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1. Innledning 

Internasjonal strategi mot 2020 beskriver mål og strategiske prioriteringer for fylkeskommunens 

internasjonale engasjement frem mot 2020. Den ble vedtatt av Fylkesutvalget 13.04.11, sak 42/11, og i 

Fylkestinget 06.06.17, sak 50/17. Strategien skal gjøre det lettere for både offentlige virksomheter og 

private aktører i Telemark å arbeide med internasjonale utfordringer og muligheter. Vi benytter 

internasjonalt arbeid for å bidra til en positiv utvikling i Telemark, og levere gode tjenester til 

innbyggerne. Internasjonal innsats er et verktøy for å nå målene vi har satt oss innen næringsutvikling og 

innovasjon, klima/miljø, vann/hav, energi, digitalisering, smart spesialisering, sirkulær økonomi, bio-

økonomi, samferdsel, utdanning, samfunns- og regional utvikling, politikk, kultur, reiseliv, smarte byer og 

steder, folkehelse, m.m.  

Europa er det viktigste og mest nærliggende området for aktører i Telemark hva gjelder 

internasjonalisering, internasjonalt arbeid og samarbeid. De europeiske programmene kan brukes som et 

verktøy for å stimulere til regionalutvikling i Telemark. Vi har også samarbeid med Hubei provins i kina 

og Midtvesten i USA. Våre politikere som deltar i internasjonalt samarbeid får økt sin kompetanse og 

forståelse for europeisk og internasjonal politikk. 

Vårt eksterne internasjonale arbeid vil i stor grad være rettet mot kommunene og i de fleste 

internasjonale/europeiske prosjektene vil det være naturlig å koble på næringslivs- og forsknings aktører i 

dette arbeidet. Vi skal også jobbe internt på tvers av avdelinger i Tfk, blant annet med avdeling for 

videregående opplæring iht Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark 

fylkeskommune 2016–2019. 

Fylkeskommunen vil samarbeide med virkemiddelapparatet i Telemark ift internasjonalisering, spesielt 

hva gjelder informasjon, tilrettelegger og nettverksbygger.  

Våre strategiske innsatsområder er: 1. Internasjonale arenaer, 2. Kompetanse, møteplasser og 

kunnskapsdeling, og 3. Prosjektutvikling og prosjektassistanse.  

Basert på strategien beskriver dette handlingsprogrammet internasjonale aktiviteter i team næring og 

innovasjon i 2019. Det er disponert tre årsverk til å utføre dette arbeidet.  

2. Internasjonale arenaer 

Telemark fylkeskommune skal være representert i internasjonale organisasjoner og nettverk med relevans 

for utvikling av vårt fylke som et attraktivt bærekraftig sted for bosetting, næringsvirksomhet og besøk. 

Det er viktig å være til stede og kunne påvirke politikk og virkemidler som i stadig økende grad blir 

utviklet på internasjonale arenaer. 
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2.1 Samarbeidsregioner 

2.1.1 Hubei Provins i Kina  

Telemark fylkeskommune har tidligere samarbeidet med Hubei provins innen næringsutvikling, utdanning 

og kultur, basert på en samarbeidsavtale for perioden 2006-2011 og ble kåret et år som Hubeis beste 

vennskapsprovins. Telemark fylkeskommune var den første regionen i Norge som etablerte et formelt 

samarbeid med en region i kina.  I 2017 signaliserte Hubei provins et ønske om å gjenoppta samarbeidet.  

Nylig aktivitet som bakgrunnsinformasjon for videre samarbeid: 

Siden 2017 har Telemark hatt flere besøk fra diverse delegasjoner fra Hubei provins, som for eks. Hubeis 

viseguvernøren Mr. Yang Yunyan besøkte Skien med en reiselivsdelegasjon i September 2018 for å 

diskutere muligheter for reiselivssamarbeid med Telemark. Telemark har hatt flere kinesiske turoperatører 

på besøk som viser stor interesse for Telemark som et reisemål for sine kinesiske turister.  

Mr. Yang Qingson, Direktøren for næringsdepartementet i Hubei provins besøkte ‘The Hubei (China) 

Trade and Economic Cooperation Meeting’ arrangerte i Oslo av det norsk-kinesisk handelskammeret med 

en næringsdelegasjon i november 2018. Mr. Qingsong sa at Hubei provins er interessert i samarbeid med 

norske næringsaktører innen grønn energi, bioteknologi, innovasjon, miljøvennlig teknologi, e-handel, 

(AI) kunstig intelligens og høy-teknologi. De er også åpne for samarbeid i andre sektorer av felles 

interesse og ønsker videre dialog med norske aktører. 

En utdanningsdelegasjon ledet av utdanningsdirektøren for Hubei provins besøkte Telemark i juni 2017 

for å diskutere samarbeid videre med Tfk, Porsgrunn vgs og USN.  I samarbeid med den norske 

næringsdepartementet og den kinesiske ambassaden i Oslo fikk Telemark besøk i november 2017 fra den 

kinesiske næringsdepartementet i Bejing. Den kinesiske delegasjonen besøkte Herøya Industripark og ble 

orientert om bedriftene og deretter fikk en omvisning i næringsparken. Kineserne viste stor interesse for 

evt. samarbeid med næringslivet i Telemark. Det planlegges en nordisk næringsmøte i Hubei provins 

(kina) i 2019. Telemark fylkeskommune og næringsaktører i Telemark er invitert til å delta. 

Universitetet i Sørøst-Norge og Porsgrunn videregående skole har samarbeidsavtaler – og regelmessig 

samarbeid i form av konkrete prosjekter og utveksling – med universiteter/skoler i Hubei provins. 

Telemark fylkeskommune deltar i Norsk Regionalt Kina Forum, et nasjonalt nettverk for koordinatorer og 

rådgivere i fylkeskommuner og høgskoler/universiteter som har internasjonalt samarbeid med kina. 

Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet og Innovasjon Norge deltar også.  

I 2019, skal Telemark fylkeskommune melde seg inn som medlem av det norsk-kinesisk handelskammeret 

(NCCC) i Oslo. NCCC er et medlemsorganisasjon for både private og offentlige aktører i Norge som har 

samarbeid med kina.  

Hubei provins utdanningsdepartementet planlegger å sende 20 idrettslærere på praksis/jobbskygging til 

Telemark i 2019 for en 2 ukers opphold. Dette er i samarbeid med Tfk, USN og Porsgrunn vgs. Alle 

utgiftene dekkes av Hubei provins.  
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Videreføring av tiltak 

1. Sammen med Universitetet i Sørøst-Norge, Porsgrunn videregående skole, interesserte kommuner 

og private aktører vil team næring og innovasjon i 2019 følge opp Hubei-samarbeidet gjennom 

dialog og oppfølging med regionen for å utvikle og videreutvikle konkrete samarbeidsprosjekter 

innenfor våre satsingsområder.  

2. Formidle relevant informasjon til aktører i Telemark. 

3. Deltakelse i Norsk Regionalt Kina Forum møter, ca 1-2 pr. år. 

 

Nye tiltak 2019 

4. Delta på aktiviteter ifm det norsk-kinesiske handelskammeret som er relevant for Telemark. 

5. Deltakelse på det nordiske næringsmøtet som skal arrangeres i Wuhan. 

 

2.1.2 Midtvesten i USA  

Telemark fylkeskommune startet i 2013 et prosjekt rettet mot samarbeidsmuligheter med aktører i 

Midtvesten (Minot, Nord-Dakota og Minneapolis, Minnesota) i USA innenfor fagområdene utdanning, 

kultur/kulturarv, turisme samt næringsutvikling. Prosjektet; Midwest USA Bridging the Atlantic) ble 

avsluttet i 2015. Siden har en rekke enkelt prosjekter blitt initiert og gjennomført. Høsten 2017 

gjennomførte en politisk delegasjon fra fylkeskommunen en reise til Midtvesten for å diskutere resultater 

av prosjektene samt videre samarbeidsmuligheter.  

Konklusjonene i etterkant av prosjektet og delegasjonsreiser i 2016 og 2017 har vært at: 

 Næringssamarbeidet har vært vanskelig å konkretisere og det mangler investeringsmidler.  

 IKT –Telemark er de som per dato har næringslivsaktivitet i Minneapolis, Minnesota. 

 Telemark Kunstsenter og Dansekunst i Grenland har utvekslingsprosjekter med henholdsvis 

kunstnere og dansere i Minneapolis, Minnesota. 

 Vest-Telemark Museum har intensjonsavtale med Vesterheim Museum (Decorah, Iowa), men 

økonomi vanskeliggjør samarbeidet og eventuelt et utvidet samarbeid mellom andre museum i 

Telemark og partnere i Midtvesten. Vest-Telemark Museum har fått tildelt 100.000 til 

forprosjektet From Telemark to the Buffalo i 2018. Målet er å skape ny forståelse og interesse for 

den historiske utvandringa fra Norge og øvre Telemark til Minnesota. 

 Det finnes et potensiale for samarbeid innen reiseliv mot Midtvesten. 

 USN har inngått flere samarbeidsavtaler med både universiteter og høgskoler i Midtvesten. 

 Porsgrunn vgs og Nome vgs samarbeider om elev- og lærer utveksling med skoler i Minnesota. 

Finansiering skjer i hovedsak gjennom egne budsjett og dette begrenser kontakten. 

 Skien kommune viderefører sitt samarbeid med Minot, North Dakota som vennskapsby.  

 Et mer konkretisert arbeid innenfor næring rettet mot Midvesten og da med fokus på 

Minneapolis, Minnesota vil kreve stimuleringsmidler.  
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Videreføring av tiltak 

1. Støtte prosjekter innen kultur så langt det er mulig innenfor de økonomiske rammene.  

2. Støtte og rådgivning til Porsgrunn vgs og Nome vgs i deres skolesamarbeid i Minnesota. 

3. Samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge angående FoU prosjekter.  

 

 

Nye tiltak 2019 

 

1. Koordineringsarbeid i forbindelse med besøk av kor fra Minot State University til Telemark i mai 

2019. 

2. Støtte næringsliv aktiviteter i Telemark mot muligheter i Minneapolis/Minnesota. 

3. Vurdere muligheter for å inngå samarbeid med Minneapolis by. 

 

 

2.1.3 Schleswig-Holstein i Tyskland  

De åtte fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet har en samarbeidsavtale med delstaten Schleswig-

Holstein i Tyskland. Avtalen koordineres gjennom Østlandssamarbeidet. En felles kommisjon med 

politiske representanter styrer samarbeidsavtalen, og denne møtes en gang i året. Et felles 

handlingsprogram legges til grunn for arbeidet mellom kommisjonsmøtene, og for å få til en 

hensiktsmessig oppfølging av programmet på norsk side, legges det vekt på å fordele ansvar og oppgaver 

mellom fylkene. 

Videreføring av tiltak 

1. Delta i planlegging, gjennomføring og oppfølging av kommisjonsmøter (Telemark fylkeskommune 

deltar både politisk og administrativt).  

2. Konkret oppfølgingsspor: Potensielt skole-til-skole-samarbeid.  

Nye tiltak i 2019: 

3. Følg opp samarbeidsmuligheter innenfor EU programmer.  
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2.2 Europeiske organisasjoner 

2.2.1 Konferansen av perifere maritime regioner (CPMR)  

Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) er en Pan-Europeisk lobbyorganisasjon for regionale 

interesser i Europa, og består av 150 medlemsregioner fra 28 land som til sammen representerer mer enn 

190 mill. innbyggere. CPMR har kontor i Brussel, Belgia og i Renne, Frankrike. 

Målet er samarbeid for å sikre at EUs institusjoner og de nasjonale regjeringene tar hensyn til, og lytter til 

regionenes interesser og synspunkt. CPMR er delt inn i seks geografiske kommisjoner hvor 

Nordsjøkommisjonen (se under) er den med sterkest kobling til Norge. Fjorten norske fylkeskommuner er 

medlemmer i CPMR – hvorav fire fra Østlandet (Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold). 

I tillegg til å være inndelt i geografiske kommisjoner er CPMR delt inn i ulike tematiske arbeidsgrupper; 

aquamarin, sysselsetting & utdannelse, energi, eksternt samarbeid, innovasjon, forskning, sosial 

inkludering, bærekraftig turisme, EUs transnasjonale transportnettverk (TEN-T) og territorielt samarbeid. 

Fra Telemark fylkeskommune er Opposisjonsleder Gunn Marit Helgesen (H) første visepresident og deltar 

i styremøter, og Fylkesvaraordfører Hans Edvard Askjer (KrF) er delegat på generalforsamlingen. 

Administrasjonen er representert i både styremøte og generalforsamling.  

Videreføring av tiltak 

1. Team næring og innovasjon deltar sammen med politisk(e) representant(er) på styremøter og 

generalforsamling.  

 

2.2.2 Nordsjøkommisjonen (NSC)  

Nordsjøkommisjonen er en av seks geografiske kommisjoner i CPMR, og er et politisk samarbeid mellom 

regionale myndigheter rundt Nordsjøen. Medlemsregionene kommer fra åtte land – Skottland, England, 

Belgia, Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge. Formålet med organisasjonen er å fremme 

regionalt samarbeid for å på beste mulige måte møte de utfordringene og mulighetene som finnes i 

Nordsjøregionen som helhet.  

Gjennom dialog og partnerskap søker kommisjonen å promotere fellesinteresser, spesielt inn mot EU-

institusjonene, nasjonale myndigheter og andre organisasjoner som er aktuelle for regionen. Samarbeidet 

har fire fokusområder: Marine ressurser, transport, energi og klimaforandringer, og smarte regioner. 

Politisk deltakelse på årsmøte ved Fylkesvaraordfører Hans Edvard Askjer (KrF) og Opposisjonsleder 

Gunn Marit Helgesen (H). Administrativ deltakelse på årsmøte. 
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Videreføring av tiltak 

1. Deltar på Nordsjøkonferansen 2019 i regi av Västra Götaland, Sverige i juni. 

2. Deltar i administrative forberedelsesmøter i forkant av styremøtene (Skypemøter). 

3. Deltar sammen med politisk(e) representant(er) på årsmøte, generalforsamling og årskonferanse. 

Nye tiltak 

4. Ta initiativ i organisasjonen med tanke på representasjon i de faglige arbeidsgruppene, som er en 

god arena for påvirkning, innhente informasjon om ulike prosjekter, mulighet til å finne partnere 

og for politisk og administrativ kompetanse- og nettverksbygging. 

 

2.2.3 Euromontana  

Telemark fylkeskommune er medlem i Euromontana, en europeisk organisasjon som arbeider for 

samarbeid og utvikling av fjellområder. Organisasjonens formål er å promotere levende fjellområder, 

bærekraftig utvikling og livskvalitet for de som bor der. 75 organisasjoner fra 20 europeiske land er 

medlemmer. Valgt politisk representant er Jørund Ruud (Ap). 

Videreføring av tiltak  

1. Deltar på generalforsamlingen i 2019. 

 

2.2.4 Nettverk av vannveier i Europa – (Network of Inland Waterways of Europe, NIWE) 

Team næring og innovasjon samarbeider med Telemarkskanalen Regional Park med deltakelse i dette 

europeiske vannveinettverket. Nettverket ble dannet som et resultat av flere års arbeid med Interreg 

vannveiprosjekter som Telemark også har deltatt i. Nettverket bistår av europeiske vannvei regioner og 

institusjoner. Målet med nettverket er å utvikle europeiske prosjekter sammen, påvirke EU politikk når det 

gjelder vannveier i Europa, og erfarings- og kunnskapsdeling.  

Videreføring av tiltak  

1. Deltakelse på partnermøtene i nettverket.  

2. Dele informasjon om europeiske prosjekt muligheter og europeiske politikk som gjelder vannveier 

som er relevant for Telemark.  

3. Assistere Telemarksaktørene med prosjektutviklingsprosessen.  

4. Fremme Telemarks interesser i nettverket.  
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2.3 Norske samarbeidsarenaer 

2.3.1 Østlandssamarbeidet (ØS)  

Østlandssamarbeidet er en samarbeidsorganisasjon for de åtte fylkeskommunene på Østlandet: Akershus, 

Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. Østlandssamarbeidet har et 

internasjonalt fagpolitisk utvalg, og en internasjonal administrativ gruppe. Politisk deltakelse i Fagpolitisk 

utvalg ved Fylkesvaraordfører Hans Edvard Askjer (KrF) og Opposisjonsleder Gunn Marit Helgesen (H). 

Gunn Marit Helgesen er leder av Fagpolitisk utvalg. Varamedlemmer er Tone Elisabeth Berge Hansen 

(Ap) og Beate Marie Dahl Eide (Sp). 

Videreføring av tiltak 

1. Deltar i de fire årlige møtene i internasjonal administrativ gruppe.  

2. Forbereder og deltar i møtene til internasjonalt fagpolitisk utvalg. 

 

2.3.2 Osloregionens Europakontor (ORE)  

Osloregionens Europakontor er en medlemsorganisasjon med 21 medlemmer på Østlandet; 

fylkeskommuner, kommuner, og universiteter og høgskoler. Kontoret kan bistå med henvendelser til EUs 

organer, etablere kontakt med andre regionskontor og organisasjoner generelt, bistå i forbindelse med 

søknader til programmer/prosjekter innenfor EU/EØS. Videre innhenter og videreformidler kontoret 

informasjon av interesse for medlemmene, bruker Brusselmiljøet til å synliggjøre Osloregionen og 

Østlandsfylkene som interessante samarbeidspartnere, og yter bistand til å knytte internasjonale kontakter, 

for eksempel i forbindelse med medlemmenes ønsker om hospitering/møter/studiebesøk. Telemark 

fylkeskommune er representert i styret, og i administrativ kontaktgruppe. Tone Elisabeth Berge Hansen 

(Ap) er vara til styret. Fylkesvaraordfører Hans Edvard Askjer (KrF) og Opposisjonsleder Gunn Marit 

Helgesen (H) deltar på årsmøte. 

Videreføring av tiltak 

1. Representere Telemark fylkeskommune i administrativ kontaktgruppe for Europakontoret. 

2. Bidra til å styrke samarbeidet mellom fylkeskommunen og Europakontoret slik at 

fylkeskommunens prioriteringer og regionale erfaringer gjenspeiles i Europakontorets arbeid. 

3. Bidra til å videreutvikle kontoret som arena for samarbeid og dialog om aktuelle EU-spørsmål, 

ordninger og programmer. 

4. Videreformidle partnersøk kontoret sender ut, og som kan være relevante for aktører i Telemark. 

5. Bruke kontoret aktivt ved behov for bistand i forbindelse med eventuelle søknader til EU/EØS-

programmer og prosjekter. 
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Nye tiltak 2019 

6. Sondere interesse for å organisere en delegasjonsreise fra Telemark til Brüssel i 2019 for å bygge 

kompetanse om mulighetene i EU/EØS-systemet, herunder relevante programmer og ordninger. 

En slik delegasjon kan være både intern i fylkeskommunen, eller og ekstern. 

7. Avdeling for videregående opplæring ønsker å gjennomføre en hospitering i 2019, og organisere 

en delegasjonsreise med fokus på utdanningspolitikk og internasjonalisering. Dette for å bygge 

kompetanse og mulighetene i EU/EØS-systemet, herunder relevante programmer og ordninger for 

eks. Erasmus +, mm.   

8. Mobilitetsaktiviteter for yrkesfag lærlinger i samarbeid med næringslivet gjennom Erasmus + 

programmet. 

 

2.3.3 Fylkesnettverket for internasjonale rådgivere  

Et nasjonalt nettverk for internasjonale koordinatorer og rådgivere i fylkeskommuner, som møttes to 

ganger i året for å utveksle kunnskap og erfaringer om internasjonalt- og europeisk samarbeid, EU 

programmer og prosjektarbeid. Internasjonale rådgivere fra KS, UD og KMD også deltar på disse møtene.   

Videreføring av tiltak  

1. Deltakelse på nettverksmøtene (ca. 2 i året).  

2. Erfaring- og kunnskapsdeling.  

Nye tiltak 2019 

3. Deltakelse i arbeidsgruppen for den nye Interreg programperioden, 2020-2026. 

 

2.3.4 EU nettverk Sørøst-Norge – Innovasjonspartnerskap for Horisont 2020  

EU-nettverk Sørøst-Norge, ledet av Universitetet i Sørøst-Norge, skal legge til rette for nettverksbygging 

for å mobilisere FoU miljøer, bedrifter og offentlige aktører til å sende prosjektforslag til EUs forsknings- 

og innovasjons program Horisont 2020. Partnerne i nettverket er USN samt Fylkeskommunene i Vestfold, 

Telemark og Buskerud. 

Tematiske områder som nettverket prioriterer og som man vil forsøke å få til prosjektdeltagelse 

innenfor i løpet av 2019: 

 Migrasjon og entreprenørskap  

 Mental helse og velvære på arbeidsplassen  

 Smartere transportløsninger  

 Kluster for nye industrielle verdikjeder  
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 «Open Schooling» og samarbeid om vitenskapsopplæring 

 Digital transformering av helse og omsorg 

 Maritim transport med fokus på logistikk og havneutvikling  

 Miljøteknologi og muliggjørende teknologisystemer  

 Marint søppel og miljøtilstand, kartlegging av havbunn 

På lenger sikt vil de også ha fokus på: Forvaltning av mineralressurser, Kulturarv, Miljømedisin og 

folkehelse, Unesco og verdensarv samt bærekraftige byer.  

 

Nye tiltak 2019 

1. Deltar på møtene som avholdes 3-4 ganger i året i tillegg til eventuelle seminarer eller andre 

arrangementer. 

2. Stimulere aktører i Telemark til å delta i Horizon 2020 prosjekter. 

3. Kompetanse, møteplasser og kunnskapsdeling 

Fylkeskommunens rolle som en aktuell og kompetent regional utviklingsaktør forutsetter at en holder seg 

godt orientert om internasjonale forhold, og evner å – sammen med andre aktuelle miljøer og aktører – 

dele og utvikle denne kunnskapen. Fylkeskommunen skal skape sterke, felles møteplasser for 

internasjonale spørsmål for Telemark og ellers. Møteplassene skal oppfattes som aktuelle og attraktive, og 

utvikles i nært samarbeid med aktuelle partnere. 

Fylkeskommunen kan tilby: 

 Informasjon og veiledning til kommuner, organisasjoner og næringsliv som ønsker å komme i 

gang med EU-prosjekter, i samarbeid med KS og Osloregionens Europakontor. 

 Informasjon og veiledning til fagavdelinger i fylkeskommunen som ønsker å komme i gang med 

EU-prosjekter. 

 Informasjon og veiledning til videregående skoler som ønsker økt internasjonal innsats, eller 

inngå strategiske partnerskap i EU, i samarbeid med Tfks utdanningsavdeling og Diku. 

 Informasjon og veiledning om aktuelle EU-program og EUs finansieringsordninger. 

 Formidle erfaringer fra tidligere/pågående EU-prosjekter. 

Nye tiltak 2019  

1. Møteplasser 1-2 ganger i året om EU programmer/ prosjektutvikling i samarbeid med KS, 

Osloregionens Europakontor, og Østlandssamarbeidet.  

2. Kontaktnettverk i kommunene for internasjonalt arbeid.  

3. Kontaktmøter med kommunene om internasjonalt arbeid. 
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3.1 Andre tiltak som videreføres 

3.1.1 Oppsøkende ekstern virksomhet  

Faggruppa internasjonalt arbeid vil «invitere seg ut» til aktuelle sentrale samarbeidspartnere for å 

informere om internasjonale muligheter, herunder EU-programmer og ordninger. Både allerede 

eksisterende samarbeidsarenaer, slik som Regionalt Partnerskap Telemark, kommuner, og én-til-én-møter 

med næringshager og inkubator, næringsselskaper vil være aktuelt. 

 

3.1.2 Oppsøkende intern virksomhet  

Faggruppa internasjonalt arbeid vil «invitere seg ut» til aktuelle team og avdelinger for å informere om 

internasjonale muligheter, herunder EU-programmer og ordninger. Vi skal også samarbeide med Tfks 

utdanningsavdeling og de videregående skolene i Telemark iht « Strategi for internasjonalisering av 

videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016 – 2019».  

 

 

 

3.1.3 Synliggjøring gjennom Tfks hjemmeside og på sosiale medier  

Tfks hjemmeside, www.telemark.no/Vaare-tjenester/Internasjonalt-arbeid og «International Telemark» på 

Facebook, www.facebook.com/internationaltelemark/ skal promoteres og videreutvikles som plattform for 

informasjon om internasjonale muligheter og ordninger. 

4. Prosjektutvikling og prosjektassistanse  

Telemark fylkeskommune skal ha høy internasjonal prosjektkompetanse. Prosjektutviklingen skal skje i 

samarbeid med fylkeskommunale og kommunale faglige instanser. Gode søknader og effektiv 

prosjektledelse er en suksessfaktor i internasjonalt prosjektarbeid. Vi skal bruke de europeiske 

programmer i dette arbeidet. Samtidig, avhengig av omfang på det enkelte prosjekt, er utvikling av 

internasjonale og europeiske prosjekter tids- og ressurskrevende arbeid. Mange faktorer spiller inn, for 

eksempel kulturforskjeller, EU-prosjektkompetanse blant aktørene, språkferdigheter, økonomi, 

samhandling mellom sektorer og fagområder, forankring i de enkelte organisasjoner m.m.  

Tfk tilbyr internasjonaliseringsmidler hvor kommuner, videregående skoler, universitetet, frivillige 

organisasjoner, næringslivet og andre relevante aktører i Telemark kan søke «internasjonaliseringsmidler» 

til utviklingen av internasjonale prosjekter, arbeidet med EU prosjektsøknader og andre internasjonale 

prosjektutviklingsaktiviteter, videregående skole til skole samarbeid internasjonalt, osv.  

http://www.telemark.no/Vaare-tjenester/Internasjonalt-arbeid
http://www.facebook.com/internationaltelemark/
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Videreføring av tiltak  

1. Veiledning/rådgivning til Nome kommune og Universitetet i Sørøst-Norge, campus Bø i 

forbindelse med deres KRAFT prosjekt i Interreg Nordsjø-programmet. 

2. Prosjektassistanse til avdeling videregående opplæring i forbindelse med ERASMUS + 

mobilitetsprosjekter om matematikksatsing ved videregående skoler i Telemark. Her har Telemark 

fylkeskommune fått innvilget ca. 700 000 NOK i EU midler til å sende matematikklærere på kurs 

og-/eller jobbskygging i Europa. Prosjektet løper til august 2019. 

Nye tiltak 2019 

1. Deltakelse som prosjektpartner i Interreg ØKS prosjektet Marint Grenseforum Skagerrak et 

samarbeid mellom fylker i Norge og Sverige rundt Skagerrak med mål om å etablere en 

grenseregional plattform for marin utvikling. 

2. Internasjonaliseringsmidler til utviklingen av internasjonale prosjekter og/eller EU 

prosjektsøknader, vgs skole til skole samarbeid internasjonalt, osv. Maks søknadsbeløp er inntil 

50 000 kr.  

 

4.1 EU Programmer som vi deltar i: 

 Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak program: www.interreg-oks.eu  (regionale utviklings- 

prosjekter mellom Norge, Sverige og Danmark). 

 

 Interreg North Sea Region Program: www.northsearegion.eu (regionale utviklingsprosjekter  

med regioner i Nord Europa). 

 

 Interreg Europe Program: www.interregeurope.eu (Prosjekter som hjelper regionale og lokale 

myndigheter over hele Europa til å utvikle og levere bedre politikk.) 

 

 Horizon 2020 Program: www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ (prosjekter innen 

forskning, utdanning og innovasjon med regioner i hele Europa). 

 

 Dikus programmer for videregående opplæring, f.eks. ERASMUS + Program: www.siu.no 

(utdanningsrettede prosjekter og mobiliteter av lærere og elever i hele Europa). 

 

 Creative Europe Program: www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe (kulturrettede 

prosjekter med regioner i hele Europa). 

 

 EØS-midlene: www.eeagrants.org  (EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk 

utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke 

forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.) 

 

 

http://www.interreg-oks.eu/
http://www.northsearegion.eu/
http://www.interregeurope.eu/
http://www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.siu.no/
http://www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe
http://www.eeagrants.org/
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5. Oversikt over medlemskap 

 Konferansen av perifere maritime regioner (CPMR) 

 Nordsjøkommisjonen (NSC) 

 Euromontana 

 Østlandssamarbeidet (ØS) 

 Osloregionens Europakontor (ORE) 

 EU nettverk Sørøst-Norge – Innovasjonspartnerskap for Horisont 2020 

 Norsk-Kinesisk Handelskammer (NCCC – Norwegian-Chinese Chamber of Commerce) 

 

5.1 Politiske valgte representanter 

Organisasjon   Medlem    Verv                  Vara   

CPMR   Hans Edvard Askjer (KrF)   

   Gunn Marit Helgesen (H)              1. Visepresident 

 

NSC   Hans Edvard Askjer (KrF)   

   Gunn Marit Helgesen (H)              

 

Euromontana  Jørund Ruud (Ap) 

 

Østlands-  Hans Edvard Askjer (KrF)                                  

samarbeidet  Gunn Marit Helgesen (H)       Leder av Fagpolitisk utvalg         

             Tone Elisabeth Berge Hansen (Ap)

           Beate Marie Dahl Eide (Sp) 

 

Osloregionens  Hans Edvard Askjer (KrF)      

Europakontor  Gunn Marit Helgesen (H)  

       vara til styret     Tone Elisabeth Berge Hansen (Ap)   
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6. Forberedelsesarbeid i Vestfold og Telemark fylkeskommune  

Avhengig av ny organisering som skal være klar i juni 2019.  

Nye tiltak 2019 

1. Initiere kontakt med Vfk. 

2. Begynne arbeidet med Vfk om ny «Strategi for internasjonalt arbeid mot 2030». 

3. Begynne arbeidet med Vfk om ny «Handlingsprogram 2020-25 for internasjonalt arbeid i Vestfold 

og Telemark fylkeskommune». 

7. Budsjett  

Finansiering   

Ansvar 5312 Internasjonalt arbeid/kontingenter  1 691 000 

  

Utgifter  

Kontingenter – internasjonale arenaer:  

Osloregionens Europakontor (ORE) 390 000 

Østlandssamarbeidet (ØS) 600 000 

Overføring til NØKS-sekretariatet (Østfold fylkeskommune) 137 000 

Konferansen av perifere maritime regioner (CPMR), herunder også   

Nordsjøkommisjonen (NSC) 

135 000 

Euromontana 10 500 

Norsk-Kinesisk Handelskammer (NCCC) 3 500 

Andre driftsutgifter – internasjonalt arbeid 415 000 

SUM 1 691 000 

    
Tilleggs vedtak: 

Fylkesting sak 20/17, møtedato 06.12.2017  

Vedlegg: 

 Telemark fylkeskommunes internasjonal strategi mot 2020 

 Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016-2019 

 Årsrapport 2017 for internasjonalt arbeid i Telemark fylkeskommune 

 Rapport: Delegasjonsreise til Midtvesten høsten 2017 

 
 

 


