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Prosjektplan for Røldal 2020

Rådmannens forslag til
innstilling:
1. Prosjektplan for Røldal 2020 godkjennes som grunnlag for å svare på mandatet
«Hvordan kan Røldalsbygda og Odda kommune møte utfordringen med omlegging av
E134 utenom Røldal».
2. Odda kommunestyre godkjenner at det søkes om skjønnstilskudd fra
fylkesmannen over posten «by- og tettstedsutvikling»

Rådmannen i Odda,

11.06.2014 Utviklingskomite
Behandling:
Komiteleiar Tokheim (V) orienterte til saksframlegget inkl samansetting av referansegruppe
for prosjektet.

UTK-026/14 Vedtak:
Rådmannen sitt forslag vart samr. vedteke
Komiteleiar Tokeim vert saksordførar i kommunestyret.

25.06.2014 Odda kommunestyre
Behandling:
Rådgjevar Bøen og kultursjef Sandal møtte til saka.
Leiar i Utviklingskomiteen Tokheim(V) innleidde / orienterte.
Rådmannen ved Rolf Bøen orienterte.
Oppistov Lykkebø (SP) roste saka, uttrykte tru på Røldalsbygda og etterlyste sak om
fleirbrukshall i Røldal
Kollbotn (R): Røldal si påkopling til ny E134 må bli tilfredsstillande. Det er den ikkje i
noverande planløysing. Oppmoda om direkte kontakt med SVV i Leikanger på
saksbehandlarnivå for få på plass ei slik løysing.
Ordførar Opdal (H): Vi må halda fast ved planstragtegien vi har valgt om E 134 som
vintersikker veg. Når det er politisk på plass kan lokale reguleringsplanar justerast i
"ettertid".- jamf E 134 i Stordalen. Vi må stå fast og samla no

OK-060/14 Vedtak:
Innst. vart samr vedteken

Saken gjelder:
Prosjektplan for Røldal 2020
Mål og rammer
Bakgrunn
I kommunestyremøte 18.09.2013 fremma repr. Lars Seim (SP) slikt forslag:
«Odda kommunestyre ber rådmannen om å oppretta eit prosjekt om korleis Røldalsbygda og
Odda kommune kan møta utfordringa ved omlegging av E 134 forbi Røldal. Odda
kommunestyre forventar at rådmannen kjem tilbake til saka med forslag til organisering.»
«Grunngjeving : Mange i Røldal, spesielt innan turistnæringa, er uroa for korleis bygda vil
utvikla seg når E -134 blir lagd utanom bygda og ein mister storparten av
gjennomgangstrafikken. Sjølv om ein også ser føremunene med omlegginga og aksepterer
dette, er det svært alvorleg og ei stor utfordring for bygda (og kommunen), at
forbipasserande i framtida vil passera Røldal på 45 sekund. Dei som er opptekne av at
Røldal skal klare å oppretthalde arbeidsplasser, innbyggartal og kvalitetar spør seg kva ein
bør få på plass innan tunnelane er klare. Difor ber ein om at kommunen opprettar eit
prosjekt, med deltakarar frå både administrasjon, politikarar og andre ressurspersonar i
kommunen. Kanskje kan eit slik prosjekt gjera at både kommunen og bygda kjem frå
vegomlegginga på ein positiv måte?»
Mål for prosjektet
Lage plan for hvordan Røldalsbygda kan møte utfordringa ved omlegging
av E-134 forbi Røldal. Øvrige målsettinger inngår i første del av
prosjektarbeidet
Prosjektets mandat:
Hvordan kan Røldalsbygda og Odda kommune møte utfordringen
med omlegging av E 134 utenom Røldal
Hovedaktiviteter / gjennomføring:
Mål

Tiltak

Beskrive nåsituasjonen
(status) i Røldalsbygda

Bruke statistiske oversikter og aktuelle
rapporter/prosjektrapporter fra bedrifter i
bygda og kommunen

Hva er bra i bygda, hva
ønsker og hva mangler
har Røldal

Spørreundersøkelse i bygda

Få fram hva Røldal vil
Dialog i bygda gjennom
være for hvem og hvilket spørreundersøkelse og arbeidsmøte
verdigrunnlag en ønsker
å ha som grunnlag for
videre utvikling av bygda

Trekke veksler på
lignende
utviklingsprosjekter

Kontakt med andre norske
sammenlignbare bygdesamfunn med
suksess i sin utvikling

Sette klare mål og
visjoner for
utviklingsprosjektet

Få eierskap til prosjektet hos
prosjektgruppa og bygdefolket for øvrig
(bofaste og utflytta) og sammen sette
mål og visjoner

Legge en hovedstrategi
for utvikling av Røldal

Trekke inn ekstern kompetanse på
bygdeutvikling og ha dialog med utflytta
røldøler for å utfordre etablerte
forestillinger og få gode råd.
Samarbeide fra dag 1 (en) med
kommunale-, fylkes- og statlige
myndigheter. Fokus på kortsiktige
konkrete tiltak parallellt med de mer
langsiktige utviklingsprosjektene.

Lage en samla
utviklingsplan med
prioriterte prosjekter og
så langt det er mulig
med tilhørende
kostnader, finansiering
og handlingsprogram.
realistiske
handlingsprogram.
Kvalitetssikre
hoveddokumentene

Kvalitetssikring gjøres ved avsjekk av
plan og handlingsprogram i forhold til
punktene som inngår i arealdel og
samfunnsdel av kommuneplan og andre
kommunedelplaner og øvrige planer
som vedrører Røldal. I tillegg
sammenligne med tilsvarende planer fra
sammenlignbare bygdesamfunn

1.3

Rammer og avgrensninger
Overordna føringer fra kommuneplanen; arealdel og samfunnsdel,
gjeldende reguleringsplaner for områder i bygda og strategisk
næringsplan samt andre aktuelle planer som berører bygda. Ellers vil
fastsetting av rammer og avgrensninger bli del av prosjektarbeidets første
arbeidsperiode

Organisering
Bemanning prosjekt
Prosjektansvarlig:

Ingrid Guddal

Prosjektleder:

Rolf Bøen

Styringsgruppe:

Utviklingskomiteen

Prosjektgruppe:
2 repr. fra næringslivet fra Røldal

Oddbjørn Lynghammer
Pelle Gangeskar

1 repr. fra ungdommern
1 repr. fra yngre barnefamilie

Sylvia Rabbe

1 repr. fra prosjektet «Liv og lyst»

Vencke Rønning Hagen

2 repr. fra bygdefolket

Gunvor Øvregård og
Jarle Sandal

Styringsgruppa utnevner referansegruppe
Prosjektgruppa kan utvides ved behov
Risikoanalyse
Risikofaktorer
Prosjektplanleggingen har identifisert følgende risikofaktorer som vil bli behandlet
med etterfølgende tiltak:
Nr

Risikofaktorer

1.

Samarbeidsvilje/tid for deltagelse
Tidlig dialog og nettverkdannelse
fra fylke, stat og kommune

2.

3.

4.

Tiltak

Åpen og god dialog med alle parter fra
Røldals evne til å ta vare på de
dag 1; fortløpende holde prosjektet
anledningene som byr seg og det
varmt i bygda gjennom lett tilgjengelige
handlingsrommet som gis til
informasjonskanaler. Fleksibel
ildsjeler og innovatører i bygda
prosjektgruppe.
Tidsfaktoren i rullering av
kommunen arealdel

Prioritere Røldal i dette arbeidet

Få tilstrekkelig rød tråd i
prosjektet mht å legge til rette
for bosetting og økt omsetning
og sysselsetting i næringslivet i
bygda

Bruke «attraktivitetsstrategi»; sette fokus
på bedriftsattraktivitet,
besøkelsesattraktivitet og
bostedsattraktivitet

Kritiske suksessfaktorer
Med kritisk suksessfaktor forstås risikofaktor som har avgjørende betydning for om
prosjektet lykkes eller ikke - og som gjennom hele prosjektet vil inneholde en risiko
som må håndteres:
Prosjektet har følgende kritiske suksessfaktorer:

Nr

Kritisk suksessfaktor

1.

Skape eierskap til prosjektet i bygda

2.
3.

3.3

1.4

Samhold i bygda
Samarbeidet med offentlige myndigheter

4.

Tilgang til ressurser/kompetanse, interne og eksterne leveranser

5.

Tilgang på økonomi i forhold til bruk av ekstern kompetanse når det trengs

6.

Tilgjengelig tid til bruk i prosjektarbeidet hos prosjektleder og
prosjektdeltagerne

Kvalitetssikring av kritiske suksessfaktorer




Prioritere arbeidsoppgaver, motivere prosjektmedarbeidere.
Delegere oppgaver, felles forståelse av mål og mandat, samarbeid i gruppa.
Rapportere til styringsgruppa



Ha fortløpende oppdatering på usikkerhet i prosjektarbeidet



Prosjektleder og prosjektdeltagerne skal kontinuerlig identifisere og rapportere
usikkerhet i prosjektet
Eventuell kvalitetssikring
Behovsvurdering/kartlegging, valg av løsninger.
Trekke veksler på/bruk av ekstern kompetanse innen bygdeutvikling

Prosjektgjennomføring
Oversikt milepæler
Nr

Dato

Milepæl

Ansvar

1

250614

Godkjenning av prosjektplanen

Rådmannen

2

270614

Prosjektplanen inkl. pol. behandling sendes til
prosjektdeltagerne og til infokanalene til
innbyggerne i Røldal og Odda og andre
eksterne myndigheter

Prosjektleder
(PL)

3

250814

Oppstartsmøte i prosjektgruppa

PL

4

011014

Klar resultater fra spørreundersøkelse i bygda PL

5

Uke
41/42

Beskrivelse av nåsituasjonen legges fram for
prosjektgruppa

PL

PL

6

Uke 43

Folkemøte med presentasjon av
nåsituasjonen, framlegging av forslag til mål,
visjoner, status i viktige prosjekter i bygda og
videre arbeid med utarbeidelse av plan og
handlingsprogram

7

Uke 46

Møte med eksterne myndigheter

Rådmannen

8

Des

Arbeidsmøte i prosjektgruppa

PL

9

Feb
2015

Arbeidsmøte i prosjektgruppa

10

April
2015

Arbeidsmøte i prosjektgruppa

11

Mai
2015

Forslag til plan og handlingsprogram legges
fram for prosjektgruppa og innbyggerne i
Røldal

12

Juni
2015

Forslag til plan og handlingsprogram til politisk Rådmannen
behandling

PL

PL
PL

Oversikt beslutningspunkter og ansvar
Beslutningspunkter er avsjekk mot prosjektansvarlig gjennom møte i styringsgruppen:
Dato/uke/mnd

Sak/tema

Ansvar

Okt.

Beskrivelse av nåsituasjonen legges fram

PL

Uke 43.2014

Folkemøte i Røldal, nåsituasjonen, status
viktige prosjekter for bygda, mål, visjoner, og
videre arbeid med prosjekt Røldal 2020

PL

Nov.2014

Møte med eksterne myndigheter

PL

Feb.2015

Orientering om status i arbeidet

PL

April 2015

Orientering om status i arbeidet

PL

Mai 2015

Orientering om status i arbeidet

PL

4.3

Oversikt personressurser

Medarbeider

Dagsverk

Prosjektleder

90

Ekstern hjelp

20

Totalt

110

1.4

Oversikt økonomi

Tiltak/utgift

Kroner

Ekstern hjelp

90000

Reise

20000

Vertskap

15000

Sum

125000

Rapportering
Prosjektleder rapporterer til styringsgruppa.
Detaljert aktivitetsplan
Se oversikt milepæler
Mål/mandat: Iverksette omlegging av tilbud i tråd med styringsgruppas vedtak.
Styringsgruppa har til enhver tid mulighet til å fatte forslag og vedtak som prosjektet
forholder seg til

Underskrift

Odda 22.05.14

Ingrid Guddal
Prosjektansvarlig

Rolf Bøen
prosjektleder

Vurderinger /drøftinger:
Ved omlegging av E 134 hvor en stor del av gjennomgangstrafikken kommer til å gå utenom
Røldal, står Røldalsbygda overfor nye utfordringer. Med oppstart av prosjekt Røldal 2020 nå
og med fokus på mulighetene en slik vegomlegging kan gi for bygda, kan vi være med på å
oppheve tyngdekrafta som ligger i dagens sterke sentraliseringsprosesser og utvikle den
unike Røldalsbygda.
Økonomiske konsekvenser:
a. Driftskonsekvenser
Prosjektet krever tilgang på ekstern kompetanse, samt til internt arbeid i prosjektgruppa.
Det er beregnet et økonomisk behov lik kr. 125000 for kjøp av tjenester i prosjektarbeidet.
Beløpet vil bli omsøkt dekket av skjønsmidler fra fylkesmannen over posten «by- og
tettstedsutvikling».
b. Investeringskostnader
Disse vil så langt det er mulig bli innarbeidet i handlingrprogrammet og ellers fremkomme
ettersom prosjektet går over i handlingsfasen
c. Finansiering
Prosjektet vil fortløpende skaffe oversikt på mulighetene for finansiering av tiltak som blir
foreslått gjennomført
Uttalelse fra kommunale råd: (Eldrerådet, Råd for funksjonshemmede, Ungdomsrådet)
Følgende punkt skal være utsjekket og kommentert i saken:
Risikovurdering:
Konsekvenser / eventuelle konsekvenser av ikke å gjøre noe.
Uten prosjekt Røldal 2020 kan Røldalsbygda bli et sted uten tilstrekkelig bedrifts-, besøksog bostedsattraktivitet til å få en positiv vekst og utvikling i bygda.
Saken sitt forhold til
Overordnede planer og lovverk:
a. Kommuneplan – samfunnsdel
Prosjekt Røldal 2020 er i tråd med og en oppfølging av kommuneplanen
b. Aktuelle lover
Folkehelse, livskvalitet og oppvekstmiljø
Prosjekt Røldal 2020 vil bl.a. ha fokus på bostedsattraktivitet og dermed ta opp i seg
forholdet til folkehelse, livskvalitet og oppvekstmiljø
Klima, miljø og energi
Ved konkretisering av tiltak vil disse temaene bli vurdert
Verdiskapning og næring
Prosjekt Røldal 2020 vil ha bedrifts- og besøksattraktivitet som 2 av 3 hovedfokus og dermed
gi grunnlag for videre næringsutvikling i bygda

Sammendrag/ konklusjon:
Prosjekt Røldal 2020 vil med fokus på mulighetene som en omlegging av E 134 gir, bidra til å
utvikle Røldal til ei bygd med spesielt høg besøks- og bostedsattraktivitet og gi grunnlag for
videre vekst og utvikling

Saken skal ekspederes av: Saksbehandler
Særutskrift skal sendes til: Alle relevante parter
Arkiv

