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Målene for reiseliv og opplevelser i Telemark innen 2024 

 
 Øke Telemarks andel av det norske markedet med 1 prosentpoeng fra dagens nivå på 

3,8 %. Veksten skal skje både i innenlandsmarkedet og i utenlandsmarkedet. Se 
Statistikknett1. 

 

 Driftsresultat for alle ledd i verdikjeden skal løftes og stabiliseres over 2 prosent 
innen 2017, og over 4 prosent innen 2024. 

 Avklare organisering og roller. 

 Øke og beholde gjestetilfredsheten for besøkende til Telemark. Målt ved 
gjesteundersøkelse annet hvert år2. 

 Øke kjennskapen til Telemark i prioriterte markeder. Målgruppene skal ha et riktig 
bilde av hva som ønskes formidlet. Målt ved omdømmeundersøkelse annet hvert år3. 

Mer konkrete kvalitative og kvantitative mål utarbeides i handlingsprogrammene 
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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 reiseliv og opplevelser er et prioritert planområde som inngår i dette 
langsiktige, helhetlige strategiarbeidet. Regional plan gir retningslinjer for fylkeskommunens 
arbeid, gir signaler til øvrige aktører innen offentlig og privat sektor og inviterer til å styrke 
samarbeidet om utviklingen av disse næringsområdene.  Målet er å øke aktiviteten i næringen 
og øke Telemarks andel av et voksende marked. Det dreier seg om å kringsette disse 
verdiskaperne med best mulige forutsetninger for å fornye og utvikle seg, slik at de kan bidra 
til å skape bærekraftig og lønnsom vekst i alle deler av fylket. 
 
Tidsperspektivet er 12 år, og det strategiske programmet i planen skal iverksettes gjennom et 
samspill med utvikling og gjennomføring av årlige handlingsprogrammer. Med basis i 
fylkestingets og fylkesutvalgets føringer er programmet innrettet mot fem satsingsområder:  

- Organisering 
- Kvalitet 
- Kompetanse og innovasjon 
- Områdeutvikling 
- Profilering og markedsføring 

 
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. 
. 
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Kapittel 1 Hovedmål, planstrategi og regionalplan 
 

1.1 Hovedmål og planstrategi 

Telemark fylkesting besluttet i desember 2009 de politiske retningslinjene for hvordan 
fylkeskommunen 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 grunnleggende 
utviklingsspor:  
 

”Ved å bruke begrepet bærekraftig utvikling legger vi til grunn et helhetlig perspektiv 
hvor de sosiale, økonomiske og miljømessige dimensjonene inngår som tre likeverdig 
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 nærmere, 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 næringsutvikling 

2. Klima og miljø 

3. Attraksjonskraft og livskvalitet.  

4. Infrastruktur og transport  

For å følge opp disse intensjonene besluttet Fylkestinget i sin planstrategi for 2010-2012 at 
det skal utarbeides to nye regionale planer: 
 

- 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 følges opp i samspill med årlige, rullerende 
handlingsprogrammer. Her besluttet fylkestinget at planen skal ha   
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”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 planprogram. Dette gir en nærmere presisering av planområdet 
og gir føringene for den videre planprosessen.  
 

1.2 Planområde og planprosess 

Planprogrammet for reiseliv, som her foreslås endret navn til reiseliv og opplevelser, ble 
behandlet i fylkesutvalget 23.8.2010. Det tok utgangspunkt i nasjonale føringer, og i særlig 
grad den reiselivsstrategien som regjeringen hadde trukket opp og der det ble lagt opp til 
denne utvidede definisjonen av hva dette næringsområdet dreier seg om.  
Ut fra disse føringene pekte planprogrammet på fem satsingsområder som den videre 
planprosessen skulle fokusere på: 

 Organisering 

 Kvalitet 

 Kompetanse og innovasjon 

 Områdeutvikling 

 Profilering og markedsføring 

I utviklingen av den regionale planen skulle fylkeskommunen i samsvar med planloven, 
invitere til en bred, åpen dialog med relevante aktører. Prosessen skulle gjennomføres fram 
mot januar 2011. Det ble opprettet styringsgruppe og arbeidsgruppe for å lede og følge 
arbeidet, og lagt opp til en serie dialogmøter. Oppstarten skjedde i et stort, åpent møte i Skien 
8.9.2010. Det siste dialogmøte var i Langesund 19.1.2011. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 
 
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 
Reiselivet i Telemark. 
 
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.  
 
I utviklingen av regionale planer som gjelder hele Telemark skal fylkeskommunen, som en 
samfunnsentreprenør, utøve en aktiv og koordinerende rolle, og 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.” 

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 
de årlige handlingsprogrammene inn i en langsiktig, operativ utviklingsstrategi.  
 
Hovedelementene i dette samspillet mellom regional plan og årlige handlingsplanar er 
illustrert i figur 1. Figuren danner begrepsmessig basis for det strategiske programmet som 
legges fram i kapittel 3. 
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Figur 1 Samspillet mellom regional plan og årlige handlingsprogrammer 

 
Selv om det er kryssende interesser og også en betydelig grad av konkurranse mellom 
aktørene i næringen, ble behovet for å skape fellesforståelse og for å handle ut fra samforstand 
stadig understreket i dialogprosessen.  Herfra har vi sammenfattet disse synspunktene: 
 

 
AKTIVE TELEMARK 

 
Om reiseliv og opplevelser i Telemark – mangfold og forskjeller 

- Det er viktige forskjeller innen fylket, for eksempel mellom hotell- og 
restaurantbransjen i Skien og på Rjukan 

- Telemark er et mangfoldig fylke med ulike kulturer som alle må finne seg igjen i 
planen – fjell, kyst, skjærgård, skoglandskaper, industrien, byene, bygdene 

- Reiselivet og hotellene i bygdene må ses i sammenheng med hytteturistene og 
selvhusholdsturisme. Det kan gi grunnlag for helårs arbeidsplasser 

 
Om intensjoner 

- Telemark trenger å øke aktiviteten i reiselivet, øke sin del av et voksende marked, 
styrke de eksisterende og skape de nye reiselivsbedriftene 

- Målet må være å bli best på aktiviteter, arrangementer og opplevelser 
- Vi må arbeide med statusen til næringen 
- Vi må tenke nytt, gjøre noe annet, ikke bare gjøre det vi nå gjør 

 
 Om holdninger  

- Vi skal tenke hele Telemark, men vi må også se ut over fylkesgrensene 
- Langsiktighet og stayerevne er viktig 
- Reiselivsaktørene må være villige til å forplikte seg i samarbeid, bygge hverandre opp 

og støtte hverandre 
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Kapittel 2 Situasjon og utviklingslinjer 

 

2.1 Reiseliv og opplevelser 

 
Det tradisjonelle reiselivet i Telemark er på defensiven. Det tapte markedsposisjoner gjennom 
alle 1990-årene. Så ble det i 2001 lagt en reiselivsstrategi for Telemark mot 2010. Målet var å 
løfte en bransje som er viktig for utviklingen i Telemark, og særlig for bygde-Telemark - vest, 
øst og midt i fylket. Mottoet var omstilling til nye tider.  
 
Dokumentet hadde en god analyse. Mange av de tegn i tiden som da ble sett, har siden slått 
til, og er i ferd med å endre hva bransjen går ut på. Det tradisjonelle reiselivet er på vei ut, det 
mer aktive, temaorienterte, kreative, innholdsrike og opplevelsesorienterte reiselivet er på vei 
inn.  
 
I bransjen har det dreid seg mye om reisemåter, overnatting, trivelige oppholdssteder og 
matstell; det meste for å betjene gjester og reisende på tur for å se seg omkring langs fjorder, i 
fjellet og ved kysten sommerstid. Naturopplevelser er fortsatt det mest ettertraktede, og 
etterspørselen øker. Men det kreves noe mer langs veiene, på stoppestedene, av folk man 
møter og blant folk man reiser sammen med.  
 
Her har Telemark kommet et godt stykke i riktig retning. Men Rom ble ikke bygd på en dag, 
og det fører ikke bare en vei til Rom. Mange av observasjonene fra 2001, mange av 
retningene man staket opp, og mange av tiltakene som ble foreslått gjelder fortsatt. Det ble 
lagt kimer, og det gror. Nå er det viktig å holde tak i analysen, fornye analysen, forbedre 
organiseringen og sakte, men sikkert, forandre reiselivsnæringen i Telemark til en 
internasjonal og nasjonal opplevelsesdestinasjon 2024.  
 
Det trengs. Bygdene og byene i Telemark er avhengig av mer liv i samfunnet sitt, og trenger 
attraktive opplevelsesmiljø som trekker besøkende, knytter innbyggerne til regionene og gir 
gode argumenter for næringslivet når de skal rekruttere kompetanse til virksomhetene sine. 
 
I vedlegg 2 gis en nærmere beskrivelse av internasjonale markedstrender, ståsted norsk 
reiseliv 2010 og av Telemarks posisjon i dette totalbildet.  
 
Tallene for samlet norsk omsetning skapt av overnattingsturismen viste for 2007 at Telemark 
har rundt 4 % av dette markedet, figur 2.  
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Samlet omsetning skapt av overnattingsturisme (2007)
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Figur 2 Samlet omsetning skapt av overnattingsturisme – 2007 

 
I statistikken for 2010 er Telemark registrert med 1 077 000 kommersielle overnattinger, 
hvorav 532 000 i sommersesongen juni – august og 269 000 i vintersesongen januar – april.  
I sommermarkedet vant Telemark andeler i utenlandsmarkedet, men tapte andeler i 
innenlandsmarkedet. Vinteren 2010 tapte fylket i begge markedene. 
 
Norsk økonomi er god, og etterspørselen i innenlandsmarkedet vil ventelig fortsette å øke. 
Det ventes også fortsatt vekst i det internasjonale markedet. Telemark har mange gode kort på 
hånden, både i sommermarkedet og vintermarkedet.  
 
Det generelt høye lønns- og kostnadsnivået i Norge er en utfordring for hele næringen. For å 
øke Telemarks andel av markedsveksten, må reiselivet og opplevelsesnæringen få mer fylde i 
tilbudene, og bli dyktigere til å forene sine sterke naturgitte attraksjoner med aktiviteter, 
arrangementer og kulturelle opplevelser som treffer i markedet. Samtidig må 
driftseffektiviteten opp og kostnadene ned. 
 
Dialogprosessen trakk fram følgende potensial og oppgaver i det videre arbeidet med å styrke 
tilbudet innen reiselivet og opplevelser i Telemark: 
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2.2 Muligheter og potensial 

 Sterke naturattraksjoner som Gaustatoppen, Hardangervidda, Jomfruland, og et svært 
bredt utvalg og tilstrekkelig profilerbare muligheter for utforsking av naturen, 
friluftsliv, fritids- og sportsaktiviteter; som innovativ fjellturisme, landskapsparker, 
Hardangervidda nasjonalparkrute, geoparker, skisport i Telemark, badeliv, 
skjærgårdsaktiviteter, sykkelruter, padling, kano og terrengsport – i sum en svært sterk 
og variert samling grønne reiselivs- og opplevelsestilbud.  

 En rik festival- og arrangementsflora, hvorav flere av tilbudene har nasjonale og 
internasjonale posisjoner; som Dyrsku’n i Seljord, Notodden Bluesfestival, Porsgrunn 
Internasjonale Teaterfestival, store idrettsarrangementer vinter og sommer. 

 Store, innarbeidede anlegg og aktivitetssentra; som Bø Sommarland, Fritidsparken i 
Skien, ski- og alpinanleggene i Vest-Telemark og Tinn. 

 Kulturhistoriske røtter, tradisjoner og fysiske kulturminner; med mange muligheter for 
å skape tydelige og innholdsrike fortellinger om næringsutviklingen i fylket, om 
Telemarkskanalen, regionalparken og bruken av vannveiene, stavkirkene, den unike 
industriarven og beretningene om skogbruket og næringslivet i fjellbygdene. 

 Kunst og kultur i Telemark, historisk og i nåtid; med Henrik Ibsens fødeby, Edward 
Munchs somre i Kragerø, musikkulturen, sogekulturen og den dramatiske 
krigshistorien til Rjukan som eksempler 

 Entusiasme, mange engasjerte mennesker innen næringen. Solid kompetanse å bygge 
videre på. 

 Nærheten til Oslo-området med Norges største befolkning. Plasseringen i forhold til 
sjøveis transport fra Danmark og kontinentet, og som reiserute og stoppesteder på vei 
til og fra viktige destinasjoner i Fjord Norge, på Sørlandet og i fjellheimen. 

 Reiselivsnæring har økonomiske og næringsmessige effekter på andre næringer. Dette 
gir potensial for langsiktige ordninger for tilrettelegging og drift av fellesgoder. 

 Unesco verdensarv i Rjukan og Notodden – utvikling av verdensarvturisme langs 
industriaksen. 
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2.3 Utfordringer og oppgaver 

Grunntonen i dialogprosessen var positiv og konstruktiv. Men det kom også synspunkter av 
mer kritisk og selvkritisk art som pekte på høyst aktuelle utfordringer og oppgaver. Som listen 
nedenfor viser, er dette oppgaver som lar seg løse gjennom god samhandling. Synspunktene 
er kategorisert etter satsingsområdene. 
 
Organisering 

 
 Vi trenger flere samarbeidsarenaer og mer forpliktende samarbeid.  
 Handelsnæringen lokalt bør se seg selv som en del av reiselivsnæringen.   
 Det er svak lønnsomhet og svak soliditet hos mange av de små virksomhetene. 
 Det er vanskelig å skaffe fellesfinansiering av prosjekter der også det offentlige må 

inn.  
 Det kan være usikker regularitet i leveransene av lokal mat. 
 

Kvalitet 
 Det er en utfordring å få nok menneskelige ressurser med riktig kompetanse og med 

ønske om å arbeide i bransjen. 
 Rekrutteringsutfordringen krever mye oppmerksomhet 
 Det er et fragmentert utdanningsløp 
 Åpningstidene er dårlig tilrettelagt for å gi et tilbud etter vanlig arbeidstid 

 
Kompetanse og innovasjon 

 De offentlige virkemidlene trenger å bli mer forutsigbare 
 Markedsanalyse er avgjørende for å drive effektiv produktutvikling og 

markedsbearbeiding 
 
Områdeutvikling 

 Kulturlandskapet er i ferd med å gro igjen og endre det visuelle landskapsuttrykket.   
 Det er viktig med levende lokalsamfunn.  
 Profileringen av Telemarks kulturskatter bør bli bedre 
 Tilbud til barna ved de voksnes besøkssteder må bli bedre 
 Vanskelig for reisende uten egen bil, for eksempel å komme til vintersportsstedene. 

 
Profilering og markedsføring 

 Det er viktig at telemarkingene flagger det Telemark er gode på.  
 Rutetabeller må offentliggjøres tidlig for å få til reiseplanlegging og forutsigbarhet. 
 Det trengs god skilting til reisemålene. 
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Kapittel 3 Strategisk program 

 
 

 
           Foto: Jørn Steen 

 

3.1. Satsingsområdene i samlet perspektiv 

3.1.1 Siktemål og programopplegg 

 
Siktemålet med det strategiske programmet for reiseliv og opplevelser i Telemark er å bidra 
til å virkeliggjøre fylkestingets visjon om et bærekraftig Telemark. Tidshorisonten er satt til 
12 år. 
 
Med basis i dette siktemålet skal programmet ta utgangspunkt i fylkestingets hovedmål om å 
tilrettelegge for økt verdiskaping og sysselsetting innenfor eksisterende og framtidige 
virksomheter 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 arbeidssituasjonen og mulighetene for reiselivs- og opplevelsesbedriftene i Telemark. Her 
dreier det seg i klartekst om å kringsette gründere og bedrifter som sokner til dette 
mangslungne næringsområdet med de best mulige forutsetningene for å fornye og utvikle seg 
og skape bærekraftig og lønnsom vekst.  
 
Programmet er retningsgivende for utarbeidelsen og gjennomføringen av de årlige 
handlingsprogrammene. jfr. kapittel 1.3, se figur 1. Det er lagt opp i samsvar med 
fylkesutvalgets fem strategiske innsatsområder: 
 

1. Organisering 
2. Kvalitet 
3. Kompetanse og innovasjon 
4. Områdeutvikling 
5. Profilering og markedsføring 
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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. Se figur 3 

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 de årlige 
handlingsprogrammene. 
 
 
 

3.1.2 Samlet oversikt over planområdet 

 
En samlet oversikt over planområdet er gitt i figur 3. Den viser satsingsområder, langsiktige 
hovedoppgaver og aktuelle strategiske tiltak. Figuren er identisk med det interaktive 
”styringsrattet” som anvendes i den digitale presentasjonen av det strategiske programmet. 
 
 
 

 
 

Figur 3 – Samlet oversikt over det strategiske langtidsprogrammet. 
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Plassering av satsingsområdet organisering, tett inn mot markeringen av fylkeskommunens 
utviklingsrolle, understreker den sentrale betydningen dette området har for den samlede 
strategien. Organiseringen er ikke et mål i seg selv, men den er det avgjørende verktøyet for å 
realisere de øvrige strategiske tiltakene og med det bidra til å styrke verdiskapingen i 
reiselivet og opplevelsesnæringen. 
 
Utkastet til strategisk program 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 Satsingsområde Organisering 

 
Fra Regjeringens reiselivsstrategi 2007-2011 
 
”Det er behov for å bedre koordineringen av den offentlige innsatsen på reiseliv og styrke 
samarbeidet med og i reiselivsnæringen.” 
 
Langsiktige hovedoppgaver for reiselivet i Telemark: 

 Avklare og innarbeide tydelige roller i det regionale utviklingsarbeidet. 
 Bidra til offensivt samarbeid mellom bedriftene i næringen, herunder landbruket. 

 
De viktigste forutsetningene for å lykkes med det strategiske programmet er at aktørene 
lykkes med disse oppgavene.  

3.2.1 Langsiktig hovedoppgave: Tydelige roller 

 
Det er behov for en mer samlende organisering som ser mulighetene for Telemark under ett, 
både innenfor den offentlige og den private sektoren. 
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2011 

Figur 4 Destinasjonsselskaper i Telemark 
 
 
Målet på kort sikt er å få på plass en tydeligere rollefordeling av hvem gjør hva innenfor det 
samlede aktørsettet.  
 
Det er på tide å se nærmere på strukturen for destinasjonsselskapene, turistkontorene, 
Telemarksreiser, offentlige instanser og ulike type bedrifter. Behovet for en konsolidering 
følger også av den raske utviklingen innen nettbasert markedsføring og salg, og av 
integreringen ser vi utvikle seg mellom reiselivet og opplevelsesnæringen. 
Det må fokuseres på sammenhenger mellom produktutvikling og markedsføring, og utvikles 
en tydeligere differensiering mellom tiltak for å styrke produktutviklingen og 
markedsføringstiltak. Oppgavene er komplementære og fordrer samspill mellom spesialiserte 
kompetanser. 
 
 
Strategisk fokus 
 

 Organiseringen må på plass. Vi må bli bedre til å fordele rollene mellom 
markedsføring og produktutvikling, og få de til å utfylle hverandre i en samlet strategi. 

 Vi skal skape et mer synlig vertskap for reisemålet Telemark. Partene må finne ut 
hvordan de sammen skal forvalte og videreutvikle Telemark som besøksmål. 

 Avklare rollene og samarbeidet mellom staten, fylkesmannen, fylkeskommunen, 
regionene, destinasjonsselskapene, Telemarkreiser, Innovasjon Norge og kommunene. 
I dette ligger også å følge opp tematiske og strategiske samarbeidsprosjekter med 
nabokommuner, destinasjoner og aktører utenfor fylket. 
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”Vi må rette et fokus på hvordan vi er organisert. Det 
må jobbes smartere, og vi må være åpne for nye 
løsninger, for eksempel i nettverk.” 

   Sagt i dialogprosessen 

 

3.2.2 Langsiktig hovedoppgave: Offensivt bedriftssamarbeid 

 
Bedriftene innen reiseliv og i opplevelsesnæringen befinner seg i en nasjonal og internasjonal 
vekstnæring. Telemarksbedriftene trenger effektive møteplasser og nettverk der de kan 
inspirere hverandre og skape grunnlag for nye prosjekter og forretningsmessig samarbeid.  
 
Bedriftene vil ha nytte av å samarbeide med hverandre lokalt og regionalt. Det er mye å hente 
på å markedsføre seg som komplette pakker, dele på aktiviteter og gå sammen om å utvikle 
og realisere nye prosjekter. Sterkere regionalt samarbeid er også en forutsetning for å styrke 
relasjonene til aktører og nettverk utenfor fylket, nasjonalt og internasjonalt. 
 
Målet er at bedriftssamarbeidet blir stadig mer offensivt, og at aktørene i bransjen backer 
hverandre og spiller hverandre gode for å kunne stå bedre rustet i konkurransen. 
 
Strategisk fokus 
 

 Styrke informasjonsflyten mellom bedrifter som sokner til de samme destinasjoner, 
som har tilknytning til felles temaprodukter, inngår i felles pakker og som ligger langs 
felles reiseruter. De trenger mer informasjon om hverandre og bli mer synlige for 
hverandre.  

 Stimulere informasjonsutveksling og møter på tvers av bransjer - ved å kople de 
tradisjonelle reiselivsbedriftene med nye næringer, nye teknologimiljøer, nye 
profesjoner, innen fylket, nasjonalt og internasjonalt. 

 Styrke kollegialiteten i næringen. Telemark er utfordret. Bedriftene er tjent med å 
forplikte hverandre i et samarbeid, for eksempel om finansiering av felles anlegg og 
fasiliteter, dels i samspill med øvrige utviklingsaktører og lokale myndigheter. 

 
 
 

 
I en evalueringsrapport om Telemarkreiser AL, som kom i april 2010, pekes 
det på en rekke utfordringer og problemstillinger framover; blant annet 

- arbeidsdelingen mellom TR og de lokale destinasjonsselskapene 
- samarbeidet med aktører utenfor fylket, og  
- finansieringen av samlet virksomhet. 

 
Evaluering av Telemarkreiser AL av fortuna rådgivning AS, 2010 
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3.3 Satsingsområde Kvalitet 

 
Fra Regjeringens reiselivsstrategi 2007-2011. 
 
Regjeringen er opptatt av at virkemidlene som settes inn skal: ”Sikre og synliggjøre 
kvalitetene på de norske reiselivsproduktene.” 
 
Hovedoppgaver for reiselivet i Telemark: 
 

 Levere tjenester og produkter som innfrir tydelige kvalitetsstandarder. 
 Rekruttere, lære opp og fornye kompetansen i bedriftene. 
 Bidra til at lokalsamfunnet er et godt vertskapssted for sine besøkende. 

 
Kvalitet og service hører sammen. Bedrift og lokalsamfunn er to sider av samme opplevelse. 
       

3.3.1 Langsiktig hovedoppgave: Kvalitet i fokus 

 
Det norske pris- og kostnadsnivået ligger høyt. Vi må få opp attraktiviteten og kvaliteten i 
produktene. Det må utvikles kvalitetsstandarder. Aktørene i næringen må vite hva som 
forventes. Dette fordrer kontinuerlig oppmerksomhet. 
 
Mål og innretning 
 
Det er ikke tydelige kvalitetskriterier i dag, 
verken når det gjelder krav til personalet eller 
innhold i produkter og tjenester. Her er det 
behov for å utvikle og innarbeide relevante og 
målbare holdepunkter og målemetoder for å 
matche utviklingen i konkurransen om kundene. 
 
Målet er å løfte kvaliteten i produktene og heve 
kompetansen i alle ledd innenfor 
reiselivsnæringen i Telemark. Her bør det settes 
konkrete måltall for hvordan næringen i fylket 
skal løfte seg, med referanse til tydelige 
kvalitetskriterier. 
 

Foto: Telemark fylkeskommune 
Strategisk fokus 
 
Utvikle, innarbeide og synliggjøre etterprøvbare kvalitetsstandarder mht  

 personalkompetanse, produktkvalitet og servicenivå hos leverandørene i næringen. 
 stedskjennetegn, som tilgjengelighet, tidsavstander, funksjoner, handelsmuligheter, 

visuelle kvaliteter og kulturelle trekk i lokalsamfunnet. 
 

”Vi trenger kvalitet på alle nivåer.  
Og den må koples mot stedsutvikling.” 

   Sagt i dialogprosessen
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3.3.2 Langsiktig hovedoppgave: Kompetente medarbeidere 

 
Utfordringen ligger i å få nok menneskelige ressurser med riktig kompetanse og med ønske 
om å arbeide i bransjen. Det er stor utskifting av medarbeidere og ledere, slik at det stadig må 
tilføres kompetanse og ferdigheter.  
 
Markedet er i kontinuerlig endring. Kundene etterspør mer innhold og mer spesialiserte 
opplevelser. Trenden går i retning mer tematurisme, flere reisende og økt vekt på aktiviteter 
og innhold i produkter og tjenester. Det er viktig at disse trendene, og de raske skiftene vi ofte 
finner innenfor trendene, reflekteres i opplæringen og kompetanseutviklingen hos personalet.  
 
Målet er å modernisere og styrke opplæringstilbudet for den enkelte medarbeider og sikre at 
reiselivsnæringen i Telemark har tilstrekkelig tilgang på kvalifisert personale. 
 
Strategisk fokus 
 
Det er behov for  

 En bedre lærlingordning og et bedre samarbeid mellom bedriftene om hvordan dette 
kan legges opp i praksis. 

 Opplæringsløp som kombinerer jobb med teori og legger opp til mer fleksible 
modeller for den enkelte. 

 Samarbeid mellom næringen og utdanningssystemet om tilbud som introduserer 
utenlandsk arbeidskraft for arbeid i næringen. 

 Nye tilbud om høyere utdanning, som følger trendene i markedene, i retning av mer 
opplevelsesturisme, tematurisme, aktivitetsturisme og fortellerinnhold i 
reiselivsproduktene. 

 
”Opplæringen må sikte seg inn mot en framtidsrettet 
beskrivelse av hva reiselivet og opplevelsesnæringen skal 
gå ut på.” 
 
”Høgskolen i Telemark bør være mer oppsøkende overfor 
bedriftene.” 
 
”Den største kompetanseutfordringen vi har i reiselivet 
gjelder distribusjon og salg.” 

   Sagt i dialogprosessen 
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3.3.3 Langsiktig hovedoppgave: Informativ lokalbefolkning 

 
Det lokale vertskapet er mer enn vertskapet på stedets hotell. Byens eller bygdas karakter og 
kultur er en vesentlig del av reiselivsproduktet. Det gjelder befolkningens stolthet og 
kunnskaper om stedet sitt, fortellergleden, den informative evnen og innstillingen. 
 
Mål og innretning 
 
Vertskapskulturer og lokale kulturer må 
forvaltes og foredles som andre kulturer; den 
gode, imøtekommende og velinformerte 
bybefolkningen eller bygdekulturen verken 
kommer eller består av seg selv. 
 
Målet er å styrke lokalkunnskapen i 
befolkningen og fremme holdninger som 
sikrer at byene og bygdene i Telemark er 
trivelige å besøke, gode å bo i. 
Gjestevennskapet skal også dyrkes på utsiden 
av det gjestfrie hotellet. En kveld på bygda 
eller i byen skal stimulere til lange opphold 
og gjenbesøk og gjenkjøp i lokalsamfunnet. 
  

Foto: Hugo Lande 
Strategisk fokus 
 

 Det er behov for stedsbasert læring og en strategi som strekker seg fra barnehage og 
oppover. Barn og unge skal læres opp til å kjenne stedet sitt og fylket sitt. 

 Tilrettelegge, ajourføre og formidle lokalkunnskap til ansatte innen lokal handel, i 
transportnæringene og øvrige servicebedrifter som møter de reisende.  

 Bidra til prosjektrelatert lokal identitetsbygging, i form av festivaler, arrangementer, 
sikring av kulturlandskap og samarbeid mellom lokale myndigheter og frivillige 
organisasjoner. 

 
”Det er viktig med lokalkunnskap, ikke minst når man 
er utenlands eller kommuniserer i sosiale media. Gode, 
interessante fortellinger som både er sanne og pirrer 
nysgjerrigheten er det verdt å være stolte av.” 

    Sagt i dialogprosessen 
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3.4 Satsingsområde Kompetanse og innovasjon 

 
 

Det en må gjøre er å tenke nytt for å 
fortsette å tjene penger. 

Fredrik Saroea, Datarock
 
Det dreier seg om å 
 

 Lytte til markedet og undersøke nærmere hva kundene spør etter. 
 Gå nye veier og oppsøke nye behov og muligheter. 
 Tenke på nye måter, og tenke sammen med nye mennesker. 
 Benytte sine kunnskaper og ferdigheter på nye måter og i nye sammenhenger. 
 Komme på nye ideer, teste ut sine ideer og dyrke dem fram til nye produkter. 

 
 

3.4.1 Langsiktig hovedoppgave: Samspill for produktutvikling 

 
Næringen trenger nye impulser, nye initiativ, nye samspill, nye produkter – hele tiden. 
Telemark er et mangfoldsrike. Det er nok av ressurser og muligheter å gripe tak i, nok av 
mulige nye behov å undersøke nærmere og å gå løs på i den fremvoksende opplevelses- og 
tematurismen. 
 
Koplingen mellom kompetanse og innovasjon oppstår vanligvis i det daglige. Det skjer når 
oppmerksomme mennesker sporer nye behov og muligheter i markedet, når de værer og 
skjønner signaler fra kundene.  Det melder seg når kompetanse og ferdigheter brynes mot 
store og små problemer som fordrer nye løsninger. Vi finner det når nysgjerrigheten pirrer 
kompetente mennesker og miljøer, og de slår kreftene sammen og får anledning til å prøve 
seg langs nye spor. 
 
Målet er å få fram flere nye forretningsideer 
og produktmuligheter ved å stimulere til 
kreative møter og kommersielle 
nybrotsprosesser innenfor det mangfoldige 
reiselivs- og opplevelsesmiljøet som finnes i 
Telemark. 
 

Foto: www.colourbox.no 

 
Oppgaven er å følge markedet. Stikkordet er å se de kommersielle mulighetene som ligger i å 
matche potensial i egne og allierte krefter med potensial i markeder og trender. Her er mange 
aktuelle målgrupper og produktsegmenter i markedet og stadig spissere krav til innhold og 
kvalitet, som næringen i Telemark må fange opp og utvikle.  
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Strategisk fokus 
 

 Skape stedlige og virtuelle møteplasser og fora i form av idé- og innovasjonsgrupper 
rettet mot nærmere definerte temaer, type aktiviteter og opplevelser. Ved valg av slike 
temaer må det vurderes om ideene har et kommersielt potensial. I dag er mange 
prosjekter startet opp på et for svakt markedsgrunnlag.  
 
Temaer som har et særlig potensial i Telemark: 
 

 Naturen og naturarven som verdiskaper 
 Stedlige ressurser, lokalmat og grønt reiseliv 
 Kunst, kultur og fortellerturisme 
 Stedsutviklede attraksjoner som fritidssentre, aktivitetssentre og anlegg 

for barn og unge 
 Telemark og ski 
 Aktivitetsturisme som padling, sykkel isklatring og vandring 
 Arrangementsturisme - kulturfestivaler, idrettsstevner, 

musikkarrangementer, konferanser, messer og lokale markedsplasser.  
 Rekreasjons- og komforttilbud 
 Jakt, fiske og dyrelivsekskursjoner 
 Hytteliv som framtidig bostedsform nummer to. 

Sagt i dialogprosessen
 

 
 

”Det trengs nye konsepter, nye forretningsmodeller. 
Nå pøses det midler inn i gamle konsepter, mens ”den 
gamle turismen” faser ut. Det er behov for å ta sjansen 
på noen nye satsinger.” 

  Sagt i dialogprosessen 

 

3.5. Satsingsområde Områdeutvikling 

 
I Regjeringens reiselivsstrategi 2007-2011 heter det at dette satsingsområdet har som sin 
sentrale oppgave, å bidra til å fremme utviklingen av helhetlige og gode opplevelser i 
reiselivet. 
 
Det er viktig at det samarbeides om å lage pakker, der det kan trekkes tråder og skapes 
sammenhenger mellom opplevelser, attraksjoner og aktiviteter. Det vil bidra til å profilere og 
synliggjøre reisemålene i Telemark i nasjonal og internasjonale konkurranse.   
 
Langsiktige hovedområder: 
 

 Attraksjoner og aktiviteter  
 Hytteliv og baseturisme  
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3.5.1 Langsiktig hovedoppgave: Attraksjoner i Telemark 

 
Telemark må gjøre seg mer attraktiv i reiselivsmarkedet. Markedsføring er et grunnleggende 
viktig virkemiddel for å synliggjøre de attraksjonene fylket har.  Like viktig er det å forvalte, 
utvikle og ha på plass attraksjonene, og i mange tilfeller også levere de nødvendige tjenester 
knyttet til attraksjonene.  Det skjer gjennom målrettet utvikling av tydelige, profilerbare 
attraksjoner. Og da dreier det som å ha, videreutvikle og bygge tydelige fyrtårn, og ofte – men 
ikke alltid - om å initiere, følge opp og gjennomføre store, sammensatte prosjekter. Vellykket 
markedsføring er basert på at man har noe faktisk attraktivt å synliggjøre, og at 
markedsføringen finner fram til de riktige markedene og målgruppene. 
 

 
Telemarkskanalen 

 
 
Alle i næringen trenger fyrtårnene, de markerte produktene, de skarpe 
karakterene og de røde trådene som gjør at Telemark synes i det store 
reiselivslandskapet; alt det som gjør det vel verdt å reise til Telemark.  
 
Når turisten så først er her, eller har bestemt seg for å besøke fylket, og 
kan ta innholdet nærmere i øyesyn - i virkeligheten eller på nettet; da 
skal det rike mangfoldet komme fram. Det som det er verdt å ta 
omveier til og å stoppe opp ved. 

            (Formuleringene bygger på konsept presentert i  
             dialogmøte, Brattrein, 4.11.2010) 
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”En ferieopplevelse som er egnet til å gi Telemark økt 
konkurransekraft og profilerende effekt i markedsføringen, som også 
bidrar til at Telemark framstår som et attraktivt ferieområde.” 

Om spydspisstrategi i strateginotat 2011, Telemarksreiser AL 
 
Dialogprosessen talte om å konsentrere kreftene. 
 

 Telemarksturismen bør bygges rundt noen store, tydelige attraksjoner. 
 Vi må legge mer kraft og kvalitet der vi velger å satse. 

 
Målet er å øke antallet turistreiser til attraksjoner i Telemark, og at de reisende finner det 
attraktivt å ta omveier og stoppe opp ved de mange øvrige tilbudene innenfor det 
mangfoldsrike Telemark. 
 
 
Strategisk fokus 
 

 Prioritere noen store prosjekter, utvikle og gjennomføre en langsiktig plan for 
attraksjonsbygging i Telemark. Gaustatoppen er plassert på listen fra naturens side. De 
sterke historiske kortene som Telemarkskanalen og industriarven i Telemark er også 
på listen. Her finnes flere tydelige aktiviteter og arrangementer som ski i Telemark, 
Bø Sommarland, Dyrsku’n i Seljord og Skien fritidspark. I årene fram mot 2024 må 
det utvikles flere slike reiselivsfyrtårn som favner mangfoldet i Telemarks natur, 
kultur og aktiviteter. 

 Styrke prosjektkompetansen knyttet til de helhetlige attraksjonsprosjektene, mht. 
partnerskapsmobilisering, investeringsfinansiering, fellesfinansiering, 
driftsfinansiering, arealbruk, tilstøtende og komplementær infrastruktur, nødvendige 
fasiliteter og kompetanseutvikling 

 
Prosjektet Vidda Vinn er et godt eksempel på en helhetlig 
attraksjon og prosjekt. 
Basert på naturressurser, bærekraftig økonomisk forvaltning, 
framtidsrettet prosjekt- og forretningsidé, kjøpekraftig 
målgruppe, planmessig gjennomføring. Et fellesgode som gir 
grunnlag for lokale reiselivsbedrifter. 

Innleder, Vrådal, 13.10.2010 

3.5.2 Langsiktig hovedoppgave: Hytteliv og baseturisme 

 
Det er om kort tid rundt 30 000 private hytter spredt over hele fylket. Hyttefolket er en viktig 
gruppe for bygdene og byene i Telemark. De bidrar med sine kjøp av varer og tjenester til 
stedenes økonomi, og til å skape liv og aktivitet i lokalsamfunnet. Hytteturismen er en lokal 
vekstnæring og viktig stedsutvikler. 
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Hytter per fastboende – kommuner i 
Telemark 
Fra statistikken 

 Størst innslag. Nissedal har flest hytter pr. 
fastboende. 

 Flest. Vinje er kommunen med flest hytter. 
 Tettest. Kragerø har flest hytter pr. 

kvadratkilometer 
 
 

 
 

Oppgaven er å skape det gode hytteliv og sikre en bærekraftig videreutvikling av denne 
viktige greinen innen besøksnæringen.  
 
Målet er å øke omsetningen knyttet til hytte – og baseturismen i Telemark, både gjennom 
balansert vekst i antallet hytter og mer bruk av den enkelte hytte. 
 
Strategisk fokus 
 

 Få hytteturismen og ”bosted nummer to”-konseptet inn på besøks- og 
opplevelseskartet i Telemark. 

 Utnytte det geografiske fortrinnet Telemark har som sentralt plassert i forhold til 
befolkningskonsentrasjonen i Oslo-området; med sine tre spesialiteter, kystlandskapet, 
telemarklandskapet, fjellandskapet. 

 Utveksle erfaringer og kompetanse mellom de mest framskutte hyttekommunene i 
Telemark. Skape best praksis som vertskapskommuner og lokale vare- og 
tjenesteleverandører til en voksende og kjøpekraftig hyttebefolkning. 
 

 
 

3.6 Satsingsområde Profilering og markedsføring 

 
Fra Regjeringens reiselivsstrategi 2007-2011. 
 
Trekker vi tråden fra den nasjonale strategien dreier dette satsingsområdet seg om å styrke 
kunnskapen om Telemark ute i markedene, og synliggjøre attraksjonene i fylket som 
besøksmål. 
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”Produktet er Telemark, og vi har et godt utgangspunkt. Men posisjonene i markedet 
må vi skape sjøl. Det er ingen i Oslo som bryr seg. De andre fylkene har sikkert også 
nok med seg sjøl. Men vi har et godt utgangspunkt. Telemark er et av Norges beste 
merkenavn i denne sammenhengen.” 

   Innleder, dialogmøte i Bø, 1.12.2010. 
 

Dagens turister har mer penger, er mer kravstore og søker opplevelser i større grad enn 
tidligere turister. Vi må lage mer skreddersydde tilbud for ulike grupper gjester. De må 
få opplevelser for at de skal ha lyst til å komme tilbake.” 

Audun Pettersen, Innovasjon Norge, foredrag Telemark fylkesting, 19.10.2010. 
Referert på Telemark fylkeskommune, hjemmeside. 

 
Her legges det opp til følgende hovedoppgaver 

 Merkenavnet er Telemark 
 Markedskommunikasjon 

 

3.6.1 Langsiktige hovedoppgave: Merkenavnet er Telemark 

 
Telemark er et godt navn. Det har mange muligheter som et felles holdepunkt, men det må 
brukes i sammenheng med steder og attraksjoner, for eksempel Rjukan i Telemark. 
 
Det er bred oppslutning i næringen om å satse på Telemark som merkenavn.  Merkenavnet 
eksisterer, og det gir en god start for en tyngre merkevarestrategi. Men det tar tid å bygge opp 
en merkevare bak navnet.  
 
Målet er å utvikle reiselivet og opplevelsesnæringen i Telemark til å bli en merkevare som 
sikrer Telemark en framtidig og lønnsom posisjon i det internasjonale turistmarkedet. 
Telemarkreiser er en sentral aktør i denne prosessen. 
 
Strategisk fokus 
 

 Forankre valget om å samle seg bak merkenavnet Telemark, og på det grunnlag  
- utarbeide en felles praksis om hvordan navnet skal brukes,  
- legge de grunnleggende forutsetningene for en helhetlig merkevarestrategi, 
- utarbeide en langsiktig utviklingsplan for å skape en  robust merkevare bak 

merkenavnet.  
 

Eksempler på merkenavn bruk som favner hele Telemark 
Industriarven i Telemark. Helter fra Telemark. Sykkel i 
Telemark. Sogelandet Telemark. Ibsen fra Skien i Telemark. 
Edward Munchs liv i Telemark. Fruktklyngen midt i 
Telemark.  

 

3.6.2 Langsiktig hovedoppgave: Markedskommunikasjon 

 
Nettet forandrer det meste. Markedsføring, reklame, brosjyreadferd og bestillingsrutiner er 
blant det som er endret, og som fortsatt kommer til å forandre seg mye. 
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Endringen skjer raskt; profesjonen utvikles fra markedsføring til markedskommunikasjon; fra 
kontakt med målgrupper og kundegrupper til dialog med den enkelte kunde og kundens nære 
og fjerne venner; fra informasjon om steder og bygninger, til fortelleringer om steder, 
bygninger, historier, kulturer og opplevelser. Fra hva tilbyderne forteller om produktene og 
tjenestene sine, til hva kundene forteller om tilbyderne, tjenestene og kvalitetene deres. 
 

 
 
Målet er å få synliggjort Telemark for flest mulig mennesker innenfor de prioriterte 
hovedmarkedene og hovedmålgruppene. Det vil i stadig større grad måtte skje ved å komme i 
kontakt og dialog med den enkelte kunde, og ved å få kundene som allierte i formidlingen av 
de gode fortellingene om hva som kan oppleves i Telemark. Når markedet beveger seg fra 
masseturisme til individuell turisme, og nettet utvikler seg fra informasjonskanal til 
kunnskapstorg, må synliggjøringen av Telemark og de enkelte produktene omstilles deretter.  
 
Strategisk fokus 
 

 Synliggjøring i Norge. I dag er det nasjonale markedet viktigst for reiselivet og 
opplevelsesnæringene i Telemark. Det skal satses på å synliggjøre mangfoldet og 
spesialitetene i Telemark og å styrke dialogen med kundene i det norske og nordiske 
markedet.  

 Synliggjøring internasjonalt. Dette er også et prioritert tiltak. Her skal vi legge oss inn 
mot den nasjonale strategien, og satse på å få fram de fremste attraksjonene i 
Telemark. 

 Parallelt med disse to strategiene skal arbeidet som allerede pågår ved å legge mye av 
markedsføring inn mot sosiale media, videreutvikles. Det vil bli viktig å kunne holde 
tritt med trafikken på aktuelle nettsteder og kunne delta i nettverk som fremmer 
dialogen mellom tilbyderne i Telemark og det internasjonale nettsamfunnet. 

 
”Brosjyrenes tidsalder er over. Det må brukes 
direkte kanaler. Presentasjoner og virkemidler 
på nettet er avgjørende viktig.” 

   Sagt i dialogprosessen
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Foto: www.colourbox.no 

  

3.7 Samordning mellom satsingsområder 

Om koordinering av strategisk oppmerksomhet 

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) 
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 ”Telemarkslaget” kan være å gjøre samforstanden sin 
til best partnerpraksis. 
 

 
Figur 5 Oversiktsflaket – strategisk program 
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VEDLEGG 

 
 
 
  Vedlegg 1 Kilder og referanser 
  Vedlegg 2 Reiseliv og opplevelser. Ståsted og utsyn 
  Vedlegg 3 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 

 

1. Kilder – litteratur, dokumenter 

 
- Bellows, Keith, Chief Editor i National Geographic Traveler. Foredrag på Hordaland 

Fylkeskommunes årskonferanse, 4.1.2011 
- 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 
- Et kunnskapsbasert reiseliv. Veivalg for næringen. Menon publikasjon nr. 11, august 

2010 
- Evaluering av Telemarksreiser AL. Foretatt av Fortuna rådgivning AS, 2010 
- Fjord Norge Presentasjon i møte hos Region Stavanger, 2009. Et ekstrakt av foredrag. 
- Gjesteundersøkelsen 2009. Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge. TØI-

rapport 1045/2009 
- Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27.juni 2008. Med endringer, sist ved 

lov av 25.juni 2010 
- Pettersen, Audun, Innovasjon Norge. Foredrag for Telemark fylkesting, 19.10.2010 
- 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 
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- Reiselivsbasert verdiskaping i Vinje. Kaizen AS/HiL, 2010 
- Reiseliv@Telemark. Nettsted basert på SSB-data med statistikk om reiselivet i Norge, 

brutt ned slik at det er mulig å sammenlikne (bench mark) med andre regioner og 
fylker i Norge 

- Sak 38/10. Partnerskapsorganisering og samordna verkemiddelbruk. Vedtak i 
fylkestinget 20.10.2010 

- Siljan Vestby, Irene, Telemarksreiser. Foredrag i Telemark fylkesting, 19.10.2010 
- Kilde: www.statistikknett.com 
- 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 
- 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 
- 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 fylkeskommune: Kommunenes forventninger til fylkeskommunen 
Resultater fra brukerundersøkelse blant kommunene i Telemark. Rapport 11.11.2009 

- Telemark fylkeskommune. Omstilling til nye tider. Reiselivsstrategi for Telemark mot 
2010. Vedtatt av fylkestinget 12.12.2001  

- Telemark – Gjesteundersøkelse sommeren 2010, Kaizen AS 
- Telemark guide 2010. Kart – Attraksjoner – Aktiviteter – Arrangementer – 

Overnatting – Turistinformasjon 
- Telemark – Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforskning, desember 2010. 
- Telemarksreiser AL: Markedsplan 2011 

2. Telemark fylkeskommune, oversikt over samlet planverk 

     Kilde: Telemark fylkeskommune. Hjemmeside, januar 2011 
 

o Bærekraftige Telemark – regional planstrategi 
 

o Kunnskap og nyskaping: Telemarkskolen 2010, videregående opplæring; 
Strategisk plan for Høgskolen i Telemark; Fou-strategi for Telemark 
(kommer); 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; 
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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. 

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 
Rjukan Næringsutvikling AS
Notodden Utvikling AS 
 

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

 

 
7. Om samlet effekt av å 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 Reiseliv og opplevelser. Ståsted og utsyn 

 
1. Ståsted norsk reiseliv – strukturelle trekk 
2. Ståsted Telemark - plassering i markedet 
3. Internasjonal turisme – trender 
4. Reiselivsnæringen i Telemark. Utvikling 2002-2008. Figurer 

1. Ståsted norsk reiseliv – strukturelle trekk 

 
To reiselivsmarkeder i Norge 
Reiselivs- og opplevelsesnæringen i Norge opptrer på hjemmebane, men selger sine tjenester i 
to ulike markeder; et internasjonalt konkurranseutsatt turistmarked og et lokalmarked dels 
skjermet fra internasjonal konkurranse.  
 
I det sistnevnte har det ifølge en utredning laget av Menon (2010,) vokst fram et stort og 
betalingsvillig kundegrunnlag. Styrkingen av de norske husholdningenes økonomi de siste 10-
årene har økt etterspørselen etter reiselivs- og opplevelsesproduktene, særlig i byene. Norske 
turister bruker stadig mer penger i Norge, samtidig med at de også øker sitt konsum i de 
utenlandske destinasjonene. 
 
Opplevelseselementet vokser sterkest 
Av produktene i den samlede reiselivs- og opplevelsespakken er det opplevelseselementet 
som har vokst sterkest de siste 8 årene, mens overnatting, servering, transport og formidling 
har hatt en langt svakere utvikling (Menon, 2010, s.46). 
 
Internasjonal vekst har økt turistinntektene i Norge, men vi har tapt markedsandeler 
Fra midten av 1970-tallet og fram til i dag har den norske reiselivsnæringen tredoblet 
inntektene. Tallene skjuler likevel at Norge har tapt markedsandeler i det internasjonale 
markedet. Den vesentligste grunnen er at næringen har en kostnadsulempe, ved å måtte 
produsere og levere sine tjenester i et høykostland. 
 
Reiselivsinntekter 70 % + andre inntekter 30 %  
Statistisk Sentralbyrå, Satellittregnskap for turisme, 2007-2009 viser hvordan 
reiselivstjenestene trekker med seg inntekter i andre bransjer. Mens overnatting, servering, 
passasjertransport, reisebyråer, turoperatører, bilutleie, museumsbesøk og andre turistrelaterte 
tjenester sto for 70 % av samlet inntekt, skaper turistkonsumet inntekter for en rekke andre 
lokale varehandels- og tjenestebedrifter. Disse utgjør anslagsvis 30 % av et samlet årlig beløp 
på 105 milliarder kroner. 
 
4,3 % av norsk fastlands BNP. 6,5 % av total sysselsetting 
Turistkonsumet er anslått til 4,3 % av fastlands BNP. Andelen har holdt seg temmelig stabil 
siden 2003, men den har hatt en nedadgående tendens siden 1996. I 2009 var sysselsettingen 
anslått til 139 000 normalårsverk, som er 6,5 % av total sysselsetting. Andelen har gått ned de 
siste årene. 
 
Finanskrisen ga et tilbakeslag 
2009 var et svakt år for norsk reiseliv. Finanskrisen viste at bransjen er konjunkturfølsom og 
utsatt for raske svingninger. 
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Utenlandske reisende i Norge – hvor mange, fra hvilke land, sommer og vinter? 
Oversikten nedenfor er basert på TØI-rapport 1045/2009. Gjesteundersøkelsen 2009. 
Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge. Forfattere: Eivind Farstad, Arne Rideng, Oslo 
2009: 
 
Tall for hele året 2009 

 Totalt antall gjestedøgn: 28 millioner 
 Feriegjester: 23 millioner 
 Herav sommersesong, mai – september: 70 %   
 56 000 bobiler 
 20400 biler med campingvogn 

 
Vintersesong - 2009 

- Mer enn 50 % oppga at de kom for å gå på ski; skisporten gir 3 millioner gjestedøgn i 
Norge. 

- Tyskerne har lengre opphold enn danskene og svenskene. 
- 2/3 av overnattingene skjer på hytter.  
- De fleste er gjenkjøpere, og er ganske gode til å gå på ski. 
- Nasjonaliteter: 

Sverige 33,5 % 
Danmark 25,8 % 
USA     8,0 % 
UK                     7,6 % 
Tyskland    7,6 % 
Øvrig Europa    4,0 % 
Øvrige land        4,0 % 
 

Sommersesong - 2009 
 

- 18,5 millioner gjestedøgn – 80 % er feriereisende 
- Blant overnattingsgjestene kommer 47 % i bil på veg (Sverige, Finland), 32 % med 

fly, 18 % med ferge, 2 % med tog/rutebuss. 
- Tyskerne har 4,4 millioner gjestedøgn; mer enn svensker og dansker til sammen 
- Gjennomsnittlig opphold: 7,6 netter; svensker i snitt 4 netter, tyskere 10-11 netter. 
- De seks viktigste nasjonalitetene: 

o Tyskland 4 382 000   
o Sverige 2 387 000 
o Danmark 1 437 000 
o Nederland 1.379 000 
o Storbritannia   1.007.000 
o Polen  1.006.000 
o Alle øvrige 6.897.000 

 
Mønsteret har vært rimelig stabilt siden 2006, med to unntak. Færre fra Storbritannia, flere fra 
Polen. 

2. Ståsted Telemark - plassering i markedet 

 
For utviklingen innen reiselivsnæringen i Telemark 2002 – 2008, se figurene bakerst i 
vedlegget. 
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Ståsted 2010 
 
Sommersesongen 2010 

 Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet i Telemark, 532 000 overnattinger 
sommeren juni – august 2010. 

 I forhold til resten av landet tapte hotellene i Telemark andeler på innenlandsmarkedet, 
men vant andeler på utenlandsmarkedet. 

 Campingplassene og hyttegrendene i Telemark vant markedsandeler i forhold til resten 
av landet  

 
Vintersesongen 2010 

 Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet i Telemark ga 269 000 overnattinger 
i januar – april 2010. Det var ned 3,9 % i forhold til samme periode i 2009. 

 I forhold til resten av landet tapte hotellene i Telemark markedsandeler både på 
innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet. 

 Campingplassene og hyttegrendene i Telemark tapte markedsandeler i forhold til 
resten av landet. 

 
Kilde: SSB, Reiselivsstatistikk for 2010 

 
 
Sommeren 2010 gjennomførte Kaizen AS en spørreundersøkelse blant feriereisende i 
Telemark. Her vil vi peke på disse tallene (for nærmere informasjon, se rapporten). 

- De fleste reiser med egen bil, 80 % 
- Natur og landskap er det fremste motivet for å besøke Telemark, 61 % 
- Relativt mange av de som besvarte spørsmålene var førstegangsbesøkende, 66 % 
- Type reise: Dette stedet er hovedreisemål, 34 %; rundreise, 32 %; gjennomreise, 17 % 
- Informasjonskilde/grunn til besøket: Tidligere besøk, anbefalinger fra slekt og venner 

de to desidert viktigste. Brosjyrer minimal betydning. 
 

3. Internasjonal turisme – trender 

 
- Økonomisk vekst driver opp den globale etterspørselen etter reiselivs- og 

opplevelsestjenester. De fremvoksende økonomiene som Kina, India, Russland, Brasil 
kan bli de neste tunge driverne. 

- I dette globale bildet er Norge et reisemål for de mer spesielt interesserte. Vårt største 
utenlandsmarked ligger i Nord-Europa, og de nærmeste årene kan bli preget av 
usikkerheten som hefter ved europeisk økonomi. 

- Reisemønsteret synes å endres i retning av at turistene reiser oftere og har kortere 
opphold pr. reise. 

- Turistene blir mer interessert i innholdet på reisen og opptatt av forholdene på 
besøksstedene; mer aktivitet, flere kulturopplevelser; ren mat, frisk luft, sunne 
aktiviteter. 

- Reisen er ikke bare for den reisende. Den reisende involverer seg, involverer andre og 
mobiliserer leverandørene kontinuerlig gjennom hele reisen, ved bruk av mobiltelefon, 
sosiale medier og internett. 

- Sunn livsstil, grønne verdier, naturinteresser og aktiviteter i naturen ventes å få økt 
betydning, forbrukerne går fra å være naturobservatører til å bli naturbrukere. 
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- Det blir flere eldre, som lever lenger, og som vil leve så sunt som mulig og etterspørre 
rekreasjon, komfort og interessante opplevelser. 

- Kundene blir mer spesialiserte, mer informerte og mer direkte oppsøkende overfor 
leverandørene. 

 
Dagens turister har mer penger, er mer kravstore og søker opplevelser i 
større grad enn tidligere turister. Vi må lage mer skreddersydde tilbud 
for ulike grupper gjester. De må få opplevelser for at de skal ha lyst til å 
komme tilbake.” 
           Audun Pettersen, Innovasjon Norge, foredrag Telemark fylkesting, 19.10.2010.    
          Referert på Telemark fylkeskommune, hjemmeside 
 

 
Suksessfaktorer i reiselivet: Lett å ta seg fram, et hyggelig sted å 
oppholde seg, markedsføring helt fram til den enkelte kunde, bruk 
sosiale medier, lær av andre som har suksess, fortell historier som del av 
opplevelsen, ha lokalbefolkningen med på laget, få fram det unike, 
presenter flere produkter i tydelige pakker. 
Fritt ut fra foredrag av Keith Bellows, Chief Editor. National Geographic Traveler, 
Hordaland Fylkeskommunes årskonferanse, 4.1.2011

 
 
4. Reiselivsnæringen i Telemark. Utvikling 2002-2008.  
    Figurene finnes også på den digitale presentasjonen. (Kilder: Statistisk Sentralbyrå,  
    Kaizen AS, figV2-15 basert på tall fra www.statistikknett.com) 
 
 

 

Figur V2-1 Antall gjestedøgn hoteller og lignende – alle formål 
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Figur V2-2 Antall gjestedøgn selvstell (camping og hyttegrender) 

 

 

 

Figur V2-3 Hoteller – andelen utlendinger av alle gjestedøgn (prosent) 
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Figur V2-4 Andelen utlendinger av alle gjestedøgn (prosent)Selvstell – (camping og 
hyttegrender) 

 

 

 

Figur V2-5 Oppnådd gjennomsnittlig rompris pr. belagte rom 
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Figur V2-6 Sesongstruktur – Hele Telemark (antall overnattinger, alle 
overnattingsformer 
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Figur V2-7  Sesongstruktur – Telemarks fire regioner (antall overnattinger, alle 
overnattingsformer) 

 

Figur V2-8  Antall bedrifter 

 

 

 

 

Figur V2-9 Antall ansatte (2000 og 2008) 



42 
 

 

 

Figur V2-10 Omsetning (mill kr. 2000 og 2008) 

 

 

 

 

 

Figur V2-11 Driftsmargin (prosent, 2008) 
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Figur V2-12 Antall private hytter fordelt på antall fastboende i kommunen 

 

Figur V2-13 Antall private hytter i kommunen 
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Fig V2-14 Antall private hytter per kvm2 i kommunen 

Samlet omsetning skapt av overnattingsturisme (2007)

14 % 10 %

8 %

8 %

7 %

7 %

6 %5 %4 %
4 %4 %

4 %

4 %

3 %

3 %

3 %

2 %

2 %

2 %

Oslo Hordaland Oppland Buskerud Rogaland Akershus S-Trønd

Nordland Møre/Roms Hedmark Telemark Sogn/Fj V-Agder Troms

Vestfold Østfold N-Trønd A-Agder Finnmark
 



45 
 

Figur V2‐15 Samlet omsetning skapt av overnattingsturisme – 2007 

Telemarks andel: 4 % 

Figuren viser omsetning skapt av overnattingsturisme i. 2007. Dette inkluderer Hotel, 
camping/hyttegrend og private hytter. For landet som helhet er omsetningen på 45 772 mill 
kr. (45 mrd). Telemarks andel er på 1 777 mill kr (1,78 mrd kr). Telemarks andel fordeler seg 
slik:  

Hotell: 822 mill. kr.  Camping, Hyttegrend 179 mill. kr. Private hytter 777 mill kr. 

Fra samme kilde gis også fordeling av omsetning for samlet overnattingsturisme fordelt på 
type forbruk. 

For Telemark er fordelingen av de 1.777 mill kr. som følger: 

- Overnatting 380 mill kr. 
- Servering   331 mill kr. 
- Transport  225 mill kr. 
- Varekjøp  528 mill kr. 
- Annet  313 mill kr. 

Kilde: www.statistikknett.com 

 

Vedlegg 3 Samordning mellom planområder 

Tilfellet nyskaping og næringsutvikling koplet med området reiseliv og opplevelser 

Arbeidet med regional plan for nyskaping og næringsutvikling 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 nyskaping og 
næringsutvikling) 

Eksempel 1: Nordisk festivalmat fra Telemark 

Det kommersielle målet er å ta en posisjon i det voksende markedet for leveranser av 
festivalmat til arrangementer i Norden (pkt.10-a). Samspill mellom Mattilsynet, 
fylkesmannen og Telemark fylkeskommune (pkt.1-c), for å avklare forutsetningene 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. 

Eksempel 2: ”40-60 garantien” til hyttefolk i Telemark 

Et samlet framstøt i osloområdet, Gøteborg, Malmø og København (pkt.8-a, pkt.10-a), 
fra de ledende hyttekommunene i Telemark (pkt-2-b), som i noen år har hatt et nært 
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faglig samarbeid (pkt.8-c), for å styrke kvaliteten i den totale hytteopplevelsen (pkt.3-
a), for å skape gjestfrie lokalsamfunn (pkt.5-b), og for å kunne tilby 40 langweekend 
kunst/kultur, festival- og arrangementstilbud av god kvalitet pr. år i maksimum 60 
minutters kjøretid fra egen hytte (pkt.6-a). 

Eksempel 3: Det fyldigere kulturtilbudet til hyttefolket øker tiltrekningen på unge gründere 

 Eksempel 2: ”40-60 garantien” til hyttefolk i Telemark sys sammen med:  

 Eksempel 3, side 30, i høringsutkast for regional plan for nyskaping og næringsutvikling, 
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). 

 

 
 

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

 


