
INTERNASJONAL STRATEGI MOT 2020
Internasjonal strategi for Telemark fylkeskommune er et styringsdokument som
beskriver mål og strategiske prioriteringer for fylkeskommunens internasjonale
virksomhet fram mot 2020.

Et bærekraftig Telemark
Et bærekraftig Telemarkssamfunn er et åpent og utadvendt
samfunn med høy kompetanse om internasjonale forhold,
med vilje til å arbeide i globale nettverk og med evner til å
håndtere aktuelle internasjonale spørsmål med kunnskap og
innsikt.

Overordnet mål
Telemark fylkeskommunes internasjonale strategi skal gjøre det lettere for både
offentlige virksomheter og private aktører i Telemark å arbeide med internasjonale
utfordringer og muligheter.

Strategisk fokus
Den internasjonale virksomheten har som
hovedmål å gjøre Telemarksamfunnet til et
mer attraktivt sted å bo, arbeide, drive
næringsvirksomhet og besøke.

For å få dette til er det utviklet fire strate-
giske innsatsområder. Det vil lages hand-
lingsplaner og operative målsettinger for
hvert strategiområde via den årlige revi-
sjon av Tfks mål og budsjettdokument.

Figuren over viser skjematisk arbeidsmodellen for det internasjonale arbeidet i Tfk med sam-

handling mellom aktuelle parter.
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Strategiske innsatsområder

1. Internasjonale arenaer
Telemark fylkeskommune skal være representert i inter-
nasjonale 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 de internasjonale arenaer.

2. Kompetanse
Fylkeskommunens rolle som en aktuell/kompetent regional
utviklingsaktør forutsetter at en holder seg godt orientert om
internasjonale forhold, og at vi evner sammen med andre
miljøer å dele og utvikle denne kunnskapen.

3. Møteplasser
Fylkeskommunen skal skape sterke, felles møteplasser for
personer, organisasjoner og miljøer for internasjonale spørs-
mål for Telemark og ellers. Møteplassene skal oppfattes som
aktuelle og attraktive. Møteplassene skal utvikles i nært
samarbeid med aktuelle partnere.

4. Prosjektutvikling og prosjektassistanse
Telemark fylkeskommune skal ha høy internasjonal pro-
sjektkompetanse. Prosjektutviklingen skal skje i samarbeid
med fylkeskommunale og kommunale faglige instanser.
Gode søknader og effektiv prosjektledelse er en suksess-
faktor i internasjonalt prosjektarbeid.
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