen som et reisemål i utvikling. Det er imidlertid for tida liten eller ingen
kontakt mellom skolen og næringslivet, og bedriftene uttrykker et ønske om mer og tettere kontakt, helst gjennom å etablere felles aktivitet av varig og fast karakter i stedet for sporadiske enkeltaktiviteter.
Bedriftene stiller seg positive og villige til å ta inn lærlinger, men man peker på noen vesentlige
utfordringer. For det første er besøksnæringen sterkt preget av sesonger. Flere virksomheter har
ikke helårsåpent, og langt de fleste har høy- og lavsesong med betydelig forskjell i aktivitetsnivå. Dette begrenser muligheten som den enkelte bedrift har i dag til å ta inn lærlinger. Flere
peker på behovet for en organisering av lærlingordningen slik at den enkelte lærlingen kan fullføre læretiden sin gjennom å fordele den på flere virksomheter med ulike sesonger.
For det andre er servering en bransje preget av små marginer og høy prissensitivitet. Det kan
være krevende å ta inn en lærling, og det tar noe tid før en lærling blir en ressurs i bedriften.
Dermed vil inntak av lærlinger innebære en kostnad for bedriften som kan representere en barriere.
Generelt sitter vi igjen med et inntrykk av at mange virksomheter i begrenset grad har kunnskap
om hvilke krav som stilles, og hva som skal til for å være en lærlingebedrift. Det er imidlertid
også serveringsbedrifter i regionen som har lang tradisjon for å ta inn lærlinger, og som har til
hensikt å fortsette med dette.
Det er en sterk bekymring hos næringen for den svake rekrutteringen til faget. Flere bedrifter
uttrykker at de innser at de må ta grep selv for å vekke interesse for bransjen og faget hos ungdommen i regionen, og man påpeker viktigheten av å tenke langsiktig for å lykkes i å øke rekrutteringsgrunnlaget lokalt. Enkelte har allerede vært involvert eller tatt initiativ til aktiviteter
som på ulike måter retter seg mot ungdom, eksempelvis praksisplasser, hospitering og skolebesøk. På dette området opplever bedriftene at de også selv har et ansvar, og mulighetene synes
gode for å involvere næringen selv i et langsiktig og strategisk arbeid for å øke rekrutteringen til
restaurant- og matfag som utdanningsprogram.
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6. Kvalitet og omdømme
Det har i flere år vært få søkere til både medier og kommunikasjon og restaurant- og matfag i
Seljord. I noen grad finner vi nedgangen igjen ellers i Telemark og i hele landet. Tallet på avgangselever i grunnskolen har ikke blitt vesentlig lavere, så nedgangen må i hovedsak skyldes
valg av andre utdanningsprogram.
I drøftingene i prosjektgruppa og i to gruppesamlinger (workshops) har det blitt framholdt at avdelingen i Seljord har et omdømmeproblem. Manglende søkning til Seljord kan skyldes dette.
Det har vært en rekke ulike problembeskrivelser. Utfordringene som har blitt nevnt hyppigst, er
disse.




Avdelingen i Seljord er en liten skole som for elever på ungdomstrinnet framstår som
mindre spennende enn en stor skole.
Avdelingen i Seljord bærer preg av en forholdsvis stor andel elever med særlig tilrettelegging.
Restaurant- og matfag framstår ikke som utfordrende eller spennende.

Et omdømme baserer seg både på faktiske forhold og på omtale. De to første ankepunktene kan
man gjøre noe med ved å øke antall utdanningsprogram og dermed gi et bredere tilbud innen yrkesfag for elever med ulike forutsetninger og interesser.
I drøftingene blir det framhevet at man både bør endre realitetene, og man må gjøre de gode sidene ved avdelingen i Seljord og positive endringer kjent.
Det vil være et samspill mellom hvordan omgivelsene vurderer en virksomhet og hvordan de
ansatte ser på seg selv og det arbeidet de utfører. En skole vil være spesielt påvirkelig av dette
samspillet fordi omgivelsene både står for rekrutteringen av elever og også er avhengig av læringsutbyttet til de samme elevene. Svak rekruttering av elever er medvirkende til at skoleeieren
vurderer om skolen har noen framtid. Begge forhold vil kunne påvirke skolens ledelse og ansatte. Hvis ledelsen og de ansatte på skolen får et negativt bilde av skolen og dens virksomhet,
vil dette lett smitte over på dem man er i kontakt med. Skolen bør både få anledning til å gi endrede tilbud, og det må være en bevisst markedsføring og «framsnakking», både internt og eksternt.
I intervjuene med rektorene ved 14 små videregående skolene omkring i Norge, som fortsatt har
klart seg, nevner over halvparten næringslivet og kommunen hvor skolen ligger, som betydelige
støttespillere. En del av rektorene legger også vekt på markedsføring av tilbudene og evnen til
fornying i skolen.
Fra bransjehold i øvre Telemark blir samarbeidet mellom serveringsbedriftene og skolen understreket som svært viktig. Et tett faglig samarbeid vil medføre at bedriftenes forventninger til
opplæringen i skolen og lærebedriftene hever kvaliteten i utdanningstilbudet. Samtidig vil be-
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driftene få førstehånds kjennskap til skolen og dens gode tilbud. Mange mangler denne kontakten nå. Ved et tettere samarbeid vil representanter for serveringsbedriftene kunne være troverdige formidlere og talspersoner, spredt om i hele regionen.

6.1 Kan skolen få flere støttespillere?
Bygging av omdømme skjer ved at målgruppa blir overbevist om riktigheten og viktigheten av
ny informasjon. I møtene i prosjektgruppa blir det framholdt at man ikke kan begrense seg til å
henvende seg direkte til elevene på ungdomstrinnet. Viktige premissleverandører er foreldre,
rådgivere, andre lærere, ansatte i serveringsbransjen og eldre venner med erfaring fra videregående skole.
De primære og sekundære målgruppene danner seg et bilde av skolen ikke bare gjennom direkte
kontakt, men også gjennom media og informasjon fra arbeidslivet/næringslivet. Her kan man la
seg inspirere av arbeidet som for noen år siden ble gjort for å styrke virksomheten på Søve da
denne skolen var nede i en bølgedal omkring 2010. I tillegg til skolens egen innsats ble organisasjoner i landbruket og andre venner av skolen mobilisert. Fylkesrådmannen beskriver dette i
sin orientering til hovedutvalgene for kompetanse og næringsutvikling11.
Historisk har skulen vært tett knytt til landbruket i Telemark, som den også har sprunge ut frå. Dei siste åra
har banda mellom skulen og landbrukets organisasjonar i fylket blitt knytt på ny, noe som har medverka til
mangfald og vekst på Søve. Skulens infrastruktur og andre ramefaktorar blir i aukande grad nytta til bygging av landbruks- og bygdeutviklingskompetanse, ut over vidaregåande opplæring, mellom anna gjennom
oppretting av Søve fagsenter frå hausten 2014. Dessutan har skulen gjennom Landbruksmelding for Telemark blitt tildelt oppgåver som kan sjåast som ein del av fylkeskommunen sin rolle som regional utviklingsaktør. Fleire aktørar innafor landbruket er i ferd med å etablere seg på Søve, noe som fører til fleirbruk
og styrking av kompetansemiljøet. Landbruket er i dag i sterk endring, og fokus på spesialisert kompetansekrav i ulike delar av landbruket er ei krevjande utfordring som Nome vidaregåande skule. avdeling Søve
søker å møte.
I ein situasjon der mange naturbrukskular slit med å overleve, har Søve hatt ein positiv utvikling, særlig
etter 2011. Frå det året har talet på VG1-elevar ligge på 45-55, og dermed 3 parallellar. Talet har også auka
for andre kurs på skulen. For skuleåret 2014-2015 hadde Søve den største relative auken i elevtall av alle
naturbruksskular i landet og ventelistar på fleire kurs, sjå vedlegg 2 (framsida).
Innsøkinga til Nome videregående skole, avdeling Nome, viser per 01.03.15 ein positiv trend, ikkje minst i
forhold til at elevtalet i eige fylke er på ved nedover.

Det ble i 2011 etablert en ressursgruppe som består av representanter for ulike aktører innenfor
eller med tilknytning til landbruksnæringen.







Fylkesmannens landbruksavdeling,
Midt-Telemark landbrukskontor,
Telemark landbruksselskap,
Telemark bygdekvinnelag,
Nome bygdekvinnelag,
Telemark Bondelag,

11

Nome videregående skole, avd. Søve – oversikt over utdanningstilbudene og de faglige aktivitetene. Orientering til hovedutvalg
for kompetanse 25.03.2015 og hovedutvalg for næringsutvikling 08.04.2015, s 3. (Saksbehandler Nils Thorbjørn Myhren)

38

Bærekraftig videregående skole-tilbud i Seljord

















Høgskolen i Telemark,
Dyrsku´n i Seljord,
AT Skog,
Nome skogeierlag,
Norskog/Cappelen skoger,
Telemark Skogselskap,
Fagskolen Telemark,
Nortura, Norsvin,
Tine,
Landbruksrådgiving Østafjells,
MTNU,
Telemark Jeger- og fiskerforening,
Nome kommune,
Århus forsøksgård
Telemark fylkeskommune ved Opplæringsavdelinga og Utviklingsavdelinga.

Ressursgruppa kom med en rekke forslag til kurs, møter og aktiviteter. Disse forslagene ble
fulgt opp. En beskrivelse av faglige aktiviteter utenom «vanlig skoledrift» og voksenopplæring
inneholder disse tiltakene:










Universitetskurset Praktisk skogbruk (i samarbeid med NMBU)
RECO-kurs for skogentreprenører (i samarbeid med Kontaktutvalget for skogbruk i Telemark)
Fagskoleutdanning i Ledelse, økonomi og markedsføring (i samarbeid med Fagskolen i Telemark)
Fagskoleutdanning som Agrotekniker i sauehold og foredling av naturbaserte råvarer til mat (i samarbeid
med Fagskolen Innlandet)
Fagskoletilbud i Fornybar energi (trolig i samarbeid med Fagskolen i Telemark)
Koordinering for Storfekjøttprosjektet
Sekretariat for tiltaket Grønt tankeloft (landbruksmeldingen for Telemark)
Bondelunsj – fire faglige samlinger med foredrag og aktuelt stoff i vinterhalvåret
Demo-dager i jordbruket 4 – 5 ganger i sommerhalvåret

Skolen er også svært synlig utad med stand på flere viktige møtesteder.




Dyrsku’n, der man deltar i husdyrutstillinga og motorsagkonkurranse og gir informasjon om skoletilbudet.
Eplefestivalen, der man sammen med Søve selskapstun informerer og serverer epler og produkter fra kantina.
Mersmak, der man sammen med Søve selskapstun informerer og serverer epler og produkter fra kantina.

Når det gjelder rutinemessig samarbeid, hadde en rekke organisasjoner «leieavtaler» på Søve i
2015, da Myhrens orientering ble lagt fram for politikerne.













Landbruksrådgivningen Østafjells
Nome Rideklubb
Hørdur islandshestforening
Telemark gjetarhundlag
Søve 4H
Norsjø bygdeungdomslag
Telemark hesteavlslag
Telemark fjordhestlag
Midt-Telemark lammering
Telemark Birøktarlag
Nome skogeierlag
Holla bygdekvinnelag
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Naturlig nok vil aktiviteter og samarbeidsforhold endre seg over tid. Nils Thorbjørn Myhrens
beskrivelse gir likevel et bilde av en skole som har blitt en viktig institusjon ut over videregående opplæring, en skole med mange venner som støtter opp om den.
Også Vest-Telemark skole, avdeling Seljord, har et vidt kontaktnett. Innenfor hotell- og serveringsbransjene er det nok ikke like mange lokale og regionale organisasjoner som i landbruket,
men trolig ligger det en mulighet i å komme i mer forpliktende samarbeid med dem som finnes.
Det er dessuten mulig å knytte tettere kontakt med de enkelte næringsdrivende og bedriftene deres. Likeledes er det ulike utviklingsprosjekt som kan stimuleres – og stimulere aktivitetene i
Seljord.

6.2 Utviklingsprosjekt
Et tilbud ved avdelingen i Seljord som består av tre yrkesfaglige utdanningsprogram og påbygging til studiekompetanse, ville være et tilfredsstillende opplegg, hvis det var søkere til å fylle
de 120 – 130 elevplassene dette innebærer.
Erfaringene med restaurant- og matfag tilsier imidlertid at det må gjøres en ekstra innsats for å
få mange søkere. Sjømatlinja ved Vardø videregående skole kan være et eksempel på et slikt tiltak. For å heve opplevd kvalitet og å øke søkertallene foreslår vi et treårig løp som fører til studiekompetanse. Som i Vardø bør det være mulig å følge opp med to år i lære for å få fagbrev
etter VG2 eller VG3. Enda mer aktuelt blir tilbudet om det også innrettes mot å ta utgangspunkt
i lokale råstoffer og lokale tradisjoner.
Næringslivets behov er stort, og vekstpotensialet i søkermassen er betydelig. Elevene ved det
treårige løpet vil delvis gå videre i lære og delvis velge å studere ved høyskole/universitet. Det
bør derfor ikke være noe problem å skaffe læreplasser.
IKT og medieproduksjon er et nytt tilbud som hovedsakelig er basert på Vg2 IKT innen service
og samferdsel men med tillegg av noe medieproduksjon. Eget programområde fra Vg1 er det
nye. Fylkeskommunen orienterer om at Telemark har redusert fra 45 til 30 elever på Vg2 IKT,
siden det ikke var læreplasser i Telemark til flere enn 30 per år. Da medier og kommunikasjon
var et yrkesfag, kunne det være vanskelig å finne læreplasser. Derfor ble det endret til et studieforberedende løp. Hvis IKT og medieproduksjon gjøres treårig, vil behovet for læreplasser reduseres. Samtidig oppnår man at to utdanningsprogram kan ha felles klasser i fellesfagene, med de
innsparinger dette medfører.
Det vil være en utfordring for skolen å ha kapasitet til å utvikle disse tilbudene samtidig som
man skal gjøre et omfattende arbeid for å rekruttere flere elever. Skolen bør få tilført ressurser
til både å arbeide med dette internt – og å engasjere det lokale næringslivet i et tettere samarbeid. For restaurant- og matfag gjelder både produsentene som skolen skal hente råvarene fra,
og serveringsbedriftene som skal være lærebedrifter for elevene. Det er langt på vei næringslivet
som må definere kvaliteten og omfanget og dermed stille forventninger til opplæringen og bidra
til å hjelpe skolen med å nå disse forventningene.
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Utvikling og omstilling kan gjøres i form av et prosjekt. I denne sammenhengen er det behov
for å arbeide med en rekke tiltak, slik denne skissen viser.
1. Informasjonsarbeid
a. Pleie en tett kontakt med skolene med ungdomstrinn i øvre Telemark
b. Være aktive i media som både møter elever, foreldre og skoleinteresserte
c. Delta på yrkesmesser, og på annen måte møte elever på ungdomstrinnet
2. Opprette et kontaktforum eller nettverk for bedrifter, organisasjoner mv som har interesse av en utvikling av restaurant- og matfag og IKT og medieproduksjon i Seljord
3. Opprette et formalisert samarbeid med
a. Råvareprodusenter
b. Serveringsbedrifter
c. Reiselivsbedrifter
d. IKT-bedrifter og forvaltning
4. Utarbeide undervisningsopplegg
a. Innenfor gjeldende programfag
b. Eventuelt utarbeide forslag til alternative programfag og søke om godkjenning
5. Utvikle nødvendig faglig kompetanse for undervisning etter endrede undervisningsopplegg
6. Utarbeide forslag til en lokal forskrift som skal omfatte fag- og timefordelingen fordelt
på tre år
Vi antar at personalet ved skolen er de beste til å gjennomføre prosjektet og å informere om
endringene, men at det må settes av tid både til ledelse av prosjektet og arbeid med de ulike tiltakene. Det bør også settes av ressurser til å engasjere representanter fra næringslivet.
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7. Voksenopplæring
Voksenopplæring innenfor videregående skoles lokaler og med bruk av skolens personale kan
både omfatte opplæring innenfor skolenes utdanningsprogram, andre fagkurs, kurs etter introduksjonsloven og grunnskoleopplæring.
Det er foretatt en intervjurunde med skoleledere i fjorten små videregående skoler og underavdelinger med vesentlig avstand fra «hovedskolen».
Av de fjorten skolene/avdelingene som ble intervjuet, har seks skoler et tilbud ut over vanlig videregående opplæring.







Fire skoler har opplæring av minoritetsspråklige innvandrere. Av disse har tre skoler
norskopplæring etter introduksjonsloven, og fire skoler har grunnskoleopplæring etter
opplæringsloven. Kommunen er oppdragsgiver.
Én skole har desentralisert og delvis nettbasert opplæring av voksne (agronom).
Én skole har sertifiseringskurs for næringslivet.
Én skole har et deltidskurs for voksne minoritetsspråklige for fagområdet helse. Kommunen og fylkeskommunen er oppdragsgivere.
En skole har et sjømatsenter med bl. a. kurs- og veiledningsvirksomhet. Fylkeskommunen er oppdragsgiver.

Tilbudene gir ikke vesentlige økonomisk overskudd som kan delfinansiere videregående opplæring. De fleste skolene mener at fordelen for skolen ved å gi disse tilbudene er at skolen får flere
lærerårsverk, noe som styrker kompetansegrunnlaget for videregående opplæring.
Vardø videregående skole er av særlig interesse. Skolen har et «sjømatsenter» som egen avdeling med egen lederstilling. Senteret «har som formål å ta i bruk skolens kompetanse, utstyr og
bygningsmasse i utviklingsprosjekter sammen med sjømatsnæringen i Finnmark. Sjømatsenteret
har gjennomført en rekke prosjekter sammen med næringslivet og da særlig innenfor kompetanseheving.12»
o
o
o

Sjømatsenteret har eget regnskap, og overskudd/underskudd går til fylkeskommunen.
Virksomheten består i kurs og veiledning, og den gir god kontakt med næringslivet og offentlige institusjoner.
De vanlige elevene blir noen ganger involvert i prosjektene og dette medfører
god, praktisk opplæring.

I Telemark gir fylkeskommunen følgende oversikt.



12
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Kragerø videregående skole: Voksenopplæring innen studieforberedende fag, et nyetablert ressurssenter.
Bamble videregående skole: Voksenopplæring innen helsefag og restaurant- og matfag.

Skolens hjemmeside: http://www.vardo.vgs.no/tjenester/sjomatsenteret/

Bærekraftig videregående skole-tilbud i Seljord







Skogmo videregående skole: Voksenopplæring innen yrkesfag.
Skien videregående skole: Voksenopplæring innen studieforberedende fag
Nome videregående skole: Voksenopplæring (oppdrag fra NAV, ressurssenter på Søve).
Notodden videregående skole: Voksenopplæring samlingsbasert med nettundervisning,
ressurssenter.
Vest-Telemark vidaregåande skule har ressurssenter, og skolen har hatt voksenopplæring innen helsefag for NAV.

Vest-Telemarks ressurssenter gir snøscooter-opplæring for førerkort klasse S. Kurset har gitt et
ikke ubetydelig overskudd som kommer driften av skolen til gode.
Flere av skolene har, eller har gitt, voksenopplæring innen sine utdanningsprogram på oppdrag
for, og finansiert av NAV. Det økonomiske overskuddet er til vanlig beskjedent. For skolen
styrker slike omfattende kurs den faglige virksomheten og dermed bredden i kompetanse ved
skolen.
Nome videregående skoles tilbud er av særlig interesse. Skolens avdeling på Søve har både et
tilbud om utdanning til voksenagronom og et fagskoletilbud til Agrotekniker i sauehold og lokal
foredling.13
Agrotekniker-studiet går over to år og har helgesamlinger, slik at de passer for folk som er i arbeid. Studiet gjennomføres i samarbeid med Fagskolen Innlandet. Inntektene baserer seg på
elevbetaling. Nome vidaregåande skule er økonomisk ansvarlig for kurset, som ved de to forrige
års utlysninger ikke ble satt i gang pga. for få påmeldte deltakere.
Voksenagronomkurset gjennomføres også som helgesamlinger. Kursinnholdet tilsvarer de læreplanene som gjelder for programfagene for Vg2 Landbruk og Gartneri og for Vg3 Landbruk.
Kursets finansiering er avhengig av årlige bevilgninger fra Landbruks- og matdepartementet.
De to kursene bidrar til flere lærerårsverk og styrker kompetansen ved skolen. Det framholdes
også at skolen gjennom denne virksomheten utvider kontaktflaten med landbruket og dets representanter.14
I Seljord synes et samarbeid med kommunen om opplæring av minoritetsspråklige etter introduksjonsloven å kunne være aktuelt. Det kan være snakk om inntil ca. 2,5 årsverk. Det synes å
være for få elever til å kunne tilby grunnskoleopplæring for voksne i Seljord. Mulighetene for
voksenopplæring på videregående skoles nivå vil være avhengig av hvilke utdanningsprogram
skolen til enhver tid har. Det er en rekke ufaglærte ansatte innen serveringsbransjen. I dette ligger det en mulighet og en utfordring.

13

Nome videregående skoles hjemmeside.
Nils Thorbjørn Myhren: Nome videregående skole, avd. Søve – oversikt over utdanningstilbudene og de faglige aktivitetene. Orientering til hovedutvalg for kompetanse 25.03.2015 og hovedutvalg for næringsutvikling 08.04.2015
14

Bærekraftig videregående skole-tilbud i Seljord

43

8. Ressurssenter
Skolenes kursvirksomhet, veiledning og voksenopplæring blir ofte organisert i form av et ressurssenter. En av grunnene til dette kan være at økonomien i vanlig videregående opplæring
ikke skal blandes med økonomien i disse tilleggsaktivitetene. Omfanget kan også bli så stort at
uten egne ledere av ressurssentrene vil den administrative kapasiteten i skolen kunne bli skadelidende.
Kragerø videregående skole har et nyetablert ressurssenter som gir kurs i bruk av truck, ulike
krantyper og løfteredskaper.
Nome videregående skole gir kurs i «utførelse» av ledningsnett (ADK1).
Nettskolen Telemark – Notodden ressurssenter er en avdeling under Notodden videregående
skole. Senteret har en omfattende virksomhet og gir både kortere kurs og videregående opplæring for voksne. Ved siden av å ha voksne som målgruppe gir senteret tilpassede opplegg for
ungdom som av helsemessige eller andre grunner ikke kan følge undervisning i vanlige klasser.
Undervisningen er nett-basert, organisert i virtuelle klasserom.
Vest-Telemark vidaregåande skule har et ressurssenter med snøskuteropplæring. Det kan være
hensiktsmessig om også voksenopplæringstilbud i Seljord organiseres av dette ressurssenteret.
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9. Talenthus
NAV har etablert «talenthus» i en rekke kommuner i Telemark. Først ute var Notodden. Siden
har man fått talenthus i Bamble, Kragerø, Tokke, Midt-Telemark og Skien. Hensikten er å fange
opp ungdom under 30 år som faller utenom skole og arbeidsliv. Den viktigste målgruppen er
ungdom i denne aldersgruppa som søker økonomiske ytelser fra NAV. Disse har aktivitetsplikt.
Men også annen ungdom tas inn i talenthusene. Målet er å få ungdommene tilbake i utdanning
eller i arbeid. Hvert kurs har med omtrent ti – femten ungdommer og ledes av to NAV-ansatte.
Kurset varer omtrent fem uker. Etter kurset er det vanlig med arbeidstrening.
I kurset legger man vekt på å styrke ungdommenes tro på seg selv, sine evner og muligheter.
Dette skjer i et gruppeopplegg. Viktige tema er helsemessige forhold, fysisk og psykisk, og
gode matvaner. Ungdommene skal arbeide med problemstillinger knyttet til å ta ansvar for sitt
eget liv. Hvordan kan man overvinne hindringer? Hva er viktig når man skal være i jobb? Kursene har en helt annen arbeidsform enn tradisjonell undervisning. Metodikken kan variere, men
AI-metodikken15 blir framhevet både i Midt-Telemark, Notodden og Skien. Arbeid med «tankevirus» (Hanne H. Brorson)16 nevnes også.

9.1 Samarbeid med skolen
En del av ungdommene har gitt opp videregående skole. I talenthuset framheves det som et viktig mål å få ungdommene til å gjenoppta utdannelsen. Noen av ungdommene har lykkes i å forberede seg til privatisteksamen i enkeltfag. Dette skjer i samarbeid med en videregående skole.
Bl.a. kan det være aktuelt å hospitere i en klasse fram mot eksamen. Andre ungdommer har søkt
seg inn i skolen igjen som vanlige elever.
I arbeidet med å motivere for, og å legge til rette for, videre skolegang samarbeider talenthuset
både med OT-tjenesten og skolens rådgivere. For en del av elevene er også PP-tjenesten og helsevesenet behjelpelig.
I samtale med veilederne i talenthusene synes det å gå klart fram at det grunnleggende arbeidet
med ungdommene (kursene) skal foregå i NAVs regi. Det synes heller ikke å være økonomiske
ressurser til å lønne annet enn NAV-ansatte.
Samarbeidet med skolene består i hovedsak av individuell rådgivning før ungdommen igjen blir
elever, og tilrettelegging som delkurselever eller heltidselever. NAV betaler for sin virksomhet,
og skolen for sin. Samarbeid med Vest-Telemark skole, avdeling Seljord ut over å ta inn elever
som søker, synes lite aktuelt.

15

Appreciative Inquiry. Styrkebasert, løsningsfokusert og anerkjennende pedagogikk

16

Brorson, Hanne H 2012. Tankevirus. Gyldendal akademisk ISBN: 9788205416642
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10. Bærekraftige programtilbud
I kapittel 3 viste vi en oversikt over mulige programtilbud i VG1. Vi skal nå se nærmere på
hvilke som egner seg spesielt bra ved Seljord-avdelingen.
1. Idrett blir gitt som eget utdanningsprogram i Bø, som eneste sted i øvre Telemark. Idrett
er et treårig studieforberedende program som krever tilgang til gode idrettsanlegg. Klassestørrelsen er på 30. Antagelig ville et tilbud i Seljord langt fra oppnå et slikt søkertall.
Tilbudet bør gis i skoler med andre studieforberedende fag, som studiespesialisering for
å kunne danne store klasser/grupper.
Tilbudet synes ikke aktuelt i Seljord.
2. Kunst, design og arkitektur. Faget er studieforberedende, med liten søkning, og i Telemark gis det bare i Porsgrunn. Klassestørrelsen er på 30. Antagelig ville et tilbud i Seljord langt fra oppnå et slikt søkertall. Tilbudet bør gis i skoler med andre studieforberedende fag, som studiespesialisering for å kunne danne store klasser/grupper.
Tilbudet synes ikke aktuelt i Seljord.
3. Medier og kommunikasjon tilbys i Seljord. Klassestørrelsen er på 30. Det har vist seg
vanskelig å få tilstrekkelig antall søkere til så store klasser. Fra 2020 vil det kunne gis
tilbud i IKT og medieproduksjon, som er et nytt, yrkesrettet utdanningsprogram. Dette
kan redusere søkningen til medier og kommunikasjon. Hvis tilbudet skal gis i øvre Telemark, bør det gis i skoler med andre studieforberedende fag, som studiespesialisering
(Bø vidaregåande skule eller Notodden videregående skole) for å kunne danne store
klasser/grupper i fellesfag og dermed redusere kostnadene per elev. Med små søkertall
bør det vurderes å ikke gi tilbudet i øvre Telemark. Hvis tilbudet legges ned i øvre Telemark, er Hjalmar Johansen videregående skole i Skien nærmeste skole.
Tilbudet synes ikke aktuelt i Seljord.
4. Musikk, dans og drama gis ikke i øvre Telemark. Det er tidligere bestemt at dette tilbudet bare skal gis ved Skien videregående skole.
Tilbudet synes ikke aktuelt i Seljord.
5. Studiespesialisering er utdanningsprogrammet med flest søkere, omtrent 35 %. Et tilbud
i Seljord ville derfor kunne samle omtrent 20 elever fra Kviteseid og Seljord. I andre
små videregående skoler er dette et vanlig tilbud for å unngå lang reisevei eller at elever
må flytte på hybel. Avstandene fra Kviteseid og Seljord til skoler med dette tilbudet er
ikke større enn at man kan dagpendle.
VG2 og VG3 forutsetter valgmuligheter. Små videregående skoler reduserer kostnadene
med dette delvis ved at noen fag tilbys hvert annet år, og delvis ved bruk av nettundervisning. Uansett vil studiespesialisering lagt til Seljord gi kostbare elevplasser, og valgfriheten for elevene blir mindre enn om de går på skoler med flere elever med dette programmet.
Et tilbud i Seljord ville dessuten svekke elevgrunnlaget ved de andre videregående skolene vesentlig. Dette gjelder først og fremst Bø og Dalen. I sum vil det normalt bli flere
klasser for det samme elevtallet ved å fordele dem på flere skoler. Dette er ikke kostnadseffektivt.
En intern overføring av studiespesialisering fra Dalen til Seljord ville kanskje kunne
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6.

7.
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9.
10.

11.

fange opp flere elever for Vest-Telemark vidaregåande skule, men reiseavstanden vil
for mange bli meget lang, og skoletilbudet på Dalen ville bli vesentlig svekket. Også i
Bø ville dette gi et svekket elevgrunnlag.
Tilbudet synes ikke aktuelt i Seljord.
Bygg og anleggsteknikk tilbys i Lunde og på Rjukan. Det er trolig ikke elevgrunnlag for
tilbud flere steder i øvre Telemark. Tilbudet er plasskrevende.
Tilbudet synes ikke aktuelt i Seljord.
Elektrofag gis både på Dalen, i Lunde, på Notodden og på Rjukan. Avstandene fra Kviteseid og Seljord til skoler med dette tilbudet er ikke større enn at man kan dagpendle.
Et tilbud også i Seljord ville normalt føre til flere klasser, hvis det samme elevtallet fordeles på flere skoler. Dette er ikke kostnadseffektivt.
En intern overføring av elektrofag fra Dalen til Seljord vil kanskje kunne fange opp
flere elever for Vest-Telemark vidaregåande skule, men reiseavstanden vil for mange
bli meget lang, og tilbudet på Dalen vil bli vesentlig svekket. Også i Lunde ville dette
gi et svekket elevgrunnlag.
Tilbudet synes ikke aktuelt i Seljord.
Helse- og oppvekstfag er utdanningsprogrammet med nest flest søkere, omtrent 15 %.
Et tilbud i Seljord ville derfor kunne samle omtrent ni elever fra Kviteseid og Seljord. I
andre små videregående skoler er dette et vanlig tilbud for å unngå lang reisevei eller at
elever må flytte på hybel. Avstandene fra Kviteseid og Seljord til skoler med dette tilbudet er ikke større enn at man kan dagpendle.
I VG2 har man enten helsearbeiderfag eller barne- og ungdomsarbeiderfag. Små videregående skoler kan redusere kostnadene ved at ulike fag tilbys hvert annet år. Uansett
vil helse- og oppvekstfag lagt til Seljord gi kostbare elevplasser.
Et tilbud i Seljord ville dessuten svekke elevgrunnlaget ved de andre videregående skolene vesentlig. I sum vil det normalt bli flere klasser for det samme elevtallet ved å fordele dem på flere skoler. Dette er ikke kostnadseffektivt.
En intern overføring av helse- og oppvekstfag fra Dalen til Seljord ville kanskje kunne
fange opp flere elever for Vest-Telemark vidaregåande skule, men reiseavstanden vil
for mange ville blitt meget lang, og skoletilbudet på Dalen vesentlig svekket (i alle fall
så lenge tilbudet begge årene ble flyttet). Også i Lunde ville dette gitt et svekket elevgrunnlag.
Tilbudet synes ikke aktuelt i Seljord.
Naturbruk tilbys på Søve som det eneste stedet i Telemark.
Tilbudet synes ikke aktuelt i Seljord.
Restaurant- og matfag tilbys i Seljord som det eneste stedet i øvre Telemark. Klassestørrelsen er 15 elever. Det har vært vanskelig å få nok elever. Det er stort frafall fra
VG1 til VG2, men dette finner vi også i resten av Telemark og i landet. Hvis tilbudet
legges ned i øvre Telemark, er Hjalmar Johansen videregående skole i Skien nærmeste
skole. For elevene fra Notodden kan tilbudet i Kongsberg være aktuelt.
Alternativ plassering i øvre Telemark kunne være Notodden, med dette ville likevel
ikke ligge mer sentralt i øvre Telemark, og rekrutteringsgrunnlaget vil neppe styrkes.
Tilbudet bør fortsatt gis i Seljord, men det bør settes i verk tiltak for å rekruttere
til faget.
Teknikk og industriell produksjon gis både på Dalen, i Lunde, på Notodden og på Rjukan. Avstandene fra Kviteseid og Seljord til skoler med dette tilbudet er ikke større enn
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12.

13.

14.

15.

at man kan dagpendle.
Det er trolig ikke elevgrunnlag for tilbud flere steder i øvre Telemark. Tilbudet er plasskrevende.
Tilbudet synes ikke aktuelt i Seljord.
Design og tradisjonshåndverk er et nytt yrkesfaglig utdanningsprogram som mest ligner
på tilbud innen dagens design og håndverk. I Telemark gis det nå ikke opplæring i tradisjonshåndverk. Det er i landet svært få elever innenfor ulike tradisjonshåndverk, og det
er lite trolig at øvre Telemark vil ha elevtall nok til å samle hele klasser.
Tilbudet synes ikke aktuelt i Seljord.
IKT og medieproduksjon er et nytt yrkesfaglig utdanningsprogram som synes å ha mye
felles med medier og kommunikasjon som gis i Seljord, og IKT-servicefag som er et
VG2-tilbud under dagens utdanningsprogram service og samferdsel. Service og samferdsel tilbys på Notodden, men man må til Skien videregående skole eller Bamble videregående skole for å få IKT-servicefag. Fagplanene for IKT og medieproduksjon er
foreløpig ikke ferdige, så det er vanskelig å vurdere i hvilken grad det overlapper de to
tidligere utdanningsprogrammene.17
Seljord har trolig både kompetanse og utstyr som langt på vei dekker behovet i det nye
faget. Nærmeste alternative plassering vil være Notodden videregående skole. Hvis
denne skolen skulle overta medier og kommunikasjon, vil den også måtte ha kompetanse på linje med det Seljord har nå.
Tilbudet er svært aktuelt i Seljord.
Salg, service og reiseliv er et nytt yrkesfaglig utdanningsprogram som synes å ha mye
felles med reiseliv som er et VG2-tilbud under dagens utdanningsprogram service og
samferdsel. Service og samferdsel tilbys på Notodden, men man må til Skien videregående skole for å få reiseliv i VG2. Fagplanene for Salg, service og reiseliv er foreløpig
ikke ferdige.18
For Seljord vil det være et felles interessefelt for utdanningstilbudene i Salg, service og
reiseliv og restaurant- og matfag. Nærmeste alternative plassering vil være Notodden
videregående skole.
Tilbudet er svært aktuelt i Seljord.
Frisør, blomster og interiørdesign er et nytt yrkesfaglig utdanningsprogram med områder som til nå har vært dekket av utdanningsprogrammet design og håndverk. I Lunde
er det nå utdanning i frisørfaget (VG2). Porsgrunn har – eller har nylig hatt – VG2 på
alle de tre områdene.
Tilbudet synes ikke aktuelt i Seljord.

17

Et utkast til beskrivelse fra Utdanningdirektoratet har følgende ordlyd. (https://hoering.udir.no/Hoering/v2/318?notatId=619)
Informasjonsteknologi og medieproduksjon inngår i alle delar av eit moderne samfunn, der teknologi stadig gir nye måtar å kommunisere og samhandle på. Gjennom faget utviklar elevane forståing for og praktiske ferdigheiter når det gjeld korleis ein i kommunikasjon nyttar teknologi for å påverke mottakaren. Kompetanse som kombinerer teknologi, kommunikasjon og design, er viktig for
å dekkje behova i eit samfunn i hurtig utvikling. Kunnskap om nye kommunikasjonsvegar opnar for innovasjon og kreativitet. Faget
bidreg til å gjere elevane omstillingsdyktige i eit samfunn som stiller krav til kompetanse i etikk og lovgiving og til det å vere kritiske
brukarar av teknologi og informasjon. Faget gir praktiske og teoretiske ferdigheter som er i tråd med behova i arbeidslivet.
18
Et utkast til beskrivelse fra Utdanningdirektoratet har følgende ordlyd. (https://hoering.udir.no/Hoering/v2/312?notatId=610)
Service er en grunnleggende kompetanse i flere yrker. Servicefaget lærer elevene å yte god service for et mangfold av mennesker
gjennom kommunikasjon og samarbeid med andre. Faget ruster servicemedarbeideren til å bidra til bærekraftig verdiskaping i et
samfunns- og arbeidsliv i utvikling.
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10.1 Et bredt yrkesfaglig tilbud
Ut fra vurderingene over bør følgende tilbud være aktuelle i Seljord.





Restaurant- og matfag
IKT og medieproduksjon
Salg, service og reiseliv
Påbygging til studiekompetanse

Teoretisk vil et slikt tilbud kunne ha en ramme på 120 elever. I tillegg kommer elever i mindre
grupper med særlig tilrettelegging. Seljord ligger så sentralt at alle tilbudene kan forsvares lagt
dit. Tre utdanningsprogram med sju klasser synes det å være bygningsmessig god kapasitet til
ved skolen.
Påbygging til generell studiekompetanse kan tas etter to år på et yrkesfaglig utdanningsprogram
eller etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring.19 Elevtilgangen i Seljord kan styrkes også
ved at de får muligheter til å ta inn søkere som har fullført læretida.
IKT og medieproduksjon og salg, service og reiseliv er en tilvekst til dagens tilbud og kan i Seljord ses på som en erstatning for medier og kommunikasjon. Disse tre utdanningsprogrammene
ville også godt kunne plasseres på Notodden.
Økonomisk sett vil det på grunn av det lave elevtallet være mye å spare ved å legge medier og
kommunikasjon til en skole med andre studieforberedende utdanningsprogram, og la Seljord ha
yrkesforberedende utdanningsprogram. Da kan det om ønskelig undervises i fellesfagene på
tvers av utdanningsprogrammene.
Det er tilknytningspunkter mellom salg, service og reiseliv og restaurant- og matfag som kan
utnyttes i felles prosjektarbeid på skolen. Fra bransjehold blir viktighetene av reiselivskunnskap
og serviceholdning understreket. I utviklingen av næringen bør det legges vekt på gjestenes opplevelser med lokal tilknytning; kunnskap om råstoffene og tilberedelsesmåten. Dette bør vektlegges både på skolen og i lærebedriftene. Lokale reiselivsbedrifter kan delta i et samarbeid med
skolen og gjennom dette utvikle kvaliteten både i opplæringen og bedriftenes tilbud til sine gjester.

19

Opplæringslova § 3-1 sier at: Den som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring som ein del av ungdomsretten etter første

ledd, har etter søknad rett til eitt års påbygging til generell studiekompetanse. Det same gjeld andre som har fullført og bestått fagog yrkesopplæring innan utgangen av det året dei fyller 24 år. Retten gjeld dei som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i
2014, eller seinare. Retten kan takast ut når som helst innan utgangen av det året vedkommande fyller 24 år.
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10.2 Økt vekt på restaurant- og matfag
Restaurant- og matfag er hovedgrunnen til at det ble opprettet – og fortsatt er – et videregående
skoletilbud i Seljord. Hvis dette tilbudet blir lagt ned i Seljord, vil trolig de andre utdanningsprogrammene følge etter.
Den svake søkningen til restaurant- og matfag er en utfordring som ikke bare gjelder i øvre Telemark. I Telemark er det tre skoler som gir tilbudet, med i gjennomsnitt ca. 22 elever på VG1
per skole de tre siste årene. Elever på særskilt tilrettelegging er med i disse tallene. Tilsvarende
tall i Vestfold var 35 elever per skole og år, Aust-Agder 26 elever og Buskerud 20 elever.
For VG2 var tallene slik: Telemark 10 elever per skole og år, Vestfold 17 elever, Aust-Agder 24
elever og Buskerud 16 elever.
Deltakerne i prosjektgruppa og i workshopene har med styrke hevdet at det i arbeidslivet er behov for langt flere fagfolk i serveringsbransjen, matbransjen og hotellbransjen lokalt. Det synes
derfor å være et potensial for å utdanne langt flere. Det ble også uttalt et behov for et kvalitetstilbud som kan fange opp utviklingen mot bruk av lokale råstoffer og lokale tradisjoner innen
serverings- og matbransjen. Spørsmålet om et spesialtilbud på dette området ble reist, gjerne
som et tilbud til utdanningssøkere også utenfor Telemark, f. eks. i form av en landslinje.
Ideen om en landslinje er fulgt opp i et møte med representanter for Kunnskapsdepartementet
(21.01.19) og et møte med «Telemarksbenken» på Stortinget (05.02.19). I departementet ble
det påpekt at en landslinje må følge vedtatte fagplaner. Fra politikernes side ble det framholdt at
god informasjon og samhandling med politikerne på alle nivå vil være nødvendig for å lykkes i
å opprettet en landslinje.
Det er noen viktige spørsmål som må besvares i dette arbeidet.
1. Hva er det faglige behovet for en landslinje?
2. Er det elevgrunnlag for en landslinje?
3. Kan tilbudet i Seljord både være så spesielt at det forsvarer en særlig status, og så generelt at det forsvarer at elever reiser fra andre deler av landet for å gå på skole i Seljord?
4. Har skolens tilbud en kvalitet og en innretning som peker i retning av en landslinje?
5. Har skolen tilsatte med særlige kvalifikasjoner?
6. Har man i Seljord tilgang til (samarbeid med) bedrifter som kan supplere undervisningen på skolen?
Det er et stykke fram til at man kan svare tilfredsstillende på alle disse spørsmålene. Foreløpig
er det bare én landslinje i restaurant- og matfag. Vardø videregående skole fikk i januar i år
godkjent en sjømatlinje, med oppstart i august 2019. Opplegget i Vardø kan være en inspirasjon
i et arbeid med å utvikle en landslinje i Seljord.
På sjømatlinja får man generell studiekompetanse slik at man kan gå videre på høyere utdanning
på høgskole eller universitet (etter VG 3). Men man kan også følge opp med to år i lære for å få
fagbrev i enten sjømatproduksjon eller sjømathandlerfaget (enten etter VG 2 eller VG 3). I hovedtrekk er opplegget slik:
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•
•
•

Forankret i programområdet restaurant- og matfag
Lokale læreplaner i programfagene tilpasset sjømat
Fellesfagene over 3 år gir eleven generell studiekompetanse ved endt skoleløp

Opplegget med de lokale læreplanene er godkjent av departementet.
Departementet har lagt inn en fleksibilitet i bruken av fag- og timefordelingen for de ulike utdanningsprogrammene. Utdanningsdirektoratet har gitt tolkninger av denne fleksibiliteten med
en rekke eksempler20, også for et treårig løp til studiekompetanse på yrkesfaglige utdanningsprogrammer.
3-årig yrkesfaglige løp til studiekompetanse kombiner Vg1 og Vg2 på yrkesfaglige utdanningsprogram med
Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Fagsammensetningen skal være relevant for yrket. Formålet
med modellen er å rekruttere elever som ellers ville valgt et studieforberedende framfor et yrkesfaglig utdanningsprogram.
Felles for tilbudene er at det gir et mer praksisrettet skoleløp enn et rent studieforberedende. Eleven kan
etter tre år søke høyskole eller universitet, eventuelt gå ut i lære dersom skoleeier tilbyr dette. Fag- og timefordelingen gir en jevnere fordeling av fellesfagene enn i det ordinære løpet med et tredje påbyggingsår.
Vi gir fem eksempler på 3-årig løp til studiekompetanse:
1. Design og tekstil
2. Kjøretøy
3. Helsearbeiderfag
4. Ambulansefag
5. Landbruk og gartnernæring
Lokal forskrift
Skoleeier skal utarbeide en lokal forskrift som skal omfatte fag- og timefordelingen tilsvarende tabellen i ett
av eksemplene nedenfor. I forskriften må det framgå hvilken skole som har tilbudet, og når eksamen skal
foregå.

Det første eksempelet tar for seg design og tekstil. Matematikk, norsk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, historie, kroppsøving og valgfritt programfag fra studiespesialisering er fordelt på
VG1, VG2 og VG3 (markert med gult). Sjømatlinja i Vardø har tatt utgangspunkt i dette eksempelet og valgt den samme fordelingen av disse fagene. Den samlede fag- og timefordelingen for
sjømatlinja er gjengitt i tabellen under. Vi ser at både den yrkesrettede delen og fellesfagene er
fordelt over alle tre årene på skole.

20

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Innhold-i-opplaringen/veiledning-fleksibilitet-i-fag--og-timefordeling/2praktiske-eksempler-pa-bruk-av-fleksibiliteten/
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Tabell 9 Fagplan for sjømatlinja ved Vardø videregående skole. Kilde: Orientering på Vardø videregående skoles
hjemmeside
Fag:

VG 1

VG 2

Matte

140

84

Norsk

113

112

Engelsk

VG 3

VG 4 i bedrift – Sjømathandler eller sjømatproduksjon.

168

140

Naturfag

140

Samfunnsfag

84

Historie

140

Kroppsøving

56

56

Valgfritt prog.fag fra ST.

56
140

Yrkesfaglig fordypning

168

Bransje, Fag og miljø

290

Salg og Marked

253
140

Kosthold og Livsstil

150

Råstoff, kvalitet og produksjon.

374

Totalt antall timer:

973

934

897

Det skal forholdsvis få og små tilpasninger til for å gi et lignende tilbud i restaurant- og matfag
i Seljord. Da vil den formelle kompetansen som elevene kommer ut med, være som om man tar
det ettårige tilbudet om påbygging til generell studiekompetanse etter toårig restaurant- og matfag. Fordelene med det treårige løpet ville være at elevene slipper det forholdsvis harde teoripresset det tredje året, og at undervisningen i teorifagene i større grad kan være yrkesrettet.
I Granavollerklæringen står det at Regjeringen vil:
Sette krav til at alle fylker må tilby YSK (Yrkes- og studiekompetanse), som kombinerer yrkesfag og studiespesialisering og hvor man oppnår studiekompetanse og fag/svennebrev på fire år, samt utvide ordningen til flere fag og skoler.

Stoltenbergutvalget21 foreslår å:
utrede kombinerte utdanningsløp i videregående opplæring, slik som utdanningsløp som både gir yrkes- og
studiekompetanse (s 20).

YSK er en videreføring av den gamle TAF-tilbudet (tekniske og allmenne fag). Sammenlignet
med eksempelet over (sjømatlinja) og vanlige løp som både gir yrkeskompetanse og studiekompetanse, fortetter YSK/TAF fag og timefordelingen noe, og gir plass til opplæring i bedrift (lærling) allerede ved skolestart eller senest etter VG2. Opplæringen veksler da mellom opplæring i
bedrift og opplæring i skole.
YSK/TAF-modellen er arbeidskrevende for elevene og stiller store krav til organisering og oppfølging fra skolens side. Det er ikke åpenbart at man i Seljord skal velge YSK som modell.

21
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NOU 2019:3 Nye sjanser – bedre læring på høring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp på høring.
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Det opplyses at erfaringene fra Telemark er delvis negative.
a) Notodden sluttet med et 3-årig tilbud (HAF) innen helsefag. Elevene på yrkesfaglige
helsefag og studiespesialisering ble tilvarende redusert. Skolen ønsket ikke å ha HAF
som tilbud.
b) Skien sluttet med 3-årig tilbud innen Service og samferdsel da det ikke var elevgrunnlag
(nok søkere som ønsket tilbudet).
c) Opplæringskontoret OKOS ønsket ikke HAF tilbudet som Skogmo vgs har som et 3årig tilbud inne helsefag med 60 plasser. De mener dette svekker det yrkesfaglige helseløpet og bidrar til færre lærlinger.
Det vesentlige vil være å få et treårig løp med en bedre fordeling av fagene, gjerne også med lokale planer for bruk av lokale råstoffer og lokale tradisjoner innen restaurant- og matbransjen,
tilsvarende det man i Vardø har gjort for fiskeribransjen.
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11. Økonomisk bærekraft
Dagens situasjon ved avdeling Seljord kjennetegnes av svak rekruttering over tid og at avdelingen har et overforbruk. Ifølge regnskapet for 2018 var dette overforbruket på drøyt 1,1 millioner kroner. Ser vi på overføringene over budsjettfordelingsmodellen til undervisning for 2018,
og legger til grunn at et godt estimat for kostnader per klasse er to årsverk (1,5 mill. kroner), finner vi at overforbruket til undervisning for 2018 er på over 2,5 millioner.
For 2019 er situasjonen enda mer dramatisk. Foruten påbygging til generell studiekompetanse
med drøyt 60 % dekning av elevplassene, er den samlede dekningen på det resterende tilbudet
bare 22,5 %. To av seks klasser har ikke startet opp skoleåret 2018/19. Hvis vi forutsetter en
halvering av kostnadene per klasse på de to klassene som ikke går, vil Seljord i 2019 få et overforbruk til undervisning på drøyt 3,3 millioner kroner.
Hovedårsaken til dette overforbruket er det lave elevtallet ved avdelingen. Dersom avdelingen
hadde oppnådd en dekning av elevplassene på 70 %, ville overforbruket til undervisning blitt
redusert til drøyt 0,6 millioner kroner. Med fulle klasser ville avdelingen hatt et underforbruk,
eller overskudd, fra undervisningen på 2,6 millioner.
Tabell 10 Beregninger dagens tilbud. Beregning: Telemarksforsking

Til undervisning
Beregning klassekostnad
Overforbruk til undervisning

2019
(1 000 kr)
4 165
7 500
- 3 335

70 % dekning
(1 000 kr)
8 352
9 000
- 648

Basert på både elevgrunnlaget og kompetanse- og rekrutteringsbehovet i næringslivet i øvre Telemark, bør det være et realistisk mål å oppnå minst 70 % samlet dekning av elevplassene på
restaurant- og matfag. Det er imidlertid lite som tyder på at en dekning på 70-100 % er realistisk på medier og kommunikasjon. Begge utdanningsprogrammene har svak rekruttering også på
landsbasis, men både lokalt og ellers i landet står en serveringsbransje med et stort behov for
flere faglærte. Dette er man nødt til å gjøre noe med nasjonalt.

11.1 Et bredt yrkesfaglig tilbud
Fire videregående utdanningsprogram er her vurdert som aktuelle å legge til avdelingen i Seljord. Det er:
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Restaurant- og matfag (VG1 og VG2)
IKT og medieproduksjon (VG1 og VG2)
Salg, service og reiseliv (VG1 og VG2)
Påbygging til studiekompetanse (VG3)
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Med dagens elevtall ville dette tilbudet gitt et noe lavere overforbruk enn det som er situasjonen
for 2019. Mye av det har sin forklaring i at man ved å samordne undervisning på tvers av to yrkesfaglige tilbud, i hovedsak i fellesfagene, kan spare inntil 0,5 årsverk, eller ca. 375 000 kroner
per klassetrinn. Dette tilbudet vil øke antall klasser ved avdelingen fra seks til sju.
Innenfor disse utdanningstilbudene mener vi det er realistisk å beregne 80 % dekning på VG1
og VG3 påbygging, og 60 % dekning på VG2. Dette vil gi 87 elever fordelt på sju klasser, og en
samlet dekning på 72,5 % av elevplassene ved avdelingen. Medregnet innsparing som følge av
samordnet undervisning som beskrevet over, vil dette gi et overforbruk på ca. 1,2 millioner. Til
tross for fortsatt overforbruk er dette en betydelig forbedring fra dagens situasjon, og det bør
være fullt mulig å oppnå.
Tabell 11 Beregninger bredt yrkesfaglig tilbud. For utdanningsprogrammene salg, service og reiseliv og IKT og medieproduksjon er dagens sats for service og samferdsel lagt til grunn. Beregning: Telemarksforsking

Til undervisning
Beregning klassekostnad
Innsparing samordnet undervisning
Over/underforbruk til undervisning

72,5 % dekning
(1 000 kr)
8 543
10 500
750
- 1 207

100 % dekning
(1 000 kr)
11 060
10 500
750
+ 1 310

Full dekning av elevplassene vil gi et underforbruk (overskudd) på 1,3 millioner kroner. Undervisningen går i balanse ved litt over 90 % dekning.

11.2 Modell med tilbud som gir yrkes- og studiekompetanse
Vi har tidligere også beskrevet et tilbud som gir både yrkes- og studiekompetanse. Ved å legge
opp både restaurant og matfag og IKT og medieproduksjon etter en slik modell, får avdelingen
ni klasser og dermed økte kostnader. Samtidig legger vi til grunn at det her vil være et potensial
for innsparinger ved samordning av undervisning på to årsverk, totalt 1,5 millioner. Økonomisk
kommer dette tilbudet noe dårligere ut enn alternativet med et bredt yrkesfaglig tilbud.
Tabell 12 Beregninger tilbud som gir yrkes- og studiekompetanse.22 For IKT og medieproduksjon er her satsen for
dagens medier og kommunikasjon lagt til grunn. For restaurant- og matfag er det beregnet en vektet sats basert på
dagens sats for restaurant- og matfag og satsen for påbygging til generell studiekompetanse. Beregning: Telemarksforsking

Til undervisning
Beregning klassekostnad
Innsparing samordnet undervisning
Over/underforbruk til undervisning

22

70 % dekning
(1 000 kr)
9 679
13 500
1 500
- 2 321

100 % dekning
(1 000 kr)
12 656
13 500
1 500
+ 656

Det er her lagt til grunn 80 % dekning på VG1 og VG3 påbygging og 60 % dekning på VG2 og VG3.
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11.3 Fylkeskommunens samlede kostnader og øvrig bærekraft
I henhold til oppdragsbeskrivelsen skal det nye tilbudet ved avdeling Seljord ikke gi økte kostnader for Telemark fylkeskommune totalt sett. Det er vanskelig å gjøre en dekkende vurdering
av dette som tar høyde for alle eventualiteter, blant annet fordi antallet yrkesfaglige utdanningsprogram øker med to fra 2020. Dersom alle andre tilbud opprettholdes, vil dette uansett øke antallet klasser i videregående skole i fylket og dermed øke kostnadene. Dette vil være tilfelle uansett hvor de nye yrkesfaglige tilbudene legges.
For avdeling Seljord er det her skissert to løsninger som innebærer en netto økning i antall klasser ved avdelingen med hhv én og tre fra i dag.
Dersom medier og kommunikasjon skal opprettholdes i øvre Telemark, er det likevel grunn til å
anta at man ved å flytte tilbudet til en skole eller avdeling med andre studieforberedende utdanningsprogram vil kunne ha en langt mer kostnadseffektiv drift av dette tilbudet.
Plassering av det nye tilbudet salg, service og reiseliv ved avdeling Seljord kan muligens innebære reduksjon med én klasse ved Notodden videregående. Deler av innholdet i dagens service
og samferdsel som tilbys på Notodden vil dessuten flyttes til teknikk og industriell produksjon,
som også tilbys på Notodden. Vi mener imidlertid at en slik reduksjon på Notodden kan forsvares og ikke medføre vesentlig ulempe for skolen.
I øvre Telemark er altså Notodden en alternativ plassering for nye salg, service og reiseliv. Økonomisk er det sannsynlig at Notodden kan ha muligheter for samordnet undervisning med andre
yrkesfaglige tilbud og dermed potensielt noe mindre kostnader enn Seljord. Likevel mener vi
det både faglig og pedagogisk – og basert på rekrutteringspotensialet og næringslivets behov –
er gode argumenter for å legge salg, service og reiseliv til et skolested som også tilbyr restaurant- og matfag. Det er et stort potensial for faglig samarbeid på tvers av disse utdanningsprogrammene, og det er i stor grad de samme delene av næringslivet som etterspør begge kompetanseområdene. At disse utdanningsprogrammene samlokaliseres, danner også et enda bedre
grunnlag for tettere og mer stabil kontakt med næringslivet i regionen.
Vi har isolert sett måtte ha fokus på hvilke grep som kan gi størst mulig volumeffekt (antall elever) for Seljord-avdelingen. Legges salg, service og reiseliv til Seljord, støtter det også bedre
opp om fortsatt å kunne tilby påbygging.
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12. Forslag
To forslag til framtidige programtilbud er skissert. Begge har tre yrkesfaglige utdanningsprogram og påbygging til studiekompetanse. Forskjellen ligger i at skolen i det ene forslaget har et
treårig løp for restaurant- og matfag og for IKT og medieproduksjon. Vi tror at dette kan gi flere
søkere ved at disse tilbudene i større grad vil henvende seg til elever som er usikre på om de vil
fortsette i lære for å få fagbrev, eller om de vil fortsette utdannelsen i høgskole eller universitet.
Større bredde i elevmassen og flere elever som har et treårig løp, vil både kunne bedre kontaktflaten mot det lokale næringslivet og bedre skolens omdømme. Vi foreslår derfor følgende tiltak.
1. Tilbudet om et toårig yrkesforberedende løp i restaurant- og matfag erstattes med et treårig yrkesfaglig løp til studiekompetanse
2. IKT og mediefag legges til Seljord som et tre-årig yrkesfaglig løp til studiekompetanse,
mens utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon i Seljord legges ned
3. Salg, service og reiseliv legges til Seljord som et toårig løp
4. Påbygging til studiekompetanse fortsetter som et tilbud i Seljord.
5. Telemark fylkeskommune etablerer et treårig utviklingsprosjekt med sikte på å
a. styrke omdømmet til Vest-Telemark videregående skoles avdeling i Seljord
b. etablere samarbeid med virksomheter utenfor skolen
c. utvikle lokale læreplaner i programfag tilpasset bruk av lokale råstoffer og lokale tradisjoner
d. utarbeide forslag til en lokal forskrift som skal omfatte fag- og timefordelingen
fordelt på tre år
e. forberede en søknad om godkjenning av det tre-årige løpet i restaurant- og matfag som landslinje
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