
Ordførar 
 

Forsand kommune 
Innkalling 

 
 

Kommunestyret 
 

Møtedato: 11.12.2019 Møtetid: 09:00 
Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr:  
Møteleiar: Bjarte S. Dagestad Møtesekretær: Bodil Vika 
 
 
Utval-
saksnr. 

Arkivsaksnr Sakstittel Gradering 

086/19 19/685 Spørsmål/interpellasjonar til ordføraren  
087/19 19/685 Referatsaker  
088/19 19/685 Delegerte saker  
089/19 19/682 Godkjenning av forhandlingsresultat med 

grunneigarane på Gøysamyra - innløysing av areal. 
 

090/19 19/643 Søknad om tilskot frå Kraftfondet til gardsturisme - 
Gøysa gard - Explore Lysefjorden AS 

 

091/19 19/642 Søknad om økonomisk støtte frå Kraftfondet - 
Bergevik panorama 

 

092/19 19/532 Båthamn på Helle - søknad om tilskot frå 
kraftfondet 

 

093/19 19/507 Søknad om midler frå kraftfondet til utvidelse av 
klubbhus, utekve og banemaskin - Villingur 
Islandshestforening 

 

094/19 19/587 Søknad om støtte fra kraftfondet - Pilt Ola 
forestillingar Forsand Teaterlag 

 

095/19 19/666 NOU 2019: 16 - Skattlegging av vannkraftverk - 
Høyringsuttale frå Forsand kommune 

 

096/19 15/759 Jakt på Bakken gard i framtida  
 
Saksdokumenta er utlagt til offentleg ettersyn på kommunehuset. 
Lovleg forfall må ein melde frå om snarast råd. 
Er du ugild i ei sak, må du melde frå om dette. 
 
Sak - Detaljplan masseuttak Løland - ny 2. gongs handsaming - blir ettersendt når ein har fått 
referat frå meklingsmøte hos Fylkesmannen 6/12-2019. 
 
Dagsorden: 
-Offentleg spørjetime 
-Vedtaksmøte 
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-kl. 12.00 Julemiddag med utdeling av gullklokker og tiltakspris. 
Vedtaksmøte held fram  
 
 
Forsand, 3. desember 2019 
 
Bjarte S. Dagestad Bodil Vika 
Ordførar politisk sekretær 
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Rådmannen 
 

Forsand kommune 
Saksframlegg 

 
  

 
SAKSGANG 

 
Saksnr Utval Dato 
086/19 Kommunestyret 11.12.2019 
 
 
Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post 
K1 - 033 Bodil Vika 19/685 - 1 2019008285 
 
 
 
Spørsmål/interpellasjonar til ordføraren 
 
Spørsmåla til ordføraren vart tekne til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
Søren Jensen 
rådmann 
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Rådmannen 
 

Forsand kommune 
Saksframlegg 

 
  

 
SAKSGANG 

 
Saksnr Utval Dato 
087/19 Kommunestyret 11.12.2019 
 
 
Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post 
K1 - 033 Bodil Vika 19/685 - 2 2019008286 
 
 
 
Referatsaker 
 
Referatsakene vert tekne til orientering 
  
1, Forbud mot bruk av mineraolje til oppvarming av bygninger trer i kraft frå 01.01.2020  

 
 

2, Til alle nye kommunestyrerepresentanter  
 
 

3, Påminning om innstilling av representantar til verneområdestyret for SVR, dato for 
opplæring av nytt styre  

 
 

4, Ny veileder til ledningsforskriften - Høring  
 
 

5, Melding om vedtak: Regionalplan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal 
Austhei (Heiplanen) - Høyring av framlegg til handlingsprogram 2020-2024  

 
 

6, Rapport om skatteinngangen for Forsand august 2019 sendt fra Stavanger kommune  
 
 

7, Rapport om skatteinngangen for Forsand september 2019 sendt fra Stavanger kommune  
 
 

8, Søknad frå Kraftfondet - Landa park museumsdel  
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9, Høring av rapporten fra ekspertutvalget om farlig avfall  

 
 

10, Høring - endring i valgforskriften om valgdistrikter ved stortingsvalg - korrigert 
høringsnotat  

 
 

11, Høring - Forslag til endring i folketrygdloven kapitler 5 og 22 og forslag til forskrift om 
direkte oppgjør m.m.  

 
 

12, Høring - forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten  
 
 

13, Høring - Kvalitetsnorm for villrein  
 
 

14, Høring - forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) og utkast til veileder for 
kommuner og fylkeskommuner  

 
 

15, Støvmåling ved Forsand barnehage  
 
 

 
 
 
 
 
 
Søren Jensen 
rådmann 
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Rådmannen 
 

Forsand kommune 
Saksframlegg 

 
  

 
SAKSGANG 

 
Saksnr Utval Dato 
088/19 Kommunestyret 11.12.2019 
 
 
Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post 
K1 - 033 Bodil Vika 19/685 - 3 2019008287 
 
 
 
Delegerte saker 
 
Delegerte saker vert tekne til orientering slik dei ligg føre. 
  
015/19, 33/2 - Utbetaling av løyva tilskot frå kraftfondet til asfaltering av gardsveg, 
landbrukseigedom  

Vedtak: 
 

1. Forsand kommune godkjenner framlagt rekneskap for asfaltering på Gnr. 
33, Bnr. 2, og godkjenner utbetaling av tilskot til investeringsføremål i 
landbruket med 35 % av framlagde kostnader på kr 433 575,- eks.mva. 

 
2. Tilskotet, (kr 433 575,- x 35%) på kr 151 751,- vert utbetalt til søkjar Elsa og 

Gunleif Haukelid, Gnr. 33, Bnr. 2. 

 
3. Kostnaden vert belasta kraftfondet kto 1470 130 3251. 

 
 
Vedtaket er gjort i medhald av delegasjonsreglementet. 
 
 
 
Dette vedtaket kan de klage på (jfr, fvl. §28). Klagefristen er 3 veker frå de har fått 
melding om vedtaket. 
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013/19, 34/3 - Søknad om kommunalt tilskot til investeringsføremål i landbruket - Grøfting  

 
 

014/19, 34/3 - Utbetaling av tilskot til investeringsføremål i landbruket - lukking av kanal 
ca 20 m  

Vedtak: 
 
Forsand kommune godkjenner framlagt rekneskap for lukking av kanal på Gnr. 34, 
Bnr. 3 og  godkjenner utbetaling av tilskot til investeringsføremål i landbruket med 
35 % av framlagde kostnader på kr 11 537,- eks.mva. 
 

2. Tilskotet, (kr 11 537,- x 35%) på kr 4 038,- vert utbetalt til søkjar Svein Oaland, gnr. 
34, bnr. 3. 

 
Kostnaden vert belasta kraftfondet kto 1470 130 3251. 
 
Vedtaket er gjort i medhald av delegasjonsreglementet. 
 
 
 
 
Dette vedtaket kan de klage på (jfr, fvl. §28). Klagefristen er 3 veker frå de har fått 
melding om vedtaket. 
 

 
009/19, 53/1 - Søknad om tilskot frå kraftfondet  - investeringstiltak i landbruket - 
opparbeiding av 35 daa innmarksbeite  

Vedtak: 
 
Forsand kommune godkjenner plan for opparbeiding av nytt innmarksbeite på ca 35 
daa, på Gnr. 53, Bnr. 3, mottatt 18.11.19 frå Sebastian Schelbred. Søknaden vert 
godkjent som omsøkt, jfr. kartvedlegg.  Følgjande vilkår vert sett: 
 

1. Godkjenninga gjeld for 3 år og fell bort om ikkje tiltaket er ferdig innan 
30.11.22. 

2. Søkjar skal sjå til at det blir teke nødvendig omsyn til biologisk 
mangfald, friluftsliv, landskap og kulturverdiar. Dersom kulturverdiar 
vert oppdaga skal arbeidet stoppast og Forsand kommune skal varslast 
om evt. funn. 

3. Forsand kommune skal ha melding når tiltaket er ferdig og godkjenna 
beitet. 
4. Tiltaket kvalifiserer til kommunalt tilskot frå kraftfondet. Sak om 

tilskot vert handsama og utbetalt når timelister, kvitteringar etc. er 
innlevert landbrukskontoret etter at arbeidet er utført og godkjent 
av kommunen v/landbrukskontoret. Det kan betalast ut forskot 
med 50 % når tilsvarande del av arbeidet er utført ved større 
prosjekt med totalkostnad over kr 50 000,-. 
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Vedtaket er gjort i medhald av delegasjonsreglementet 
 
 
Dette vedtaket kan de klage på (jfr, fvl. §28). Klagefristen er 3 veker frå de har fått 
melding om vedtaket. 
 

 
011/19, Etableringstilskot kraftfondet til Stein 3D  

Vedtak: 
1. Stein 3D v/ Sebastian Stein får etableringstilskot frå kraftfondet på kr 

20 000,- i samband med etablering av Enkeltpersonforetak innan «Grafisk 
og visuell kommunikasjonsdesign», org. Nr: 923 542 566.  

2. Tilskotet blir løyva av kraftfondet, 1470, 130, 3251, 468. 
3. Vedtaket er gjort i medhald av retningsliner for kraftfondet, pkt. 5, 3. 

setning. 
Dette vedtaket kan de klage på (jfr, fvl. §28). Klagefristen er 3 veker frå de 
har fått melding om vedtaket. 

 
002/19, Søknad om etableringstilskot - Snekker Stefan Kruger  

Vedtak: 
1.  Søknad om nytt etableringstilskot for to nye firmaer blir avslått. Dette gjeld 
oppstarten av Forsand Trevare AS som danner nytt AS med Snekker Stefan ENK og 
nytt  investeringsselskap SKTR invest AS. 
2.  Grunngjeving for avslaget er at Snekker Stefan har fått kr 10 000,- i 
etableringstilskot i ds-sak 017/14 og rentefritt lån på kr 800 000,- i ks-sak 052/19. 
 
Dette vedtaket kan de klage på (jfr, fvl. §28). Klagefristen er 3 veker frå de har fått 
melding om vedtaket. 
 

007/19, Søknad om etableringstilskot frå kraftfondet - MCR AS  
1. Vedtak: 

får etableringstilskot frå kraftfondet på kr 10 000,- i samband med 
etablering av verksemd innan «vidaresal av teknisk og mekaniske løysingar 
og produkt retta mot maritim næring m.m.», org. Nr. 922 709 750.  

2. Tilskotet blir løyva av kraftfondet, 1470, 130, 3251, 468. 
3. Vedtaket er gjort i medhald av retningsliner for kraftfondet, pkt. 5, 3. 

setning. 
Dette vedtaket kan de klage på (jfr, fvl. §28). Klagefristen er 3 veker frå de 
har fått melding om vedtaket. 

 
012/19, Søknad om etableringstilskudd - Lysefjorden Kapital AS  

1. Vedtak: 
Lysefjorden Kapital AS v/ Tor Anders Berge og Nina Loose får 
etableringstilskot frå kraftfondet på kr 10 000,- i samband med etablering 
av verksemd innan «investeringar i reiselivsutvikling i Lysefjordsområdet», 
org.nr: 923 81 5201.  
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2. Tilskotet blir løyva av kraftfondet, 1470, 130, 3251, 468. 

Vedtaket er gjort i medhald av retningsliner for kraftfondet, pkt. 5, 3. setning. 
Dette vedtaket kan de klage på (jfr, fvl. §28). Klagefristen er 3 veker frå de har fått 
melding om vedtaket. 
 

010/19, Søknad om etableringstilskudd fra Kraftfondet - PK Kapital AS - Pål Maudal  
Vedtak: 
 

1. PK Kapital AS v/ Pål Maudal får etableringstilskot frå kraftfondet på kr 
10 000,- i samband med etablering av verksemd innan «investering i aksjer 
og andeler m.m., org. Nr. 923 82 9784».  

2. Tilskotet blir løyva av kraftfondet, 1470, 130, 3251, 468. 
3. Vedtaket er gjort i medhald av retningsliner for kraftfondet, pkt. 5, 3. 

setning. 
Dette vedtaket kan de klage på (jfr, fvl. §28). Klagefristen er 3 veker frå de 
har fått melding om vedtaket. 

 
006/19, Søknad om støtte til nyoppstarta bedrift -  Berge Ås kyst og havfiske  

Vedtak: 
 

1. Renate Berge Ås får etableringstilskot frå kraftfondet på kr 10 000,- i 
samband med etablering av verksemd innan «hav og kystfiske», org. Nr. 
915630189.   

2. Tilskotet blir løyva av kraftfondet, 1470, 130, 3251, 468. 

 
 
 
 
 
 
 
Søren Jensen 
rådmann 
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Rådmannen 
 

Forsand kommune 
Saksframlegg 

 
  

 
SAKSGANG 

 
Saksnr Utval Dato 
089/19 Kommunestyret 11.12.2019 
 
 
Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post 
 Årstein Løland 19/682 - 1 2019008255 
 
 
 
Godkjenning av forhandlingsresultat med grunneigarane på Gøysamyra - 
innløysing av areal. 
 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
 

Kommunestyret sluttar seg til formannskapet sin tilråding om innløysing av  næringsarealet 
på Gøysamyra til ein kvadratmeterpris på kr.325,-, og elles i samsvar med hovudprinsippa 
som kjem fram i saksutgreiinga. 

Innløysinga blir finansiert ved løyving frå kraftfondet. 

Ordføraren får fullmakt til å underteikne kjøpekontrakt for innløysinga. 

 
 

 
 
Fakta 
Med atterhald om kommunestyret sin godkjenning, har formannskapet saman med 
grunneigarane kome fram til eit frivillig avtalegrunnlag for innløysing av arealet på 
Gøysamyra.  
Hovedprinsipp for seinare kjøpekontrakt: 

· Arealet som blir innløyst er etter førebels oppmåling sett til om lag 30 da 
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· Basert på takst er det avtalt ein kvadratmeter pris på kr.325,- for arealet i 
botn/effektivt næringsareal, samt at kommunen innløyser skråningar til kr.0,- 

 
· Arealet skal overleverast kommunen som fast byggegrunn, det skal ikkje 

forekomma tilkjørt eller utskifta massar, og elles i samsvar med vedtatt 
reguleringsplan 

 
Det avgjerande nå er å få kommunestyret sin godkjenning for at det kan utarbeidast 
kjøpekontrakt på ovannemnte grunnlag, samt finansiering. 

Saka blir med dette lagt fram for kommunestyret med forslag til vedtak som vist på 
hovudarket. 

 

 
 
 
 
 
Søren Jensen 
rådmann 
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Rådmannen 
 

Forsand kommune 
Saksframlegg 

 
  

 
SAKSGANG 

 
Saksnr Utval Dato 
090/19 Kommunestyret 11.12.2019 
 
 
Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post 
K1 - 242 Siw Kristin Sundheim 19/643 - 2 2019008074 
 
 
Vedlegg i saka: Uoff § 
20.11.2019 Søknad om tilskudd  
20.11.2019 Søknad om tilskudd fra Kraftfondet  
20.11.2019 Vedlegg 8, Reiselivsstrategi for nye Sandnes  
20.11.2019 Vedlegg 1-6  
20.11.2019 Presentasjon Gøysa Gard  
20.11.2019 Vedlegg 7, Turistundersøkelsen 2018  
27.11.2019 Nye+retningslinjer+for+bruk+av+Kraftfondet+2015  
 
 
Søknad om tilskot frå Kraftfondet til gardsturisme - Gøysa gard - Explore 
Lysefjorden AS 
 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
 
1.  Explore Lysefjorden AS får innvilga søknad om kr 135 000,- av dokumenterte utgifter til 
marknadsføring jfr. søknad datert 20.11.2019.  

2.  Utbetaling av tilskotet skjer med atterhald om at det foreligg godkjent bruksendring etter 
pl.b.lova og arealbruken i samsvar med jordlova.      

3.  Søknad om tilskot på kr 980 000,- til oppgradering og nye investeringar blir avslått, med 
grunngjeving i at prosjektet manglar avklaring i høve til godkjent bruksendring og 
arealdisponering i LNF-området som garden ligg i. 

 
Dokumentliste: 
Dok.dato Tittel 
20.11.2019 Søknad fra Kraftfondet - Gøysa gard 
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Samandrag 
Explore Lysefjorden AS har i brev datert 20.11.2019 søkt om tilskot frå kraftfondet på kr 
1.115 mill. til investeringar i samband med etablering av ein gjestegard og gardsturisme på 
Gøysa gard i Forsand.  Kort oppsummert:  Explore Lysefjorden AS blei etablert 28.10.2019 
med or.nr. 923815279, med ein aksjekapital på kr 30 000,-. Det er vidare tilført kr 
4 470 000,- som kapitalforhøyelse den 18.11.2019. Eigarane er Pål Maudal, Kathrin Persche, 
Nina Loose, Tor Anders Berge, Laila J. Haukelid og Trond Haukelid. 
 
Føremålet til selskapet er å vidareutvikle nettportalen (etablert av Tor Anders Berge) og tilby 
aktivitetar, opplevingar og overnatting. Eksempelvis er det for komande sesong i gong med å 
planlegge ein 5 dagars pakketur inkl. opphald på Gøysa gard, tur til Preikestolen, Vindalen, 
Fløyrli i tillegg til fleire aktivitetar.  
 
Selskapet har kjøpt småbruket på Gøysa av Hilde og Sveinung Madland.  Det er planlagt å 
etablere ein aktiv gardsturisme kor turistar skal kunne få plukke eigne egg frå høner på 
garden og hente eigne grønnsaker frå hagen, i tillegg til å mate/stelle ulike dyr.  Garden 
består av eit tømmerhus frå 1860 og eit nyare påbygg, låve og 2 gamle siloar. Den eine siloen 
er tenkt ombygd til overnatting og sanitæranlegg og på loven er det planlagt omgjering til 
selskapslokale til utleige for små og store bedriftar, slutta lag og lokale arrangement.  
Hovudmålgruppa i sommarhalvåret vil vera tilreisande turistar og i vinterhalvåret gje tilbod 
til bedriftar for kurs, konferanser, teambuilding m.m.  Selskapet ser at det er eit stort behov 
for investeringar i bygningsmassen for raskt å kunne utvikle dette til ein levande gjestegard 
som har dei fasilitetane som tilreisande gjester forventar seg i dag. 
 
Eg viser elles til vedlagte detaljerte søknad som gir god informasjon om planar og budsjett 
m.m.  
 
Lover, forskrifter, rundskriv:  Naudsynt godkjenning etter plan og bygningslova m.a. i høve 
til bruksendring m.m. må være på plass før selskapet foretar bygningsmessige endringar.  
Vidare må det avklarast i forhold til arealbruken etter jordlova.  

Alternative løysingar med konsekvensar:  Selskapet kan få eit tilskot på 50 % av 
investeringane eller eit rentefritt lån på inntil kr 980 000,- første året avdragsfritt, deretter 
nedbetaling over 10 år. Det bør då leggjast som vilkår at Forsand kommune tar pant i 
investeringar, med prioritet etter bank og at eit evt. lån blir gitt med atterhald om at det 
foreligg naudsynt godkjenning om bruksendring etter plan og bygn. lova og godkjenning av 
arealbruk etter jordlova m.m. 

Selskapet søker primært om eit tilskot og ikkje eit lån.  Det kan difor og være eit alternativ å 
omgjere heile eller delar av summen til eit tilskot. 
 
Vurdering og konklusjon: Det er eit svært spanande konsept som Explore Lysefjorden AS har 
planlagt, og vil utan tvil kunne bli eit positivt bidrag innan reiselivsutviklinga i 
Lysefjordområdet.  Prosjektet er imidlertid i ein tidleg fase kor mange spørsmål ikkje er 
avklart.  Det stillast eksempelvis store krav til bygningar i forhold til turisme og overnatting, 
eks. brannforskrifter, lover etc.  I tillegg er det bygningsmessige endringar og endra 
arealbruk som må godkjennast av rette myndigheter.  Med bakgrunn i dette vil rådmannen 
innstille på at det blir gitt avslag på søknad om tilskot til diverse investeringar og 
oppgraderingar.  Tilskot til marknadsføring bør heller ikkje bli utbetalt før alle naudsynte 
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godkjenningar er på plass.   

 
 
 
 
 
Søren Jensen 
rådmann 
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Fra: Post Lysefjorden <post@lysefjorden.com> 
Sendt: onsdag 20. november 2019 09:41 
Til: Søren Jensen 
Kopi: Felles Post Forsand 
Emne: Søknad om tilskudd 
Vedlegg: Søknad om tilskudd fra Kraftfondet.pdf; Vedlegg 8, Reiselivsstrategi for nye 

Sandnes.pdf; Vedlegg 1-6.pdf; Presentasjon Gøysa Gard.pdf; Vedlegg 7, 
Turistundersøkelsen 2018.pdf 

 
Hei Søren 
 
Se vedlagt søknad om tilskudd ifm oppstart og utvikling av nytt reiselivsselskap og gårdsturisme på 
Forsand. 
Vedlagt er også de vedlegg vi har sett som relevante i denne sammenheng. Skulle du behøve mer 
dokumentasjon eller informasjon ifm saksbehandlingen er det bare å sende en mail eller ringe. 
 
Mvh 
Explore Lysefjorden AS 
Tor Anders Berge 
Mobil 93204681 
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Søknad om tilskudd fra Kraftfondet                                                                                      Forsand 20.11.19 

 

Bakgrunn: 

Tor Andres Berge etablert i 2017 enkeltmannsforetaket Explore Lysefjorden T.A.Berge, og utviklet 

nettportalen «www.lysefjorden.com» for å synliggjøre det som finnes av aktiviteter og opplevelser i 

og rundt Lysefjorden. Tor Anders fikk raskt avtaler med flere av de større aktørene om å selge dere 

produkter på denne nettsiden. I tillegg er de fleste store og små aktørene å finne på disse nettsidene 

med informasjon og linker for enkelt å kunne finne frem til det produktet turistene ønsker. I forhold 

til de store destinasjons selskapene hvor det kun er betalende bedrifter som kommer til syne, var 

ønsket med denne portalen å synliggjøre de reelle tilbudene som finnes langs fjorden, og ikke bare 

de som har råd til en betalt annonse. Etter mindre enn 2 års drift erfarer Tor Anders en betydelig 

økning i «trafikk» og bestilling gjennom denne nettportalen. Hittil i 2019 har det vært over 25.000 

unike brukere innom denne nettsiden. I tillegg til nærmere 100 direkte bookinger for kajakk, guidede 

fjellturer, RIB turer etc, har Tor Anders også i 2019 levert flere skreddersydde turer for cruise gjester, 

buss selskap og private grupper gjennom eksisterende samarbeidspartnere.  

Nettsiden fungerer dermed som en naturlig portal for tilreisende i Lysefjorden, og som en viktig 

infrastruktur for at lokale reiselivsaktører blir synlige.    

Pr i dag har en agent avtaler med følgende aktører som selger turer og aktiviteter gjennom nettsiden:  

- Fjordevents, RIB turer, aktiviteter og teambuilding 

- Outdoorlife Norway, Guidede fjellturer 

- Fjordexpedition, Guida kajakkturer, kajakkutleie, gruppeturer og teambuilding 

- Pegasus Helikopter, Helikopterturer 

- Guide Companiet, Diverse guidede turer i Stavanger 

- Rogaland Aktiv, Guida kajakkturer, kajakkutleie 

- Privat cruise, Luksuscruise for mindre grupper opp til 10 personer 

- Rødne – Båt transport og guidede fjord cruise 

- Visit Flåm - Turistferjen  

Det er også samtaler med flere andre som ønsker å knytte seg til denne nettsiden.  

Erfaring fra de årene en har hatt denne portalen, er at turister ønsker enda mer aktiviteter og 

opplevelser som gjør at man kan bli lenger i Lysefjordområdet.  Ved å legge til rette for turer, 

aktiviteter og gode opplevelser sammen med sentrale og attraktive overnattingstilbud, vil dette være 

inntektsbringende og bidra til flere kunder for alle som driver næring i området.   

 

Etablering av Explore Lysefjorden AS 

Den 28.10.2019, etablerte vi (Pål Maudal, Katrin Persche, Nina Loose, Tor Anders Berge, Laila 

Haukelid og Trond Haukelid) Explore Lysefjorden AS (org. nr. 923815279  ). Selskapet ble etablert 

med aksjekapital på NOK 30.000.  

Videre er det gjennomført kapitalforhøyelse 18.11.19 med NOK 4.470.000.   

Formålet til selskapet er å videreutvikle nettportalen som Tor Anders Berge har etablert, samt å 

utvikle turistenes ønske og behov for mer tilbud innen overnatting, aktiviteter og opplevelser. Som et 

viktig ledd i denne utviklingen, er tilbudet om overnatting viktig. I den anledning har selskapet kjøpt 

det flotte småbruket som Hilde og Sveinung Madland eide på Gøysa. Denne idylliske gården med 

utsikt over Lysefjorden ønsker vi nå å utvikle til gårdsturisme. Her vil det bli overnattingstilbud av god 

kvalitet, samtidig som turistene kan oppleve og få erfaring med å bo på et lite småbruk.  F.eks skal de 

kunne få mulighet til å plukke egne egg fra gårdens høner, mate/stelle forskjellige dyr og hente 

grønnsaker fra egen hagen.  Mat som serveres på gården skal også ha et lokalt tilsnitt, og vi ønsker 

derfor samarbeid med alle aktørene i nærområdet for å kjøpe lokalprodusert varer, f.eks Stangeland 

Handel, Lysefjord Sjokolade og Rossavik Gård.   
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For å styrke tilbudene innen aktiviteter og opplevelser er vi i dialog med flere aktører for å kunne 

tilby ferdig pakkede turer. Slike pakketurer er erfaringsmessig populære produkt på grunn av at 

turistene selv slipper å lete seg frem til overnatting og de forskjellige aktivitetene de ønsker. Her blir 

det kun en booking med «all inclusive» av opphold og aktiviteter hvor vi setter sammen de mest 

populære reisemål og aktiviteter.  

For kommende sesong er vi allerede i gang med å planlegge en 5 dagers tur inkl. opphold på Gøysa 

Gard, tur til Preikestolen, Vindalen – Flørli i tillegg til flere aktiviteter. 

 

Gøysa Gard:  

Består av et gammelt tømmerhus fra 1860, samt et nyere påbygg.  Videre har tunet en eldre låve.  

Det gamle huset har i dag synlige tømmervegger, og fremstår i gammel stil, mens påbygget har alle 

fasilitet som en forventer. Vi ønske å bevare meste mulig av det gamle huset, blant annet ved å sette 

opp noen stedbygde senger i gammel stil. I tillegg ser vi at det er behov for å styrke og utvide toalett 

og sanitærforholdene for å kunne tilby den komfort som forventes i dag.     

På uteområdet er det behov for å oppgradere parkering og biloppstillingsplasser for å unngå biler 

inne på selve tunet. På baksiden av låven hvor det i dag er et oppgruset området som tidligere ble 

benyttet til lufteområdet for hest, ønsker vi å lage ny parkeringsplass.  

Det vil også være behov for tilrettelegging av uteområder med sittegrupper og grillplasser.   

Gården har også 2 gamle siloer. I den ene av disse ønsker vi å lage til en spektakulær overnatting med 

en enkel dobbelseng og felles sanitæranlegg.   

Lokalene oppe på låven ønsker vi å bruke til selskapslokaler ifm små og store tilstelninger for 

bedrifter, sluttede lag og lokale arrangement. Selv om reisverk og struktur er av god kvalitet, er det 

behov for en generell oppgradering av låven for at den skal bli helt tett og mer egnet til formålet.   

På Gøysa Gard ønsker vi også å etablere en liten kaffe for salg av kaffe, is og enkle småretter til 

turister, lokalbefolkning og andre forbipasserende. Lokalmat produsenter som vi etablerer samarbeid 

med og som ønsker det skal også få mulighet å selge sine produkter hos oss.   

Planene våre er å benytte dagens bygningsmasse, og ta vare på den dyrka marka hvor vi ønsker mest 

mulig aktivitet i form av beitende dyr.  

Vi ønsker å tilby meste mulig aktiviteter på gården både for turister og lokalbefolkningen. Dette kan 

være i form av grillfester, familiedager, markedsdager, pubkvelder og andre arrangement.  

Hovedmålgruppen i sommerhalvåret vil være tilreisende turister, mens vi i vinterhalvåret vil arbeide 

mot bedriftsmarkedet for kurs & konferanse, teambuildling etc. 

 

Hva søker vi støtt til: 

Kjøpet av gården er finansiert med egenkapital fra eiere på totalt 4.500.000, i tillegg til finansiering i 

bank. Men vi ser at det er stort behov for investeringer for å raskt kunne utvikle dette til en levende 

gjestegård som har de fasiliteter tilreisende gjester forventer seg i dag.   

Derfor tillater vi oss å søke om følgende tilskudd: 

Markedesføring:    

Explore Lysefjorden AS vil kjøpe ut nettportalen som er etablert av Tor 
Anders samt videreutvikle denne. (kostnader for eksisterende 
nettside)   

70.000 Vedlegg 1 

Videreutvikling/oppgradering av nettsiden. (estimat) 
Markedsføring og profilering av dette nye overnattingstilbudet samt 
de andre lokale aktørene som er å finne på denne nettsiden.  
(ny logo, google annonser, reklamemateriell etc.) 

100.000  
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Produksjon av video for markedsføring på sosiale medier samt 
kostader for å promotere denne (estimat) 

50.000  

Medlemskap/markedsføring i Reisemål Ryfylke 15.000  

Egeninnsats markedsføring ifm klargjøring og tilrettelegging av 
booking på Airbnb, Booking.com og egne nettsider. (100t x 350nok/t) 
(estimat) 

35.000  

SUM: 270.000  

Infrastruktur/oppgradering:    

Tilrettelegge for mer parkering utenfor gårdstunet.  
(se tilbud fra Entrepenør Oaland)  

45.000 Vedlegg 2 

Nye toalett, sanitæranlegg i løe (dusj/toalett) og nytt lite kjøkken i 
gammel del.  
Se vedlagt tilbud fra Sveinsvoll Rør AS (pluss estimert pris for kjøkken) 

110.000 Vedlegg 3 
 

Utendørs belysning (estimert) 50.000  

Oppgradering av eksisterende vedfyrt varmeanlegg til et mer 
energisparende og fremtidsrettet anlegg. (solvarme eller luft/vann 
anlegg) 
Se vedlagt tilbud fra Sveinsvoll Rør AS 

200.000 Vedlegg 3 

Etablering av hagestue/utendørs samlingsplass m/utekjøkken, grill 
etc. Dette vil primært være for gjester, men vil også kunne lånes av 
fastboende til små sluttede lag. (estimert) 

200.000  

Gamle delen av huset, senger i gammel stil (se tilbud Snekker Steffan) 75.000 Vedlegg 4 
 

Tilrettelegging av spesiell overnatting i silo (estimert) 40.000  

Skifte ut gammelt asbest tak med nytt tømmertak på låve, samt skifte 
ut bølgeblekk vegger med tømmervegger for et mer helhetlig 
utseende. (se vedlegg fra Forsand Byggservice AS) 

730.000 Vedlegg 5 

Støtte til arkitekt ifm forprosjekt for å utarbeide helhetlig plan for 
eiendommen. (estimert) 

150.000  

Lekeapparater til bruk for både gjester og fastboende 150.000  

SUM: 1.750.000  

Kommunikasjonstiltak iht kraftfondet pkt 4 :   

8 sykler til utleie stasjonert på gården for at turister kan utforske 
bygda.  
Ikke bare egne gjester, men til generelt utleie for alle som ønsker. 

60.000  

Båt til transport, fiske og små guidede turer innover fjorden. Denne vil 
også brukes ifm pakketurer og fjellturer om gjester f. eks. vil gå fra 
Refså til Preisestolen.  

150.000  

SUM:  210.000  

Vi søker om følgende tilskudd: 

- Markedsføring, 50% av 270.000 = 135.000,- 

- Infrastruktur/oppgradering, 50% av 1.750.000 = 875.000,- 

- Kommunikasjonstiltak, 50% av 210.000 = 105.000,- 

 

Totalt søker vi dermed om 1.115.000,- i tilskudd. 

Vi gjør også oppmerksom på at vi gjør betydelige investeringer som det ikke er søkt støtte til i form 

av innventar, oppgradering av hage/uteområde og annet løsøre. 

 

Ved godkjenning av omsøkt beløp vil vi kunne ha en fullt operativ, og godt utrustet gjestegård hvor vi 

kan motta gjester allerede til kommende vår. Da vil vi ha et veldig godt utgangspunkt for å kunne 

utvikle ytterligere tilbud på gården, samt pakketurer sammen med andre lokale aktører for å få 

gjester til å bli boende over lengre tid og i større deler av året. 

Dersom denne planen kan realiseres, vil vi kunne arbeide videre med utvidelsesplaner av låven, cafe 

og mer overnatting på et mye tidligere stadie enn om vi må utføre de omsøkte tiltak etappevis pga 

mangel på kapital.  
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Budsjett: (vedlegg 6) 

Vi har utarbeidet budsjett som viser at ved 80 utleiedøgn, som er 21,5% av kapasitetsutnyttelse (dvs 

rett over 2 mnd) så vil vi dekke inn løpende driftskostander.  Vi tror imidlertid det er store mulighet 

til å utvide dette, både mhp antall utleiedøgn, samt at utvikling av turer og flere opplevelser, salg av 

kiosk varer og lokalprodusert mat og produkter vil gi godt bidrag til omsetning og resultat.  

 

Nytteverdi 

Som beskrevet tidligere i denne søknad, så tror vi at denne nettportalen vår vil være en viktig 

markedsføringsplattform for alle reiselivs aktørene i Lysefjordområdet. Vi ønsker at fleste mulig av de 

lokale aktører markedsføres her. Å ha en felles lokal reiselivsportal hvor turister kan finne all info de 

trenger vil ha stor nytteverdi for både oss og den enkelte aktør i form av mersalg og flere turister i 

bygda. Vi ønsker breiest mulig samarbeid med alle aktører for å få en felles markedsføring.  

Utover markedsføring og mersalg, vil vi skape et levende samlingspunkt for lokalbefolkningen, og 

Gøysa Gard vil kunne gi verdifulle arbeidsplasser innenfor reiselivsnæringen. Når vi kommer i full 

drift, vil dette kunne være en veldig spennende og lærerik sommerjobb for lokal ungdom.   

Første driftsår vil mesteparten av arbeidet foregå på dugnad blant eierne, men på sikt har vi 

forventning om at det vil være behov for 4-5 arbeidsplasser her i sommer sesongen, i tillegg til 1-2 

personer i 100% stilling. Disse arbeidsplassene til være bl.a. for mottak av turister, vask/matlaging, 

guiding på fjellturer/sykkelturer & båtturer, bemanning av cafe osv.   

 

Oppsummert 

Vi håper Forsand Kommune og politisk ledelse er villing til å støtte opp under en ny og spennende 

satsning innen reiselivet som vil fremme alle de lokale aktørene, og bidra til flere besøkende som bor 

over lengre tid, med mål om helårsdrift. Vår satsning vil ikke vil gå på bekostning av andre aktører i 

området, men tvert om forhåpentligvis gi endra bedre markedsføring og mersalg gjennom et tett 

samarbeid for å skape flere autentiske og spennende opplevelser. 

Vedlagt er Innovasjon Norges turistundersøkelse for 2018 (vedlegg 7). Denne undersøkelsen 

underbygger vårt konsept med tanke på form for overnatting, i tillegg til naturbaserte og kulturelle 

opplevelser som vi ønsker å tilby.  

 

Vår satsing på Gøysa Gard passer også godt inn i Reiselivsstrategien til Nye Sandnes (vedlegg 8), og vi 

mener å kunne bidra til å løse flere av utfordringene som denne strategien peker på.  

Vi håper derfor på positivt og snarlig behandling av denne søknaden.  

 

Med vennlig hilsen 

Explore Lysefjorden AS 

 

Katrine Persche 

Nina Loose 

Laila Haukelid 

Tor Anders Berge 

Pål Maudal 

Trond Haukelid 
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1.0 Innledning og bakteppe 
 
1.1 Prinsippdokument for Nye Sandnes 
Sandnes kommune og Forsand kommune blir en ny sammenslått kommune fra 1. januar 
2020. Det er vedtatt et prinsippdokument for den nye kommunen. Dokumentet peker på to 
næringer som skal prioriteres og satses særskilt på; reiseliv og havbruk.  
 
I dokumentet står det om næringsutvikling: ”Ny kommune skal, i kraft av sitt areal, legge til 
rette for et allsidig næringsliv. Økt verdiskaping gjennom flere arbeidsplasser og aktiv 
tilrettelegging for nye næringsklynger skal ha høy prioritet i kommunens næringspolitikk.  Ny 
kommune har behov for en næringsenhet som både kan være pådriver og tilrettelegger. 
Konsesjonsavgiftene (avgift fra konsesjon/kraft) som er lovbestemt, skal brukes til 
næringsutvikling/ infrastrukturtiltak/ turisme.”  
 
Videre står det om turisme spesielt: ”Tilrettelegging og utvikling av en mangfoldig 
turistnæring skal ha høy prioritet. En slik satsing, sammen med muligheten for å 
videreutvikle turismen knyttet til Lysefjorden, Preikestolen og Kjerag skal prioriteres som 
tiltak for økt verdiskapning. Ny kommune har et potensiale til å utvikle grønn turisme. Det 
betyr for eksempel at grønne områder gjøres tilgjengelige for allmennheten. Opplevelse og 
friluftsliv, folkehelse og gårdsturisme vil her være sentrale oppgaver. Ambisjonen skal være å 
bli blant landets mest attraktive turist- og opplevelsesmål i framtiden.” 
 
1.2 Bærekraftig reisemål - overordnet 
I tillegg er det en viktig forutsetning at Lysefjorden er klassifisert som bærekraftig reisemål. 
Bærekraft må ligge til grunn for og er en forutsetning for alt reiseliv i regionen. For at en i 
2020 skal være i stand til å satse på en videreutvikling av en bærekraftig reiselivsnæring 
trengs et strategisk grunnlag. Innovasjon Norge definerer bærekraftig reiseliv med ti 
prinsipper etter malen til FNs tolv prinsipp. En kan ikke utelate det ene til fordel for et annet 
da alle skal fungere sammen i en helhet på reisemålet.  
De ti prinsippene for bærekraftig reiseliv er gjengitt i punkt 6.7 - side 10.. 
 
 

2.0 Kommunens rolle i reiselivssatsingen 
Kommunens rolle knyttet til reiselivssatsingen kan beskrives som følger: 
 
2.1 Gi rammebetingelser: Gjennom politiske føringer, kommunal planlegging og 
saksbehandling være en rammesetter; gi aktørene rammer for egenutvikling. 
 
2.2 Tilrettelegge infrastruktur: Tilrettelegge for reiselivsproduktet, ved å bidra til 
samferdselsløsninger, toaletter, strømkapasitet, turstier, gågater, badeplasser, parker og 
annet som til sammen utgjør totaltilbudet og bidrar til destinasjonens attraksjon.  
 
2.3 Bidra til næringsutvikling: Stimulerer næringsutvikling, opprette og forvalte 
utviklingsfond, stimulere til engasjement og utvikling i destinasjonsselskapene og 
utviklingsselskap og der det er naturlig, være prosjektleder/prosjektledelse som generer 
næringsutvikling i kommunale, regionale, nasjonale og internasjonale prosjekter 
 
2.4 Være vertskap: Ansvar for turistinformasjon, informasjon, skilting og kart. 
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3.0 Hovedutfordringene - nå-situasjonen 

 
Hovedutfordringene som skal løses i denne strategien: 
 

 å få til helårsturisme 

 økte adkomstmuligheter ved forbedret infrastruktur 

 bedre informasjon om adkomstmulighetene ved hjelp av nye digitale verktøy 

 få turistene inn i Lysefjordområdet via Sandnes (Høgsfjord)  

 holde turisten lengre i regionen 

 oppskalering av en rekke småbedrifter med vekstpotensial 

 
 
 
4.0 Mål for reiselivssatsingen i Nye Sandnes 
 
 
4.1 Hovedmål 
Hensikten med strategien er å se på muligheter som kan forsterke reiselivsarbeidet og skape 
nye arbeidsplasser.     - fra vedtaket i bystyret/kommunestyret  
 
4.2. Målene utdypet 

 Målet er å skape flere helårs arbeidsplasser i Nye Sandnes. På bakgrunn av NHOs 
nullpunktsanalyse skal det fastsettes et konkret mål for antall arbeidsplasser. Dette 
skal vurderes opp mot den effektiviseringsgevinsten digitaliseringen vil gi.  
 

 Det skal etableres minst ett stort nytt tilbud innen aktivitetsbasert 
opplevelsesturisme innen 2021 for å øke verdiskapningen ved å holde turisten lengre 
i regionen. Utredning av dette kan starte umiddelbart. 
 

 Videreutvikling av natur- og kulturbaserte opplevelser. 
 

 Gjøre produktene og opplevelsene mer tilgjengelige både fysisk og digitalt. 
 

 
 
5.0 Strategier 
 
En strategi består av tre hovedelementer: Det første er utgangspunktet, nåsituasjonen, der 
vi er i dag (gjengitt i pkt 3.0). Det andre er målet, der vi ønsker å være (gjengitt i pkt 4.0). 
Til slutt kommer strategien som er de veivalg vi må ta for å komme fra der vi er til der vi 
ønsker oss.  
 
Valg er den viktigste og vanskeligste delen av en strategiprosess og en god strategi skal være 
tydelig slik at den er enkel å oppfatte. En strategi skal i utgangspunktet ikke inneholde 
konkrete handlingspunkter, men må følges opp av en handlingsplan med virkemidlene som 
gjenspeiler strategiens hovedpunkter. Strategivalgene vil ha konkrete følger for 
handlingsplanen.  
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          Foto: VisitNorway 

 

 
5.1 Strategi 1 - INFRASTRUKTUR 
 
Nye Sandnes vil jobbe aktivt for å bedre infrastruktur og øke attraktiviteten og 
tilgjengeligheten til egen kommune for turistene som kommer til vår region. 
 

Kommentar til strategien 
Kommunen vil ta en aktiv rolle både som tilrettelegger og pådriver for bærekraftige 
infrastrukturtiltak som forbedrer reiselivsproduktet Nye Sandnes. Dette inkluderer 
også digitalisering og informasjon både for tilreisende og egne innbyggere. Det må 
særlig tas hensyn til at verden er digitalisert. Den store målgruppen er de såkalte 
«millennias», født rundt 1990 og utover. De har aldri vært uten nett. De søker 
opplevelse og inspirasjon. Lysefjorden med alle tilbud rundt er et perfekt reisemål for 
disse. Den digitale forbruker forventer sømløshet mellom kanaler, er opptatt av 
tjenester og opplevelser, krever god service i alle ledd og forventer skreddersøm. Big 
data gjør slik målretting mulig. 
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Illustrasjon: Link Arkitektur  ”Mulighetsstudie av Lauvvik som turistdestinasjon” 

 

5.2 Strategi 2 - NÆRINGSUTVIKLING  
 
Nye Sandnes skal være en JA-kommune overfor aktørene i reiselivet og med ulike 
virkemidler gjøre reisemålet interessant for investorer og andre aktører. 
   

Kommentar til strategien 
Nye Sandnes vil være en kommune der ”me seie ja så sant me kan og bare nei så sant 
me må…” for å hjelpe og utvikle reiselivsnæringen for å sikre lokal verdiskaping. 
Reiselivsbedrifter skal bli godt tatt i mot i Nye Sandnes, gründere skal få veiledning og 
kommunen vil kontinuerlig vurdere ulike program og tiltak for oppskalerings-
bedrifter. Det er særlig viktig å hjelpe bedrifter med kommersialisering og til å kunne 
drive hele året. Lysefjorden utvikling skal være et viktig verktøy i næringsutviklingen. 
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Foto: Knut Wolden, Norges geologiske undersøkelse. 

 

5.3 Strategi 3 - OMDØMMEBYGGING OG ATTRAKTIVITET 
 
Nye Sandnes vil satse på bærekraftig opplevelsesbasert aktivitetsturisme og friluftsliv. 
Dette må gjenspeiles i produktutvikling og profil for egen næringsutvikling. 
 

 
Kommentar til strategien 
Lokal kultur og natur er råvarene i den raskt voksende opplevelsesturismen. 
Opplevelsesturismen benytter seg av natur og kultur som utgangspunkt for unike 
opplevelser. Den inkluderer det man ser, lukter, hører og smaker - og hva man føler 
som et resultat av dette. Disse kildene til opplevelse kan ikke eksporteres, men må 
nytes på stedet. Samtidig må hensynet til natur og miljø sikre at man ikke bruker opp 
råvarene. Potensialet for vekst og utvikling er stort, men må skje bærekraftig. I Nye 
Sandnes kan turisten tilbys spesielle, unike opplevelser, som ikke kan oppleves andre 
steder. Dette omfatter også arrangementer innen kultur og idrett. Arrangementer 
knyttet til idrett og opplevelser har fått en posisjon og bidrar til omdømmebygging og 
er med å styrke attraktiviteten. Dette gjelder særlig Blinkfestivalen, Nordsjørittet og 
Lysefjorden Running. 
 
Forsand kommune er medlem i Reisemål Ryfylke og Sandnes kommune medlem i 
Region Stavanger. Region Stavanger har også ansvar for turistinformasjon i Sandnes.  
Organiseringen i form av destinasjonsselskap er som annen næring i stadig utvikling. 
Destinasjonsselskapene i Rogaland har i 2018 opprettet et samvirke for samkjøring og 
samarbeid om markedsføringen av Rogaland. Nye Sandnes vil være medlem i begge 
destinasjonsselskap, men vil jobbe aktivt for en sammenslåing til ett felles selskap for 
hele Rogaland slik det foreligger planer om. Vi støtter tanker om at det nye 
destinasjonsselskapet skal kan hete Region Preikestolen, på engelsk The Pulpit Rock 
Region. 
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6.0 Faktagrunnlag, analyser, utfordringer 
 
6.1 Reiselivsutviklingen generelt 
Reiselivsnæringen et verdens raskest voksende næring, og innen 2030 er det spådd at den 
globale turismen vil vokse med 66% (Kilde; UNWTO-prognoser). Ferie- og fritidssegmentet 
har de siste årene hatt en formidabel vekst og det er de europeiske nærmarkedene som 
vokser mest, i tillegg til Asia. Sommersesongen har utvidet seg fra å i hovedsak gjelde 
pluss/minus juli, til nå å strekke seg fra påske til langt ut i oktober. Veksten har ført til flere 
nyetableringer i næringen med hovedvekt på opplevelsesaktører og nye konsepter. Utvikling 
av nye pakkeløsninger, rundturer og kommersialisering har i tillegg bidratt til en bedre 
spredning av turiststrømmene og økt verdiskapning.  
For at Norge og Rogaland skal kunne ta sin del av reiselivsveksten, må det offentlige løse 
sine primæroppgaver på en bedre og mer tidsriktig måte. Hvis ikke hemmes reiselivet som 
en moderne og digitalisert næring. Effektiv transport med fly, buss, ferge og tog er en 
offentlig primæroppgave. Det er viktig å sørge for at offentlige virkemidler er tilpasset 
tjenestesektoren og reiseliv.  
 
 
6.2 Fjord Norge  
Dette er en analyse som ligger til grunn for Fjord Norges arbeid med ny strategi: 
 

 
 
6.3 Ryfylke 
Fra reiselivsplanen for Ryfylke: ”Samstundes er det ei utfordring at det i for liten grad har 
styrka det lokale og regionale næringslivet i Ryfylke, i alle høve sett i forhold til 
forventningane. Det vert såleis ei viktig strategisk utfordring at ein større del av dei mange 
som vitjar området, finn vegen til fleire attraksjonar og reiselivsbedrifter i Ryfylke før dei 
reiser frå oss. Me ynskjer folk inn– og vidare gjennom Ryfylke. 
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6.4 Forsand 
Fra næringsplanen: Reiselivet i Forsand består for det meste av småskala 
næringsvirksomheter. Det er flere som driver med utleiehytter, camping, bed/breakfast, 
kafé og kioskdrift. Det er hovedsakelig Lysefjorden, Preikestolen og Kjerag som trekker 
turister til kommunen, men det er også andre godt besøkte unike naturområder slik som 
Røssdalen, Vindalen, Flørli, Songesand, Leite (Skrøylå) og Uburen. Hotel er det ikke i 
kommunen. Områdene som er viktige i reiselivssammenheng er merket på plankart som 
«kjerneområder reiseliv». Det er flere reiselivsselskap spesielt knyttet til Lysefjorden, som 
driver et langsiktig og godt arbeid med å utvikle turisttilbud langs og i fjorden. Reiseliv er det 
næringsområdet som har størst potensiale for vekst og utvikling og må stimulerast på flere 
områder for at Forsand kommune skal få ut potensialet som ligg i næringen. Det bør satses 
på få men gode tiltak som gjennomføres 100%. Videre er det viktig å følgja opp det arbeid og 
tiltak som Lysefjorden utvikling har planar for i og langs Lysefjorden. Spesielt prosjektet: 
”Legg dei at pengar” som LU driv, vil være naturlig å følgja opp for å nå reiselivsmåla i 
planen. Forsand kommune er kanskje ikke den største reiselivskommunen, men er heilt klart 
en av de viktigste i landet med de juvelene som en finner langs Lysefjorden.  
Reiselivsnæringa er sammensatt og ulike tiltak trengs for å nå de enkelte mål. Hotell er et 
tiltak som vil kunne gi stor gevinst for at Forsand skal være en attraktiv plass å forlenge 
besøket. Vinteraktiviteter i Forsand kommune er et tiltak som vil kunne gi et mer stabilt 
aktivitetstilbud gjennom året. Disse to tiltakene vil kunne komplettere reiselivsnæringa i 
kommunen.  
 
6.5 Sandnes 
Sandnes kommune og handels- og reiselivsaktører har en viktig og vesentlig rolle for å 
utnytte muligheten og potensialet som ligger klart. 
Sandnes kommune gir i dag tilskudd til destinasjonsselskapet Region Stavanger. Selskapet 
har ansvar for å sette Sandnes på kartet overfor ferie/fritidsgjesten samt møte- og 
kongressgjesten. Kommunen er også medlem i Fjordvegen/Rute 13 som har fokus på reiseliv 
og har aksjer i Lysefjorden Utvikling AS (LU). LU arbeider med nærings-produktutvikling i 
området rundet Lysefjorden.  
Sandnes kommune er også partner i det regionale næringsutviklingsselskapet Greater 
Stavanger. Det gis årlige tilskudd/bidrag til dette arbeidet.  
Sandnes Sentrum AS mottar årlige tilskudd fra Sandnes kommune og gis i tillegg tilskudd til 
konkrete prosjekter som skal fremme aktivitet i sentrum.  
Det er et urealisert potensial innen reiseliv og turisme for Sandnes kommune. Dette er blant 
annet knyttet til utvikling av nye produkter og tjenester innen reiselivet, lokalisering av 
eksisterende opplevelsesbedrifter, samt etablering av hoteller særlig i tilknytning til 
Lysefjorden.  
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6.6 Innspill 
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6.7 Bærekraftig reisemål - de ti prinsippene 
Innovasjon Norge definerer bærekraftig reiseliv med ti prinsipper etter malen til FNs tolv 
prinsipp. En kan ikke utelate det ene til fordel for et annet da alle skal fungere sammen i en 
helhet på reisemålet. Disse 10 prinsippene styrer arbeidet for bærekraft i reiselivet:  
 

Bevaring av natur, kultur og miljø  
 

1. Kulturell rikdom 
Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, 
autentiske kultur, tradisjoner og særpreg. 
2. Landskapets fysiske og visuelle integritet 
Å bevare og videreutvikle landskapskvalitet, både for by og bygd, slik at landskapets 
fysiske og visuelle integritet ikke degraderes. 
3. Biologisk mangfold 
Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere ødeleggelser 
av disse. 
4. Rent miljø og ressurseffektivitet 
Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land (inkludert 
støy), samt og minimere genereringen av deres avfall og forbruk av knappe og ikke-
fornybare ressurser. 

 
Styrking av sosiale verdier 
 

5. Lokal livskvalitet og sosiale verdier 
Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang 
til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial 
degradering og utnytting. 
6. Lokal kontroll og engasjement 
Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht, planlegging, 
beslutningstaking og utvikling av lokalt reiseliv. 
7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte 
Å styrke kvaliteten på reiselivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og 
arbeidsforhold uten diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemminger eller 
andre faktorer. 
8. Gjestetilfredshet, trygghet og opplevelseskvalitet 
Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister 
uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer. 
 

Økonomisk levedyktighet 
 

9. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom 
lokal verdiskapning 
Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsdestinasjoner i et 
langsiktig perspektiv, gjennom å maksimere reiselivets verdiskapning i 
lokalsamfunnet, inkludert hva turistene lagger igjen av verdier lokalt. 
10. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter 
Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsbedrifter i et langsiktig 
perspektiv. 
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7.0 Vedlegg - eksempler på til tak som kan utløses av den enkelte strategi 
 
 
7.1 Eksempler på tiltak som kan utredes eller iverksettes som følge av strategien 
om infrastruktur: 

 arbeide for å realisere veien Espedal - Frafjord 

 utrede hvilke kommunikasjoner vi vil trenge på Lysefjorden og Høgsfjorden i 
framtiden 

 bedre kollektivtilbud i hele kommunen - tilrettelagt for turister (travel as the 
locals) 

 nytt servicebygg Øygardsstøl 

 utvikling Flørli med utgangspunkt i den gamle kraftstasjonen 

 digitalisering og smart teknologi skal gi bedre informasjon om tilbud og transport 
i de rette kanaler 

 kartlegge hvor der er hensiktsmessig å tilrettelegge for næringsareal med formål 
reiseliv 

 turistkontor for Lysefjord-området i Forsand 

 cruisekai på Lauvvik 

 styrke og sikre eksistens av reiseruter som Nasjonal turistvei og Discovery route 
o eks utsiktspunktet på Høllesli 
o arbeide for forlengelse av Nasjonal turistvei til E39 i Sandnes 

 
7.2 Eksempler på tiltak som kan utredes eller iverksettes som følge av strategien 
om næringsutvikling: 

 utvikle Lauvvik som hub for Lysefjord- og Høgsfjordtrafikken (både infrastruktur- 
og næringsutviklingstiltak) 

 utrede etableringen av et kraftsenter for reiselivsnæringen gjerne i tilknytning til 
Lysefjorden Utvikling 

 vurdere et utviklingsfond for næringsutvikling til prosjekter som gir økt 
verdiskapning i reiselivsnæringen 

 bruke kommunikasjon som virkemiddel for å sikre enkel saksbehandling for 
reiselivsbedriftene både internt i kommunen og overfor bedriftene 

 
7.3 Eksempler på tiltak som kan utredes eller iverksettes som følge av strategien 
om omdømmebygging og attraktivitet: 

 det utarbeides en egen handlingsplan for omdømmebygging og attraktivitet 

 digitalisering av opplevelseskart og veiledere 

 styrke bidraget til markedsføring og destinasjonsutvikling  
 

 
 

 

31



Vedlegg 1 

 

 

Vedlegg 2
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Vedlegg 3 
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Vedlegg 4  
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Vedlegg 5 
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Vedlegg 6 
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sesong
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• På løen er det i dag kledning
av varierende type og farge i
tillegg til en del råteskader. 
For å få en ny, tett og helhetlig
løsning, vil vi skifte til normal 
trekleding på alle veggene.

• I tillegg ønsker vi å fjerne
gamle aspest plater på taket å 
legge nytt isolert tak for å kunne
bruke lokalene hele året.. 

• Denne løsningen vil bidra til et 
tett, lunt og fint lokale oppe på
låven som kan brukes året rundt
til diverse arrangement
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Eksempelbilde for å vise hvilken type 
seng vi ønsker i gammel del av bolig.
Den endelige løsningen blir noe
enklere og i lysere farger.
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Nytt lite kjøkken i gammel del av bolig da denne skal leies ut som egen del.

44



© Anton Ligaarden / Visitnorway.com

TURISTUNDERSØKELSEN

S O M M E R S E S O N G  2 0 1 8  |  I N N O V A S J O N  N O R G E

45



2

INNHOLD I RAPPORTEN
Innledning 3

Oppsummering av funn 5

Tema 1: Et bredere bilde av den norske turismen 5

Tema 2: Turistenes forbruk i løpet av sommeren 9

Tema 3: Hva er turistenes oppfatning av Norge? 17

Tema 4: Hva gjør turistene i sommersesongen? 23

Tema 4: Regionale forskjeller 28

Metode og begrepsdefinisjoner 34

© Christian Roth Christensen / Visitnorway.com

46



FORMÅLET MED TURISTUNDERSØKELSEN ER Å GI VIKTIG INNSIKT OG KUNNSKAP OM 

TURISMEN I NORGE

Epinion har i 2018 gjennomført Turistundersøkelsen på vegne av Innovasjon Norge i samarbeid 

med lokale aktører over hele landet. Turistundersøkelsen er dermed en landsdekkende 

undersøkelse som gjennomføres med det formål å avdekke turismens betydning for norsk 

økonomi, samt gi innsikt og kunnskap som kan bidra til å forbedre det norske reiselivsproduktet. 

Denne er i 2018 blitt gjennomført for sjette gang, men med et nytt design.

UNDERSØKELSEN GJENNOMFØRES SOM EN INTERVJUUNDERSØKELSE MED TURISTER I HELE 

LANDET OG GIR NÅ ET BREDERE BILDE

Fra og med 2018 har Turistundersøkelsen blitt gjennomført med et nytt undersøkelsesdesign. 

Undersøkelsen gjennomføres ved bruk av nettbrett som personlige intervju rundt omkring i hele 

landet. Inntil videre er dette den sikreste måten å samle inn kunnskap om denne målgruppen 

for å kunne gi et helhetlig bilde av turistene.  

Undersøkelsen dekker nå en vesentlig bredere populasjon ved at innsamlingen foregår på flere 

ulike typer intervjusteder. I dag blir intervjuene også gjennomført ved turistattraksjoner, 

skianlegg, havner, lufthavner m.m Endringen innebærer at vi nå får et mer helhetlig bilde av 

turistene enn tidligere, noe som gir flere spennende markeder og målgrupper. 

DENNE RAPPORTEN GIR ET INNBLIKK I TURISMEN I NORGE I LØPET AV SOMMERSESONGEN 

2018 – FRA FLERE ULIKE VINKLINGER

Rapporten har fokus på turistene i Norge i sommersesongen 2018, som er definert som 

månedene fra mai til og med august. Den består av intervju med i alt 5 836 norske og 

utenlandske ferie- og forretningsreisende turister. Datagrunnlaget er samlet inn av Epinion og 

vektet opp mot de kommersielle overnattinger i hele perioden. 

Rapporten er delt inn i fem ulike tema. Hvert tema begynner med en kortfattet beskrivelse av 

innhold og de viktigste konklusjoner, før det på de påfølgende sider presenteres inngående 

resultater for det tema som avsnittet omhandler. I siste avsnitt presenteres en inngående 

forklaring av metoden som er benyttet, samt at det defineres noen begrep som brukes 

gjennomgående i rapporten. Dersom du ønsker å se mer av datagrunnlaget som ligger til grunn 

for rapporten henvises det til bakgrunnsrapporten. Det vil i den kommende periode også 

publiseres noen spennende målgrupperapporter som ser mer utdypende på spesifikke 

markeder og målgrupper. Alle rapporter vil være tilgjengelig på Innovasjon Norge sine nettsider: 

www.visitnorway.no/innsikt/turistundersokelsen/

De endringer som er gjort i undersøkelsesdesignet betyr at det kan være vanskelig å 

sammenligne resultatene med tidligere års Turistundersøkelser, hvor det altså kun ble 

gjennomført intervju ved kommersielle overnattingssteder.

God leselyst!

INNLEDNING © CH/visitnorway.com

47

http://www.visitnorway.no/innsikt/turistundersokelsen/


TEMA 1: ET BREDERE BILDE AV DEN NORSKE TURISMEN

Utvidelsen av Turistundersøkelsen betyr at det nå er mulig å få 

et mer heldekkende bilde av den norske turismen, samt 

muliggjør dypdykk i mer nyanserte målgrupper. Undersøkelsen 

fanger nå 32,3 millioner flere overnattinger enn tidligere, 

hvorav flesteparten av disse overnattingene er i løpet av 

sommersesongen.

TEMA 2: TURISTENES FORBRUK I LØPET AV SOMMEREN – ET 

TOTALFORBRUK PÅ 59,2 MILLIARDER NORSKE KRONER MED 

50,1 MILLIONER OVERNATTINGER

I løpet av sommersesongen 2018 har turistene foretatt totalt 

50,1 millioner overnattinger og har et samlet totalforbruk på 

59,2 milliarder norske kroner. Flesteparten av overnattingene 

er knyttet til ferie- og fritidsreisende. 

Asia, USA og Tyskland har det høyeste totalforbruket, men 

driverne av totalforbruket varierer i stor grad mellom de tre. 

For Asia og USA er et høyt gjennomsnittlig døgnforbruk per 

person en avgjørende faktor for det høye totalforbruket, mens 

det for Tyskland i all hovedsak skyldes et høyt antall 

overnattinger. 

TEMA 3: HVA ER OPPFATNINGEN AV NORGE? ER NORGE 

BÆREKRAFTIG? – DET ER HØY SAMLET TILFREDSHET OG 

ANBEFALINGVILLIGHET BLANT SAMTLIGE TURISTER

Det er høy alt i alt tilfredshet og anbefalingsvillighet uavhengig 

av nasjonalitet. Nesten samtlige målte forhold scorer høyt, 

hvorav det i all hovedsak kun er priser i forhold til kvalitet som 

scorer noe lavere enn de øvrige målte forholdene, samt at det 

er det forholdet med størst ulikheter mellom norske og 

utenlandske turister. 

Flesteparten opplever Norge som et bærekraftig turistmål, 

men her er det forskjeller i vurderingen mellom markedene, 

samt mellom regionene. Når spørsmålet om bærekraft settes i 

lys av alt i alt tilfredshet og anbefalingsvillighet, kommer det 

tydelig frem hvor viktig dette tema er for turismen i Norge.

TEMA 4: HVA GJØR TURISTENE I SOMMERSESONGEN? –

NATUROPPLEVESER ER VIKTIG FOR FERIEN I NORGE

Naturopplevelser vurderes generelt som de viktigste 

aktivitetene når sammenlignet med de to andre 

aktivitetsbatteriene. Det er relativt store forskjeller i 

vurderingen av viktighet av de ulike målte aktivitetene, men 

markedene seg i mellom er nokså entydig i sin vurdering.

Tyskland, Nederland, Italia og Spania har de største andelene 

av aktive turister, mens Italia og Spania, Asia og USA har de 

største andelene av kulturturistene. Italia og Spania er dermed 

det markedet med størst andel både aktive- og kulturturister.

TEMA 5: REGIONALE FORSKJELLER - JA, REGIONENE SKILLER 

SEG FRA HVERANDRE PÅ FLERE ULIKE ASPEKT

Overordnet kommer Østlandet (eksl. Oslo & Akershus) ut som 

den regionen med høyest totalforbruk og antall overnattinger i 

løpet av sommersesongen 2018. Ved videre kategorisering av 

turistene som «rundreiseturister» eller «regionsturister» (se 

definisjon i avsnitt 5) ser man at Norges geografiske utforming 

gir utslag. Tallene viser f. eks. at midt-Norge i større grad 

oppgis som en del av en rundreise enn f.eks. Nord-Norge. 

Østlandet og Vestlandet er de regionene med størst andel 

turister med overnatting, hvorav Vestlandet også er en av de 

regionene med størst andel regionsturister. 

Regionene skiller seg også når man ser nærmere på ulike 

aldersgrupper. Det vises f.eks. at det er flere blant den yngste 

aldersgruppen (18-34 år) som reiser til Vestlandet og Oslo & 

Akershus, mens det blant den eldste aldersgruppen (56+ år) i 

større grad reises til Nord-Norge og Trøndelag. 

4

OPPSUMMERING AV FUNN
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TEMA 1: ET BREDERE BILDE AV 
DEN NORSKE TURISMEN

I dette avsnittet utdypes utvidelsen av Turistundersøkelsen i konkrete tall 

samt gir en videre introduksjon til hvilken innsikt som nå er tilgjengelig for å 

kunne gi et bredere bilde av turismen i Norge. 

Turistundersøkelsen fanger nå 32,3 millioner flere overnattinger enn tidligere, 

noe som tilsvarer en økning i overnattingsvolum på omkring 64%. 

Flesteparten av disse overnattingene er foretatt i løpet av sommersesongen. 

For de utenlandske turistene består de ekstra overnattingene som nå fanges i 

stor grad av andre typer betalte overnattinger, slik som f.eks. privat leie, 

Airbnb mv. Denne økningen gir nye muligheter for videre dypdykk i mer 

nyanserte målgrupper og markeder.

© Anton Ligaarden / Visitnorway.com
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Utvidelsen av Turistundersøkelsen betyr at det nå er mulig å få et mer 

heldekkende bilde av den norske turismen, samt muliggjør dypdykk i mer 

nyanserte målgrupper enn tidligere.

Tidligere ble Turistundersøkelsen gjennomført ved utvalgte kommersielle 

overnattingssteder, hvilket medførte at undersøkelsen fanget bestemte typer 

av turister. De turister som overnatter ved kommersielle overnattingssteder, 

som f.eks. hotell og større campingplasser, er typisk eldre som har et høyt 

døgnforbruk og benytter seg av kulturelle tjenester. Videre er eksterne 

markeder godt representert i denne gruppen turister, i likhet med at de under 

sitt opphold i Norge i stor grad beveger seg i byene fremfor ute på landet. 

Med den nye turistundersøkelsen fanges det nå andre typer av turister, 

hvilket gir et mer nyansert bilde av turismen i Norge. Undersøkelsen kan nå 

også si noe om turister som utelukkende benytter ikke-kommersielle 

overnattingstyper, som f.eks. Airbnb eller camping/hytter utenfor 

campingplasser. I tillegg fanger undersøkelsen også andre turisttyper som 

f.eks. flere unge reisende og VFR-turisme (overnattinger hos venner og 

familie). 

6

TURISTUNDERSØKELSEN 
FANGER NÅ EN STØRRE DEL
AV DEN NORSKE TURISMEN

TURISTUNDERSØKELSEN FØR

Turistundersøkelsen ble tidligere gjennomført på utvalgte kommersielle 
overnattingssteder, dvs. på hotell og større campingplasser, som også inngår i 
overnattingsstatistikken. 

TURISTUNDERSØKELSEN NÅ

Turistundersøkelsen gjennomføres nå også på andre utvalgte lokasjoner, som 
f.eks. ved turistattraksjoner, skianlegg, på lufthavner mv. Undersøkelsen fanger 
dermed en bredere del av den norske turismen. 
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Ettersom Turistundersøkelsen har fått et nytt design i 2018, fanger 

undersøkelsen nå en større andel av den norske turismen.

Slik det fremgår av figuren til høyre, kan turistenes overnattinger deles inn i 

tre forskjellige typer overnattinger; 1) Hotellovernattinger som rapporteres og 

dermed registreres i overnattingsstatistikken, 2) Øvrige typer av overnattinger 

som rapporteres og registreres i overnattingsstatistikken, samt 3) 

Overnattinger som ikke rapporteres og derfor heller ikke registreres i 

overnattingsstatistikken. 

Tidligere har Turistundersøkelsen utelukkende dekket overnattinger som ble 

registrert i overnattingsstatistikken (både hotell og øvrige typer), men utvides 

nå til også å dekke øvrige overnattinger utenfor overnattingsstatistikken. 

Dette medfører dermed et innblikk i 32,3 millioner flere overnattinger enn 

tidligere, noe som tilsvarer en økning i overnattingsvolum på omkring 64%.

7

TURISTUNDERSØKELSEN 
DEKKER NÅ 32,3 MILLIONER 
FLERE OVERNATTINGER I 
SOMMERSESONGEN

10,5

7,3
32,3

Hotellovernattinger (overnattingsstatistikken): Hotell, motell og lignende.

Øvrige overnattinger (overnattingsstatistikken): Campingplasser, hyttegrender, 

vandrerhjem.

Øvrige overnattinger (utenfor overnattingsstatistikken): Alle typer av overnattinger som 

ikke innrapporteres. Dette gjelder f.eks. overnattinger i leid/lånt hytte, Airbnb, 

overnattinger hos venner, familie, bekjente mv. 

32,3 millioner 

overnattinger

som frem til nå ikke har 

inngått i Turistundersøkelsen, 

men som nå i større omfang 

fanges i det nye designet.

Samlet antall overnattinger i norge i sommersesongen 2018

17,8 millioner 

overnattinger

som frem til nå har inngått i 

Turistundersøkelsen.
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Blant de 32,3 millioner flere overnattinger som Turistundersøkelsen nå 

dekker, utgjør norske overnattinger en særlig stor andel.

Norske overnattinger utenfor overnattingsstatistikken er estimert til å 

utgjøre 31,8 millioner, mens de utenlandske overnattinger utenfor 

overnattingsstatistikken kun er estimert til de resterende ca. 600 000 

overnattinger i løpet av sommersesongen 2018.

Det høye antallet norske overnattinger utenfor overnattingsstatistikken 

dekker i stor grad over ikke-betalte overnattingstyper, slik som f.eks. 

overnatting hos venner, familie eller bekjente mv. 

For de utenlandske turistene består de ekstra overnattingene utenfor 

overnattingsstatistikken i størst grad av andre betalte overnattingstyper, 

slik som f.eks. privat leie, Airbnb mv. 

Les mer om fordelingen av turistenes samlede antall overnattinger på side 

10.

8

TURISTUNDERSØKELSEN 
FANGER NÅ SÆRLIG FLERE 
NORSKE OVERNATTINGER

Hotellovernattinger (overnattingsstatistikken): Hotell, motell og lignende.

Øvrige overnattinger (overnattingsstatistikken): Campingplasser, hyttegrender, 

vandrerhjem.

Øvrige overnattinger (utenfor overnattingsstatistikken): Alle typer av overnattinger som 

ikke innrapporteres. Dette gjelder f.eks. overnattinger i leid/lånt hytte, Airbnb, 

overnattinger hos venner, familie, bekjente mv. 

Fordeling av turistenes overnattinger

31,8

0,6

4,7

2,6

6,8

3,7

Norske overnattinger Utenlandske overnattinger

43,3 
MILLIONER 
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6,8 
MILLIONER 
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9

TEMA 2: TURISTENES FORBRUK 
I LØPET AV SOMMEREN

I Tema 2 presenteres turistenes forbruk og volum (i form av antall 

overnattinger og størrelse på reisefølge), per av noen utvalgte sentral 

markeder.

I løpet av sommersesongen 2018 har turistene totalt 50,1 millioner 

overnattinger og et samlet totalforbruk på 59,2 milliarder norske kroner. De 

utenlandske turistene har i gjennomsnitt et større reisefølge og flere antall 

overnattinger enn de norske. En stor andel av overnattingene er knyttet til 

ferie- og fritidsreiser. Når det kommer til forbruket er det store variasjoner i 

hva som er hoveddriveren. Asia, USA og Tyskland har det høyeste 

totalforbruket, men hva som driver dette totalforbruket varierer i stor grad 

mellom de tre. For Asia og USA er et høyt gjennomsnittlig døgnforbruk per 

person en avgjørende faktor for det høye totalforbruket, mens det for 

Tyskland i all hovedsak skyldes et høyt antall overnattinger. 

© Christian Roth Christensen / Visitnorway.com
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BETYDELIG FLERE OVERNATTINGER REGISTRERT BLANT NORDMENN

Nordmenn står for omtrent 86% av sommersesongens overnattinger, 

hvorav like i underkant av 90% er ferie-/fritidsreisende. De utenlandske 

står for de resterende 14% av sommersesongens overnattinger, hvorav 

det også her er i underkant av 90% ferie-/fritidsreiser.

HØYERE FORBRUK PER OVERNATTING BLANT UTENLANDSKE 

TURISTER

Tilsvarende som for overnattinger så står nordmenn for omtrent 80% 

av totalforbruket, hvorav 74% tilskrives ferie-/fritidsreisende. Blant de 

utenlandske turister kan omtrent 80% av totalforbruket tilskrives ferie-

/fritidsreisende. Ved nærmere beregning av tallene i figuren 

fremkommer det at de utenlandske har et høyere totalforbruk per 

overnatting enn de norske turistene.

SOMMERSESONGENS 
TOTALFORBRUK OG VOLUM

TOTAL-
FORBRUK

ANTALL
OVERNATTINGER

NORSKE
TURISTER

47,2
MILLIARDER 

KRONER

43,3
MILLIONER 

OVERNATTING

59,2
MILLIARDER KR.

I TOTALFORBRUK

50,1
MILLIONER
OVERNATTINGER

UTENLANDSKE
TURISTER

11,9
MILLIARDER 

KRONER

6,8
MILLIONER 

OVERNATTING

FERIEREISENDE

38,7
MILLIONER

OVERNATTINGER

34,9
MILLIARDER

KRONER

FORRETNINGS-
REISENDE

4,6
MILLIONER

OVERNATTINGER

12,4
MILLIARDER

KRONER

FERIEREISENDE

5,9
MILLIONER

OVERNATTINGER

9,6
MILLIARDER

KRONER

FORRETNINGS-
REISENDE

1,0
MILLIONER

OVERNATTINGER

2,3
MILLIARDER

KRONER
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DET ER VESENTLIGE FORSKJELLER I TURISTENES FORBRUKSMØNSTRE 

PÅ TVERS AV REISETYPE

Totalforbruket består av en sum av følgende forbruksposter; 

overnatting, transport, øvrig, pakke (kun feriereisende), kursavgift 

(kun forretningsreisende).

Det er det øvrige forbruket som utgjør den største andelen for 

samtlige reisetyper, uavhengig av om de er norske eller utenlandske, 

eller ferie- eller forretningsreisende. Øvrig forbruk dekker alt annet 

enn reisekostnader, som f.eks. middager, inngangsbilletter osv. De 

norske ferie-/ og forretningsreisende har et noe høyere øvrig forbruk 

enn de utenlandske. I motsetning har de utenlandske feriereisende et 

høyere forbruk på pakke enn de norske, mens de utenlandske 

forretningsreisende har et høyere forbruk på overnatting enn de 

norske. 

FORDELINGEN AV 
SOMMERSESONGENS 
FORBRUK

Totalforbruket fordelt etter ulike forbruksposter

FORBRUK
OVERNATTING 

FORBRUK
ØVRIG

FORBRUK
KURSAVGIFT

FORBRUK
TRANSPORT

FORBRUK
PAKKEREISE

34,9
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NORSKE
FERIEREISENDE

12,4
MILLIARDER

KRONER

NORSKE
FORRETNINGSREISENDE

9,6
MILLIARDER
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UTENLANDSKE
FERIEREISENDE

2,3
MILLIARDER

KRONER

UTENLANDSKE
FORRETNINGSREISENDE
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VALG AV OVERNATTINGSFORM VARIERER MELLOM MARKEDENE

Som det fremgår av grafen til høyre står de norske ferieturistene for de aller 

fleste av ferieturistenes overnattinger i Norge i løpet av sommersesongen 2018. 

De norske ferieturistene har 38,7 millioner overnattinger, noe som tilsvarer 87% 

av ferieturistenes samlede antall overnattinger. De utenlandske ferieturistene 

har 5,9 millioner overnattinger i Norge, hvilket utgjør de resterende 13% av 

ferieturistenes samlede antall overnattinger.

Fordelingen av de norske og utenlandske overnattingene på ulike 

overnattingstyper viser at det er vesentlige forskjeller. Mens en stor andel av de 

norske ferieturistenes overnattinger særlig avholdes på annen ikke-leid 

overnattingsform (49%), overnatter de utenlandske turistene i stor grad på 

hotell (47%) eller annen leid-overnattingsform (37%).

12

OMFANGET AV DE 
FERIEREISENDES 
OVERNATTINGER

Fordeling av ferieturistenes overnattinger

FORDELING AV TURISTENES OVERNATTINGER

Fordelingen av de norske overnattingene er basert på den norske 
Reiseundersøkelsen, mens fordelingen av de utenlandske 
overnattingene er basert på Turistundersøkelsen.

Hotell: Hotell, motell og lignende.

Annen leid overnattingsform: Vandrerhjem, hostel, leid hytte, campingplass, privat leie, 

Airbnb, Hurtigruten. 

Annen ikke-leid overnattingsform: Egen eller lånt hytte, venner, bekjente og familie, telt 

eller bobil utenfor campingplass.

9%

47%
41%

37%

49%

16%

Norske feriereisende Utenlandske feriereisende

(19,0 MILLIONER)

(15,9 MILLIONER)
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(2,2 MILLIONER)

38,7 
MILLIONER 

OVERNATTINGER

5,9 
MILLIONER 

OVERNATTINGER
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DET ER VESENTLIGE FORSKJELLER PÅ MARKEDENES GJENNOMSNITTLIGE 

ANTALL OVERNATTINGER

Mens de norske feriereisende i gjennomsnitt har 8,2 overnattinger i løpet av 

sommersesongen 2018, har de utenlandske 12,7 overnattinger. 

På tvers av de utenlandske markedene er det særlig feriereisende fra 

Tyskland og Nederland som er med på å øke det gjennomsnittlige antall 

overnattinger for utenlandske turister. I motsetning er det feriereisende fra 

Sverige & Danmark, og Asia som har det lavest antall gjennomsnittlige 

overnattinger. 

Det er også litt forskjell i den gjennomsnittlige størrelsen på reisefølget 

mellom de norske og utenlandske feriereisende. De norske feriereisende har i 

gjennomsnitt 2,3 personer i reisefølget, mens de utenlandske har 3,1. Ved 

ytterligere nedbrytning på de utenlandske markeder kommer det frem at det 

særlig er feriereisende fra Asia, USA og Tyskland som har et stort reisefølge.

13

FERIEMARKEDENES 
OVERNATTINGER OG 
REISEFØLGE

Gjennomsnittlig antall overnattinger i norge og reisefølge på tvers av 
feriemarkedene

9,9 OVERNATT.
GJENNOMSNITTLIG ANTALL 
OVERNATTINGER I NORGE
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FERIETURISTENE FRA ASIA, USA OG STORBRITANNIA HAR DET HØYESTE 

DØGNFORBRUKET

I grafen til høyre fremvises ferieturistenes gjennomsnittlige døgnforbruk per 

person, oppdelt etter de enkelte markeder. 

Som det fremgår har de utenlandske turistene (1 445 kr.) et høyere 

gjennomsnittlig døgnforbruk enn de norske (1 060 kr.).  

Ved et nærmere dypdykk i de utenlandske markedene kommer det frem at 

det særlig er Asia som har et høyt døgnforbruk på 

2 620 kr., men markeder som USA og Storbritannia ligger også høyt. I 

motsetning har Nederland det laveste gjennomsnittlige døgnforbruket blant 

de utenlandske markedene på 1 060 kr. 

Det er altså store variasjoner i det gjennomsnittlige døgnforbruket per 

person, både mellom norske og utenlandske, så vel som blant de utenlandske 

markedene.

FERIEMARKEDENES 
DØGNFORBRUK

Gjennomsnittlig døgnforbruk fordelt på markeder
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DET ER STORE VARIASJONER I TOTALFORBRUKET BLANT DE 

UTENLANDSKE FERIEMARKEDENE

Tyskland er det utenlandske feriemarkedet med flest antall overnattinger 

(ca. 1,2 millioner overnattinger), mens Storbritannia er det markedet med 

færrest antall overnattinger (ca. 300 000 overnattinger). 

Fordelingen av totalforbruket på de ulike utenlandske markedene viser at 

det er Asia som kommer ut med det høyeste totalforbruket på omtrent 

1,7 milliarder kroner. Turistene fra Tyskland og USA har også et høyt 

totalforbruk på henholdsvis 1,6 milliarder kroner og 1,3 milliarder kroner.

Nederland, Storbritannia og Frankrike har de laveste totalforbrukene på 

omtrent 500 millioner kroner.

15

DE UTENLANDSKE 
FERIEMARKEDENES 
TOTALVOLUM OG FORBRUK 5,9 MILLIONER

OVERNATTINGER

9,6 MILLIARDER
TOTALFORBRUK

Totalvolum og forbruk på tvers av utenlandske feriemarkeder
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DET VARIERER HVA SOM ER HOVEDDRIVEREN FOR TOTALFORBRUKET TIL DE 

ULIKE MARKEDENE

Figuren til høyre viser de enkelte markedenes totalforbruk basert på en 

kombinasjon av deres totalvolum og gjennomsnittlige døgnforbruk. 

Asia og USA kan ses med de to største boblene (størst totalforbruk), men på 

hver sin side av figuren. Dette innebærer at hovedriveren for totalforbruket er 

motsatt mellom de to markedene. Asia sitt totalforbruk er i stor grad drevet av 

et høyt gjennomsnittlig døgnforbruk per person (men relativt lavt totalvolum), 

mens det i motsetning for Tyskland i større grad er drevet av et lengre opphold i 

Norge (totalvolum), men med et lavere gjennomsnittlig døgnforbruk per 

person.

16

DE UTENLANDSKE 
FERIEMARKEDENES 
ØKONOMISKE BIDRAG

Markedenes totalforbruk i norge

TURISTUNDERSØKELSEN HAR FÅTT EN NY MODELL FOR BEREGNING 
AV FORBRUK

Den nylige endringen i datainnsamlingen har gjort det mulig å 
estimere et mer presist døgnforbruk og totalforbruk per marked. 
Forbrukstallene er derfor ikke sammenlignbare med tidligere 
rapporter. 
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TEMA 3: HVA ER TURISTENES 
OPPFATNING AV NORGE? 

Dette avsnittet ser nærmere på turistenes samlede tilfredshet og 

anbefallingsvillighet, samt deres vurdering av Norge som et bærekraftig 

turistmål. 

Det er høy alt i alt tilfredshet og anbefalingsvillighet uavhengig av 

nasjonalitet. Nesten samtlige målte forhold scorer høyt, hvorav det i all 

hovedsak kun er priser i forhold til kvalitet som scorer noe lavere enn de 

øvrige målte forholdene, samt at det er det forholdet med størst ulikheter 

mellom norske og utenlandske turister. 

Flesteparten opplever Norge som et bærekraftig turistmål, men her er det 

regionale forskjeller og noe ulikheter i vurderingen mellom markedene. 

Uavhengig av dette kommer det tydelig frem hvor viktig spørsmålet om 

bærekraft er for turismen i Norge når det ses i lys av alt i alt tilfredshet og 

anbefalingsvillighet.© Didrick Stenersen / Visit Oslo Region
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DET ER HØY ALT I ALT TILFREDSHET OG ANBEFALINGSVILLIGHET

Alt i alt tilfredshet og anbefalingsvillighet er høy blant både de norske og utenlandske feriereisende. De 

utenlandske feriereisende har en noe høyere alt i alt tilfredshet enn de norske. 

Uavhengig av nasjonalitet scorer nesten samtlige målte forhold høyt. De forhold som scorer lavest er de tre siste 

(lengst til høyre); tilgjengeligheten av mat av høy kvalitet, handlemulighetene og priser i forhold til kvalitet. 

Sistnevnte gjelder særlig blant de utenlandske feriereisende som scorer priser i forhold til kvalitet betydelig 

lavere enn de norske. 
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TILFREDSHET OG 
ANBEFALINGS-VILLIGHET

Gjestfriheten til 
lokal-befolkningen 

Attraksjoner og 
severdigheter 

Overnattings-
stedene 

Spekteret av 
tilgjengelige 
aktiviteter 

Muligheten til å 
oppleve lokal 

kultur og livsstil 

Tilgjengeligheten 
av mat av høy 

kvalitet 

Handle-muligheter Priser i forhold til 
kvalitet 

Resultat er ikke direkte sammenlignbart med 2016 ettersom skala har blitt endret. I 2016 var skalaen en 5-punkts skala fra 1-5, mens fra 2018 er skalaen fra 0-10.

Vurdering av forhold (1-5)

4,4 4,3 4,3 4,2 4,2 4,1 4,1
3,4

4,4 4,4 4,2 4,2 4,1 3,9 3,8
2,9

Norske feriereisende Utenlandske feriereisende

8,7 / 8,9

Tilfredshet alt i alt (0-10)

9,0 / 9,1

Anbefaling (0-10)
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DET ER NOEN VARIASJONER I OPPLEVELSEN AV OVERTURISME BLANT 

DE UTENLANDSKE MARKEDENE

Flesteparten av de feriereisende oppgir at de ikke opplevde deres 

feriedestinasjon som overfylt fordi det var for mange turister der. Dette 

gjelder både de norske så vel som utenlandske, men det er noen 

forskjeller i opplevelsen av overturisme blant de utenlandske markedene. 

På overordnet nivå er det en litt større andel på 48% blant de utenlandske 

og 42% blant de norske som oppgir at de opplevde noen form for 

overturisme på de stedene de besøkte. Ved videre nedbrytning av de 

utenlandske feriereisende fremkommer det dog noen større forskjeller. 

Tyskerne, italienerne og spanjolene opppgir i større grad at de opplevde 

stedene de besøkte som overfylte fordi det var for mange turister der, 

enn de øvrige land. Dersom man kun ser på de som i stor grad opplevde 

stedene de besøkte som overfylte er det Italia & Spania, Asia, Sverige & 

Danmark som i størst grad oppgir dette. 
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OVERTURISME I NORGE Opplevd overturisme blant de utenlandske markeder
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Nei, ikke i det hele tatt Ja, i mindre grad Ja, til en viss grad Ja, i stor grad

Spørsmålet er formulert slik: I hvilken grad er du enig i dette utsagnet: «Stedene jeg besøkte, føltes overfylte 
fordi det var for mange turister der»? Respondenter som oppgir svaralternativet «Vet ikke» eller «Ikke 
relevant» fremgår ikke i figuren. 
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SPØRSMÅLET OM OVERTURISME ER VIKTIG

Ved å se på sammenhengen mellom overturisme og alt i alt tilfredshet, og tilsvarende sammenheng 

medanbefalingsvillighet, kommer det tydelig frem hvorfor nettopp overturisme er et viktig tema. Fra figurene 

under kan det ses en direkte sammenheng

mellom opplevelsen av overturisme og tilfredshet /anbefalingsvillighet; det er en lavere tilfredshet og 

anbefalingsvillighet blant dem som opplevde at stedene de besøkte i stor grad var overfylte fordi det var for 

mange turister der, enn dem som ikke opplevde det. 
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SAMMENHENG MELLOM 
OVERTURISME OG 
TILFREDSHET

Sammenheng mellom overturisme og gjennomsnittlig samlet tilfredshet Sammenheng mellom overturisme og gjennomsnittlig anbefalingsvillighet
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Vær oppmerksom på at skala fremvist i figuren er justert for å tydeliggjøre forskjellene. Den reelle skala går fra 0 til 10.
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DET ER NOEN FORSKJELLER I OPPLEVELSEN AV OVERTURISME MELLOM 

REGIONENE

Trøndelag oppleves generelt sett ikke som overfylt, hvor hele 72% oppgir 

at stedene de besøkte ikke var overfylt i det hele tatt. 

I motsetning fremkommer Østlandet som den regionen med størst 

problem av overturisme, hvor en andel på 28% oppgir at stedene til en 

viss grad eller i stor grad var overfylte fordi det var for mange turister der. 

Lignende tendenser kan også ses på Sørlandet og Vestlandet, hvor 

tilsvarende andeler er på henholdsvis 26% og 24%.
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OVERTURISME I DE
NORSKE REGIONENE

Opplevd overturisme i de norske regionene 

DEFINISJON AV REGIONSTURISTER

For å kunne se nærmere på regionale forskjeller mellom 
ferieturistene har det blitt laget en definisjon for «regionsturister». 
En regionsturist er definert ved å ha flertallet av sine overnattinger i 
den gjeldende region. Dersom en turist har like mange overnattinger 
i flere regioner, inngår turisten som regionsturist i alle gjeldende 
regioner. 
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Nei, ikke i det hele tatt Ja, i mindre grad Ja, til en viss grad Ja, i stor grad

Spørsmålet er formulert slik: I hvilken grad er du enig i dette utsagnet: «Stedene jeg besøkte, føltes overfylte 
fordi det var for mange turister der»?
Respondenter som oppgir svaralternativet «Vet ikke» eller «Ikke relevant» fremgår ikke i figuren. 
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FLESTEPARTEN OPPLEVER NORGE SOM ET BÆREKRAFTIG TURISTMÅL

En stor andel av de feriereisende anser Norge som et bærekraftig turistmål –

dette gjelder både de norske så vel som de utenlandske feriereisende. Det er 

likevel en litt større andel av de utenlandske enn de norske som oppgir Norge 

som et bærekraftig turistmål. 

De feriereisende oppgir særlig at de følte seg godt forberedt på norske natur og 

synes at det var nyttige opplysninger og skilting. 

Det som i motsetning scorer litt dårligere er råd om sikkerhet, og tilgangen til 

søppelspann og offentlige toaletter. 

De utenlandske feriereisende oppgir generelt å være mer tilfreds med de ulike 

målte forholdene i Norge, enn det de norske oppgir. Det eneste unntaket fra 

dette er tilgjengeligheten av informasjon på eget språk, noe som også er naturlig 

mtp. at undersøkelsen er gjennomført i Norge, samt det å være godt forberedt 

på norsk natur. 
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OPPLEVELSEN AV NORGE
SOM  TURISTMÅL

Gjennomsnittlig vurdering av forhold knyttet til norge som turistmål

Spørsmålet er formulert slik: I hvilken grad du er enig i utsagnene nedenfor, når du tenker på 
stedene du har besøkt? Figuren viser gjennomsnittet fra 1 (Nei, ikke i det hele tatt) til 4 (Ja, i 
stor grad). Respondenter som oppgir svaralternativet «Vet ikke» eller «Ikke relevant» fremgår 
ikke i figur. 

Ja i stor 
grad

Ja til en 
viss grad

Nei, ikke i 
det hele tatt

Ja, i
mindre grad

3,4

3,9

3,3

3,1

3,6

2,9

2,7

2,7

3,6

3,5

3,3

3,3

2,7

3,4

3,3

3,0

Norske reisende(n=92) Utenlandske reisende (n=585)

Norge er et bærekraftig turistmål 

Jeg var godt forberedt på norsk natur (for 
eksempel når det gjelder klær, utstyr, 

kunnskap om været)

Nyttige opplysninger og tips var tilgjengelig
lokalt 

Det var nyttige skilt og veivisere til mulige 
ruter der man kunne oppleve naturen 

Informasjon om stedene/attraksjonene jeg 
besøkte, var tilgjengelig på mitt eget språk 

Det var tilstrekkelig tilgang til søppelspann 
på stedene jeg besøkte 

Det var tilgang til offentlige toaletter på 
stedene jeg besøkte 

Råd om sikkerhet i den norske naturen var 
tilgjengelig på reisemålet
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TEMA 4: HVA GJØR TURISTENE I 
SOMMERSESONGEN?

Dette tema omhandler turistenes vurdering av viktighet av ulike aktiviteter for 

deres ferie i Norge er kategorisert i tre ulike aktivitetsbatterier; 

utendørsaktiviteter, kulturelle aktiviter og naturopplevelser. Tilslutt 

presenteres en gruppering av aktive turister og kulturturister. Samtlige figurer 

er fremvist per av de sentral markedene.

Naturopplevelser vurderes generelt som de viktigste aktivitetene når 

sammenlignet med de to andre aktivitetsbatteriene. Det er relativt store 

forskjeller i vurderingen av viktighet av de ulike aktivitetene som er målt, men 

markedene er nokså entydig i sin vurdering.

Tyskland, Nederland, Italia og Spania har de største andelene av aktive 

turister, mens Italia og Spania, Asia og USA har de største andelene av 

kulturturistene. Italia og Spania er dermed det markedet med størst andel 

både aktive- og kulturturister.
© Anton Ligaarden / Visitnorway.com
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VIKTIGHETEN AV DE ULIKE UTENDØRSAKTIVITETENE VURDERES RELATIVT 

LIKT MELLOM MARKEDENE

I figuren til høyre fremvises resultatene fra de sentrale markeder sin 

vurdering av ulike utendørsaktiviteter. Markedene ligner hverandre i forhold 

til vurderingen av hvilke utendørsaktiviteter som vurderes som viktig, og 

hvilke som vurderes som mindre viktig.

Samtlige markeder oppgir toppturer som den viktigste utendørsaktiviteten 

for deres ferie i Norge, mens saltvannsfiske/ferskvannsfiske, teste grenser, 

kajakk/kano og rafting generelt vurderes som minst viktig for ferien i Norge 

på tvers av markedene.

De feriereisende fra Asia oppgir i noe større grad at sportslige aktiviteter er 

viktig for deres ferie i Norge, enn de andre markedene. 

Det bør i denne sammenheng nevnes at det er nærliggende å tro at 

vurderingen av viktigheten av ulike aktiviteter i stor grad også er knyttet til 

sammensetningen av reisegruppen. F.eks. vil en barnefamilie vurdere 

viktigheten av aktivitetene annerledes enn noen på parreise. 
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BETYDNINGEN AV 
UTENDØRSAKTIVITETER

Hvor viktige er aktivitetene for ferien din i norge? (Gjennomsnitt)

Figuren viser gjennomsnittet fra 1 (Ikke viktig) til 3 (Svært viktig). Svaralternativet «Vet ikke» er ekskludert fra 
figuren. Resultat er ikke direkte sammenlignbart med 2016 ettersom skalaen har blitt endret. 

Norge Sverige & Danmark Tyskland & Nederland

Italia og Spania Asia

IKKE VIKTIG LITT VIKTIG SVÆRT VIKTIG

Ha det gøy

Toppturer
(på ski eller til fots)

Gå på turer/fjellturer i over to timer

Sykle i byen eller på veier

Sykle i naturen
(for eksempel i terrenget eller i skogen)

Delta i sportslige aktiviteter
(løping, klatring, kiting, paragliding og så videre)

Besøke fornøyelsesparker

Teste grensene mine

Kajakk/kano, rafting

Ferskvannsfiske

Saltvannsfiske
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DET ER VIKTIG Å HA DET GØY SAMMEN MED ANDRE

I figuren til høyre fremvises tilsvarende resultat for vurdering av ulike kulturelle 

aktiviteter per av de sentrale markeder. De kulturelle aktivitetene vurderes 

generelt som viktigere enn utendørsaktivitetene i sommersesongen, men 

tilsvarende som med vurderingen av utendørsaktivitetene er det også her store 

likheter mellom markedene i vurderingen av de kulturelle aktivitetene. Samtlige 

markeder oppgir at det å tilbringe tid med andre, oppleve byen/lokalbefolkningen 

og lokal kultur, besøke historiske steder og sightseeing som de viktigste kulturelle 

aktivitetene for ferien i Norge. Sightseeing oppgis også som noe viktigere for 

asiatene enn de øvrige markeder.  

Videre kan det sies at de kulturelle aktivitetene kan deles i to; fra generelle 

kulturelle aktiviteter som det å vandre rundt i byen, til de mer spesifikke kulturelle 

aktivitetene som det å gå på festivaler, teater og operaforestillinger. Førstnevnte 

oppgis i større grad som viktig for de ulike markedene enn sistnevnte. 

Turistene fra Asia, Italia og Spania oppgir i større grad de fleste kulturelle 

aktivitetene som viktig for deres ferie i Norge enn de andre markedene. I 

motsetning vurderer de danske, svenske, tyske og nederlandske turistene de 

kulturelle aktivitetene som mindre viktig enn de øvrige markeder. Dette kan ha 

sammenheng med at deres kultur er mer lik norsk kultur.
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BETYDNINGEN AV KULTURELLE 
AKTIVITETER

Hvor viktige er aktivitetene for ferien din i norge? (Gjennomsnitt)

Figuren viser gjennomsnittet fra 1 (Ikke viktig) til 3 (Svært viktig). Svaralternativet «Vet ikke» er ekskludert fra 
figuren. Resultat er ikke direkte sammenlignbart med 2016 ettersom skalaen har blitt endret. 

IKKE VIKTIG LITT VIKTIG SVÆRT VIKTIG

Norge Sverige & Danmark Tyskland & Nederland

Italia og Spania Asia

Tilbringe tid med andre

Oppleve byen og livet til 
lokalbefolkningen

Oppleve lokal kultur, livsstil og tradisjon

Besøke historiske bygninger/steder

Sightseeing

Kulinariske opplevelser og 
matopplevelser

Besøke museer

Oppleve festivaler, nasjonale feiringer og 
nasjonale arrangementer

Handle

Gå på teater, ballett, konserter eller 
operaforestillinger

Oppleve moderne kunst
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NATUROPPLEVELSER VURDERES GENERELT SOM DE VIKTIGSTE 

AKTIVITETENE

I likhet med de to foregående sidene fremvises her vurderingen av 

naturopplevelser per av de sentrale markedene. Naturopplevelsene 

målt vurderes generelt som viktige aktiviteter for turistenes ferie i 

norge, og det er også de aktivitetene som samlet sett vurderes som 

viktigst blant de målte aktivitetene. 

Overordnet vurderer nordmennene naturopplevelser som mindre 

viktig enn de resterende markeder. Av de sentrale markedene 

fremvist i figuren til høyre er det italia, spania, tyskland og 

nederland som generelt vurderer naturopplevelsene som viktigst. 

Det er særlig norges naturlandskap som vurderes som viktig, som 

f.Eks. Det å oppleve naturen, fjellene og fjordene. 
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BETYDNINGEN AV 
NATUROPPLEVELSER

Hvor viktige er aktivitetene for ferien din i norge? (Gjennomsnitt)

Figuren viser gjennomsnittet fra 1 (Ikke viktig) til 3 (Svært viktig). Svaralternativet «Vet ikke» er ekskludert fra 
figuren. Resultat er ikke direkte sammenlignbart med 2016 ettersom skalaen har blitt endret. 

IKKE VIKTIG LITT VIKTIG SVÆRT VIKTIG

Norge Sverige & Danmark Tyskland & Nederland

Italia og Spania Asia

Oppleve naturen

Lade batteriene

Oppleve fjellene

Oppleve fjordene

Oppleve dyrelivet

Besøke nasjonalparker

Oppleve midnattssolen
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DET ER STORE ANDELER AV AKTIVE- OG KULTURTURISTER I 

NORGE

I figuren til høyre er turistene blitt oppdelt i to kategorier; 

aktive turister og kulturturister (eller en kombinasjon av de to). 

Oppdelingen er gjort basert på deres svar på spørsmål om hhv. 

utendørsaktiviteter (se side 24) og kulturelle aktiviteter (se 

side 25). Dette er videre fremvist per av de sentrale 

markedene.

Figuren viser f.eks. at en andel på 53% (20% + 33%) av de 

norske feriereisende kan kategoriseres som kulturturister, 

mens 47% som aktive turister. En andel på 33% av 

nordmennene er både aktive- og kulturturister. Tyskland, 

Nederland, Italia og Spania har de største andelene av aktive 

turister (62 – 65%), mens Italia og Spania, Asia og USA har de 

største andelene av kulturturister (73 – 82%). Italia og Spania 

er dermed de markedene med størst andel både aktive- og 

kulturturister. Det er kun en mindre andel av turister fra USA 

og Asia som er aktive turister uten også å være kulturturister 

(også her er det en stor andel som er begge deler).

KULTURTURISTER OG 
AKTIVE TURISTER 

14% 14% 19% 21%
6% 3%

13% 9% 4%

33% 29%

43% 42%

25%
50%

40%
56%

50%

20%
19%

21% 19%

31%

32% 25%
17%

25%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Norge Sverige &
Danmark

Tyskland Nederland Storbritannia USA Frankrike Italia og
Spania

Asia

Kulturturister Både aktiv og kultur Aktive turister

Kulturturister

Kulturturister er definert som feriereisende som har oppgitt at 
minst to av de følgende aktiviteter er ‘svært viktige’ på ferien i 
Norge:

▪ Kulinariske opplevelser og matopplevelser
▪ Besøke historiske bygninger/steder
▪ Oppleve moderne kunst
▪ Oppleve festivaler, nasjonale feiringer og nasjonale 

arrangementer
▪ Gå på teater, ballett, konserter eller operaforestillinger
▪ Besøke museer
▪ Oppleve lokal kultur, livsstil og tradisjon:
▪ Sightseeing
▪ Handle
▪ Oppleve byen og livet til lokalbefolkningen

Aktive turister

De aktive turister er definert som feriereisende som har angitt 
at minst én av følgende aktiviteter er ‘svært viktige’ på ferien i 
Norge:

▪ Delta i sportslige aktiviteter (løping, klatring, kiting, 
paragliding og så videre)

▪ Gå på turer/fjellturer i over to timer
▪ Sykle i naturen (for eksempel i terrenget eller i skogen)
▪ Sykle i byen eller på veier
▪ Saltvannsfiske
▪ Toppturer
▪ Ferskvannsfiske
▪ Kajakk/kano, rafting

Andeler av de feriereiesende som defineres som aktive turister og kulturturister
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TEMA 5: REGIONALE 
FORSKJELLER

Avslutningsvis ses det her nærmere på noen ulike sentrale forskjeller mellom 

regionene. Dette gjøres i lys av forbruk, antall overnattinger, type turister, 

rangering av ulike dimensjoner og en ny klassifisering mtp. rundreiseturister 

vs. regionsturister.

Overordnet kommer Østlandet (eksl. Oslo & Akershus) ut som den regionen 

med høyest totalforbruk og antall overnattinger i løpet av sommersesongen 

2018. Østlandet og Vestlandet er de regionene med størst andel turister med 

overnatting, hvorav Vestlandet også er en av de regionene med størst andel 

regionsturister.

Regionene skiller seg også når man ser nærmere på ulike barnefamilier og 

ulike aldersgrupper. Det vises f.eks. at Sørlandet er regionen med størst andel 

barnefamilier, at det er flere blant den yngste aldersgruppen (18-34 år) som 

reiser til Vestlandet og Oslo & Akershus, samt at den eldste aldersgruppen 

(56+ år) i større grad reiser til Nord-Norge og Trøndelag. 

© Anton Ligaarden / Visitnorway.com
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ØSTLANDET ER DEN STØRSTE REGIONEN FOR TURISME I SOMMERSESONGEN

Østlandet er den regionene med høyest forbruk og flest antall overnattinger av de 

målte regionene. En stor andel av overnattingene er på en ikke-leid 

overnattingsform (f.eks. hos venner og familie, se seksjon ‘Et bredere bilde av norsk 

turisme’ for forklaring). I motsetning er Oslo & Akershus og Trøndelag de regionene 

med lavest totalvolum og -forbruk. Likevel er det Sørlandet som er den regionen 

med lavest forbruk per overnatting.

VESTLANDET OG NORD-NORGE HAR OGSÅ ET HØYT TOTALVOLUM OG -FORBRUK

Vestlandet og Nord-Norge ligger nokså likt og har også et høyt totalvolum- og 

forbruk i forhold til de andre regionene. Vestlandet har noe flere overnattinger 

(totalvolum) enn Nord-Norge, mens Nord-Norge har et noe høyere totalforbruk enn 

Vestlandet. Nord-Norge har også et noe høyere forbruk per overnatting enn 

Vestlandet. 
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FERIETURISMENS OMFANG I 
REGIONENE

Ferieturismens volum og totalforbruk i sommersesongen
Fordelt etter de norske regionene

UTREGNING AV FORBRUKET PER REGION

Forbruket per region er beregnet ut ifra turistenes gjennomsnittlige døgnforbruk og 
opphold i antall netter i den respektive region. Eksempelvis, hvis en turist har et 
gjennomsnittlig forbruk på 1 000 kr. per dag og tilbringer halvparten av ferien sin på 
Sørlandet, så vil dette tilsvare et forbruk på Sørlandet á 500 kr. per dag (50% x 1 000 
kr.). Beregningen tar derfor også utgangspunkt i at turistenes forbruk er likt fordelt over 
hele ferien. 

TRØNDELAG

4,2
MILLIARDER KR.

5,1 
MILLIONER 

OVERNATTINGER

VESTLANDET

7,0
MILLIARDER KR.

8,1 
MILLIONER 

OVERNATTINGER

SØRLANDET

5,7
MILLIARDER KR.

7,7 
MILLIONER 

OVERNATTINGER

NORD-NORGE

7,3
MILLIARDER KR.

7,8 
MILLIONER 

OVERNATTINGER

ØSTLANDET*

14,4
MILLIARDER KR.

11,3 
MILLIONER 

OVERNATTINGER

OSLO & AKERSHUS

5,8
MILLIARDER KR.

4,5 
MILLIONER 

OVERNATTINGER

*Østlandet ekskluderer Oslo & Akershus.
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DET ER STORE ANDELER OVERNATTINGER UTENFOR HOTELL I ALLE REGIONENE

De mest vanlige overnattingsformene på tvers av regionene er på andre steder enn hotell, motell og lignende. 

Den overnattingsform som har de største andelene totalt sett er faktisk ikke-leid overnatting, som f.eks. 

overnatting hos venner og familie, men tett fulgt av leide-overnattingsformer som f. eks. Airbnb. Dette gjelder 

særlig på Østlandet som har hhv. 48% og 40% på ikke-leide og leide overnattingsformer. Nord-Norge har den 

største andelen (57%) av leid overnattingsform (f.eks. leid hytte, privat leie og Hurtigruten), mens Sørlandet og 

Trøndelag har de største andelene av ikke-leid overnattingsform (hhv. 54% og 51%). Andelen 

hotellovernattinger er størst i Oslo & Akershus og på Vestlandet, med hhv. 46% og 25%. Generelt sett er det 

betydelig flere overnattinger registrert blant nordmenn. Nordmenn står for omtrent 86% av sommersesongens 

overnattinger, hvorav i underkant av 90% er ferie-/fritidsreisende.
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OVERNATTINGENE I 
REGIONENE

Ferieovernattinger i norge i løpet av sommersesongen
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ØSTLANDET VESTLANDET NORD-NORGE SØRLANDET TRØNDELAG

11,3
MILLIONER 
OVERNATT.

8,1
MILLIONER 
OVERNATT.

7,8
MILLIONER 
OVERNATT.

7,7
MILLIONER 
OVERNATT.

5,1
MILLIONER 
OVERNATT.

4,5
MILLIONER 
OVERNATT.

OSLO &
AKERSHUS

HOTELLOVERNATTINGER 

Hotell, motell og lignende.

ANNEN LEID OVERNATTINGSFORM

Vandrerhjem, hostel, leid hytte, 

campingplass, privat leie, Airbnb, 

Hurtigruten.

ANNEN IKKE LEID OVERNATTINGSFORM

Egen eller lånt hytte, venner, bekjente og 

familie, telt eller bobil utenfor 

campingplass.

12% 25%
9% 4% 8% 36%

40% 34% 57%
42% 41%

22%

48%

41% 33%
54%

51% 42%
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NORD-NORGE OG VESTLANDET HAR MANGE REGIONSTURISTER, MENS 

TRØNDELAG OG OSLO & AKERSHUS HAR MANGE RUNDREISENDE 

I figuren til høyre fremvises andel turister med overnatting i den enkelte 

region, samt hvordan disse fordeler seg i henhold til regionsturister (se 

definisjon under) og rundreiseturister. Østlandet og Vestlandet er de 

regionene med størst andel turister med overnatting (39%), hvorav 

Vestlandet også er en av de regionene med den største andelen av 

regionsturister (turister som har flesteparten av sine overnattinger på 

Vestlandet). Resultatene virker logisk med tanke på Norges geografi, hvor 

f.eks. midt-Norge i større grad oppgis som en del av en rundreise (gjerne i 

form av gjennomfartsåre) enn f.eks. Nord-Norge. 
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FERIETURISTENE PÅ TVERS AV 
REGIONENE

DEFINISJON AV REGIONSTURISTER

For å kunne se nærmere på regionale forskjeller mellom ferieturistene har det 
blitt laget en definisjon for «regionsturister». 
En regionsturist er definert ved å ha flertallet av sine overnattinger i den 
gjeldende region. Dersom en turist har like mange overnattinger i flere 
regioner, inngår turisten som regionsturist i alle gjeldende regioner. 
En rundreiseturist er definert ved å ha minst én overnatting i den gjeldende 
region, men flertallet av sine overnattinger i en annen region.  

NB! «Turister med overnatting i regionen» summeres til mer enn 100% ettersom turistene kan inngå i flere 
regioner.

39%

39%

26%

26%

26%

29%

Turistene i regionen

Turister med 
overnatting i 

regionen

ØSTLANDET

VESTLANDET

NORD-NORGE

SØRLANDET

TRØNDELAG

OSLO & AKERSHUS

Regionsturister Rundreiseturister

61%

70%

78%

57%

41%

45%

39%

30%

22%

43%

59%

55%
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DET ER STORE VARIASJONER I ANDELEN AV BARNEFAMILIER OG DE ULIKE ALDERSPROFILER MELLOM MARKEDENE

Tidligere i rapporten er det fremvist at det er store forskjeller i nasjonalitetene per av regionene, noe som også 

fremvises øverst i denne figuren. Videre viser figuren under at det også er store forskjeller i andelen barnefamilier 

mellom regionene. På Sørlandet er f.eks. nesten halvparten av de norske feriereisende barnefamilier (48%), mens det 

på Østlandet, Vestlandet og i Nord-Norge er betydelig lavere andeler. Nederst i figuren fremvises fordelingen på ulike 

aldersgrupper. Den viser f.eks. at det er større andeler av den yngste aldersgruppen (18-34 år) på Vestlandet og i Oslo & 

Akershus enn i de andre regionene. Den eldste aldersgruppen (56+ år) reiser i større grad til Nord-Norge og Trøndelag. 

ANDELER AV REGIONENES 
NASJONALITET, BARNE-
FAMILIER OG ALDERS-PROFILER
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NORD-NORGEVESTLANDET TRØNDELAGØSTLANDET OSLO & AKERSHUSSØRLANDET

% Reiser 
med barn 
(Under 18 år)

Nasjonalitet

22%
40% 36% 43%

15% 24% 31% 35% 28% 26% 35% 42%

43%
35% 40% 35%

36%
39%

50% 40%
32% 34%

50% 34%

35% 25% 24% 22%
49%

37%
19% 25%

40% 40%
14% 24%

56+ AR

35 – 55 AR

18 – 34 AR

27% 21% 48% 33% 43%29% 16% 14% 13% 21% 14% 11%

87% 13%

UTENLANDSKENORSKE

35% 65%

UTENLANDSKENORSKE

62% 38%

UTENLANDSKENORSKE

73% 27%

UTENLANDSKENORSKE

64% 36%

UTENLANDSKENORSKE

53% 47%

UTENLANDSKENORSKE
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DET ER HØY TILFREDSHET PÅ DE FLESTE MÅLTE FORHOLD PÅ TVERS AV 

REGIONENE

Under fremvises vurderingen av de målte forhold per region, samt med en splitt 

på norske og utenlandske. Utenom forskjellen i vurderingen mellom norske og 

utenlandske, så følger regionene hverandre nokså tett på de målte forhold.

TILFRETSHET PÅ TVERS
AV REGIONENE

8,4

8,5

8,8

8,7

9,1

8,8

8,8

8,9

9,0

9,0

8,9

8,9

ØSTLANDET

VESTLANDET

NORD-NORGE

SØRLANDET

TRØNDELAG

OSLO & AKERSHUS

TILFREDSHET
ALT I ALT (1-10)

Vurdering av forhold (1-5)

Priser i forhold til 
kvalitet 

Handlemuligheter Tilgjengeligheten av 
mat av høy kvalitet 

Muligheten til å 
oppleve lokal kultur 

og livsstil 

Spekteret av 
tilgjengelige 
aktiviteter 

Attraksjoner og 
severdigheter 

Overnattings-
stedene 

Gjestfriheten til 
lokalbefolkningen 

3,4 4,0 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3 4,33,0 3,8 4,0 4,1 4,2 4,4 4,3 4,5

3,5 3,9 3,9 4,2 4,2 4,3 4,3 4,42,8 3,8 3,8 4,1 4,3 4,4 4,2 4,4

3,4 4,0 4,2 4,4 4,2 4,4 4,3 4,72,9 3,8 3,8 4,1 4,3 4,4 4,3 4,4

3,4 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,5 4,53,0 3,9 4,0 4,0 4,2 4,3 4,3 4,5

3,3 4,2 4,1 4,3 4,1 4,3 4,6 4,73,0 3,8 4,0 4,2 4,3 4,5 4,3 4,4

3,2 4,2 4,1 4,2 4,2 4,3 4,1 4,03,1 3,7 3,9 4,1 4,1 4,3 4,1 4,2

NORD-NORGE

VESTLANDET

TRØNDELAG

ØSTLANDET

OSLO & AKERSHUS

SØRLANDET

NORSKE

UTENLANDSKE
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Denne rapporten ser nærmere på turistene i Norge i sommersesongen 2018. I tabellen til 
høyre fremvises fordelingen av svar per region og i henhold til norske/utenlandske 
forretnings-/feriereisende. 

Samtlige intervju er samlet inn av Epinion i løpet av sommersesongen 2018 (mai til august). 
Intervjuene er basert på en utvalgsplan som er satt på bakgrunn av 
overnattingsstatistikken som administreres av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Turistene er i 
2018 intervjuet ved både attraksjoner, overnattingssteder, lufthavner, havner mv. 
Respondenter som enten har svart at de har over et halvt års opphold i Norge, ikke har 
noen overnattinger i Norge, eller er som er sesongarbeidere inngår ikke i analysen. 
Cruiseturister inngår heller ikke i denne rapporten.

De overnattingene som turistene har foretatt på hotell eller campingplasser (registrerte 
overnattingsformer) er vektet på overnattingsnivå med en vekt som er beregnet på 
bakgrunn av hotell- og campingovernattinger i overnattingsstatistikken fra Statistisk 
Sentralbyrå (SSB). Overnattinger som turistene har foretatt på andre typer 
overnattingssteder enn hotell og campingplasser (ikke-registrerte overnattingsformer) er 
vektet basert på fordelingen i datagrunnlaget og den samlede fordeling av overnattinger 
fra alle bedrifter. Se ytterligere forklaring i bakgrunnsrapportene for Sommersesongen 
2018.

Vekten fungerer slik at den enkelte respondent blir vektet til å representere en andel av 
populasjonen. De vektede respondentene representerer derfor den samlede 
populasjonen. For å unngå at enkelte respondenter får uforholdsmessig stor betydning, er 
den maksimale vekt trimmet slik at hver respondent ikke kan få for høy vekt. På den måten 
vektes gjester med mange overnattinger tyngre enn gjester med få overnattinger, men 
uten at enkelte gjester kan påvirke gjennomsnittene uforholdsmessig mye. 

Når vi estimerer et omtrentlig antall overnattinger gjøres det under antakelsen av at 
stikkprøven er representativ for den kommersielle turismen.

For en mer inngående beskrivelse av forutsetningene, vektemodellen, forbruksberegninger 
mv. henvises det til bakgrunnsrapportene for Sommersesongen 2018.
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DATAGRUNNLAG OG METODE
Tabell 1 - antall intervju med turister i sommersesongen 2018 fordelt etter 
de ulike regionene

Intervju-

region

Norske

Ferie-

reisende

Uten-

landske

Ferie-

reisende

Norske

Forret-

nings-

reisende

Uten-

landske

Forret-

nings-

reisende

Samlet

Nord-Norge 355 925 52 32 1364

Trøndelag 150 400 43 12 605

Vest-landet 134 1313 53 126 1326

Sørlandet 129 320 27 25 501

Østlandet 384 293 3 9 689

Oslo 33 910 0 108 1051

Totalt antall 

intervju
1185 4161 178 312 5836
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BEGREPSDEFINISJONER

BEGREP DEFINISJON

Turist
En turist i Norge defineres som en person som reiser i Norge utenfor sine vanlige omgivelser i mer enn én dag, men mindre enn et halvt år (eller 
183 dager). Dersom sistnevnte ikke er tilfelle anses personen som bosatt i Norge og regnes derfor ikke som en turist.

Feriereise
En reise hvor hovedformålet oppgis å være ferie- eller fritidsreise, eller en kombinert ferie- og forretningsreise med en overvekt av overnattinger 
som kobles til ferie.

Pakkereise
En feriereise kjøpt som en pakketur fra én leverandør, det vil si en pakke som inkluderte minst to av følgende tjenester: transport, overnatting, to 
eller flere måltider per dag, aktiviteter/utflukter.

Regioner i Norge

▪ Nord-Norge: Finnmark, Troms og Nordland
▪ Sørlandet: Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder
▪ Trøndelag: Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag
▪ Vestlandet: Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland
▪ Østlandet: Buskerud, Oppland, Hedmark, Vestfold og Østfold
▪ Oslo & Akershus

Reise til en gitt region En reise hvor minst én overnatting foretas i en gitt region (det kan derfor overnattes i flere regioner på én reise).

Reisefølge Med reisefølge menes personer som reiser sammen og har felles økonomi for reisen.

Barn Personer i alderen 0-17 år.

n Antall respondenter i den aktuelle analysen.

Øvrig forbruk
Øvrig forbruk inneholder turistenes forbruk utover forbruk til transport, overnatting og pakkereise. Det kan bl. a. være innkjøp av dagligvarer, 
kafé- og kioskvarer, restaurant mm., samt kursavgifter for feriereisende.
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Forsand kommune 
«Sse_Navn» 

 

 

 

Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: 

«Sbr_Navn» «Sdo_ArkivSakID»-«Sdo_DokNr» 14/160-29 «Sdo_DokDato» 

 

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KRAFTFONDET  

1. Bakgrunn 
 

Retningslinjene for bruk av kraftfondet er utarbeidd innan rammene av Kommunal og 

Regionaldepartementet sine standardvedtekter for kommunale kraftfond. 
 

2. Formål 
 

Formålet med kraftfondet er å medverka til næringsutvikling i kommunen. Fondsmidla skal 

primært nyttast som indirekte støtte til lokalt næringsliv og ikkje som direkte støtte til 

enkeltbedrifter. 
 

3. Bruk 
 

Fondet skal i hovudsak nyttast til fellestiltak og infrastruktur som kjem deler eller heile 

næringslivet til gode. Fondsbruken skal fokusera på rammevilkår for næringslivet. Fondet 

skal nyttast til heil eller delvis finansiering av investeringar. Midlar frå fondet kan nyttast som 

driftsstøtte til organisasjonar og samarbeidsnettverk utan kommersielle formål. Fondet kan 

nyttast til å teikna aksjar i selskap som ledd i fellestiltak kommunen ser formålstenelege ut for 

å få til næringsutvikling. Det er ikkje høve til å subsidiera drift i enkeltbedrifter. Midlar frå 

fondet kan ikkje gjevast til sanering av gjeld i bedrifter. Kraftfondet skal heller ikkje nyttast til 

ordinære kommunale driftstiltak. 
 

4. Fellestiltak og infrastruktur 
 

I omgrepet fellestiltak og infrastruktur inngår i prinsippet alt som vedkjem næringslivet sine 

rammevilkår. Også tiltak med indirekte verknad på næringslivet sine rammevilkår, som t.d. 

tilrettelegging for bustadformål i privat/offentleg regi, kan tolkast inn under rammevilkår for 

næringslivet. Nærliggande eksempel er fysiske investeringar i ulike kommunikasjonstiltak, 

tilrettelegging av felles næringsareal, utleigebygg, felles kai og hamneanlegg, regionalt 

samarbeid for næringsutvikling, såkalla ”mjuke investeringar” som rettleiingsteneste, 

kompetanseheving, nettverksbygging, samarbeidstiltak, planberedskap, generell 

marknadsundersøkingar og ulike informasjons- og marknadsføringstiltak. Eksempla er ikkje 

uttømande. 
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5. Støtte til enkeltbedrifter 
 

Alle søknadar frå enkeltføretak skal vurderast individuelt og i forhold til behov for 

risikokapital. 

Direkte støtte til enkeltføretak kan gjevast i samband med marknadsundersøkingar og 

forprosjekt der fondstyret finn at det er potensiale for ei seinare nyetablering. Nyetablering 

kan også omfatta ny verksemd i allereie etablerte føretak. I samband med nyetablering av 

verksemd blir det gitt eit etableringstilskot på kr 10.000,-.Fondsstyret kan også vurdere 

særskild støtte til tiltak ovafor ungdom under 30 år.  

Fondsstyret gir normalt ikkje støtte til planar etter PBL, men dette kan i særlige høve 

vurderast. Kommunalt initierte reguleringsplanar skal belastas det enkelte 

prosjekt/prosjektrekneskap. 

Støtte til infrastruktur som t.d. straum, veg, vatn og avlaup kan vurderast i dei høva bedrifta er 

etablert utanfor kommunalt tilrettelagt næringsareal, eller er avhengig av å etablera seg 

utanfor kommunalt tilrettelagde næringsareal. 

Det kan søkjast om støtte til asfaltering av veg frå hovudveg fram til driftssentral/mottak hjå 

bedrifter lik ordninga som gjeld for landbruket – ordninga gjeld dei bedriftene som etablerer 

seg utanfor kommunalt tilrettelagte næringsareal. 

6. Retningslinjer for støtte til infrastrukturtiltak i landbruket 

 

Gjeldande administrative støtteordningar ovanfor landbruket vert vidareført. 
 

 

7. Retningslinjer for støtte til spreidd bustadbygging 

 
Gjeldande administrative retningslinjer for spreidd bustadbygging vert vidareført. 
 

8. Retningslinjer for støtte til private bustadfelt 

 
Administrativt regelverk for støtte til utbygging av private bustadfelt vert avslutta. 

9. Forvaltning 
 

Formannskapet er fondstyre for alle løyvingar til private bedrifter og eventuell aksjeteikning i 

selskap. 

 

Kommunestyret er fondstyre i ankesaker. Vidare er kommunestyret vedtaksmyndigheit for 

saker som gjeld fellestiltak og infrastruktur. Kommunestyret vedtar årsplanar med 

økonomiske rammer for nærings- og tiltaksarbeidet i samband med godkjenning av 

økonomiplanen, samt handsamar og godkjenner årsmelding frå fondstyret. 
 

10. Anke 
 

Vedtak i formannskapet som fondstyre har gjort, kan ankast til kommunestyret i samsvar med 

reglane om klage i kommunelova. 

 

Vedtak gjort av kommunestyret for fellestiltak og infrastruktur kan ikkje påklagast. 

------------------------- 

Retningslinjene er vedtatt i kommunestyresak 01/003 i møte 31.01.01. 

 

Retningslinjene gjeld med tilbakeverkande kraft til kommunestyremøte 16.12.00. 
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Retningslinjene er seinare justert av kommunestyret i sak 01/033 og sak 02/006. 

 

Retningslinjene er justert siste gong i kommunestyret 22/06-05, sak 05/46. 

 

Retningslinjene er revidert siste gong av kommunestyret i møte 23.september 2015. 
 

 

 

 

 

 

«Sbr_Navn» 

Plan- og næringssjef 
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Rådmannen 
 

Forsand kommune 
Saksframlegg 

 
  

 
SAKSGANG 

 
Saksnr Utval Dato 
091/19 Kommunestyret 11.12.2019 
 
 
Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post 
K1 - 242 Øyvind Storm 19/642 - 3 2019008140 
 
 
 
Søknad om økonomisk støtte frå Kraftfondet - Bergevik panorama 
 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
Forsand kommune avstår frå tilbod om å kjøpa 2 tomter i Bergevik Panorama med bakgrunn 
at kommunen ikkje ser behov for videre utbygging av kommunale bustadar på nåverande 
tidspunkt. 
 
 

 
Dokumentliste: 
Dok.dato Tittel 
20.11.2019 mailkorrespondanse Søknad om økonomisk støtte til Bergevik Panorama as 
20.11.2019 Søknad om økonomisk støtte til Bergevik Panorama as 

 
Samandrag 
Bergevik Panorama V/ Egil Oaland har sendt følgjande søknad. 
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Fakta 
Bergevik Panorama as søkte 10.09.2013 om lån/garantier ifm. opparbeiding av tekniske 
anlegg/infrastruktur for Bergevik bustadfelt. 
I justert tilråding i sak for fondsstyre 24.september 2013 vedrørande støtte til utbygging av 
Bergevik bustadfelt, vart det gitt førebels tilsegn om støtte til utbygging av infrastruktur med 
inntil kr. 5.057.500,- frå kraftfondet. 
I tillegg vil utbyggingsavtalen punkt 1.6 gi Bergevik Panorama as 75 % refusjon av mva, noko 
som utgjer kr 908 149 hvorav 75% ( kr 681 112) tilfaller utbygger årleg. 
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Gjeldande planar, retningslinjer og vedtak. 
FON-015/13 
 
Vurdering og konklusjon 
Forsand kommune kan ikkje sjå behov for fleire tomter i nær framtid og avstår difor for 
tilbodet om å kjøpa 2 tomter frå Bergevik Panorama as. 
Kommunen er i ferd med å kjøpa  to ubebygde tomter i Bergebakkane i bytte mot 
manglande innbetaling frå Bergebakkane as. 
I tillegg ligg Prestebustaden ute for sal, hittil utan interessentar. 
Det får bli opp til Sandes tomteselskap å vurdera eventuelle tomtekjøp etter at 
kommunesamanslåinga er gjennomført. 
Sjå hovudark for Rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
 
 
 
 
Søren Jensen 
rådmann 
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Rådmannen 
 

Forsand kommune 
Saksframlegg 

 
  

 
SAKSGANG 

 
Saksnr Utval Dato 
092/19 Kommunestyret 11.12.2019 
 
 
Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post 
K2 - P23 Siw Kristin Sundheim 19/532 - 2 2019007975 
 
 
Vedlegg i saka: Uoff § 
19.09.2019 Helle Båtforening søknad sep2019  
19.09.2019 Helle - skisse  
19.09.2019 Helle - kostnadsoverslag  
19.09.2019 Helle båthavn - 2 foto  
19.09.2019 Helle båthavn - rekreasjonsområde  
19.09.2019 Helle - kommuneplan 1  
19.09.2019 Helle - komplanvedtekter  
20.11.2019 VS: Helle båtforening  
20.11.2019 IMG_0469  
20.11.2019 IMG_0470  
20.11.2019 IMG_0478  
20.11.2019 IMG_0479  
20.11.2019 IMG_0480  
20.11.2019 IMG_0481  
20.11.2019 IMG_0482  
20.11.2019 IMG_0484  
20.11.2019 IMG_0485  
20.11.2019 IMG_0489  
 
 
Båthamn på Helle - søknad om tilskot frå kraftfondet 
 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
1.  Kommunestyret gir eit tilsagn om tilskot frå kraftfondet på inntil kr 4 050 000,- til 
kostnadar i samband med etablering av båthamn på Helle kai, jfr. søknad datert 18.09.2019. 

2.  Tilsagn om tilskotet blir gjort med atterhald om at det foreligg godkjent reguleringsplan 
for prosjektet, og utbetalt ved framlagt dokumentasjon i samsvar med søknaden.   
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3.  Kommunestyret løyver midler til dekking av utgifter i samband med utarbeiding av 
reguleringsplan for båthamna jfr. stipulerte kostnadar frå Norconsult, (ettersendes/blir lagt 
fram i møtet). 

 
Dokumentliste: 
Dok.dato Tittel 
18.09.2019 Søknad om kommunal båthavn på Helle 

 
Samandrag: 
Helle båtforening v/ Ingvald Kjærvoll har i brev datert 18.09.2019 søkt om økonomisk støtte 
frå kraftfondet for oppføring av båthamn på den kommunale kaia på Helle. Kort 
oppsummert:  Kostnadar for generell oppgradering av kommunal kai, gjeld asfaltering, ljos, 
parkeringsplassar og rampe for båttilhengar til opp/nedkjøring.  Kostnadane for dette er 
estimert til kr 600 000,- utan at det er foretatt nøyaktig utrekning på dette.   
 
Søknaden omfatter at det blir lagt ut ca 80 meter med flytekaier type bølgjebrytar inkludert 
gangbaner og båtoppstillingsplassar til ein kostnad på kr 3 450 000,-.  
 
Båtforeininga søker difor om tilskot frå kraftfondet slik at prosjektet kan setjast i gong.  
Foreininga har ikkje økonomiske midler til å finansiere dette sjølv, men foreslår at dei i tillegg 
til tilskot frå kraftfondet kan få ein mindre del av beløpet som eit rentefritt lån frå 
kraftfondet som blir nedbetalt med 40 % av framtidige driftsinntekter.   
 
Administrasjonen har hatt eit kort møte med initiativtakarane Kenneth Idsø og Ingvald 
Kjærvoll den 19.11.2019.  I tillegg møtte repr. frå Norconsult som har fått i oppdrag å kome 
med eit kostnadsoverslag på utarbeiding av ein reguleringsplan for dette prosjektet.  Bl.a. er 
det naudsynt med oppgradering av vegatkomst frå fylkesvegen og ned til kaien.  Ved 
utarbeiding av reguleringsplan vil berørte grunneigarar sine rettar bli ivaretatt i samsvar med 
pl.b. lova.  Eg viser elles til vedlagt søknad med pristilbod frå Marinegruppen AS, og skisser 
og foto frå området. 
   
Gjeldande planar, retningslinjer og vedtak: 
Gjeldande kommuneplan er det i pkt. 2.4. Byggjeområde for småbåtanlegg sagt følgjande:  
«Ved bygging av småbåtanlegg ved Lysebotn, Helle, Forsand, Levik og Skjeivik skal det 
leggjast til rette for eit samla anlegg.  Detaljplan skal ta omsyn til vær, klimatilhøve, løyse 
transport både på land og sjø.» Det er i tillegg nevnt at for alle desse områda er eit krav at 
det blir utarbeidd reguleringsplan. 
 
Alternative løysingar med konsekvensar: 
I samband med utarbeiding av reguleringsplan vil alternative løysingar for småbåthamna bli 
vurdert.  Dersom kommunestyret ikkje er innstilt på økonomisk støtte vil prosjektet ikkje bli 
realisert. 
 
Konsekvensar for barn og unge:   
Etablering av ei småbåthamn på Helle kan ha ei positiv verknad for alle innbyggjarar i 
området, både små og store.  
 
Vurdering og konklusjon: 
Saka har vore uforpliktande drøfta politisk i kom.styret og fondsstyret og saka blir med 
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bakgrunn i dette lagt fram direkte for kommunestyret med tilråding som vist på hovudark. 
 
 
 
 
 
 
Søren Jensen 
rådmann 
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Helle Båtforening 

hellebaat@gmail.com 18.sep.2019 

 

Forsand Kommune 

 

Søknad om kommunal båthavn. 

 

Vi i Helle Båtforening søker herved Politisk/Kommunal støtte for oppføring av båthavn og infrastruktur 

på Helle med utgangspunkt fra den gamle kommunale kaien på Helle. 

Kostnader vil være i forbindelse med en generell oppgradering av kommunal kai, slik som nytt 

asfaltdekke, lys og tilrettelegging for parkering, samt evt opp/ned kjøring rampe for båthenger, se 

vedlegg. Kostnad estimeres til 600.000. 

Det må legges ut ca 80 meter med flytekaier type bølgebryter og pris inkludert gangbaner/båser 
estimeres til 3mill. basert på tilbud mottatt og en justering av dem. 

En mulig skisse for økonomi i prosjektet vil være at kommunen støtter prosjektet fullt ut og en mindre 

del av totalsummen blir et rentefritt lån som nedbetales med 40% av fremtidige driftsinntekter, hvorav 

resten av inntektene går til drift og vedlikehold. 

Det er blitt utarbeidet diverse forslag til mulige plasseringer og vi har snakket med de som bor rett rundt 

havnen. Noe forskjellige meninger er det , men generelt så ser en behov for småbåthavn på Helle. 

Vi har og snakket med grunneier utenfor kommunalt område ved kaien og en er generelt positiv. 

Vi mener at det vil være et større positivt løft for Helle som buplass og for fremtidige busetnader. 

Vi håper at kommunen kan bidra med havnen og at Helle båtforening kan drifte den fremover sammen 

med kommunen. 

Båtforeningen har dessverre ikke økonomiske muligheter til å bære et slikt prosjekt. 

 

Mvh,  

Leder Helle Båtforening. 
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SumAntall

Sum: kr 3 454 707,50MVA grunnlag: 2 763 766,00      MVA: 690 941,50

Enhetspris

Leveres til:

Gyldig til: 28.10.18

 5694 ONARHEIM, NORGE

TekstArt.nr MVA

Tilbud til:

Hei. ref epost, litt priser på materiell til båthavn. Frakt må jeg komme tilbake på, prisen er på "spott" og varierer veldig med sesong
og mengde last båtene har. Er vel heller ikke helt umulig å slepe de ned i godt vær. Siste posten her er kun "finger i været"

6 160-36-20 Bølgebryter 1,6 H x 3,95 B x 20 L meter Totalmål 195 000,00 25% 1 462 500,00

1 0 W 40 Lang HD 250HD Koblingsett marina 40 tonn med buffer 13 600,00 25% 170 000,00
6 Sjøsett 15 tonnSjøsetting 3 000,00 25% 22 500,00
6 Montering sammenkobling brygger 2 900,00 25% 21 750,00

1 0 4034 JAMAX Fortøyningsbom 8 m Bredde 30 cm 8 900,00 25% 111 250,00
1 0 4014 JAMAX Gangbar utrigger, strekkmetall 8 m.x 55 cm 15 900,00 25% 198 750,00
1 0 4012 JAMAX Gangbar utrigger, strekkmetall 6 m.x 55 cm 14 200,00 25% 177 500,00

1 1 4032 JAMAX Fortøyningsbom 6 m Bredde 30 cm 7 900,00 25% 108 625,00
4 1 MG 5*6 JAMAX Hengslesett for uterigger 1 200,00 25% 61 500,00
2 0 4051 Pontong rotasjonsstøpt, til Utrigger 525 liter 3 850,00 25% 96 250,00

1 412 spes JAMAX Landgang 7,7 meter Rekkverk en side m,tredekke 20 800,00 25% 26 000,00
3 6 2 t ANK Ankringspakke 2 tonn  betong-ploganker 6 800,00 25% 306 000,00

1 Montering av gangbro 2 900,00 25% 3 625,00

3 6 Setting av fortøyninger 1 750,00 25% 78 750,00
2 Landfeste Landfeste med demping og bolter 8 600,00 25% 21 500,00
6 1570802 ALFA 2 Søyle 4 Uttak 230 Volt 10 404,00 25% 78 030,00

6 1570808 ALFA 2 Vannkran og slangeholder 1 357,00 25% 10 177,50
1 Frakt Rigg Drift Overnatting og uforusett 400 000,00 25% 500 000,00

Marinegruppen AS
Foretaksregisteret: 895 543 942 MVA

Tlf: 91307159
Mobil: 91307159
post@marinegruppen.com

www.marinegruppen.com

HELLE BÅTFORENING
Helle Båtforening c/o Ingvald
Ingvald kjærvoll
4110 FORSAND
NORGE

Marinegruppen AS
Våge
5680 TYSNES, NORGE

Tilbud: 1558
Kundenr: 501075

Vår ref: Trond 
Deres ref: Ingvald 

Forfallsdager: 14

93



 

 

94



 

 

95



KARTUTSNITT 
Eiendom: 

Gnr: 0 Bnr: 0 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: 

Hj.haver/Fester: 

FORSAND 
KOMMUNE 

Dato: 19/9-2019   Sign: Målestokk 
1:3000

SBH2

E11

H25

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, 
kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere. 

Page 1 of 1Utskrift

19.09.2019https://kart.nois.no/smart/Content/printDynaLeg.asp?Left=335211.42029797396&Bot...
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Rådmannen 
 

Forsand kommune 
Saksframlegg 

 
  

 
SAKSGANG 

 
Saksnr Utval Dato 
093/19 Kommunestyret 11.12.2019 
 
 
Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post 
K1 - 242 Siw Kristin Sundheim 19/507 - 6 2019008179 
 
 
Vedlegg i saka: Uoff § 
22.11.2019 Søknad Utvidelse Klubbhus Banemaskin.doc  
22.11.2019 Søknad utvidelse klubb anlegg og banemaskin Villingur  
22.11.2019 BaneMaskin  
22.11.2019 Plantegning vedr tilbygg klubbhus- M-1-50  
22.11.2019 Prisestimat vedr tilbygg klubbhus  
22.11.2019 Snitt tegning vedr tilbygg klubbhus- M-1-50  
22.11.2019 Utekvee  
22.11.2019 skisse utekvee  
22.11.2019 Søknad utekvee  
 
 
Søknad om midler frå kraftfondet til utvidelse av klubbhus, utekve og 
banemaskin - Villingur Islandshestforening 
 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
1.  Villingur Islandshestforening får eit tilskot frå Kraftfondet på inntil kr 1 776 324,- til 
investeringar i utviding av klubbhus, banemaskin og utekve, jfr. vedlagte søknad. 

2.  Dette kjem i tillegg til tidlegare tilskot som er gitt i k-sak 077/19. 

3.  Utbetaling av tilskot skjer etter dokumentasjon på utgifter i samsvar med søknad. 

 
Dokumentliste: 
Dok.dato Tittel 
21.11.2019 Søknad utvidelse klubb anlegg og banemaskin Villingur 
18.11.2019 Søknad Kraftfondet - Villingur Islandshestforening -  toalettanlegg og 

straumuttak 
06.09.2019 Søknad om støtte til oppgradering ved ride anlegg 
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Dok.dato Tittel 
02.09.2019 Pristilbud ridebane 

 
Samandrag:  Villingur Islandshestforening har i brev datert 21.11.2019 kome med følgjande 
søknad:   

 

 

  
************************************************************************* 
Det er lagt ved stipulerte kostnadar på totalt kr 1 776 324,- .  Av dette er pristilbod frå 
Felleskjøpet på kr 448 449,- og kr 983 125,- Forsand Byggservice, + kr 254 950,- for utekveer 
og kr 89 800,- for betongarbeid. 
 
Gjeldande planar, retningslinjer og vedtak. 
Retningslinjer for bruk av kraftfondet punkt 3. Bruk:  Fondet skal i hovudsak nyttast til 
fellestiltak og infrastrukturtiltak som kjem heile eller delar av næringslivet til gode. Fondet 
skal nyttast til heil eller delvis finansiering av investeringar.  Midlar frå fondet kan nyttast 
som driftsstøtte til organisasjonar og samarbeidsnettverk utan kommersielle formål.  
Kommunestyret har løyva 50 % av stipulerte kostnadar til toalettanlegg jfr. vedtak i KS-
077/19.  Desse kostnadane var stipulert til 225 000,- + utgifter til straumuttak og graving. 
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Alternative løysingar med konsekvensar: 
Kommunestyret kan gje delar av beløpet som tilskot, eks. 50 %.  Foreninga har ikkje økonomi 
til å ta opp lån på denne investeringa slik at bare delvis dekning av investeringane i realiteten 
kan ende med at heile prosjektet blir skrinlagd.  

Vurdering og konklusjon:  Dette er eit positivt tiltak for både vaksne og barn som er knytta 
til hestesportmiljøet og andre innbyggjarar.  Anlegget kan i tillegg leigast ut til andre 
passande føremål og gje inntekter til foreninga.  Rådmannen vil difor innstille på at 
kommunestyret løyver midler til investeringa i samsvar med vedlagte søknad. 

 
 
 
 
 
Søren Jensen 
rådmann 
 

111



          Villingur Islandshestforening 
                

 

Side 1 

Formann: Mari Soot Kristiansen. Tlf: 957 81 923 Epost: post@villingur.com 
                 
Sekretær: Marianne T. Bryn. Tlf: 986 30 840 Epost: marianne.bryn@stavanger.kommune.no 
                 
Kasserer: Karoline Nysted Erevik. Tlf 405 12 879 E-post: karoline_erevik@hotmail.com 

 
Bankkontonr. 3350 300 4300 

Forsand kommune 

Fossanvegen 380 
 
4110 Forsand          Forsand 21.11.2019 

                                         

 Søknad om midler til utvidelse av Klubbhus, Utekvee og Banemaskin 

Det søkes med dette om midler utvidelse av klubbhus, utekvee og banemaskin 

Villingur Islandshestforening  

Tidligere har Villingur Islandshestforening søkt om midler til nytt toalett anlegg og strømuttak. Ønsker med 

dette at begge søknadene blir sett på som ein samlet søknad.  

Begrunnelse for denne søknaden er nye samtaler med kommune og grunneigar der mulighet for utvidelse av 

området ligger til rette. Klubben ser store muligheter for utnyttelse av område med tanke på større stevner 

og framleie av området som vil kunne gi inntekter til klubben, og som videre vil komme rekrutering av nye 

medlemmer og eksisterende medlemmer til gode. 

Dei siste åra er det blitt investert store midler i tildømmes, nytt fotball anlegg i kommunen. Det er ein flott 

idrettshall og svømme anlegg for forskjellige idretter i kommunen.  

Villingur Islandshest ønsker med dette at kommunen er villige til å bidra til å være med på å utvide eit klubb 

anlegg innen hestesporten på Forsand, som er klar for å møte framtida. 

Hestesporten er ein stor del av lokalsamfunnet og stor bidragsyter for å skape eit aktivt miljø. 

 

 

Midler det søkes støtte til 

- Utvidelse av klubbhus er for å kunne gi eit tilstrekkelig tilbud for medlemmer og tilreisende utøvere 

ved stevner og arrangement. Per i dag er klubbhuset for lite til at det kan avholdes medlemsmøter og 

årsmøter for alle medlemmer i klubben. Me er då avhengig av å leige lokale av andre.  

- Utekveer er for å kunne tilby oppstalling for kurshelger og ikkje minst under arrangement. 

- Bane maskin for lettere vedlikeholde området og opprettholde kvalitet på bane under stevner. 
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          Villingur Islandshestforening 
                

 

Side 1 

Formann: Mari Soot Kristiansen. Tlf: 957 81 923 Epost: post@villingur.com 
                 
Sekretær: Marianne T. Bryn. Tlf: 986 30 840 Epost: marianne.bryn@stavanger.kommune.no 
                 
Kasserer: Karoline Nysted Erevik. Tlf 405 12 879 E-post: karoline_erevik@hotmail.com 

 
Bankkontonr. 3350 300 4300 

 

Prosjektets gjennomførbarhet 

Foreningen baserer mykje av arbeidet på dugnad av sine medlemmer/sponsorer. 

Det kommer også til å bli innhentet tilbud på graving. 

Det søkes om støtte tilsvarende priser i tilbud som er lagt ved. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Villingur Islandshestforening 

v/ Olav Bertin Vaagen Matre Jr  

Vedlegg: 

Pristilbud/ tegninger klubbhus 

Pristilbud utekvee 

Pristilbud banemaskin 

 

 

 

 

113



Fra: Olav Bertin Vaagen Matre <post@villingur.com> 
Sendt: torsdag 21. november 2019 23:00 
Til: Felles Post Forsand 
Emne: Søknad utvidelse klubb anlegg og banemaskin Villingur 
Vedlegg: BaneMaskin.pdf; Bygg over utekveer; Plantegning vedr tilbygg 

klubbhus- M-1-50.pdf; Prisestimat vedr tilbygg klubbhus.pdf; Snitt 
tegning vedr tilbygg klubbhus- M-1-50.pdf; Utekvee.pdf; Søknad 
Utvidelse Klubbhus Banemaskin.doc 

 
Hei 
 
Sender med dette søknad for utvidelse av klubbanlegg og banemaskin for Villingur Islandshestforening. 
 
Sjå vedlegg 
 
Olav B V Matre Jr 
Nestleder Villingur  
909 66 049 
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Vårt art.nr: Beskrivelse Antall Enhet Bruttobeløp Rabatt % Nettobeløp
980016A424286 AVANT 630 1 STK 313 880,00 15,00 266 798,00
980016A34144 HYDRAULISK PARALLELLFØRING PÅ BOM 1 STK 10 160,00 15,00 8 636,00
980016A424303 SPERREVENTIL 1 STK 10 990,00 15,00 9 341,50
980016A34015 FLYTFUNKSJON PÅ BOM,PARALLELLFØRING 1 STK 9 870,00 15,00 8 389,50
980016A35957 EKSTRA BAKVEKT 29 KG 1 STK 1 510,00 15,00 1 283,50
980016A417337 TILHENGERKULE 50 MM, MED BOLT 1 STK 1 030,00 15,00 875,50
980016MW10278515T 27*8.50-15 RIBBEDEKK 1 SETT 4 960,00 15,00 4 216,00
980016A47829 JOYSTICK MED 8 FUNKSJONER 1 STK 15 690,00 15,00 13 336,50
980016A37548 GRESSKLIPPER 1500 MM SERIE2 1 STK 46 110,00 15,00 39 193,50
980016A33537 PLANERINGSRAMME 1 STK 7 870,00 15,00 6 689,50

Total delsum: 358 759,50
MVA: 89 689,91
Delsum brutto: 448 449,41
Sum innbytte 0,00
MVA: 0,00
Sum innbytte inkl. MVA 0,00

TOTALT: 358 759,50
Totalavgift 89 689,91
Brutto total 448 449,41

Vi takker for interessen og tar kontakt innen: 06.12.19
Med hilsen: BJARNE ASKE
Telefon:

Tilbud

Tilbudsdato: Utløpsdato:Utskriftsdato:

Tilbudsnr: Rev.nr:

Vår referanse: Kunde-ID: Deres referanse
BJARNE ASKE ANDRE KUNDER 03+WEB611987

L10278 1

Dokumentadresse:
VILLINGUR ISLANDSHEST FORENING
XXXXXXXXXX
XXXX XXXXXXX

Leveringsadresse:
VILLINGUR ISLANDSHEST FORENING
XXXXXXXXXX
XXXX XXXXXXX

Lev.måte: Lev.betingelser:
Etter avtale Etter avtale
Selger-ID: Leveringslokasjon:
BJARNE ASKE
Godsmerke: Ønsket leveringsdato:

02.01.20
Betalingsbetingelser:

Kundens foresp.nr:

21.11.19 21.11.19 05.12.19

1 (1)
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Hei 
 
Takker for hyggelig forespørsel, og har omsider nå snekret sammen  
et prisoverslag til dere på bygg over utekveer(21 stk). 
Det vises til vedlagt skisse der det er vist 21 stk kveer med mål 2500x3000. 
 
Pris materialer:                 kr. 133.000- inkl mva 
Pris tømmerarbeider:    kr. 127.875,- inkl mva (186 timer). 
Totalt vedr tømmer        kr.  254.950,- inkl mva 
 
Betongarbeider:              kr.  89.800,- inkl mva      
                                               Det er då beregnet 58,5 lm ringmur under yttervegger 

samt inkl  inkl 10 stk sålemurer inn under skillevegger 
 
Gravearbeider m/fl :      Dette er ikkje medberegnet i dette oppsettet 
 
Beskrivelse:       Alle yttervegger bygges av reisverk i furu imp 49x098 
                               Utvendig kles så vegger med 19x148 DF furu imp kledning 
                               Innvendig kles yttervegger på nedre del  (1500 mm opp over bakken) med 18 mm 
OSB-plater 
                               Skillevegger bygges med furu imp 48x048 med kraftigere topp og bunnsvill på 
48x098 furu imp, samt en 98x098 furu imp stolpe til taket i fremkant 
                               Desse vegger er beregnet bygget til 1500 over bakken og kledd bare på en side 1200 
mm opp med 18 mm OSB-plate 
                               Yttertaket er beregnet med sperr 48x148 gran på cc-600 og så langsgående 
spikerslag av 36x068 gran + stålplater 
                               I fremkant av taket bæres sperrer av drager som er en dobbel 48x148 gran C-24 
                               Div listverk, hjørnebord og stùborder er inkl som 19x148 furu imp rettkant 
 
Vi håper at dette er et greit utgangspunkt for deres videre planlegging, og håper ved dette at dere får 
mulighet til å realisere desse planer. 
 
Sjå vedlagt skisse.  
 

Med vennlig hilsen 

Egil Oaland 

Daglig leder 

Tlf: 51 70 31 12 / 909 30 092       
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Rådmannen 
 

Forsand kommune 
Saksframlegg 

 
  

 
SAKSGANG 

 
Saksnr Utval Dato 
094/19 Kommunestyret 11.12.2019 
 
 
Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post 
K1 - 242 Siw Kristin Sundheim 19/587 - 2 2019008134 
 
 
Vedlegg i saka: Uoff § 
25.10.2019 Søknad om økonomisk støtte til Pilt-Ola spill pa° Bakk en 

gard 
 

25.10.2019 Støtte frå kraftfondet ved Siw K Sundheim  
25.10.2019 Budsjett Pilt-Ola, 25.10.19  
 
 
Søknad om støtte fra kraftfondet - Pilt Ola forestillingar Forsand Teaterlag 
 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
 
Forsand teaterlag får innvilga sin søknad om tilskot frå kraftfondet på kr 100 000,- pr år for 
delvis finansiering av Pilt Ola-forestillingar på Bakken gard i år 2020 – 2021 og 2022, jfr. 
søknad (kr 300 000,- fordelt på 3 år).    

 
Dokumentliste: 
Dok.dato Tittel 
25.10.2019 Søknad om støtte fra kraftfondet - Pilt Ola forestillingane 

 
Samandrag:  Forsand teaterlag har sendt inn følgjande søknad om tilskot frå kraftfondet:  
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I søknaden går det fram at totale utgifter blir på kr 997 000,- og dei søker difor om tilskot frå 
kraftfondet på 300 000,- andre sponsorar kr 300 000,- og billettinntekter på kr 397 000,-. 

Gjeldande planar, retningslinjer og vedtak:  
Retningsliner for kraftfondet. 
 
Alternative løysingar med konsekvensar: 
Kraftfondet kan løyve eit tilskot på heile eller delar av prosjektet. 
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Vurdering og konklusjon:  
Rådmannen vurderer at dette teaterprosjektet er eit positivt kulturtiltak for kommunen, og 
det er tidlegare gitt økonomisk støtte til ulike kulturtiltak som festivalar, arrangement på 
Landa m.m.  

 
 
 
 
 
Søren Jensen 
rådmann 
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Søknad om økonomisk støtte til å framføre Pilt-Ola spill på Bakken gard.                                                                           

Pilt-Ola, Ole Olsen Sangesand vokste opp på Bakken gard.  Han ble en stor kjendis på 1800 

tallet.  Forsand kommune hadde i årene 2008 - 2012 et prosjekt «bli kjent med Pilt-Ola».  Det 

var den gang også snakk om å lage et spill om Pilt-Ola på Bakken gård. Dette ønsker vi i 

Forsand teaterlag å realisere.    

I mars 2008 ble det holdt middag i Rosenkildehuset i Stavanger med tema entreprenørskap. 

Skuespiller Torfinn Nag utkledd i Pilt-Ola sin skikkelse var konferansier. Jon Gjedebo holdt 

kåseri. Et samarbeid med Stavanger Næringsforening. Utstilling og bokslepp med Jon Moe 

sin dokumentariske roman om Pilt-Ola fra 1972. Den ble trykt opp igjen etter å ha vært 

utsolgt i lang tid. Til hjelp for de som vil bruka boken ved guiding i Lysefjorden, laget 

prosjektgruppa en veiviser, som er et hjelpemiddel til å finne frem i boken både raskt og 

enkelt. 

Vi i Forsand teaterlag har nå fått forespørsel fra regissør, manusforfatter og skuespiller 

Torfinn Nag om å sette opp et spill om livet til Pilt-Ola på Bakken gard. Det er vi veldig 

positive til, da det mange plasser i Norge blir satt opp ulike lokale spill.  

Forsand teaterlag ble etablert i 2018, vi hadde 6 forestillinger med Eit lite eventyr i starten 

av 2019, flere av oss som deltok på denne var også med på Fest på samfunnshuset(2014) 

som hadde stor suksess, flere av oss gikk sammen og startet Forsand teaterlag da vi liker å gi 

noe tilbake til folket.   

Torfinn Nag har hatt regi ansvar for Utvandrerspillet i Vågen i Stavanger (1996-2000), 

Strandaspillet i Sogndalsstrand (2001-2005 og 2016-2018), spillet om Hårfagre i Hafsrsfjord 

2007, på Lundsneset i 2009, og Beltespenna på Gyland i 2015. Han har også bearbeidet 

manus og hatt manusansvar for Utvandrerspillet og spillet om JO i Sogndalsstrand. 

Forsand teaterlag har også tidligere hatt samarbeid med Torfinn Nag i oppsettinger der han 

har vært regissør. Jan Sigve Schelbred var med i stykket Obstfelder, med oppsetting på 

Nilsebu og Preikestolhytta.  I tillegg har Jan Sigve Schelbred, Elise H. Endresen og 

undertegnende fra Forsand teaterlag vært med å spille på Tou Scene, i stykket Scener om å 

være menneske. Torfinn hadde manus og regi.  

Vi har vært i kontakt med Stavanger turistforening, siden det er de som tar ansvar for 

Bakken gård og de var svært positive til et spill om Pilt-Ola.  

I denne forbindelse søkes det om økonomisk støtte, slik at spillet kan bli en realitet.  Det er 

tenkt at spilletiden vil bli ca 1 ½ time og det vil bli spilt fire forestillinger hvert år over tre år.  

Vi søker med dette om støtte på kr 300 000,- til hele 3 årsprosjektet som vil gå over årene 

2020-2021-2022. Vi håper at dette kan være en suksess og at dette kan bli en årlig tradisjon.  

 

Vennlig hilsen leder i Forsand teaterlag 

Elisabeth Hatleskog 
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Fra: Forsand Teaterlag <forsandteaterlag@hotmail.com> 
Sendt: fredag 25. oktober 2019 12:13 
Til: Felles Post Forsand 
Kopi: Miriam Knudsen; Elisabeth Hatleskog; elishatl@online.no 
Emne: Støtte frå kraftfondet ved Siw K Sundheim 
Vedlegg: Budsjett Pilt-Ola, 25.10.19.xls; Søknad om økonomisk støtte til Pilt-Ola spill på 

Bakk en gard.doc 
 

Hei 
 
Vedlagt følger søknad og budsjett til Pilt Ola forestillingene.  
 
Med vennlig hilsen 
Forsand teaterlag 
v/Elisabeth Hatleskog og Miriam Fossan Knudsen 
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Pilt-Ola - budsjett, for 2020-2021-2022

UTGIFTER

Budsjett som dekker forprosjekt og produksjon:

Forprosjekt:

Manus med sangtekster 190000

Komponist 100000

SUM 290000

Produksjon:

Regi 160000

Produsent/Inspisient 50000

Skuespillere 10000x4= 40000

Kostymer 20000

Scenografi 40000

Innspilling av musikk 30000

Lyd 20000

Sminkør 10000

Markedsføring 50000

Bespisning 5000

Transport 5000

Førstehjelp HMS 20000

Forsikring 10000

Strøm 10000

Renovasjon 10000

Regnskap/Administrasjon 20000

Diverse 87000

SUM 877000

Budsjett pr. forestilling:

Skuespillere 5000x4= 20000

Lyd 5000

Diverse 5000

SUM 30000

Planlegger fire forestillinger pr år

30000x4= 120000

Utgifter første året blir da 

877000 + 4 forestillinger 120000=

SUM UTGIFTER 997000

INNTEKTER

Forsand kommune 300000

Sponsorer 300000

Billettinntekter 290kr x 1369 publikummere= 397000

SUM INNTEKTER 997000
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Rådmannen 
 

Forsand kommune 
Saksframlegg 

 
  

 
SAKSGANG 

 
Saksnr Utval Dato 
095/19 Kommunestyret 11.12.2019 
 
 
Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post 
 Årstein Løland 19/666 - 1 2019008169 
 
 
Vedlegg i saka: Uoff § 
28.11.2019 NOU 2019: 16 Skattelegging av vannkraftverk - LVKs 

høringsuttalelse 
 

 
 
NOU 2019: 16 - Skattlegging av vannkraftverk - Høyringsuttale frå Forsand 
kommune 
 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
 
Kraftskatteutvalet sine tilrådingar om avvikling av dei konsesjonsbaserte ordningane som 
konsesjonsavgifter og konsesjonskraft er eit brot med «Samfunnskontrakten» som har sikra 
utbygging av fornybar vannkraft i Norge gjennom 100 år. Utbyggingskonsesjonar etter 
Vassdragsreguleringslova blir gitt for evig tid – konsesjonsvilkåra følger same tidslinje og 
lengde. Dette med mindre det gjennom revisjonssaker etter 30 år, blir gjort endringar på 
konsesjonsvilkåra. I praksis fører ikkje slike revisjonar til endring av økonomiske vilkår, men 
det kan føre til at konsesjonær blir pålagt ulike tiltak som betrar naturmiljøet i vassdraget. 

Forsand kommune vil på denne bakgrunn hevde at utvalet sine tilrådingar er lovstridige både 
sett hen til Vassdragsreguleringslova og til § 97 i Grunnlova.  

Kraftskatteutvalet sine forslag ville fått dramatiske følgjer for forsandøkonomien. Sett i 
forhold til budsjett 2019 ville utvalet sine forslag om kraftig redusert eigedomskatt, bortfall 
av konsesjonsavgifter og konsesjonskraft, ført til eit samla tap på 50 mill. Dette betyr ¼ del 
av kommunen sine samla inntekter. Forsand sin økonomi ville ikkje lenger vore berekraftig. 

Innretnig og skjerping av grunnrenteskatten til staten, fører til at utvalet ikkje svarer ut i 
forhold til mandatet. 

På denne bakgrunn vil Forsand kommune be om at Kraftskatteutvalet sine tilrådingar blir 
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avvist.» 

 

 
Dokumentliste: 
Dok.dato Tittel 
27.11.2019 NOU 2019: 16 Skattelegging av vannkraftverk - LVKs høringsuttalelse 

 
Innleiing og samandrag 
 
Me viser til LVK sin høyringsuttale til NOU 2019:16 – skattlegging av vannkraftverk – LVKS 
høyringsuttale, vedlagt. Høyringsfristen er sett til 1. januar 2020. 
 
Uttalen frå LVK er omfattande, og oppsummerer konsekvensar av Kraftskatteutvalet sine 
tilrådingar på ein god måte. Dette på vegne av 175 vertskommunar i Norge.  
 
Det er likevel viktig at den enkelte vertskommune gir sine eigne uttalar. Ein får på den måten 
fram lokale konsekvensar og synspunkt på Kraftskatteutvalet sine tilrådingar. 
 
Paralelt med at denne saka blir lagt fram for kommunestyret i Forsand, fremjar rådmannen i  
Sandnes også sak for kommunestyret i Sandnes 16. desember 2019.   
 
Saksutgreiinga her vil difor kun ha fokus på konsekvensar for forsandøkonomien dersom 
Kraftskatteutvalet sine tilrådingar hadde blitt gjennomført.  
 
Ein rår kommunestyret til å gi følgjande høyringsuttale: 
«Kraftskatteutvalet sine tilrådingar om avvikling av dei konsesjonsbaserte ordningane som 
konsesjonsavgifter og konsesjonskraft er eit brot med «Samfunnskontrakten» som har sikra 
utbygging av fornybar vannkraft i Norge gjennom 100 år. Utbyggingskonsesjonar etter 
Vassdragsreguleringslova blir gitt for evig tid – konsesjonsvilkåra følger same tidslinje og 
lengde. Dette med mindre det gjennom revisjonssaker etter 30 år, blir gjort endringar på 
konsesjonsvilkåra. I praksis fører ikkje slike revisjonar til endring av økonomiske vilkår, men 
det kan føre til at konsesjonær blir pålagt ulike tiltak som betrar naturmiljøet i vassdraget. 

Forsand kommune vil på denne bakgrunn hevde at utvalet sine tilrådingar er lovstridige både 
sett hen til Vassdragsreguleringslova og til § 97 i Grunnlova.  

Kraftskatteutvalet sine forslag ville fått dramatiske følgjer for forsandøkonomien. Sett i 
forhold til budsjett 2019 ville utvalet sine forslag om kraftig redusert eigedomskatt, bortfall 
av konsesjonsavgifter og konsesjonskraft, ført til eit samla tap på 50 mill. Dette betyr ¼ del 
av kommunen sine samla inntekter. Forsand sin økonomi ville ikkje lenger vore berekraftig. 

Innretning og skjerping av grunnrenteskatten til staten, fører til at utvalet ikkje svarer ut i 
forhold til mandatet. 

På denne bakgrunn vil Forsand kommune be om at Kraftskatteutvalet sine tilrådingar blir 
avvist.» 
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Rådmannen 
 

Forsand kommune 
Saksframlegg 

 
  

 
SAKSGANG 

 
Saksnr Utval Dato 
096/19 Kommunestyret 11.12.2019 
 
 
Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post 
K2 - U64, 
GBNR - 
13/1/2 

Eva Landre Meling 15/759 - 17 2019006989 

 
 
Vedlegg i saka: Uoff § 
31.10.2019 Jakt på Bakken gard i framtida  
 
 
Jakt på Bakken gard i framtida 
 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
 

Jakta på Bakken gard blir avslutta i samsvar med gåvebrevet frå Johannes Bakken i 1973. 
Med dette vedtaket så opphøyrer tidlegare avtale med Forsand Jeger og Fiskeforeing  
 
 

 
Dokumentliste: 
Dok.dato Tittel 
16.09.2019 Re: 19/5451 Jakt på Bakken gard 
11.09.2019 Jakt på Bakken gard 
21.08.2019 Re: 19/5451 Jakt på Bakken gard 
11.07.2019 Jakt på Bakken gard 
02.05.2019 13/1/2 - Godkjent konsesjonsforhold 
29.04.2019 13/1/2 Eigenerklæring om konsesjonsfritak 
27.03.2019 Oversending av signert skjøte 
18.01.2019 Signert festekontrakt og skjøte for Bakken gard. 
08.05.2018 Forslag Bakken gård 
04.07.2018 Framtida for Bakken gard - bortfesting til Stavanger Turistforening. 
14.07.2017 Avståing av grunn for hyttetomt ved Bakken gard til Stavanger Turistforening. 
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Dok.dato Tittel 
18.02.2014 Skurvedalen mm 
08.12.2015 Bakken Gård - skisse til plassering 

 
Samandrag 
Formannskapssak 44/04 i 2004 blei det gjort vedtak om at Forsand kommune godkjenner 
framlagt forslag til avtale om vedtekter for jakt på Bakken gard 2004 – 2005 som det går 
fram av saksutgreiing. 
Avtalen mellom Forsand kommune og Forsand Jeger og Fiskeforening (FFJF) var då  

1. FJFF disponerer jakta på Bakken gard i 2004.  Geir Lerang er FJFF sin kontaktperson. 
2. Som vederlag skal FJFF gjere dugnad på Bakken våren 2005: 

A.  Hogge, kløyve og lø opp 2 favnar ved 
B. Skilte, merke og halde ved like stinettet i området :  

       Bakken kai – Bakken, Bakken – Songesandstølen, Bakken – Myrå 
3. FJFF skal arrangere opplæringsjakt etter denne planen: 

A Bukkejakt rådyr helga 13 – 15 august 2004 
B Hjortejakt helga 17 – 19 september   

4. Etter opplæringsjakt er gjennomført, skal det seljast jaktkort på hjort og rådyr.   

       Innan bygds medlemmer av FJFF skal prioriterast. 
5. Jaktlag/jegrar må sjølv syte for overnatting på garden på lik linje med andre 

brukarar. 

 
Fakta 
Dette vedtaket/avtalen blei gjort i 2004 og gjaldt for åra 2004 – 2005, ein finn ikkje at det er 
etablert ein ny avtale seinare år.  Men forstår at FJFF har nytta same avtaleformular heilt 
fram til i dag.  Dei skriv rett nok i sakspapira at FJFF håpar å inngå ein avtale om jakt på 
Bakken gard over lengre tid frå og med år 2005, utan at dette er formalisert.  
 
Etter ein del utveksling av skriv samt eit fellesmøte mellom FJFF og Forsand kommune, samt 
undersøking er me blitt kjent med at det ikkje er blitt tatt ut dyr på Bakken gard på fleire år. 
 
Lover, forskrifter, rundskriv 
Gåvebrev til Forsand kommune frå Johannes Bakken av 1.august 1973. 
 
Gjeldande planar, retningslinjer og vedtak. 
I gåvebrevet skriv Johannes Bakken som siste eigar av Bakken gard «Då det må seiast avgjort 
at bustaden min her, Bakken eller Songesandsbakken no vert nedlagd som gardsbruk vert det 
med dette avgjort at eigdomen vert gjeven som gåva til Forsand kommune» 
I tillegg skriv Johannes «Det er ikkje med dette sagt som vilkår, men nemner det som sers 
ynskjeleg frå mi side; (pkt 2) at det ikkje vert drive jagt eller burtleigd jagtrett etter rjupa, 
skogsfugl, hare eller anna matnyttig vilt» 
 
Innkomne uttalar frå FJFF 
Den gang vi diskuterte jakt på Bakken var det riktig at det ble diskutert det Johannes skrev 
om at han ikke ønsket jakt av småvilt, hare og rype; konklusjonen var at der var aldri nevnt 

156



storvilt. Det er kun det vi jakter på.  Elg, hjort og rådyr. Vi fikk avtalen om jakt av dette. Det 
med ved til Bakken var det egentlig vi som foreslo da det også var snakk om at vi skulle drifte 
Bakken, og Børge utarbeidet et vedfellingsprogram som vi fulgte. Stiene merka vi også fra 
Songesand til Øvre Bratteli og et stykke opp Skruvedalen, men etter hvert så kom STF og 
merka. De var også inne med ved da de starta med bruk av løa. Avtalen med ved var ikke til 
STF men til kommunen. I møter med STF når de skulle overta brydde de seg ikke om at vi drev 
jakt i eksterne områder. De har jo kun overtatt husmassene og indre eiendom. 
Jakten som drives gjennom FJFF er ganske begrensa, ca 5-6 jegre pr år og ofte nye unge 
jegre. Den foregår langt fra turiststier og garden. Vi har dessuten en avtale med grunneiere 
på Bakken om felling av elg som vi skifter om å ha annet hvert år. Sammen med Bakkens 
grunneiere og Bakkenområdet blir valdet stort nok for elgfelling. Bakkens grunneiere vil da 
miste elgjakten dersom vi går ut.   Vi regner med at avtalen kan fortsette som den er. Vi har 
ikke noen forståelse av at det er noen ulempefor STF. 
 
Leiaren i FJFF har også lagt til ; det stemmer at det ikke er felt dyr på Bakken gard dei siste 
åra. Dette skyldes nokk at det ikke er så mange jegere som benytter seg av terrenget.  
Terrenget er fantastisk bra og det er observert mer og mer hjort. Vi i Forsand jeger og fisk er 
en interesseorganisasjon, som over alt ønsker og ha eit tilbud til våre medlemmer og 
framtidige nye medlemmer. Bakken gard er eit viktig tilbud fra oss til jegere. Spesielt med 
tanke på ungdom og førstegangs jegere. Videre føring av jakt avtale på Bakken gard vil ha 
stor betydning for foreningen i kommende år. Hvor vi ser 
en økende interesse for jakt, fiske og naturlige råvarer. 
 
Alternative løysingar med konsekvensar 
1. at jakta fortsett som i dag, men då med ny avtale. 
2. at jakta blir avvikla i samsvar med pkt 2 i gåvebrevet av 1973. 
Konsekvensar for barn og unge 
FJFF opplyser at dei har nytta området til opplæringsjakt for ungdom og førstegongsjegrar. 
Vurdering og konklusjon 
I gåvebrevet av 1973 gir Johannes Bakken full eiga, rett og rådvelde over garden til Forsand 
kommune som fram til 2004 respekterte hans ynskje om at det ikkje skulle drivast jakt.   
I dialog med FJFF har ein kome med forslag om å avslutta jakta, me har ikkje gått inn på det 
som  
gjeld hogging av ved eller merking av stiar då det ikkje ligg i saka ettersom STF tek seg av alt 
dette i framtida.  
Me er samstundes lydhør for FJFF sitt ønske fortsetja jakta då området sikkert har vore eit 
godt opplæringsjaktområde dvs for yngre jegerar i laget som her har fått jakta til ein 
rimelegare kostnad enn det dei ville måtta betala på ordinære jaktområder.  FJFF brukar ord 
som katastrofe om dei misser dette området då det er einaste område dei disponerer til 
dette føremålet.  Dei var heller ikkje klar over at vedtaket bare gjaldt for åra 2004-2005 og 
såleis utgått på dato.  I tillegg blir det opplyst at FJFF saman med Bratteli jaktvald er store 
nok til å få skyta elg, om det dyreslaget blir tildelt.  Elles skal her vera rikeleg med rådyr og 
hjort.   
 
Slik me får oppgitt så har ikkje FJFF nytta området årleg, det er heller ikkje meldt inn årlege 
tal på felte dyr. At Johannes Bakken i gåvebrevet brukar samlebegrepet «anna matnyttig 
vilt» og ikkje spesifikt jakt på rådyr, hjort og elg har ei naturleg forklaring då desse dyreslaga 
ikkje var i dette området på 1970 talet. 
 
At Forsand blir lagt ned som eigen kommune tilseier at me er dei siste til å kjenna til 
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ordlyden i gåvebrevet.  Og at nye Sandnes kommune seinare kan gjera nytt vedtak om at 
jakta skal opnast for fleire utover FJFF styrkar heller ikkje forslaget om at jakta skal halda 
fram.  Eit nytt vedtak som då kan føra til at FJFF ikkje lenger vil få disponera jaktområdet 
åleine. 
 
Det som talar i mot jakt er tekst i gåvebrevet samt at Bakken får eit anna bruk gjennom STF 
som tilseier at det kan bli ei utfordring med jakt kombinert turistar på same arealet sjølv om 
garden har ein stor eigedom.  Det er viktig å understreka at SFT som no disponerer 
bygningane på Bakken gard ikkje har hatt innvendingar mot jakt og sambruk av eigedommen 
så dette er eit forslag frå rådmannen si administrative arbeidsgruppa som har jobba fram 
samarbeidsavtalen med STF, jfr. K-sak 49/18. 
 
Viser til framlegg til vedtak. 
 
 
 
 
 
Søren Jensen 
rådmann 
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