
1 
 



2 
 

 

 

 

Mål for nyskaping og næringsutvikling 

Regional plan for nyskaping og næringsutvikling skal stimulere til økt verdiskaping og 
høyere antall arbeidsplasser i privat næringsliv i Telemark  

Dette skal skje gjennom følgende tre hovedmål:  

 Mer nyskaping: Målt ved høyere vekst i Telemark enn landsgjennomsnittet i antall 
arbeidsplasser i konkurrerende næringsliv. 

 Flere nyetableringer: Målt ved at etableringsfrekvensen i Telemark skal være bedre enn 
middels av fylkene.  

 Økt attraktivitet som bo- og besøkssted: Målt ved netto innenlands innflytting til 
Telemark og høyere vekst i Telemark enn landsgjennomsnittet i antall arbeidsplasser i 
besøksnæringer. 

Se kapittel 3.2 for flere detaljer. Hovedmålene skal avleses og vurderes etter hver 5-års-
periode. Som strategi for å bidra til å nå hovedmålene er det valgt ut fem satsingsområder 
med tilhørende langsiktige hovedoppgaver. 

 
Organisering av planprosessen: 

I henhold til planprogrammet har arbeidet vært prosjektorganisert:  

Styringsgruppe: 

Thorleif Vikre, Fylkesutvalget, leder 
Jon Skriubakken, Telemark fylkeskommune 
Anne-Nora Oma Dahle, Vest-Telemarkrådet 
Kåre Preben Hegland, Grenlandsrådet 
Lise Wiik, Kongsbergregionen 
Arne Storhaug, Midt-Telemarkrådet 
Nikolai Boye, NHO 
Irene B. Haukedal, LO 
Dag Kjartan Bjerketvedt, Høgskolen i Telemark 
Helge Nymoen, Fylkesmannen i Telemark 
Per Næs, Innovasjon Norge 
Terje Tønnessen, NAV  
Thor Oscar Bolstad, næringslivet, ICG 
Tine Rørvik, næringslivet, Norner Innovation AS 

Arbeidsgruppe: 

Jon Skriubakken, Telemark fylkeskommune, leder 
Bård Stranheim, Innovasjon Norge 
Harald Tveit, Fylkesmannen i Telemark 
Olav Veum,Vest-Telemark Næringsforum 
Wenche Hvattum, Midt-Telemark næringsutvikling 
Tor S. Friis, nær.livet, Grenland Group, Notodden  
Dag Oscar Oppen Berntsen, Norges forskningsråd 
Eivind Arne Fauskanger, Telem.forsking Notodden 
Otto Christian Dahl, Telemark fylkeskommune 

Prosjektleder: Hallvard Ripegutu 

Konsulent: Berrefjord og Thomassen AS, 
                    (www.bandt.no) 

 

 

 

 



3 
 

Sammendrag 

Fylkeskommunen er en regional utviklingsaktør med ansvar for å bidra til en positiv utvikling 
i hele fylket. Rollen er forankret i hovedmålet om å skape et bærekraftig Telemark. Det 
forutsetter et helhetlig perspektiv som trekker trådene mellom innsats rettet mot å styrke 
miljøet, styrke næringsutviklingen og sikre befolkningen en god framtid i Telemark. 

Regional plan for nyskaping og næringsutvikling inngår i dette langsiktige, helhetlige 
strategiarbeidet. Den gir retningslinjer for fylkeskommunens arbeid, gir signaler til øvrige 
aktører innen offentlig og privat sektor og inviterer til å styrke samarbeidet. Det strategiske 
fokus rettes mot faktorer og forhold som influerer på gründeres, bedrifters og offentlige 
virksomheters evne til nyskaping og omstilling. I klartekst dreier det seg om å kringsette disse 
verdiskaperne med best mulige forutsetninger for å fornye og utvikle seg og skape bærekraftig 
og lønnsom vekst. 

Tidsperspektivet er 12 år, og det strategiske programmet i planen skal iverksettes gjennom et 
samspill med utvikling og gjennomføring av handlingsprogram. Med basis i fylkestingets og 
fylkesutvalgets føringer er programmet innrettet mot fem satsingsområder:  

1. Regional kunnskapskultur 
2. Innovasjonsmiljøer og samspillarenaer 
3. Attraksjonskraft 
4. Næringsvennlig offentlig sektor 
5. Miljøteknologi og fornybar energi 

I kapittel 1 redegjøres det nærmere for planarbeidet, og hvordan det er lagt opp. Kapittel 2 gir 
en kort beskrivelse av ståsted, muligheter og utfordringer. De to kapitlene leder fram til 
hovedkapitlet, med det strategiske programmet. Oversiktsflaket nedenfor viser hovedpunktene 
i programmet: Satsingsområder, langsiktige hovedoppgaver og strategisk fokus. Programmet 
er utviklet med basis i en bred dialogprosess. Prosessen ga også tydelige signaler til 
ansvarsområdene skole/opplæring og samferdsel. Disse er lagt ved i vedlegg 3. 
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Kapittel 1 Hovedmål, planstrategi og regional plan 

1.1 Hovedmål og planstrategi 

Telemark fylkesting besluttet i desember 2009 de politiske retningslinjene for hvordan fylkes-
kommunen i årene framover skal arbeide for å styrke nyskapingen og næringsutviklingen i 
fylket. Visjonen er å skape en bærekraftig utvikling, der det er balanse mellom tre grunn-
leggende utviklingsspor:  

”Ved å bruke begrepet bærekraftig utvikling legger vi til grunn et helhetlig perspektiv 
hvor de sosiale, økonomiske og miljømessige dimensjonene inngår som tre likeverdige 
og gjensidige elementer.”  

 (Bærekraftige Telemark. Regional planstrategi 2010-2012, kapittel 2) 

Visjonen leder videre til disse hovedmålene: 

- For det første, å styrke kompetansen, ferdighetene og arbeidsdyktigheten i 
befolkningen, og dermed legge et grunnlag for bærekraftige sosiale forhold.  

- For det andre, å styrke forutsetningene for vekst, fornyelse og bærekraftig økonomisk 
utvikling i næringslivet og innenfor offentlig sektor.  

- For det tredje, møte klimautfordringen og andre miljøutfordringer med tiltak som 
bidrar til å bringe den globale utviklingen over på et bærekraftig miljøspor.  

(For utdyping, se Bærekraftige Telemark. Regional planstrategi 2010-2012, kapittel 3) 

Oppdraget til fylkeskommunen gjelder ansvaret for befolkningen og samfunnsutviklingen i 
hele Telemark. Den viktige utviklerrollen er, gjennom oppgavefordelingen mellom staten, 
fylkeskommunen og kommunene, å fungere som en tilrettelegger, initiativtaker, pådriver, 
regissør og samarbeidspartner. Planstrategien peker her på fire temaområder der fylkestinget 
mener det er særlig avgjørende for utviklingen i Telemark at fylkeskommunen lykkes i disse 
funksjonene:  

1. Kunnskap, nyskaping og nærings-
utvikling 

2. Klima og miljø 

3. Attraksjonskraft og livskvalitet.  

4. Infrastruktur og transport. 

”For å nå målene våre er vi avhengig av å se oss selv i en større 
sammenheng, og samhandle og bygge allianser med andre både nasjonalt og 
internasjonalt. I det helhetlige perspektivet med en bærekraftig utvikling står 
kunnskap sentralt uavhengig av tema. Vi må etterspørre behovet for 
kunnskap i alle sammenhenger. Vi må verdsette kunnskapstørst, skapertrang 
og nysgjerrighet for å nå våre mål. For i samarbeid og samhandling med 
andre vet vi mer enn om vi står alene”  

                                           Fra Bærekraftige Telemark (s.12) 

Det foreligger en rekke planer og planer i prosess der fylkeskommunen redegjør nærmere for 
sine handlingsmål, gir retningslinjer for virkemiddelbruk, orienterer om grensesnitt og 
samarbeid innenfor fylkeskommunens egne rekker, og inviterer til partnerskapsavtaler og 
samarbeid med øvrige relevante aktører innen offentlig og privat sektor.   

I vedlegg 1 er det gitt en samlet oversikt over disse planene. Bildet viser fylkeskommunens 
rolle som regional utviklingsaktør, og understreker samtidig betydningen av at fylkes-
kommunen utøver denne rollen med basis i et helhetlig perspektiv. 

For å forsterke dette samlede planverket og følge opp nasjonale mål og føringer, besluttet 
Fylkestinget i sin planstrategi for 2010-2012 at det skal utarbeides to nye regionale planer: 
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- Regional plan for nyskaping og næringsutvikling 

- Regional plan for reiseliv 

Det ble samtidig vedtatt å utvikle en strategi for området idrett og friluftsliv. 

Det følger av visjonen om et bærekraftig Telemark at det er behov for planer som får 
anledning til å virke over lengre tid, og som følges opp i samspill med handlingsprogrammet 
som rulleres årlig. For å møte dette behovet trakk fylkespolitikerne opp et framtidsbilde for 
Telemark 2024, og bestemte at de regionale planene det her dreier seg om, skal ha  

”et langsiktig perspektiv, helst minst 12 år, samtidig som de skal være målrettede og 
konsentrere seg om de tema som er aktuelle og som krever planavklaring og 
retningslinjer for løsning.” 

Mot denne bakgrunn ble det våren 2010, i samsvar med retningslinjene i Plan- og 
bygningsloven, laget utkast til to planprogrammer. Disse gir en nærmere presisering av plan-
områdene og gir føringene for den videre planprosessen.  

1.2 Planområde og planprosess 

Planprogrammet for nyskaping og næringsutvikling ble behandlet i fylkesutvalget 23.8.2010 
på bakgrunn av innledende workshop med relevante aktører og påfølgende høringsprosess. 
Planprogrammet tok utgangspunkt i statlige rammer og føringer om et nyskapende og 
bærekraftig Norge (St.meld.nr.7 (2008-2009)), lokal vekstkraft (St.meld.nr.25 (2008-2009) og 
næringsrelevant forskning (St.meld.nr.30 (2008-2009).  

Ut fra disse føringene pekte planprogrammet på fem satsingsområder som den videre 
planprosessen skulle fokusere på: 

 Regional kunnskapskultur - Begrunnelsen for temaområdet er å fremme en regional 
bærekraftig utvikling gjennom å løfte fram kunnskap som avgjørende for et 
nyskapende næringsliv. 

 Innovasjonsmiljøer og samspillarenaer - Begrunnelsen for temaområdet er å bidra 
til styrking av eksisterende næringsliv gjennom samspill og samhandling. 

 Attraksjonskraft - Begrunnelsen for temaområdet er å bidra til økt tilflytting og flere 
besøkende. 

 Næringsvennlig offentlig sektor - Begrunnelsen for temaområdet er å forbedre og 
styrke offentlig sektors vertskaps- og tilretteleggerrolle overfor næringslivet. 

 Miljøteknologi og fornybar energi - Begrunnelsen for temaområdet er å løfte fram 
det næringsmessige utviklingspotensialet som ligger i klimautfordringene, stimulere til 
energiøkonomisering og legge til rette for klimavennlig energi både som energikilde, 
kunnskapsområde og næringsvei. 

I utviklingen av den regionale planen skulle fylkeskommunen i samsvar med planloven, 
invitere til en bred, åpen dialog med relevante aktører innenfor offentlig og privat sektor. 
Prosessen skulle gjennomføres fram mot januar 2011. Det ble opprettet styringsgruppe og 
arbeidsgruppe for å lede og følge arbeidet, og det ble lagt opp til en serie dialogmøter. 
Oppstarten skjedde i et stort, åpent møte i Skien 8.9.2010. Det siste dialogmøte ble holdt i 
Langesund 18.1.2011. Det foreligger fyldige referater fra alle møter. Disse er tilgjengelig på 
fylkeskommunens nettsted. Arbeidet fulgte et helhetlig konsept, og møtene ble lagt opp i 
samsvar med føringene i planprogrammet og de fem satsingsområdene.  
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Sentrale betegnelser 

 
 Planområde 

Et nærmere navngitt samfunnsområde som fylkestinget gjennom 
regional planstrategi har besluttet at det skal utvikles en regional plan 
for. I dette tilfellet er planområdet Nyskaping og næringsutvikling. 
 
Regional plan 
Er et samlet dokument for vedkommende planområde som redegjør for 
det fylkesstrategiske grunnlaget for strategisk program, 
situasjonsanalysen bak programmet og for innholdet i programmet. 
Innholdet i programmet består av satsingsområder, langsiktige 
hovedoppgaver og strategisk fokus. 

 
Handlingsprogram 
Handlingsprogrammet skal utvikles, avtales og gjennomføres for å 
iverksette prosjekter, tiltak og aktiviteter for å realisere det strategiske 
programmet. Handlingsprogrammet rulleres årlig i henhold til 
utviklingsmål som forankres i strategisk fokus og de langsiktige 
hovedoppgavene. 
 

1.3 Plan og handlingsgrunnlag 

I rollen som regional utviklingsaktør må fylkeskommunen legge opp til dialog og 
partnersamarbeid med en rekke aktører innenfor offentlig og privat sektor innen fylket, med 
andre fylker, på nasjonalt nivå og internasjonalt. (Aktøroversikt, se vedlegg 1, pkt.5) Aktørene 
har ulike oppgaver og disponerer over ulike virkemidler og type kompetanse og ressurser. 
Ved å sette sammen virkemidler vil effekten multipliserer seg opp i takt med hvor godt og 
bredt det samhandles (Se vedlegg 1, pkt. 6). Her skal fylkeskommunen, som en 
samfunnsentreprenør, utøve en aktiv og koordinerende rolle, og bidra til å legge føringer med 
hensyn til mål og helhetlige strategier. Partnerskap er det sentrale verktøyet i denne 
sammenhengen, og om dette uttalte fylkestinget i Telemark i sitt vedtak 38/10, 20.10.2010: 

”For å få til meir forpliktande samhandling i utviklingsarbeidet og sterkare samordning av 
verkemiddelbruken bør det utarbeides breie avtalebaserte partnerskap med periodiske 
handlingsplaner om tematiske eller geografiske satsingar med forankring i regional 
planstrategi og avleda regionale planar. Der det er føremålstenleg bør det etablerast vertikale 
partnerskap med deltaking frå både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.” 

Telemark er fra naturens side et svært sammensatt fylke, noe som gjenspeiler seg i 
næringsstrukturen og i lokaliseringen av befolkningen. Når fylkeskommunen skal ivareta 
utviklingsoppgaven for hele Telemark, må den parallelt med og i samordning med de 
helhetlige fylkesstrategiene, også legge opp til differensierte strategier. Dette understreker 
betydningen av det interkommunale samarbeidet som skjer i regionene i Telemark, og av at 
fylkeskommunens regionale utviklingsrolle skjer i samforstand med disse regionenes 
næringsstrategiske agenda. (Se vedlegg 2. Interkommunale regioner i Telemark) 



8 
 

 
Figur 1 Samspillet mellom regional plan og handlingsprogram  

Fylkestingets planhorisont fikk bred tilslutning i dialogprosessen. Behovet for å løfte blikket 
og trekke opp langsiktige utviklingsmål ble ofte understreket av deltakerne. Dette ble ikke satt 
opp som en motsetning mot å handle på kort sikt, men som en viktig forutsetning for å sette  
handlingsprogrammet inn i en langsiktig, operativ utviklingsstrategi. Handlingsprogrammet 
vil utarbeides i partnerskap med relevante aktører, og rulleres årlig. Hovedelementene i dette 
samspillet mellom regional plan og handlingsprogrammet er illustrert i figur 1. Figuren 
danner begrepsmessig basis for det strategiske programmet som legges fram i kapittel 3. 

Behovet for å skape fellesforståelse og handle ut fra samforstand gikk også igjen i 
dialogprosessen. Det kan sammenfattes under mottoet aktive Telemark, og med disse 
holdepunktene for å utøve medansvar og samhandling:  

 

AKTIVE TELEMARK 
 

Skape felles handlingsgrunnlag 
- Visjonen er målet om bærekraftige Telemark. 
- Ha som ambisjon å gjøre en forskjell for utviklingen i Telemark. 
- Løfte blikket, bidra til å tenke og handle langsiktig. 
- Det er behov for signaler om hvor vi skal sette inn virkemidlene. 

 

Utvikle god samhandlingskultur 
- Aktørene trenger forutsigbarhet. 
- Det må være gjensidig tillit, toleranse og trygghet mellom aktørene. 
- Raushet er viktig. Vi må forsterke det som er positivt i kulturen. 
- Slipe ned terskler og barrierer; tåle at naboen lykkes. 

 

Det dreier seg om medansvar 
- To tanker samtidig; hele Telemark og forskjeller i Telemark 
- Det er viktig at aktørene tar medansvar. 
- Det må eksistere gode møteplasser. 
- Det er vilje til å gjøre ting sammen. 

 

Det er viktig å utvikle tillit til hverandre. Vi må tilstrebe en prosess som løfter oss til felles innsats. Jeg 
ble positivt forundret over stemningen i rommet; den var veldig god. Her legges overordnede føringer, 
det var helt topp. Fantastisk at man kan sitte sånn. 
   Sagt i Arbeidsgruppen etter et dialogmøte 
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Kapittel 2 Situasjon og utviklingslinjer 

2.1 Telemark er utfordret 

Befolkningen i Telemark vokser, men veksten har de 
siste tiårene sakket akterut i forhold til nabofylkene 
(figur 2). Andelen sysselsatte i aldersgruppen 24 til 65 
er lavere enn landsgjennomsnittet, og antall arbeids-
plasser i fylket har utviklet seg svakere enn ellers i 
landet. 

Dette er en utvikling som har pågått over flere tiår, og 
som i følge den siste rapporten om forholdene fortsatt pågår (Telemarkforskning, januar 
2011). Den svake utviklingen knyttes av forskerne først og fremst til de omfattende 
strukturendringene og tapet av arbeidsplasser innen storindustri i fylket. Selv om det er 
gjennomført mange positive omstillinger og skapt mange nye arbeidsplasser i næringslivet og 
i offentlig sektor, har man i disse årene ikke oppnådd den samme veksten som nabofylkene. 

 

Figur 2  Befolkningsutvikling i Telemark og nabofylkene, 1950-2010 (Folketilvekst i prosentandel av 
totalbefolkningen i fylket for hvert år (folketilveksten definert som summen av fødselsoverskudd og netto 

innflytting). Kilde: Telemarksforsking/SSB 

Rapporten viser også til positive trekk i totalbildet. Telemark er attraktivt som bosted, og 
befolkningsutviklingen har de seneste årene ”blitt bedre enn en ellers kunne forvente ut fra 
næringsutviklingen”. Tonen i sluttkonklusjonen fra forskerne er optimistisk. Fylket har 
muligheter til å skape høyere vekst. ”Dersom rasjonaliseringen i industrien stort sett er 
overstått, og de nye vekstnæringene etter hvert blir større, vil vi kunne se i møte en ny 
vekstperiode.” 

Mulighetene er åpenbart til stede. Telemark ligger sentralt plassert, vendt sørover mot 
utlandet og lokalisert midt mellom Norges tettest befolkede vekstområde og vitale næringsliv 
rundt Oslofjorden, Norges fremste internasjonale reiseikon Fjord Norge, Telemarks attraktive 
sommerkollega Sørlandet og den mektige nasjonalparken 
Hardangervidda. Hovedoppgaven for Telemark er i første 
omgang å korte ned avstanden til de øvrige fylkene; i 
neste omgang å kunne sikte seg inn mot det øvre sjiktet. 
Det handler om å ta mål av seg til å bli blant de mest 
attraktive og positive utviklingsområdene i landet. 

Industrien i Telemark står for 
10% av Norges eksport 
innenfor industrisektorene 
samlet (SITC 5-9). Kilde: SSB, 

Utenrikshandel 2011, tabell 21. 

”Uten innvandring vil 
folkemengden gå ned i fem 
fylker fram til 2015 (Hedmark, 
Oppland, Telemark, Sogn og 
Fjordane, Nordland, Troms).” 

Kilde: SSB, 15.6.2010 
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Figur 3 Indikatorer - næringsutvikling i Telemark og nabofylkene. Kilde: Telemarkforsking, 2010 

 

2.2 Satsingsområdenes muligheter og utfordringer 

 
Foto: Hallvard Ripegutu/TFK 

I utviklingsarbeidet har Telemark mange muligheter å bygge videre på, men også en rekke 
utfordrende oppgaver. Klimautfordringer, digitalisering, globalisering og åpen innovasjon er 
eksempler på internasjonale trender som griper inn i alle områder planen omhandler. Fra 
dialogprosessen kan disse eksemplene under illustrere Telemarks utfordringer og muligheter: 
 
Regional kunnskapskultur   

 Telemark kan vise til sterke resultater når det gjelder entreprenørskap i skolen, både 
innen videregående opplæring og på høyskolenivå.  

 Kan bibliotekene som kunnskapsforvaltere spille en rolle i utvikling av en regional 
kunnskapkultur? 

 Omstillingen de seneste årene i Grenland er en suksess. Mye har grodd fram og er i 
ferd med å gro fram i etterkant av nedbemanningene. En er i ferd med å omstille seg 
inn i nye, teknologibaserte og kompetanseintensive næringer. Det samme gjelder for 
de industrielle miljøene på Notodden og Rjukan. 
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Innovasjonsmiljøer og samspillsarenaer 
 Næringslivet i Telemark trenger nasjonal og internasjonal risikovillig kapital. 
 De seneste årenes vekst blant frukt- og bærdyrkerne i Midt-Telemark er imponerende. 

Det satses offensivt på å foredle kvaliteten i råvarene og utvikle nye salgsprodukter. 
Her er et progressivt næringsnettverk under utvikling. 

 Vi trenger klynger og inspirasjonsmiljøer. Sterkere bedriftsnettverk vil styrke 
innovasjonsarbeidet. Vi har slike miljøer, men vi trenger flere. 

Attraksjonskraft 
 Rikdom på stedlige ressurser kan sammen med f.eks tilgang på fornybar energi fra 

vannkraft, kjølig klima og geostabilitet representere komparative fortrinn for nye og 
framtidsrettede næringer innenfor datalagring.  

 Telemarkingene har gjennom generasjoner fått til mye innen kunst, folkelig kultur og 
tradisjonelle håndverksfag; kompetanseområder som er grunnleggende for videre 
utvikling og fornyelse innen en nasjonal og internasjonal opplevelsesnæring i vekst. 

 Landbruket trenger fornyelse. Generasjonsskiftene i landbruket skjer for sent slik at 
neste generasjon har funnet annen virksomhet.  

 Kulturlandskapet gror igjen, og dette er utfordring for gjengroing av dyrkbar jord og 
Telemark som  attraktivt reisemål. Ligger det næringspotensiale i dette? 

 
Næringsvennlig offentlig sektor 

 Holdningene våre overfor de som kommer med noe nytt må bli bedre. 
 Det er for lett å overse bedrifter som allerede er i gjenge, men som trenger nye 

stimulanser for å omstille seg i tide og komme videre. 
 Mangel på risikokapital til fylket er et problem. Dels skyldes dette at fylket ikke er 

inne i offentlige ordninger fylket burde ha hatt tilgang til. Men først og fremst skyldes 
det at det utvikles for få lønnsomme forretningsideer og investeringsprosjekter. 

 Det offentlige trenger å brukerorientere seg i større grad, både for å fungere som en 
progressiv offentlig tilrettelegger og for å stimulere til fornyelse innen offentlig 
tjenesteproduksjon, og i særlig grad innen de to tunge sektorene helse og utdanning. 

 
Miljøteknologi og fornybar energi 

 Telemark er mangfoldig fra naturens side, og rikt på stedlige ressurser knyttet til 
landbruk, skogbruk, vann, vannveier, vannfall, kystlinje, naturgitte attraksjoner, 
plasser og naturområder for fritidsaktiviteter og rekreasjon. 

 Stimulere til og avklare bruk av fornybare energikilder. 
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Kapittel 3 Strategisk program  

3.1 Satsingsområdene i samlet perspektiv. 

Siktemålet med det strategiske programmet for Nyskaping og næringsutvikling er å bidra til å 
virkeliggjøre Telemark fylkestings visjon om et bærekraftig Telemark. Tidshorisonten er satt 
til 12 år. Med basis i dette siktemålet skal programmet ta utgangspunkt i fylkestingets hoved-
mål om å tilrettelegge for økt verdiskaping og sysselsetting innenfor eksisterende og 
framtidige virksomhet i fylket. Det skal gi retningslinjer for fylkeskommunens utøvelse av 
rollen som regional utviklingsaktør, og signalisere og invitere til partnerskap og strategisk 
samordning med øvrige utviklingsaktører og tilretteleggere innen offentlig sektor og i 
næringslivet. 

Utviklingsarbeidet skal ha en tydelig linje til målet om å øke verdiskapingen i næringslivet og 
offentlig tjenesteyting. Det strategiske fokus skal rettes mot faktorer og forhold som influerer 
på gründeres og bedrifters evne til nyskaping og omstilling. Her dreier det seg i klartekst om å 
kringsette bedriftene med de best mulige forutsetningene for å fornye og utvikle seg og skape 
bærekraftig og lønnsom vekst. Planen skal ivareta hele Telemark, men utviklingen i fylket 
avhenger også av at hver region lykkes med sine ambisjoner. 

Det strategiske programmet baserer seg på den politiske forankringen og de politiske 
føringene som det er vist til ovenfor, og på synspunkter og innspill som kom fram i den 
grundige og bredt anlagte dialogprosessen høsten 2010. For nærmere informasjon om 
prosessen vises til eget vedlegg og til referater fra Oppstartkonferansen, Styringsgruppens 
møter, Arbeidsgruppens møter, de åpne dialogmøtene og Ungdomspanel 2010. Disse er 
tilgjengelig på nettet.  

3.2 Mål og satsingsområder 

I tråd med Bærekraftige Telemark og situasjonsbeskrivelsen over er formålet med planen er å 
bidra til økt befolkningsvekst i Telemark. Økt befolkningsvekst er imidlertid et sammensatt 
område hvor mange faktorer spiller inn, og hvor nyskaping og næringsutvikling er denne 
planens avgrensning.  

Regional plan for nyskaping og næringsutvikling skal stimulere til økt verdiskaping og 
høyere antall arbeidsplasser i privat næringsliv i Telemark. Målt ved høyere vekst enn 
landsgjennomsnittet i antall arbeidsplasser (landsgjennomsnitt siste 5år: 2,1 Telemark: 1,21) 
gjennom følgende tre hovedmål:  
 Mer nyskaping: Målt ved høyere vekst i Telemark enn landsgjennomsnittet i antall 

arbeidsplasser i konkurrerende næringsliv (Landsgj.snitt siste 5 år: 1,0 Telemark -2,1 2). 
 Flere nyetableringer: Målt ved at etableringsfrekvensen i Telemark skal være bedre enn 

middels av fylkene (Middels av fylkene siste 5 år: 7,1 Telemark: 6,7 3).  
 Økt attraktivitet som bo- og besøkssted: Målt ved netto innenlands innflytting til 

Telemark (Gjennomsnitt siste 5 år: -0,154) og høyere vekst i Telemark enn lands-
gjennomsnittet i antall arbeidsplasser i besøksnæringer (Landsgjennomsnitt siste 5 år: 1,2  
Telemark: 0,7 5). 

                                                            
1 Måltall er årlig prosentvis vekst og gjennomsnitt av siste års årlig vekst. Kilde: Telemarksforsking/SSB 
2 Næringer er industri og teknologiske tjenester. Kilde: Telemarksforsking/SSB 
3 Måltall for Norge er her middels av fylkene, dvs nr 10 av 19 fylker. Kilde: Telemarksforsking/Brønnøysund 
4 Netto innenlands innflytting i prosent av folketallet. Kilde: Telemarksforsking/SSB 
5 Besøksnæringer er hotell og restaurant, handel, kultur og underholdning. Kilde: Telemarksforsking/SSB 
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Hovedmålene skal avleses og vurderes etter hver 5-årsperiode. Som en strategi for å bidra til å 
nå hovedmålene er det valgt ut fem satsingsområder med tilhørende langsiktige hovedopp-
gaver: 

 Regional kunnskapskultur skal løfte fram kunnskap som avgjørende for et 
nyskapende næringsliv gjennom å håndtere hovedoppgavene: 

o Styrke entreprenørskapsutdanningen 
o Stimulere den bedriftsrettede kompetanseutviklingen 
o Skape et utdanningssenter for stedlige ressurser 

 Innovasjonsmiljøer og samspillarenaer skal styrke samspill og samhandling i 
eksisterende næringsliv gjennom å håndtere hovedoppgavene: 

o Intensivere nettverksbyggingen 
o Mer bedrifts- og forskningsbasert innovasjon 

 Attraksjonskraft skal tiltrekke og beholde tilflyttere og besøkende gjennom å 
håndtere hovedoppgaven: 

o Videreutvikle og profilere mangfold og styrke 
 Næringsvennlig offentlig sektor skal forbedre og styrke offentlig sektors vertskaps- 

og tilretteleggerrolle overfor næringslivet gjennom å håndtere hovedoppgavene: 
o Utvikle gode vertskapsregioner 
o Samordne og spisse virkemiddelapparatet 

 Miljøteknologi og fornybar energi skal løfte fram det næringsmessige utviklings-
potensialet som ligger i klimautfordringene, stimulere til energiøkonomisering og 
legge til rette for klimavennlig energi både som energikilde, kunnskapsområde og 
næringsvei gjennom å håndtere hovedoppgavene: 

o Mer fornybar energi fra stedlige ressurser 
o Energieffektivisering og ny miljøteknologi 
o Mer elektrisitet fra vannkraften i Telemark 

De langsiktige hovedoppgavene skal evalueres etter hver 5-årsperiode med sikte på læring og 
korreksjon av aktivitetene på det enkelte satsingsområder. De fire første satsingsområdene 
gjelder overfor næringsvirksomhet generelt. Det femte har en forretningsmessig innretning, 
mot mulighetene for å utvikle og levere produkter i et antatt voksende marked for klima- og 
miljørelaterte varer og tjenester. Her er et vekstpotensial, basert på de fornybare ressursene, 
på kompetansen og på den industrielle kulturen som finnes i Telemark. 

 
 

Strategisk program - sentrale betegnelser: 
 

 Satsingsområde 
Er nærmere angitte områder innenfor et planområde som fylkesutvalget 
i vedtaket om planprogrammet har besluttet at det strategiske 
utviklingsarbeidet skal fokusere på. 

 

Langsiktig hovedoppgave 
Er nærmere formulerte oppgavegrupper som i prinsippet skal gjelde for 
hele langtidsperioden på 12 år, og som følges opp gjennom strategisk 
fokus. 
 

Strategiske fokus 
Er oppmerksomhet som rettes mot tiltak, aktiviteter, prosjekter mv. som 
har en tidshorisont på mer enn ett år, og ofte mange år, og som 
iverksettes og følges opp gjennom handlingsprogrammet. 
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3.2 Satsingsområde Regional kunnskapskultur 

 
Foto: www.colourbox.com 

Under satsingsområde Regional kunnskapskultur peker fylkesutvalget i planprogrammet på 
behov for å samle næringsliv, FoU-miljøer og offentlig sektor, på betydningen av å styrke 
regionale utdannings- og FoU-miljøer, stimulere entreprenørskap og fremme stedsbaserte 
næringer som kilde til kunnskapsmessige og nyskapende næringsveier. For å bygge regional 
kunnskapskultur må vi se oss selv i en større sammenheng, og samhandle og bygge allianser 
med andre nasjonalt og internasjonalt.   

Langsiktige hovedoppgaver: 

 Styrke entreprenørskapskompetansen i utdanningen 

 Bedriftsrettet kompetanseutvikling 

 Skape et utdanningssenter for stedlige ressurser.  

3.2.1 Langsiktige hovedoppgave: Styrke entreprenørskapsutdanningen 

Når barna starter på skolen er de nysgjerrige og motiverte. Vi må ha som mål å beholde dette 
gjennom utdanningsløpet. Det handler om å få prøve ut sine idéer, lære å reflektere, lære å 
lære. Det handler om å oppleve mestring og om å bli sett. Dette stimulerer viljen og evnen til 
nyskaping og omstillinger gjennom hele livet. 

Det er mulig å utdanne folk for entreprenørskap, om entreprenørskap og gjennom 
entreprenørskap. Derfor skal det satses på entreprenørskapskompetanse. Lærerstudenter og 
lærere i hele utdanningsløpet må tilegne seg denne kompetansen for å kunne overføre dette til 
barn og ungdom.  

Målet er at Telemark skal bli et gründerfylke hvor unge mennesker er spesielt dyktige på 
nyskaping og fornyelse.  

Strategisk fokus 

 Det skal satses systematisk på å bygge en kultur for nyskaping blant unge mennesker i 
Telemark. Her finnes en rekke aktiviteter som kan videreutvikles og legges inn i et 
samlet opplegg fra barnehage og gjennom hele utdanningsløpet. 

 Styrke entreprenørskap i studiene ved Høgskolen i Telemark og øke antallet lærere 
med denne kompetansen. Lærerne som utdannes i Telemark blir stort sett i Telemark, 
og vi trenger flere og mer kvalifiserte entreprenørskapslærere.  

 Kommunene skal stimuleres til å satse sterkere på entreprenørskap i opplæringen 
gjennom tilbud til gjennomføring av etter- og videreutdanning og med tiltak som 
knytter skolene sammen i et kompetansenettverk, ”Skaperskolen” i Telemark.  
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Det er et viktig budskap at skolen trenger å fornyes 
innenfra, og at det blir mer fokus på førstelinjen og 
lærernes rolle for å stimulere entreprenørskap og 
nyskaping. Vi må heie på skolen når de går inn 
utviklingsprosesser sammen med arbeidslivet. 

                                       Fra dialogprosessen 

3.2.2 Langsiktig hovedoppgave: Bedriftsrettet kompetanseutvikling 

Bedrifter og ansatte trenger kontinuerlig påfyll av ny kunnskap og oppgradering av sin 
kompetanse og sine ferdigheter. Det styrker mestringskompetansen og evnen til nyskaping i 
næringslivet. 

Virkemidlene skal settes inn slik at de bidrar til å forberede unge til arbeidslivet, oppgradere 
kunnskap hos den enkelte medarbeider og skape gjensidig kompetanseutveksling mellom 
bedrifter og kunnskapsmiljøer. Her gir den digitale revolusjonen helt nye muligheter som det 
er avgjørende at skolene, FoU-miljøene og næringslivet i Telemark finner fram til og tar i 
bruk.  

Målet er å styrke den personlige evnen til å løse nye oppgaver, mestre utfordringer og gripe 
framtidige muligheter, og gjennom det bidra til å øke bedriftenes omstillingskompetanse og 
fornyelsesevne. 

Strategisk fokus 

 Utnytte digitale verktøy til å styrke kontakten mellom skoler, kompetanseinstitusjoner 
og lokalt arbeidsliv. Her er behov for konkrete opplæringspakker tilpasset lokalt 
næringsliv for å oppdatere lærerstaben og introdusere elevene for mulige yrkes-
karrierer. 

 Supplere de digitale kommunikasjonsmøtene med dialogmøter og mer uformelle treff 
mellom skoleverket og lokalt næringsliv, gjerne utenfor vanlig arbeidstid. 

 Styrke utvekslingen av ny kunnskap innenfor viktige kompetansekulturer i Telemark. 
Det finnes mange slike kulturer og utviklingsmiljøer både i bygdene og i byene. 

 

 

 

”Vi må være oss bevisst at alle bedrifter og bransjer trenger 
et bredt spekter av kunnskap. Bedrifter som har ambisjon 
om å overleve må betrakte seg som kunnskapsbedrifter.” 

Fra dialogprosessen 
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3.2.3 Langsiktig hovedoppgave: Skape et utdanningssenter for stedlige ressurser 

Telemark er mangfoldig og rikt på stedlige 
ressurser. Dette er ressurser som har stor 
strategisk verdi for næringslivet og inn-
byggerne i Telemark. De gir grunnlag for 
nyskaping, næringsutvikling og 
forretningsvirksomhet i alle deler av 
fylket. 

Her ligger det viktige kimer til ny nærings-
virksomhet; kimer som kan dyrkes fram i 
kombinasjon med ny teknologi, ny 
kunnskap og nye markedsmuligheter og 
bidra til økt verdiskaping og bosetting i bygdene.                                         Foto: Erik Røed/TellusWorks 

Målet er å øke verdiskapingen for den enkelte produsent som baserer seg på ressursene 
knyttet til: Landbruk, skogbruk, fiske, vannforekomster, vannfall, geologiske ressurser og 
naturattraksjoner. 

Strategisk fokus 

 Stimulere fornyelsesprosesser innen kunnskapsmiljøer og utdanningsinstitusjoner som 
orienterer seg mot lokalproduksjon basert på stedlige ressurser. Dette er nødvendig for 
å følge opp endringene som pågår og som vil komme innen områder som ny teknologi, 
kommunikasjon, økologisk kunnskap, geologisk innsikt, miljømessige hensyn, 
forbrukerpreferanser, markedsmuligheter og økonomisk verdiutvikling for naturgitte 
ressurser. 

 Bidra til at utdanningsmiljøet ved Søve videregående skole kan utvikle seg til å bli et 
moderne fagsenter for ungdom som ønsker seg en framtid innen lokalproduksjon og 
forretningsdrift basert på stedlige ressurser. Samordne utviklingen ved Søve vgs med 
de øvrige kompetansemiljøer i fylket. 

3.2.4 Signaler til området utdanning og opplæring 

Den samlede ståstedsvurderingen for fylket viser at Telemark er utfordret.  
Befolkningsutviklingen har i årtier sakket akterut i forhold til nabofylkene, og utviklingen av 
nytt næringsliv og nye arbeidsplasser har ligget under landsgjennomsnittet. 
Telemarksforsking, desember 2010)  

Det er bred enighet om at Telemark må ta tak i disse utfordringene, og at det viktigste løftet 
må tas innenfor oppvekst, utdanning og opplæring. I det helhetlige perspektivet for 
fylkeskommunens regionale utviklingsrolle dreier dette seg om å øke kunnskapsnivået, 
ferdighetene og kompetansen i arbeidsstyrken og i befolkningen. Dialogmøtene og 
Ungdomspanel 2010 hadde mange offensive synspunkter og kommentarer som rettet seg mot 
denne hovedoppgaven. I vedlegg 3 gjengis disse signalene fra dialogprosessen. 
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3.3 Satsingsområde Innovasjonsmiljøer og samspillarenaer 

Under satsingsområde Innovasjonsmiljøer og samspillarenaer peker fylkesutvalget i 
planprogrammet på prosessene som skjer innen bedriftsnettverk og klynger, på mulighetene 
for bærekraftig industriutvikling basert på regionale fortrinn og kompetanse, og på nytten av å 
samlokalisere bedrifter og utviklingsaktører i næringshager og kunnskapsparker. 

Det er avgjørende at de lokale næringskreftene kan styrke sine regionale nettverk. Sterke 
lokale kompetansebaser og næringsklynger er en forutsetning for å oppnå kontakt og kunne 
delta i relasjoner og inngå allianser nasjonalt og internasjonalt.  

Faksimile: TA ( 13.10.) 

Færre og færre næringer opererer i skjermede markeder. Det store flertall av næringer, og i 
særlig grad de nye næringene innen IKT, industriell tjenesteyting og kompetansebaserte 
tjenester er internasjonale. Tiltak for å styrke næringslivet i Telemark må derfor samkjøres 
med det internasjonale utviklingsarbeidet; for å knytte framtidsrettede internasjonale 
forbindelser. 

Her bekreftet dialogprosessen den nasjonale næringsstrategiske satsingen, da deltakerne både 
fra Grenland og de øvrige regionene pekte på to langsiktige hovedoppgaver: 

 Intensivere nettverksbyggingen 

 Mer bedrifts- og forskningsbasert innovasjon 

 

 
Vi finner klynger i alle varianter. Det dreier seg om å skape ”de gode og attraktive 
møteplassene”, og det handler om å styrke sjansene for at de stimulerer til 
innovasjon og samhandling. Gode egenskaper ved slike møteplasser og 
samhandlingsmiljøer er at de er åpne og nyskapende. 

Fra dialogprosessen
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3.3.1 Langsiktig hovedoppgave: Intensivere nettverksbyggingen 

Nettverksbygging og inngåelse av ulike typer allianser er blant de viktigste elementene i den 
samlede strategien for å styrke nyskapingen og næringsutviklingen i Telemark. Det har de 
seneste årene innarbeidet seg en rekke veldrevne, robuste, internasjonalt anerkjente og sterke 
bedriftsnettverk og klyngedannelser i fylket, og det er behov og potensial for å etablere og 
skape enda flere.  

Telemark har en relativt bredt sammensatt 
næringsstruktur, samtidig som fylket trenger 
nye kilder til verdiskaping innen de nye 
næringene og i kompetansebaserte tjeneste-
næringer. Det kan dels skje gjennom knopp-
skyting og nyskaping som springer ut av de 
eksisterende nettverkene. Det må også skje der 
det ennå er få bedrifter å bygge på, men hvor 
det er et framtidig markedspotensial å kunne 
strekke seg etter - som innen miljøteknologi, 
fornybar energi, lokal mat, håndverk, nye 
digitale opplevelsesprodukter, bionæringer; og 
på områder med omfattende framtidige behov 
for tjenester og bruk av moderne teknologi, som  
innen helse og utdanning. 

Målet er:  
 å videreutvikle eksisterende nettverk og 

øke antallet aktive og vitale bedriftsnett-
verk,  

 at aktiviteten i disse i særlig grad styrker 
den faktiske motivasjonen og evnen til 
nyskaping og fornyelse hos den enkelte 
deltaker, og   

 at dette resulterer i form av nyskapings-
prosjekter innen og mellom bedrifter, 
knoppskytinger fra bedrifter og forret-
ningsmessig velfunderte nyetableringer. 

 Strategisk fokus 
 Ta initiativ, knytte kontakter og til rette-

legge lokale forutsetninger for å tiltrekke seg nasjonal og internasjonal risikovillig 
kapital til Telemark. 

 Intensivere satsingen på eksisterende næringsmiljøer og nettverk der det er et 
utviklingspotensial knyttet til kompetanse, trender og markedsutsikter. Det tar tid å 
modne fram gode næringsmiljøer. Dette må det tas hensyn til i det strategiske 
utviklingsarbeidet; det må også gis sjanser for det ennå umodne. 

 Bidra til å styrke de internasjonale forbindelsene til de teknologi- og industrirelaterte 
nettverkene i Telemark.  

 Inspirere til nettverksbygging innen kompetansekulturer, aktive håndverksmiljøer og 
lokalproduksjon i hele fylket. I deler av fylket er det dannet bransjeovergripende 
nettverk og næringsfora, der disse kan være et utgangspunkt for et tettere strategisk og 
konkret utviklingsarbeid. 

I Grenland er det et sterkt industrielt 
teknologimiljø, med flere aktive nettverk og 
kimer til ytterligere nettverksdannelser også inn 
mot de nye næringene. Her er potensial for å 
utvikle et nasjonalt teknologi- og 
innovasjonssenter basert på industriell 
kompetanse. 
 
På Notodden er det tilsvarende sterke kort å 
videreutvikle, både med basis i 
Kongsbergregionen og i et tettere samspill med 
det sterke industrielle Grenland, der vi finner 
sentrale kompetansemiljøer som ICG, STIG, 
IKT Grenland. Dette er et samarbeid som også 
har sterke forbindelser til aktører utenfor fylket, 
nasjonalt og internasjonalt. 

Telemark har sterke kompetansekulturer, aktive 
håndverksmiljøer og småskala bedrifter og 
produsenter i hele fylket. Mange har nære bånd 
til kolleger, men det er også mange, som for 
eksempel bønder, lokale matprodusenter og 
skogeiere som er alene og kan inspireres 
gjennom egnede fora og nettverk til å ta i bruk 
ny teknologi, oppgradere egen kompetanse, 
fremme kontakt med FoU-miljøer og skape seg 
nye forretningsmuligheter gjennom 
samhandling i innovative bedriftsnettverk.  
 
Næringsnettverket Vest-Telemark 
Næringsforum (VTNF) knytter sammen 1500 
arbeidsplasser på tvers av bransjer og på tvers 
av kommunegrenser. Dette er viktig arnested 
for nyskaping og forretningsutvikling 
framover. 



19 
 

3.3.2 Langsiktig hovedoppgave: Mer bedrifts- og forskningsbasert innovasjon 

Forutsetningene for at FoU-basert kunnskap skal lede fram til nye produkter, produksjons-
metoder eller tjenester, er at det er tilstrekkelig kapasitet og kvalitet i FoU-arbeidet, og at det 
er god kontakt og relevant samspill mellom de aktuelle FoU-miljøene – lokalt, nasjonalt, 
internasjonalt - og bedriftene. 

Forskning og utvikling er en viktig kilde til innovasjon i næringslivet og innenfor offentlig 
tjenesteyting. Det finnes en rekke FoU-miljøer i Telemark; Høgskolen i Telemark, Norner, 
Telemarksforsking, Telemarksforsking Notodden, Tel-Tek og forskningsmiljøene innenfor 
industriklyngen i Grenland. 

Målet er at bedrifts- og forskningsbasert innovasjon skal lede til fornyelse og økt 
verdiskaping i Telemark  

Strategisk fokus 

 Stimulere FoU-interessen og FoU-basert innovasjon i telemarksbedriftene gjennom 
ulike strategiske verktøy. Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) skal 
utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i Telemark, 
ved å mobilisere og skape samhandling mellom næringsliv, FoU-miljøer og offentlig 
myndighet. 

 Fremme forskningsbasert innovasjon gjennom Oslofjordfondet, et regionalt 
forskningsfond for å styrke kunnskapene og verdiskapingsevnen i bedriftene. Her må 
samarbeidet innrettes mot relevante FoU-miljøer regionalt, nasjonalt og internasjonalt 
for å lykkes. Det er behov for å oppsøke næringslivet. Mange, kanskje spesielt små og 
mellomstore bedrifter, har ikke erfaring med FoU-basert utviklingsarbeid, og har 
behov for mer informasjon og gode ideer om hva FoU-miljøene i Telemark og ellers 
kan hjelpe dem med. 

 FoU-kontakten mellom Høgskolen i Telemark, studentene ved høgskolen og 
bedriftene i fylket skal styrkes. Forskningsmiljøene og Høgskolen er i dag spredt på 
flere studiesteder. Det gir et godt grunnlag for å knytte nære kontakter mellom 
forskningsmiljøene, høgskolen og næringslivet og aktuelle bedriftsnettverk i de fire 
regionene i Telemark. 

 Formidle kompetanse og best praksis om rettigheter til oppfinnelser og FoU-resultater. 
Eiendomsretten til nye ideer, oppfinnelser og metoder spiller en vesentlig rolle når det 
skal samarbeides om utvikling og kommersialisering av FoU basert kunnskap. Partene 
må være seg bevisst hvordan samarbeidet om slike rettigheter skal håndteres. 

 

”Mange nevnte samhandling innenfor trekløveret næringsliv, offentlige 
utviklingsaktører og FoU-miljøer. Da dreier det seg om å ansvarliggjøre 
hverandre og bidra gjennom samhandling til å følge opp en strategisk 
tankegang det er felles enighet om.”   Sagt i Arbeidsgruppen, etter dialogmøte 2  
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3.4 Satsingsområde Næringsvennlig offentlig sektor 

Under satsingsområde Næringsvennlig offentlig sektor peker fylkesutvalget i planprogrammet 
på vertskaps- og tilretteleggerrollen regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Langsiktige hovedoppgaver: 
 Utvikle gode vertskapsregioner 
 Samordne og spisse virkemiddelapparatet 

3.4.1 Langsiktig hovedoppgave: Utvikle gode vertskapsregioner 

Statlig, fylkeskommunal og kommunal areal-
planlegging og infrastrukturutvikling er, ved 
siden av det offentliges ansvar for utdanning og 
oppvekst, den faktoren som næringslivet mener 
har størst innflytelse på deres situasjon og 
utviklingsmuligheter lokalt. Her dreier det seg 
ofte om store offentlige investeringer og 
omfattende prosjekter som faller utenfor plan-
området nyskaping og næringsutvikling. 
Temaene hadde like fullt svært stor opp-
merksomhet blant deltakerne gjennom hele 
dialogprosessen. Se vedlegg 3. 

At oppgavene ligger utenfor planområdet betyr ikke at arealplanlegging er uviktig for 
bedriftenes nyskaping og næringsutvikling. Bedriftenes investeringsvilje, manøvreringsevne 
og utviklingstempo, og bedriftsledelsens bruk av tid og oppmerksomhet er viktige faktorer 
bak nyskaping. Disse avgjørende faktorene bak nyskaping influeres av kvaliteten og 
kapasiteten i det lokale vertskapet. 

Målet er at virkemidlene som settes inn for å stimulere nyskaping i bedriftene samsvares med 
ulike former for fysisk tilrettelegging, som for eksempel utvikling av næringsarealer og 
effektive kommunikasjoner. Da trengs konstruktive vertskapsholdninger og forutsigbarhet i 
den lokale forvaltningen og saksbehandlingen. 

Strategisk fokus 
 Virkemidlene for å stimulere nyskaping og kompetanse skal samkjøres bedre med den 

kommunale og interkommunale tilretteleggingen av næringslokaler og næringshager. 
Bedrifter og gründere trenger effektive infrastrukturtjenester som energi, vann, avløp, 
bredbånd, tilkomstveier og egnede lokaler. Det regionale vertskapet avhenger av at de 
politiske og forvaltningsmessige nivåene utfyller hverandre på en tillitsvekkende og 
effektiv måte.                                         

 Det skal sees nærmere på rammebetingelsene rundt gårdsbrukene. Hensikten skal være 
å utløse nye forretningskonsepter og finansieringsmuligheter knyttet til de stedlige 
ressursene.  

 Læringsarena for bedre samhandling mellom kommunale, interkommunale og 
regionale offentlige aktører for å fremme beste praksis og bevisstgjøre mulighetene 
ved offentlig sektors utviklerrolle. 

 

”Infrastruktur og storbyutvikling for å få et 
felles bo og arbeidsområde er et kjernetema for 
Grenland.”  
 
”Gründere og nyetablerere er som andre folk; 
de setter pris på å ha et godt sted å bo og et 
godt miljø å sokne til.  Bolyst, kreativitet, gode 
ideer, etableringslyst, etableringsevne sammen 
med attraktivt handlingsmiljø – det være seg i 
form av inkubatorer, næringsparker, gode 
nettverk og gode kollegamiljøer - er 
elementene”. 
Sagt i dialogprosessen 
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3.4.2 Langsiktig hovedoppgave: Samordne og spisse virkemiddelapparatet 

Det er viktig at det er et apparat rundt den næringsvirksomheten som skapes; et apparat som 
har virkemidler for å stimulere og hjelpe fram de visjonære og ildsjelene. Virkemidlene 
foreligger, men mange brukere melder at de opplever at virkemidlene går på kryss og tvers, at 
de er vanskelige å forstå og å gjøre seg bruk av. 

Det er behov for mer oversikt over hvordan de mange offentlige virkemidlene for å stimulere 
bedrifter og regionale utviklingsprosjekter, settes inn. Her må fylkeskommunen være seg 
bevisst sin utviklingsrolle og bidra til bedre samordning, sammen med de øvrige 
utviklingsaktørene, som Innovasjon Norge og partnere på statlig, regionalt og kommunalt 
nivå. Internasjonale støtteordninger kan også gi vesentlig uttelling for fylket. 

Målet er å øke effekten av virkemidlene ved å styrke samkjøringen i førstelinjen overfor 
brukerne, og ved å konsentrere og prioritere bruken av dem i større grad.  

Strategisk fokus 
 Etablere en mobil spisskompetent rådgivningsenhet med hele fylket som 

operasjonsområde. Det trengs. Enheten må samkjøre seg med bedriftsnettverkene og 
utviklingsselskapene, og ha som fremste oppgave å kunne spesialveilede innenfor en 
samlet ”virkemiddelverden” som kan være svært krevende å forstå og kunne benytte 
seg av for den enkelte bruker.  

 Styrke og definere samarbeidet mellom førstelinjetjenesten, næringshager, inkubatorer 
og bedriftsnettverk. Ta del i SIVAS nasjonale næringshageprogram og helhetlige 
inkubasjonssatsing. 

 Utvikle og iverksette en særskilt ildsjelstrategi. Dette er etterspurt, ikke minst innenfor 
kretsen av små og mellomstore bedrifter, og innen mange av bedriftsnettverkene. 
Strategien skal sikre at talenter, kreative personligheter og engasjement skal bli møtte 
med de rette holdningene, den rette kompetansen og den rette formen for rådgivning. 

 Øke innsatsen overfor unge gründere og bedrifter i startfasen og bedrifter i den 
utfordrende vekstfasen. Her skal tiltakene samkjøres med den økte satsingen på 
entreprenørutdanningen. 

 
 
 

”Det betyr så mye hvilke personer og hvilken kompetanse man 
møter innefor virkemiddelapparatet.” 
 
”Det gjelder å være lyttende og åpen for gründernes ideer, og for 
gründernes personlige egenskaper. Men det må også være en 
kultur for konstruktiv testing; slik at man ikke sender folk ut på 
glattisen.”                                            

Sagt i dialogmøte 
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3.5 Satsingsområde Attraksjonskraft  

Under satsingsområde Attraksjonskraft peker fylkesutvalget i planprogrammet på regionenes 
og fylkets samlede evne til å holde på og tiltrekke seg tilflyttere og besøkende – også i et 
internasjonalt perspektiv. Videre pekes det på målet om å utvikle bærekraftige lokalsamfunn 
og på betydningen av å få til nyskaping og økt verdiskaping innenfor de stedsbaserte 
næringsveiene. Satsingsområdet skal samkjøres med andre planområder som reiseliv, idrett og 
friluftsliv, folkehelse og kultur. 

Langsiktig hovedoppgave: 

 Videreutvikle og profilere mangfold og styrke 

3.5.1 Langsiktig hovedoppgave: Videreutvikle og profilere mangfold og styrke 

Mennesker som har hatt en god oppvekst på hjemstedet får en positiv tilknytning til stedet. 
Bosteder som befinner seg i eller rett i nærheten av et vitalt næringsliv er attraktive for de 
unge. Ungdomspanelet (oktober 2010) bekreftet at tilknytningen til lokalsamfunnet, og 
tankene de gjør seg om hjemstedet sitt, er viktig for de unge. 

Målet er å skape økt tilflytting, flere besøkende, økt mangfold og god integrering gjennom 
utvikling av attraktive og inkluderende lokalsamfunn. 

Strategisk fokus 
 Arbeide aktivt for integrering og mangfold, og ta i større grad i bruk de ressurser 

innvandrere representerer når det gjelder språk, kultur og verdensanskuelse. 
 Læringsarena for bedre samhandling mellom kommunale, interkommunale og 

regionale offentlige aktører for å fremme beste praksis og bevisstgjøre mulighetene 
ved offentlig sektors utviklerrolle for økt attraksjonskraft. 

 Stimulere nye næringer, kulturnæringer, aktivitetstilbud og opplevelser som appellerer 
til unge mennesker. Det er viktig å få fram nyskaping som er synlig og kan markere 
seg hos unge mennesker. Nye næringer som skapes innen IKT og er basert på digital 
kommunikasjon, festivaler og tjenester innen idrett og kultur er viktige som nærings- 
og stedsidentitetsprosjekter både i bygdene og i byene. 

 Samkjøre med andre planområder, som Idrett og friluftsliv, Folkehelse og Kultur om å 
stimulere til kunst, kultur og fritidsaktiviteter. Bolyst følger av at det skjer noe 
interessant og trivelig der en bor. Bedriftene trenger levende lokalsamfunn rundt seg 
for å tiltrekke seg nye krefter og beholde arbeidskraft. 

 Satse sammen med strategi for reiseliv og opplevelser på å bruke merkenavnet 
Telemark i markedsføringen av steder, attraksjoner, arbeidsplasser, og interessante 
næringer og bedriftsmiljøer i Telemark.  

 
 

 

Det bør være mer PR om det fine fylket og stedene i Telemark. Det 
bør lages flere filmsnutter som kan legges ut på nettet av den typen 
Rjukan nylig har laget, og som ikke koster all verden. 

                       Sagt i Ungdomspanel 2010 
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3.6 Satsingsområde Miljøteknologi og Fornybar energi. 

Telemark har betydelige fornybare energikilder, betydelige anlegg og infrastruktur innen 
energiproduksjon og moderne prosessindustri og relevante teknologi- og kompetansemiljøer. 
Dette gir grunnlag for å øke produksjonen av fornybar energi, utvikle ny miljøteknologi og 
ekspandere på nye framtidsrettede forretningsområder. De store utfordringene verden her står 
over, skaper store forretningsmuligheter for progressive bedrifter og kompetansemiljøer. 
 
Satsingsområdet lar seg kun løse i en internasjonal sammenheng. Klimautfordringene er 
globale og vi må samarbeide i internasjonale nettverk for å bidra til å løse disse. Energifylket 
Telemark er godt posisjonert for å bidra til å redusere klimagassutslippene. Den samlede 
vurderingen av utviklingspotensial peker på tre langsiktige hovedoppgaver. 

 Mer fornybar energi fra stedlige ressurser 
 Energieffektivisering og ny miljøteknologi 
 Mer elektrisitet fra vannkraften i Telemark 

3.6.1 Langsiktig hovedoppgave: Mer fornybar energi fra stedlige ressurser 

Telemark har mange muligheter for å gjøre bruk av fornybare energikilder, slike som; 
vannkraft, sol, biomasse, berggrunn. Her har grunneierne og næringslivet i fylket et potensial 
for å øke uttaket. Miljøteknologi er, sammen med lønnsomme forretningsmodeller, det riktige 
koplingspunktet mellom ressurser, utvikling, produksjon, salg og anvendelse. 

Det dreier seg om bærekraftig forvaltning og nyttiggjøring av lokale naturressurser; også i 
samspill på tvers av bransjer, som for eksempel mellom utvikling av bioenergi og ivaretakelse 
av kulturlandskap.  Ressursene gir åpninger for små og mellomstore bedrifter innen flere ledd 
i verdikjeden. 
 
Målet er å øke produksjonen av fornybar energi ved å nyttiggjøre seg lokale naturressurser. 

Strategisk fokus 
 Bedre finansieringsordninger, helhetlig veiledning. Det er behov for bedre samordning 

og mer effektiv bruk av de offentlige virkemidlene når det gjelder veiledning og 
finansiering av utviklingsprosjekter. Gründere og selskaper som tenker på å bygge ut 
strever med finansiering i oppstartfasen og med å skaffe seg oversikt over aktuelle 
regelverk og virkemidler. 

 Stimulere til og avklare bruk av fornybare energikilder. Fornybare energikilder som 
småkraftverk, jordvarme, biomasse og solvarme utnyttes i ulik grad i fylket. Det er 
behov for å kartlegge og avklare de ulike fortrinn og muligheter som finnes i 
Telemark. Vi må arbeide langs to akser: (1) stimulere til økt bruk av fornybare 
energikilder der det allerede finnes kunnskap og utprøvd teknologi (f.eks 
småkraftverk, biomasse, solvarme, grunn jordvarme), og (2) samtidig bidra til å flytte 
kunnskapsgrenser for de områdene der forskningsbasert kunnskap er nødvendig for 
effektiv utnyttelse (for eksempel biogass, dyp jordvarme). 
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Foto: Jørn Steen 

3.6.2 Langsiktig hovedoppgave: Energieffektivisering og ny miljøteknologi 

Vi skal bygge videre på det vi er gode på. I Grenland har Telemark et av de sterkeste 
industrielle teknologi- og kompetansemiljøene i Norge. Bedriftene, FoU-miljøene og de 
teknologiske nettverkene har gjennom flere år posisjonert seg i det industrirelaterte markedet 
for mer energieffektive prosesser og produksjon av nye og mer klimavennlige industri-
produkter og innsatsvarer, for eksempel til solcelleindustrien. Nyutvikling og anvendelser av 
IKT har lenge vært en avgjørende faktor i denne fornyelsesprosessen. Resultatene er bedre 
energiøkonomi, lavere energikostnader og forbedringer for miljøet. 

Målet er at det sterke kompetansemiljøet Telemark har innen dette feltet styrker sine 
posisjoner og verdiskaping i et voksende marked. 

Strategisk fokus 
 Øke FoU-innsatsen. Potensialet for bærekraftig industriell innovasjon og økt 

verdiskaping er stort i Telemark.  Industri og øvrige bedrifter skal ligge i forkant innen 
industrielt rettet utvikling og anvendelse av ny kunnskap og teknologi, som bidrar til å 
redusere klimagassutslipp. Her er det muligheter for å få fram nye kommersielle 
produkter og tjenester som kan bidra til å løse viktige klimaproblemer - blant annet 
gjennom stimulering til smartere og mer miljøvennlig forbruk, avfallshåndtering og 
forvaltning av viktige ressurser som vann, luft og landarealer.  

 Stimulere kompetansenettverkene. Telemarksindustrien har alltid vært orientert mot 
internasjonale markeder, verdikjeder og nettverk. Allianse- og nettverksbygging 
regionalt, nasjonalt og internasjonalt vil bli stadig mer avgjørende for å lykkes i årene 
framover. Dette gjelder både i forretningsøkonomiske samarbeid, og i utviklingen av 
kunnskaps- og teknologifronten. Derfor er det viktige å videreutvikle og styrke 
samarbeidsarenaene og kompetansenettverkene i Grenland.  

 
Grenland har lært en lekse. De siste årtiene er en flott historie om industri 
som tok tak i miljøutfordringen. Vi har kompetente mennesker og miljøer. Det 
er lettere å flytte anlegg enn mennesker, potensialet ligger i menneskene. Her 
har Telemark folk både innen vannkraft og industriell kompetanse. 

                                  Sagt i dialogprosessen 
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3.6.3 Langsiktig hovedoppgave: Mer elektrisitet fra vannkraften i Telemark 

Telemark produserer om lagt 10 % av den norske elektrisitetsproduksjonen basert på 
vannkraft. Fylket er et fornybart energifylke. Mulighetene for å få nye store vannkraft-
utbygginger er begrenset. Men det er potensial for å få mer elektrisitet og verdiskaping ut av 
utbyggingene som er gjort, gjennom godt vedlikehold, oppgradering og utvikling av nye 
forretningsmodeller.    

Målet er å øke produksjonen basert på foreliggende ressurser og anlegg gjennom godt 
vedlikehold, oppgradering og utvikling av nye forretningsmodeller. 
 
Strategisk fokus  
 

 Synliggjøre Telemark som fornybart 
energifylke. Elektrisitet basert på vann-
kraft er en klimavennlig energi i 
evighetens perspektiv, og en verdi for-
ankret i lokale naturressurser som bidrar 
til å styrke Telemarks attraktivitet. 
Telemark har en sterk interesse i å følge 
med i hva som her er under utvikling og 
på å gjøre sine syn gjeldende. Da er det 
viktig at fylket er en tydelig aktør, 
gjennom informasjons- og påvirknings-
arbeid overfor sentrale myndigheter og 
relevante energiselskaper og nett-
selskaper. 

 
 

 

Kapittel 4.0 Samordning mellom satsingsområder 

Figur 5 gir en samlet oversikt over satsingsområdene, de langsiktige hovedoppgavene og den 
strategiske innretningen i programmet. Slik sett kan oversikten lett invitere til å sette de 
enkelte punktene opp mot hverandre. Siktemålet med å samle det i et oversiktsflak (se figur 5 
på neste side) er imidlertid det motsatte, å invitere til samordning mellom strategiske tiltak for 
å få mer ut av ressursene som settes inn.  

Å prioritere er ikke nødvendigvis å sette tiltak opp mot hverandre. Det ligger mer god 
prioritering i å sette tiltak sammen, forutsatt at partene ser hverandres oppgaver og 
kompetanse i sammenheng, og at de velger å handle ut fra en fellesforståelse. 
Samhandlingsvisjonen for partnerne i Telemark kan være å gjøre samforstanden sin til best 
partnerpraksis. 

For utdypende eksempler på samordning mellom planene, se vedlegg 4. 

Pumpekraftverk  - framtidsrettet 
videreutvikling av vannkraften? 
Et eksempel på videreutvikling av vannkraft 
ble presentert i dialogprosessen: Et konsept der 
norske vannkraftanlegg inngår som 
pumpekraftverk i det internasjonale 
energimarkedet. Produksjonsfleksibiliteten i de 
norske vannkraftverkene gjør det mulig å 
regulere den norske produksjonen fra time til 
time. Det innebærer at de kan importere 
elektrisitet når de mindre fleksible 
produsentene på kontinentet har for mye 
elektrisitet og prisen er relativt lav, og selge når 
de har for lite og prisen relativt høy. 
 
Ved å benytte den relativt rimeligere kraften til 
å pumpe vannet opp igjen i magasinene, øker 
man kapasiteten og oppnår en type 
energiøkonomisering i stor skala, ved at man 
får ”brukt og solgt det sammen vannet flere 
ganger”. 
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Figur 5 Oversiktsflaket – strategisk program 
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VEDLEGG 

  Vedlegg 1 Kilder og øvrige referanser 
  Vedlegg 2 Telemark i interkommunalt perspektiv 

Vedlegg 3 Signaler fra dialogprosessen til områdene skole/opplæring og 
samferdsel 

Vedlegg 4 Samordning mellom planområder 
 

Vedlegg 1 Kilder og øvrige referanser 

 
1. Kilder – litteratur, dokumenter 
2. Tfk – planer, samlet oversikt 
3. Tfk - internasjonalt arbeid  
4. Regional plan - dialogprosessen 
5. Samarbeid - aktøroversikt 

 
Foto: TFK 

1. Kilder – litteratur, dokumenter 

- Befolkningsframskrivinger. Nasjonale og regionale tall, 2010-2060,  
Statistisk Sentralbyrå, 15.6.2010 

- Berge Nordtveit, Geir: Kulturelle særtrekk og fortrinn, i Tfk-artikkelhefte, 2010 
- Bærekraftige Telemark. Regional planstrategi 2010-2012. Vedtatt av fylkestinget 

9.desember 2009 
- Det sammensatte Telemark. En litteraturundersøkelse om forholdet by og land i 

Telemark fylke. Telemarksforskning-Bø. TF-notat nr. 12/2005 
- Folkehelseprogrammet. Strateginotat 2010-2012. Vedtatt i Fylkesutvalget 14.april 

2010 
- Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27.juni 2008. Med endringer, sist ved 

lov av 25.juni 2010 
- PLANPROGRAM. Regional plan for nyskaping og næringsutvikling. Vedtatt av 

fylkesutvalget 23.8.2010 
- PLANPROGRAM. Regional plan for reiselivet i Telemark. Vedtatt av fylkesutvalget 

23.8.2010 
- Sak 38/10. Partnerskapsorganisering og samordna verkemiddelbruk. Vedtak i 

fylkestinget 20.10.2010 
- St.meld.nr.7 (2008-2009). Et nyskapende og bærekraftig Norge. Nærings- og 

handelsdepartementet  
- St.meld. nr.25 (2008-2009) Lokal vekstkraft og framtidstru om distrikts- og 

regionalpolitikken. Kommunal- og regionaldepartementet 
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- St.meld.nr.26 (2006-2007). Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. 
Miljøverndepartementet 

- Strategisk bruk av regionale utviklingsmidlar i 2011 – Kap. 551 Post 60. Et 
saksframlegg, Tfk 

- Talenter for framtida. En prosjektbeskrivelse. Versjon 3 – 26.10.2010. Et 
samarbeidsprosjekt for å inkludere alle barn og unge til skole/og eller arbeidsliv. 

- Telemark fylkeskommune: Kommunenes forventninger til fylkeskommunen. 
Resultater fra brukerundersøkelse blant kommunene i Telemark. Rapport 11.11.2009 

- Telemark fylkeskommune. Kommunal planstrategi. Analyser, prosess og politikk. 
2010. Et Tfk-artikkelhefte som redegjør for analyseverktøy, planleggingsbegreper, 
samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og viktige temaer i det lokale planarbeidet. 

- Telemark – Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforskning, desember 2010 
- Tønnesen, Terje, fylkesdir. NAV, NAVs analyser og samarbeidsmuligheter. I Tfk-

artikkelhefte, 2010 

2. Telemark fylkeskommune, oversikt over samlet planverk 

Kilde: Telemark fylkeskommune. Hjemmeside, januar 2011 
o Bærekraftige Telemark – regional planstrategi 2010-2012 
o Kunnskap og nyskaping: Telemarkskolen 2010, videregående opplæring; 

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark; Fou-strategi for Telemark; Regional 
plan for nyskaping og næringsutvikling (under arbeid) 

o Klima og miljø: Fylkesdelplaner for hhv. Blefjell, Hardangervidda, 
Hardangervidda Aust; Kystsoneplan for Telemark; forvaltningsplan for 
Skjærgårdsparken Telemark (TFK og fylkesmannen, 2005); Regional plan for 
vannforvalting (kommer). 

o Infrastruktur/transport: Kollektivplan for Telemark 2010; Strategisk plan for 
Bratsbergbanen; Infrastrukturplan for Grenland; Fylkesdelplan for 
senterstruktur i Telemark; Grenlandsbanen; Trafikksikkerhetsplan 2010-2013; 
Fylkesveiplan for Telemark (under arbeid); Bystrategi for Grenland (under 
arbeid), Havneplan (kommer). 

o Attraksjon og livskvalitet: Folkehelseprogram for Telemark 2006-2009, 
vedtatt av fylkestinget i oktober 2005; Folkehelseprogram – strateginotat 2010-
2012; Fylkesdelplan for senterstruktur i Telemark; Fredningsplan for 
etterreformatoriske kulturminner i Telemark, 1995; Omstilling til nye tider. 
Reiselivsstrategi for Telemark mot 2010; Regional plan for reiseliv (under 
arbeid); Strategiplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 (under arbeid).  

3. Telemark fylkeskommune – internasjonalt arbeid 
     Formål og arbeidsoppgave.  

Kilde: Telemark fylkeskommune, hjemmeside januar 2011 
Telemark fylkeskommunes internasjonale innsats/arbeid skal:  

o Bidra til at det regionale nivå styrkes og får større påvirkningskraft nasjonalt og 
i Europa, 

o Bidra til at samarbeidsrelasjonene med andre regioner i Europa blir flere og 
utvikles,  

o Tilrettelegge for at våre samarbeidspartnere, kommuner, utdanning-
sinstitusjoner, næringsliv, kan ta ut merverdi gjennom samarbeid på tvers av 
sektorer og forvaltningsgrenser med og i utenlandske regioner, bla ved 
prosjektutvikling/prosjektsamarbeid, jfr. Fylkesplanens handlingsdel. 
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4. Dialogprosessen 8.9.2010 – 18.1.2011 

Det foreligger tilgjengelig referat fra alle samlinger og møter. Samlet oversikt 
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5. Aktøroversikt 

Jf. Invitasjonsliste og deltakerliste, dialogprosessen 

Kommuner, interkommunalt 
samarbeid  

Statlige og regionale 
offentlige organer 

Øvrige aktører 

 
Kommuner i Telemark 
Det interkommunale 
samarbeidet 

 Grenland regionråd: 
Bamble, Drangedal, 
Kragerø, Porsgrunn, 
Siljan, Skien. 

 Kongsberg regionråd: 
Hjartdal, Tinn, Notodden. 
Dessuten Flesberg, 
Kongsberg, Nore og 
Uvdal, Rollag og Øvre 
Eiker kommuner i 
Buskerud fylke. 

 Midt-Telemark 
regionråd: Bø, Nome, 
Sauherad. 

 Vest-Telemark 
regionråd: Fyresdal, 
Kviteseid, Nissedal, 
Seljord, Tokke, Vinje. 

 

Fylkeskommuner 
Aust-Agder fylkeskommune 
Buskerud fylkeskommune 
Hordaland fylkeskommune 
Rogaland fylkeskommune 
Vest-Agder fylkeskommune 
Vestfold fylkeskommune 
Østfold fylkeskommune 
 

 
Statlige og regionale 
offentlige organer 
Fylkesmannen i Telemark 
Høgskolen i Telemark 
Innovasjon Norge - Telemark
NAV Telemark 
Norges Vassdrags- og 
energidirektorat, Tønsberg 
Statens vegvesen Region Sør
Jernbaneverket 
Norges Forskningsråd 
Helse Sørøst 
Riksantikvaren 
NHD 
Miljøverndepartementet 
Kulturdepartementet 
Kunnskapsdepartementet 
Finansdepartementet 
Forskningsdepartementet 
OED 
Mattilsynet 
  
 

 
Næringsutviklingsselskaper 
Vekst i Grenland 
Midt-Telemark 
Næringsutvikling AS 
Vest-Telemark 
Næringsutvikling AS 
Vest-Telemark næringsforum 
Rjukan Næringsutvikling AS
Notodden Utvikling AS 
 

Andre 

FoU miljøene i Telemark 
Nettverk og 
kompetansemiljøer i 
Telemark 
Telemark Reiselivsråd 
NHO - Telemark 
LO Telemark 
Ungt Entreprenørskap 
Telemark 
  
Destinasjonsselskaper 
Telemarkreiser AL 
Visit Kragerø AS 
Visit Grenland AS 
Reisemål Bø AS 
Møtestad Seljord AS  
Visit Rauland AS 
Visit Rjukan AS 
 

 

6. Om samlet effekt av partnerbasert virkemiddelsamarbeid. 

Fylkeskommunens regionale utviklingsmidler har anslagsvis en ramme på 150 millioner 
kroner. Det gir betydelig strategisk styrke i et langsiktig utviklingsarbeid sett over et 12 års 
perspektiv.  Det gir ytterligere styrke når flere aktører samarbeider om bruken av sine 
virkemidler. Treffsikkerheten blir bedre og den samlede slagkraften kraftigere. I praksis 
oppnås slike samhandlingsgevinster gjennom strategisk forankrede partnerskap, der aktørene 
deltar som i et spleiselag, og der de bringer inn ulike typer ressurser som formell myndighet, 
reell kompetanse, relevante kunnskaper, pengemidler, anlegg, utstyr og arbeidstimer.  
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Vedlegg 2 Telemark i interkommunalt perspektiv 

 

 

1. Strategisk utviklingsagenda – det interkommunale samarbeidet 

Fylkeskommunens regionale planer gjelder utviklingen i hele Telemark, og inngår som del av 
et samspill der først og fremst offentlige tilrettelegger og utviklingsaktører skal utfylle 
hverandre. Av den grunn er det viktig at det er en fellesforståelse mellom aktørene på de ulike 
lokale nivåene om strategisk innretning, mål og tiltak. 
 
I dette bildet har de fire interkommunale regionene i Telemark en viktig plassering. 
Prioriteringene innenfor dette kommunale utviklingsarbeidet har vært et vesentlig holdepunkt 
i arbeidet med å utforme den regionale planen for nyskaping og næringsutvikling. Her følger 
en kort samlet oversikt over prioriteringene i de fire regionene og to eksempler på 
enkeltkommuners strategiske innretning. 
 

- Vest-Telemark 
 Strategisk Næringsplan 2011-2014. For Vest-Telemark. 22.10.2010 

o Visjon: Vest-Telemark – Ein levande region. 
o Gjennom samhandling over kommunegrenser skal vi gjere regionen attraktiv 

for busetnad, arbeid og oppleving. 
o 4 hovedmål i SNP  

 Oppretthalde folketalet og busetnaden i heile Vest-Telemark 
 Sterk regional samkjensle og styrka Vest-Telemarkidentitet 
 Vidareutvikling og nyetablering av verksemder i Vest-Telemark 
 Sikre god infrastruktur i og gjennom Vest-Telemark 

o To planer: Landbruksplan, Næringsplan 
 
Vest-Telemark næringsutvikling – VTNU AS. http://www.vtnu.no 
Det regionale næringsutviklingsselskapet i Vest-Telemark. 

 



32 
 

- Eksempel på sektorrettet næringsplan: Vest-Telemark. Tiltaksretta handlingsplan 
for landbruk i Vest-Telemark 2011-2014 

o Mål: Oppretthalde aktivt landbruk i VT 
o Strategiar 

 Tilrettelegge for næringsutvikling 
 Rekruttering og trivsel 
 Samarbeid i landbruksforvaltinga i Vest-Telemark 

 
- Midt-Telemark 

Strategisk Næringsplan for Midt-Telemark 2010-2013. Nært, ekte og engasjerende 
midt i Telemark. 

o Midt-Telemarksamarbeidet gir oss handlekraft og styrke til i fellesskap å løse 
oppgavene. 

o Fire prioriterte satsingsområder 
 Profilering og markedsføring av regionens bo- og arbeidstilbud 
 Boligpolitikk 
 Kollektivtransport og pendlermuligheter 
 Rom for nyskaping og næringsutvikling, herunder tiltak: 

 Styrke Høgskolen i Bø og samarbeidet med næringslivet i Midt-
Telemark 

 Veiledningstjeneste for nyetablerere og bedrifter 
 Etablere Midt-Telemark Næringspark as 
 Utvikle Brenna som felles regionalt næringsareal for Midt-

Telemark 
 Styrke regionen som helårs reisemål 

Midt-Telemark næringsutvikling – MTNU. http://www.mtnu.no/ 
Interkommunalt næringsutviklingsselskap for Nome, Sauherad og Bø.  
 

- Øst-Telemark i Kongsbergregionen 
Overordnet Styrings- og strategidokument 2010-2021. 

o Visjon, formål og verdigrunnlag 
 Visjonen for Kongsbergregionen er en attraktiv og synlig region – som 

skaper verdier. 
 Kongsbergregionens formål er, gjennom samarbeid mellom 

kommunene, å utløse større verdiskaping, utfylle hverandre og utnytte 
de samlede ressursene bedre. Gjennom samarbeid skal man 
gjennomføre satsninger eller oppnå mål som vanskelig kan nås uten å 
samle kreftene i regionen. Fellesskapets funksjon og arbeid skal bidra 
til at kommunene lykkes med sine mål, oppgaver og utfordringer. 

 Satsingsområder for perioden 2010-2021:  
 Tilrettelegging for næringsutvikling og arbeidsplasser.  
 Kommunikasjon/infrastruktur/samferdsel 
 Steds- og områdeutvikling 
 Kunnskapsutvikling 
 Tjenesteutvikling 

Rjukan Næringsutvikling AS - RNU. www-rnu.no 
Eid av Tinn kommune og Norsk Hydro 
Notodden utvikling AS – NUAS . http://www.nuas.no/ 
Eid av Notodden kommune, Norsk Hydro, Tinfos, Notodden næringsforening 
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- Grenland 
Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2010. Et fireårig program, vedtatt i februar 
2007.  

 Tre hovedstrategier: 
 Skape høy attraksjonskraft 

o Profilere Grenland som bo- og etableringssted 
o Utvikle gode opplevelser 

 Skape økt næringsmangfold 
o Fremme nyskaping, fornyelse og nyetablering 
o Styrke utdanningssystemet ved entreprenørskapsarbeid 

og opprettelse av Universitetet i Telemark 
o Utvikle industriell produksjon 
o Legge til rette for kommersielle investeringer 
o Stimulere til eksport og samhandling med attraktive 

markeder utenfor Norden 
 Være det beste vertskapet for folk og bedrifter 

o Utvikle tidsmessig infrastruktur og helhetlig arealbruk 
o Tilby konkurransedyktige offentlige tjenester innenfor et 

forpliktende Grenlandssamarbeid 
o Grenland – best på oppvekstmiljø 

o Grenlandsrådet vedtok 31.8.2010 forslag til skisse for nytt program og ba AU 
jobbe videre etter foreslått fremdriftsplan. Forsalg til nytt program skal i følge 
framdriftsplanen legges fram for endelig vedtak i Regiontinget mars 2011.  
 
Vekst i Grenland AS – VIG www.vig.no 
Næringsutviklingsselskap for kommunene i Grenland. 
 

- Eksempel på næringsstrategisk agenda mellomstor kommune i Telemark: 
Tinn Kommune. Strategisk næringsplan 2010. Vedtatt i Tinn kommunestyre 28. 
januar 2010 

o Målsettinger for planen 
 Skape attraksjonskraft som bo- og etablerersted 
 Skape flere attraktive arbeidsplasser i Tinn kommune 
 Tilrettelegge for næringsutvikling og en god dialog med næringslivet. 

o Tiltak 
 Næringsarealer/lokaler 
 Stedsutvikling 
 Kommunale tjenester og service 
 Handel og service 
 Reiseliv. Rjukan på UNESCO’s verdensarvliste 
 Industri 
 Profilering og omdømmebygging 
 Kommunen deltar aktivt i Kongsbergregionen og 

Fjellregionsamarbeidet 
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- Eksempel på næringsstrategisk agenda i liten kommune i Telemark:  

Hjartdal Kommune. Strategisk Næringsplan 2010-2015. Del 1 
o Hovudmål: Hjardal kommune har som mål å få fleire innbyggjarar og fleire 

arbeidsplassar 
o Delmål: 

 Auka tilflytting til Hjartdal kommune 
 Best mogeleg infrastruktur 
 Utvikling av reiselivet 
 Framtidsretta landbruk 
 Auka verdiskaping innan handel og tenester 
 Nye arbeidsplassar 
 Næringsarealer 
 Entreprenørskap og nyetablering 

2. Telemark – strukturelle trekk 

    Befolkning og næringsstruktur – kommunalt nivå 
 
Her vises til presentasjonen som ligger på nettet, under modul Ståsted Telemark, regionale 
fakta. Den inneholder informasjon om strukturelle trekk for hver enkelt kommune i Telemark 
pr. 2010. Her følger hovedtallene for befolkning, næringsstruktur og lokalisering. For øvrig 
henvises til PC-presentasjonen. 

 
Figur V2-1 Kommunesentra i Telemark 
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Figur V2‐2 Innbyggere pr. kommune i Telemark – 1.1.2010. Kilde: SSB 
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Figur V2‐3 Innbyggerprognose (middelsprognosen) – kommuner i Telemark Kilde: SSB 

 

Figur V2‐4 Aldersprofiler i kommunene – 1.1.2010. Kilde: SSB 

 

 

Fig V2‐5 Bruttoinntekt pr. innbygger i kommunene    2010  Kilde: SSB 
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Fig V2‐6 Næringsstruktur i kommunene 2010 Kilde: SSB 
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Vedlegg 3 Signaler fra dialogprosessen til områdene skole/opplæring og 
samferdsel 

Kunnskap og kompetanse ble ofte nevnt som ”den ene” av de to viktigste oppgavene for å 
sikre næringsutviklingen i Telemark; den andre oppgaven var infrastruktur/gode transport-
veier. Nedenfor følger viktige signaler fra dialogprosessen om nyskaping og næringsutvikling 
til planområde opplæring/videregående utdanning og til planområde samferdsel og fysisk 
infrastruktur.  

Signalene understreker betydningen av strategisk samforstand og samordning i grensesnittene 
mellom de tre planområdene. Det dreier seg om å forene innsatsen på tre grunnleggende 
fylkeskommunale ansvarsområder; 

 bidra til å styrke kunnskapen og kompetansen i befolkningen, med fokus på ungdom 
under utdanning 

 bidra til den fysiske samfunnsbyggingen i fylket mht stedsutvikling og 
kommunikasjoner 

 stimulere den immaterielle delen av samfunnsbyggingen, ved å fokusere på sam-
handlingskulturen og innovasjonsevnen i privat og offentlig sektor 

Se også vedlegg 1. Kilder og øvrige referanser 

1. Signaler til planområde opplæring/videregående utdanning 

Om situasjonen og veien videre i telemarksskolene 
 Vi må starte innad i Telemark, med fokus på førstelinjen – lærerne – i alle trinnene: 

Grunnskole, videregående skole, fagopplæringen, høyskoler og universiteter. Vi 
trenger et system der lærere gjennom ulike ordninger får anledning til å oppdatere 
kompetanse og vinne ny og relevant erfaring. 

 Skolene kan lett bli for isolerte miljøer. De trenger erfaringer og oppmerksomhet 
utenfra. De bør inngå i ansvarlige partnerskap. Det forplikter mer. 

 Vi må få til mer utveksling på tvers av fylket; at lærere, foredragsholdere kan besøke 
hverandres skoler. 

 De ulike nivåene vet for lite om hverandre. Det trengs bedre dialog mellom 
utdanningsnivåer, og mellom utdanning og næringsliv. 

Om ungdom, utdanning, oppvekst og tilknytning til Telemark 
 Det dreier seg om holdninger. Utdanning står ikke sterkt i vårt fylke. Særlig hos en del 

gutter er det kjappe penger som står i hodet. ”Beste jobb er jobb i feitolje”. 
 Vi slipper av gårde altfor mange flinke folk. Vi må bli flinkere til å skape muligheter 

for de som er gode; det er ofte et for lite spennende og interessant miljø i klassene. 
 Det er avgjørende å gi ungdommen stolthet for regionen, og lyst til å reise tilbake etter 

endt utdanning. Her har alle skolene en stor oppgave. Det starter i barnehagen. 
 Vi må tenke attraksjonskraft; at det er noe for ungdommen å vende tilbake til. 

Problemet er at jentene forsvinner, mens guttene blir. Her må vi skape en bedre match 
gjennom fagene vi tilbyr. 

Om videregående opplæring 
 Det er behov for bedre kontakt mellom barneskolen/ungdomsskolen og videregående 

skole. 
 Karriereveiledningen i ungdomsskolen må bli bedre. 
 Utdanningsmesser er viktig. 
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 Det bør legges opp til mer valgfrihet for den enkelte som skal inn på videregående 
skole. 

 Motivasjon hos unge handler mye om å bli sett. De i allmennfag kommer seg fram; 
yrkesfagene har ikke samme mulighetene. Det oppfattes ikke som særlig attraktivt å ta 
helse- og sosialfag. 

 Det er viktig å kople den videregående skolen til næringslivet, og at de unge lærer mer 
om hvordan det er å fungere i praktisk arbeid. 

 Frafallsprosenten i videregående skole er en utfordring. Det er ikke alle unge som 
klarer å stå løpet ut. Samtidig som de slipper taket i skolegangen blir terskelen inn i 
arbeidslivet høyere. Dette må det tas tak i. 

 Det bør orienteres bedre om konsekvensene av ulike studievalg. Vi vet for lite på 
videregående skole om Høgskolen i Telemark. 

Telemark trenger flere med høyere utdanning 
 Det fokuseres for mye på opplæring i populære fag, som medie- og kommunikasjon; 

de betraktes som spennende fag. Vi må snu problemstillingen: Hvordan gjøre de 
viktige fagene, som realfag, spennende? 

 Realfagene og ingeniørfagene er av vital betydning for den videre utviklingsevnen 
innen de kompetanseintensive industribedriftene i Telemark. Fagene må styrkes, og 
ungdommen må stimuleres til å gå i disse yrkesretningene. 

 Studieveiledningstjenesten må være tilstrekkelig personrettet og ha som siktemål å 
veilede den enkelte ungdom inn på et spor der han/hun opplever mestring. 

 Vi trenger mer utveksling av elever og studenter på tvers av landegrenser. Vi bør 
sende studenter ut og få de tilbake. 

 Vi trenger gode studentmiljøer; det sosiale må vektlegges mer enn før og boligtilbudet 
for studentene i BØ må bli bedre. 

 
Ungdomspanel 2010 - Om sitt bilde av utdanning i framtida 

 Det er likt karaktersystem i hele utdanningssektoren. 

 Det er flere valgmuligheter innen videregående skole, og mulighetene er synliggjort 
på en oversiktlig måte. 

 Det gis bedre forhåndskunnskap om behovet for visse fag før en velger linje. 

 Alle skoler har et tilbud om ungt entreprenørskap. 

 Ung bedrift er obligatorisk for alle elever i videregående skole. 

 Skolen har knyttet effektive kontakter med lokalt næringsliv. 

 Det er universitet i Telemark med fag/linjer som er tilpasset arbeidslivet og 
utviklingsmulighetene i fylket. 

 Fagtilbudet innen utdanningen lokaliseres med tanke for hvilke fag- og bransjer 
som er lokalisert på stedet. 
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2. Signaler til planområde samferdsel og fysisk infrastruktur 

 En regional utviklingsstrategi for nyskaping og næringsutvikling må sees i 
sammenheng med det arbeidet som ellers gjøres innenfor saksfelt som vei og bane.  

 Raskere utvikling av infrastrukturen er avgjørende for Telemark. Vi trenger å styrke de 
strategiske ferdselsårene; E18, E134, RV36, RV 37,RV41, Eidangerparsellen. 

 Det er behov for raskere persontransport. 
 Kollektivtilbudet må være godt nok, det er det ikke i dag.  
 Ungdom i bygdene har klar tale: Vi trenger bedre kollektivtransport, også i helgene. 

Kollektivtrafikken har med alt å gjøre. 
 Infrastruktur og storbyutvikling for å få et felles bo- og arbeidsområde er et kjernetema 

for Grenland. 
 

Vedlegg 4 Samordning mellom planområder  

Tilfellet nyskaping og næringsutvikling på området reiseliv og opplevelser 
Arbeidet med regional plan for reiseliv og opplevelser i Telemark har pågått parallelt med 
foreliggende planprosess. De to programmene er tuftet på samme plankonsept, blant annet for 
å få et bedre grunnlag for å styrke samkjøringen mellom dem. Ut fra samme resonnement som 
i kapittel 3.7, kan vi illustrere med et eksempel. (Henvisningene i eksemplet viser til et 
tilsvarende oversiktsflak for strategisk program i regional plan for reiseliv og opplevelser.) 

Tre høyst tenkte eksempler med henvisning til punktene i oversiktsflaket illustrer hva dette i 
det daglige dreier seg om; eksempler som i grunntrekkene er vel kjent for tilretteleggerne og 
utviklingsaktørene som arbeider med nyskaping og næringsutvikling. 

Eksempel 1: Høgskolen i Telemark spisser tilbudet til den kommende gründergenerasjonen 

Entreprenørkompetansen ved HiT (pkt.1-a), sammen med gardsdrift nettverket i Midt-
Telemark (pkt.4-c), vertskapsregion Midt-Telemark (pkt.6-b), med midler fra VRI (pkt.5-a), 
samarbeider om utvikling av et spisset studium ved HiT (1-a), blant annet rettet mot 
rekruttering til fagstaben ved Søve (pkt.3-c), for å styrke utdanningstilbudet til ungdom som 
har i utsikt å bli framtidige grunneiere og forretningsutviklere i Telemark (pkt.3-b). 

Eksempel 2: Pilotprodukt: Interaksjon skole – industrielt arbeidsliv i Grenland 

Utviklingsprosjekt finansiert sammen med Oslofjordfondet (pt.5-a), som er satt i gang på 
initiativ fra teknologimiljøet ved Tel-tek i Porsgrunn (pkt.4-b), sammen med Porsgrunn 
kommunes bredbåndsatsing i skoleverket (pkt.6-a), for å utvikle et kommersielt produkt med 
internasjonalt salgspotensial innen markedet for IKT programvare beregnet på å styrke den 
løpende kontakten mellom skole og arbeidsliv (pkt.2-a), og spesielt i slike industrielle 
kompetansekulturer som den vi finner i Grenland (pkt.4-b). 

 
Eksempel 3: FoU-baserte muligheter for unge gründere i Vest-Telemark 

 
Den mobile rådgivningsenheten (7-a) settes inn for å bistå et kompetansenettverk som er under 
utvikling i Vest-Telemark (4-c), i deres arbeid for å avklare mulighetene innenfor gjeldende 
lovverk (6-b), til å anvende en ny teknologi basert på forskningsresultater fra et nylig avsluttet 
Oslofjordfond prosjekt (5-a), som i så fall vil åpne for betydelige forretningsmuligheter og bli 
en ny boltreplass for lokale gründere (7-a), og tiltrekke seg unge mennesker (8-a). 
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Eksempel 4: Festivaltrenden øker behovet for nordisk festivalmat i stor skala  

Eksempel 1, ovenfor: Høgskolen i Telemark spisser tilbudet til den kommende 
gründergenerasjonen, sys sammen med 

Eksempel 1, side 30 i Høringsutkast, Regional plan for reiseliv og opplevelser, Nordisk 
festivalmat fra Telemark 
 
Det kommersielle målet om å ta en posisjon i det voksende marked for leveranser av 
festivalmat til arrangementer i Norden (pkt.10-a). Samspill mellom Mattilsynet, 
fylkesmannen og Telemark fylkeskommune (1-c), for å avklare de forskriftsmessige 
forutsetninger for at innovasjonsgruppen for ”kvalitets festival mat i storskala” (pkt.2-
b), pkt.6-a), ikke risikerer å bli stoppet av forskriftsmessige årsaker når 
produktkvaliteten (pkt.3-a) og den nødvendige opplæringen av spisskompetanse i 
foredlingsleddet (pkt.4-b) skal på plass. 

 

Figur 6 Prosjektutvikling i grensesnitt mellom to planområder 
Se: Telemark fylkeskommune. Høringsutkast, Regional plan for reiseliv og 
opplevelser, februar 2011-02-06 

 


