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bli ”suksessrike distriktskommunar”.
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Forord

Kommunene i Vest-Telemark har besluttet å ikke gjennomføre kommunesammenslåinger. I kjølvannet av 

disse prosessene har kommunene Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord,Tokke og Vinje besluttet å utrede 

utvidet interkommunalt samarbeid innenfor flere områder. Samarbeid innenfor næringsutvikling og reiseliv 

er et av områdene som ble besluttet utredet. Etter konkurranse utlyst av Vest-Telemarkrådet ble vi i EY 

valgt som leverandør for utredningen. Formålet med oppdraget har vært å gi kommunene et godt 

beslutningsgrunnlag når de skal vurdere interkommunalt samarbeid innenfor nærings og reiseliv. 

Rapporten tar derfor for seg dagens situasjon innenfor næringsutvikling og reiseliv i kommunene Fyresdal, 

Kviteseid, Nissedal, Seljord og Tokke kommuner (Vinje deltar ikke i denne utredningen). Gjennom 

oppdraget er det kartlagt styrker og svakheter ved dagens måte å jobbe med næringsutvikling på, 

kommunenes ønsker for arbeidet og næringslivets forventninger og ønsker knyttet til dette arbeidet. 

Det er gjennomført en involverende prosess. Vår grunnlagsinformasjon i arbeidet har basert seg på 

informasjon fra de involverte kommunene og andre relevant aktører, samt innspill fra intervjuer og 

workshops med kommunene, bedrifter og interesseorganisasjoner. Vi har også benyttet kilder som SSB  

og  Proff i vår kartlegging av næringsaktiviteten i Vest-Telemark. 

Rapportens oppbygning

Vi har tilstrebet å lage en rapport som er relativt kort og poengtert, samtidig som den inneholder den 

informasjon som er mest vesentlig for å gi leseren et helhetsbilde og totalforståelse av dagens situasjon 

og fremtidige muligheter og forslag til forbedringer. Inn i dette er det vektlagt å få innspill fra de mest 

sentrale aktørene i tillegg til kommunene selv.

Rapporten er bygget opp på følgende måte:

► Rapporten innledes med et sammendrag av den mest vesentlige informasjonen knyttet til saken

► Kapittel 1 gir en kort innledning og bakgrunnsinformasjon, kort informasjon om kommunenes rolle og 

forutsetninger og målsettinger  

► Kapittel 2 beskriver dagens situasjon, aktørene, kort om ressursbruk, samt næringslivets oppfatninger 

av dagens næringsutvikling i kommunene. Kapittelet avsluttes med en oppsummering av dagens 

situasjon i en SWOT-analyse 

► Kapittel 3 omhandler  ulike alternativer for fremtidig organisering 

► Kapittel 4 omhandler våre vurderinger av alternativene og forslag til løsning

Porsgrunn/Kviteseid 22.mars 2017

I vårt tilbud og i gjennomføringen hadde vi følgende utgangspunkt for arbeidet med utredningen:

«Vårt utgangspunkt vil være å bidra til en organisering som gir best mulig forutsetning for fremtidig 

utvikling av nærings- og reiselivet i Vest-Telemark samtidig som dette må balanseres mot den enkelte 

kommunes interesser og ivaretakelse av de ansatte.

Vi ønsker gjennom en involverende prosess å legge til rette for et godt beslutningsgrunnlag som også 

tilrettelegger for en smidig implementering av eventuelle organisatoriske endringer.»

Fokus i arbeidet har altså vært å utrede realistiske og gjennomførbare alternativer fremfor teoretisk 

anbefalte alternativer. I tillegg har vi vektlagt foskningsmessige begrunnelser for hvilke elementer 

kommunene bør fokusere på i sitt næringsarbeid. 

Vi har i vårt arbeid og våre vurderinger forsøkt å ta hensyn til andre pågående prosesser 

(Byregionprogrammets utredning, prosess rundt Visit Telemark og liknende) og ikke minst også de 

målsettinger som ligger til grunn for regionen. 

Vi vil takke alle involverte for innspill i prosessen. Dere har vært viktige for å få kartlagt det realistiske 

bildet av dagens situasjon og fremtidige muligheter, samt hvilke elementer som fungerer bra, hvilke som 

bør forbedres og de utfordringer man ønsker å håndtere bedre i fremtiden. Takk til alle som deltok fra 

næringslivet på møtene i de fem kommunene, VTNU, VTNF, rådmenn, ordførere, næringssjefer, nærings-

og reiselivskonsulenter i kommunene m.fl.. Vi har opplevd konstruktiv dialog i alle de gjennomførte 

samtalene.

Sist, men ikke minst en takk til vår oppdragsgiver, Vest-Telemarkrådet. Vi har rapportert løpende på status 

og fremdrift til Vest-Telemarkrådet. Samarbeidet med dem vedrørende koordinering av prosessen, 

møtetidspunkt, oversendelse av kontaktinfo o.l. har fungert utmerket. Vest-Telemarkrådet har vært en 

både ryddig og hyggelig oppdragsgiver å forholde seg til.

Vi takker for oppdraget – og ønsker dere lykke til med videre prosess! 
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Sammendrag

Dagens situasjon

Mye i næringsutviklings- og reiselivsarbeidet i de 5 aktuelle Vest-
Telemarkkommunene fungerer bra slik det er i dag. 

De viktigste innspillene som er kommet fra kommunene i prosessen 
er følgende:

► De ønsker i all hovedsak å ha kontroll på næringsutviklingsarbeidet i 
egen kommune

► De ønsker å forbedre tjenestene og styrke regionens attraktivitet for 
næringsliv, turister og befolkning generelt.

► De ønsker å heve kvaliteten og samarbeide med andre kommuner 
dersom det kan bidra til bedre næringsutviklings-kompetanse

► De ønsker å rydde opp i klargjøre roller blant aktørene og redusere 
antallet aktører innenfor området. Særlig oppfattes det å være 
forvirring og usikkerhet blant eksterne om Vest-Telemark 
næringsutviklings rolle

► De ønsker å utnytte positiviteten knyttet til næringshagene på en mer 
bevisst måte, men er usikre på hvordan

► Noen kommuner har naturlig sterkt reiselivsfokus og ønsker å 
videreutvikle dette i samarbeid med andre kommuner, men der de selv 
fremdeles kan ha hovedfokus på tilbudet i egen kommune. 

► Kommunene venter på prosessen knyttet til nytt reiselivsselskap i 
Telemark og er innstilt på å delta i den såkalte «grunnpakken». Ønsker 
om å få sterkere kompetanse om reiseliv i kommunene i regionen og å 
kunne utnytte lokale krefter bedre på tvers av kommunene

Næringslivet (bedriftene og organisasjoner som representerer 
næringslivet) fremstår i hovedsak relativt fornøyde med 
kommunenes nærings- og reiselivsarbeid. Følgende er de viktigste 
ønskene fra næringslivet i alle eller flere kommuner:

► Mer oppfølging fra kommunen til etablerte bedrifter

► At kommunene fasiliterer/tar initiativ til at lokalt nærings/reiseliv møtes 
med tanke på å finne samarbeidsmuligheter og løsninger

► Tydeligere informasjon om hvor de skal henvende seg med særskilte 
problemstillinger. Det er i dag  vanskelig å orientere seg omkring hvem 
som gjør hva av de offentlige aktørene innenfor næringsutvikling og 
bedriftsrådgivning. 

► Mer kunnskap om det lokale og regionale nærings/reiselivet de er en del 
av og har tro på at det kan gi positive effekter. Ønsker at kommunen 
skal være initiativtaker til formelle/uformelle samlinger

► Økt samarbeid og tyngde innenfor reiseliv. Ønsker mer fokus på 
samarbeid mellom kommunene innenfor reiseliv enn næringsutvikling. 
Tydeligere å se synergieffekter av samarbeid innenfor reiseliv.

► Savner spisset kompetanse/rådgivning knyttet til tilskudds- og 
støtteordninger, søknadsutforming og utforming av tilbud til det 
offentlige

► Økt fokus på lokale innkjøp fra det offentlige

Endringsforslaget

Basert på innspill fra kommunene, næringslivet og andre aktører, 
resultater fra forskning og våre vurderinger foreslås det ikke et 
utvidet formelt samarbeid mellom kommunene innenfor næring- og 
reiselivsområdene. 

Det bør likevel gjøres en rekke andre endringer og avklaringer som 
vil imøtekomme innspill og legge bedre til rett for nærings- og 
reiselivsutvikling i regionen. 

Endringsforslaget innebærer ikke at kommunene skal bruke mer 
ressurser til næringsutvikling og reiseliv, men det vil innebære en 
mindre omprioritering av bruken av de midlene som allerede 
benyttes til nærings/reiselivsutvikling. Hensikten er å få bedre 
resultater innenfor samme ressursbruk.

Basert på innspillene og det forskning viser er kriterier for 
suksessrike distriktskommuner foreslås det i hovedsak følgende:

► beholde dagens organisatoriske løsning i kommunene, men å 
tydeliggjøre roller og oppgaver mellom aktørene

► Følge opp prosessen omkring reiselivsselskap for Telemark – i 
fellesskap sørge for at Vest-Telemark får påvirkningskraft og 
helst egen koordinator for regionen i selskapet

► vurdere VTNU’s rolle fremover (må gjøres via morselskapet 
Vest-Telemark næringsbygg AS)

► tilføre enkelte spesifikke kompetanser til næringsapparatet i 
regionen

► Utnytte det eksisterende apparatet bedre. For eksempel bør 
fordeler bedrifter kan få som målbedrifter gjennom SIVA-
programmet i Telemark næringshage gjøres bedre kjent og 
utnyttes bedre i regionen

► Gjøre det kommunale næringsarbeidet mer proaktivt og 
utviklingsorientert gjennom at alle kommunene:

– er intiativtaker til møter med både enkeltbedrifter og 
næringslivet samlet i egen kommune

– har en operativ næringssjef som har næringsutvikling som 
sin hovedoppgave

– i fellesskap etablerer et utviklingsfora med næringsliv og 
andre relevante aktører der fokus er utvikling for hele 
regionen

– er fysisk tilstede i næringshagen i egen kommune og er 
godt oppdatert på det som skjer der

– gjennom samarbeid i næringskollegiet utvikle samlet  
kompetanse ved å fordele «kompetanseområder» seg 
imellom

– I fellesskap tar ansvar for å få på plass og finansiere en 
ressurs som øker kompetanse i regionen knyttet til 
tilskudds- og støtteordninger, nettverk og kontakt inn mot 
andre relevante aktører, Forskningsråd, FoU miljøer osv. 

4
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Bakgrunn og prosess

Andre relaterte utredninger/prosesser

Det er de senere årene gjennomført flere regionale analyser for 

Vest-Telemark- Denne utredningen innebærer ikke en ny slik 

analyse, men konkret dialog og arbeid med mulige løsninger for 

interkommunalt samarbeid inennfor næringsutvikling og reiseliv. 

Det pågår parallelt en utredning gjennom Byregionprogrammet i 

Vest-Telemark (2015-2017). Denne er knyttet til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet sin satsing, og arbeidet skal bidra til 

å styrke vekstkraften og øke kunnskapen om samspill mellom by 

og omland.

Det pågår også prosesser knyttet til «nye» Visit Telemark som er 

uavhengig av denne utredningen.

Bakgrunnen for utredningen

Kommunene i Vest-Telemark besluttet å ikke gjennomføre 

kommunesammenslåinger. I kjølvannet av disse prosessene 

besluttet kommunene Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord og 

Tokke å utrede utvidet interkommunalt samarbeid innenfor flere 

områder. Samarbeid innenfor næringsutvikling og reiseliv var et av 

områdene som ble besluttet utredet.

Prosess

Oppdraget er kort beskrevet gjenomført gjennom følgende prosess:

► Informasjonsinnhenting fra kommunene og offentlige datakilder

► Oppstartsmøte med Vest-telemarkrådet og møte med  

næringskollegiet

► Intervjuer gjennomført med sentrale personer:

– Ordfører, rådmann, næringssjef/næringskonsulent og 

reiselivskonsulent i de involverte kommunene

– Daglig leder VTNU

– Daglig leder VTNF

– Vinje kommune

► Åpne møter for næringslivet i hver av de involverte kommunene

– Varierende deltakelse – fra 2 til 15 deltakere

► I tillegg er følgende tilbudt intervjuer:

– HTV og HVO

– Styreleder VTNF



Page 7

Generelt om kommunenes rolle inennfor næringsutvikling 
og reiseliv

Nærings- og reiselivsutvikling er ikke en lovpålagt oppgave for 

kommunene. Det er derfor i mange tilfeller ulikheter i kommuners 

fokus i næringslivsarbeidet. Noen har hovedfokus på utvikling av 

planer og rask saksbehandling knyttet til planarbeid som et viktig 

element i tilretteleggingen for næringslivet, andre har høyere fokus 

på tildeling av tilskudd og økonomisk tilrettelegging for næringslivet. 

Noen har hovedfokus på eksisterende næringsliv, mens andre har 

hovedfokus på nyetableringer og noen kommuner er typiske 

turistkommuner og har nesten all sin næring knyttet til dette. Uansett 

hva slags hovedfokus kommunene har er kommunenes ulike roller 

innenfor næringsutvikling som regel ansett å være knyttet til følgende 

oppgaver/roller: 

– Arealplanmyndighet 

– Forvaltningsmyndighet knyttet til næringsvirksomhet, f.eks. 

løyver og tillatelser 

– Investering i næringsrettet infrastruktur – næringsarealer, 

bredbånd o.l.

– Vertskommunerolle i reiselivet 

– Veiledning og rådgivning av bedrifter og etablerere, bl.a. 

førstelinjetjeneste for bedrifter 

– Tildeler av tilskudd til bedrifter innenfor EØS-regelverket om 

bagatellmessig støtte (fra kraftfond, næringsfond e.l.) 

– Forskriftsfestet saksforberedende rolle ved ulike typer 

søknader om bygdeutvikling o.l.

Kommunenes næringsutviklingsarbeid anses å være en meget 

sentral del i kommunenes rolle som samfunnsutvikler. I dette ligger 

også at kommunene skal sikre: 

► Helhetlig ivaretakelse av areal og transportinteresser tilpasset 

klima- og miljøhensyn 

► Tilrettelegging og positiv utvikling i lokalsamfunnet og 

storsamfunnet 

Disse elementene ligger som bakgrunnsteppe inn denne 

utredningen.

«Næringsutvikling er aktivitetar som har til hensikt å få til vekst i 

næringslivet. Med vekst i næringslivet meiner vi då auka 

verdiskaping, fleire arbeidsplassar eller auka lønsemd.

Slik verksemd kan i prinsippet vere både offentleg og privat, eller 

kombinasjonar av dette.

Men det offentlege (kommunar, kommunesamarbeid og 

fylkeskommunen) har ein definert rolle som utviklingsaktør.

Alle i det offentlege (etatar, politikarar og tilsette) som driv ulike 

former for slikt arbeid må vi vel då kunne kalle næringsutviklarar.

I tillegg vil det vere private og halvoffentlege aktørar, som på 

vegne av, og etter avtale med, det offentlege driv strategisk 

næringsutvikling (Midt-Telemark Næringsutvikling td).

Andre konsulentselskap og FoU-miljø (slik som Sweco, 

Telemarksforsking eller VTNU AS) vil jo også ta betalte 

enkeltoppdrag / prosjekt som har som mål å skape vekst i 

næringslivet, men vi vil ikkje då kalle dei for næringsutviklarar.»

Kilde: Telemarksforsking, via Vest-Telemarkrådets nettsider

Vest-telemarkrådet har tidligere bedt Telemarksforsking om å 

definere begrepet Næringsutvikling og næringsutvikler, og fikk da 

denne definisjonen:
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Forutsetninger og målsetninger

I Vest-Telemark ligger det noen forutsetninger til grunn. Det er stadfestet i flere styringsdokumenter for 

Vest-Telemark at Vest-Telemark skal ha en flerkjernestruktur. Dette ligger som en forutsetning i 

utredningen.Det er som nevnt de senere årene også gjennomført flere regionale analyser for Vest-

Telemark. I forbindelse med søknad til Byregionprogrammet ble funnene og målsettingene for programmet 

oppsummert som følger:

«Samfunnsanalysa for Vest-Telemark tydeleggjer manglande samspel mellom kommunane, 

låg bustadsattraktivitet samt få nyetableringar som dei primære flaskehalsane for utvikling i 

regionen. Prosjektet (Byregionprogrammet) skal møte desse utfordringane ved å bidra til 

utvikling av ein robust fleirkjernestruktur i Vest-Telemark med utgangspunkt i framveksten av 

regionens næringshagar i tilknytta kommunar. Samspelet mellom næringshagar, næringsliv, 

kommunar og region står sentralt i utviklinga mellom omland og sentrumsstruktur. 

Stadsutviklinga skal basere seg på framvekst av regionale kompetansesentrum som sikrar 

utvikling av attraktive arbeidsplassar, lønsam næringsutvikling og utvikling av 

spisskompetanse på viktige fagfelt. Det vil bygge ned barrierar mellom sentrum og omland 

og auke økonomisk samspel for lokal og regional vekst. Det er eit klart mål å sikre ein 

balanse mellom samlokalisering av eksisterande næringsliv/verksemder i næringshagemiljø 

og nyetablering. Primærmålet er å skape vekst i eksisterande og nye verksemder gjennom 

utvikling av stimulerande fellesmiljø.»

– Styrke samarbeidet mellom offentleg og privat sektor i skjeringspunktet mellom lokale 

næringshagar og kommunal samfunnsutvikling og tenester

– Auke regionens bustadsattraktivitet gjennom erfaringsutveksling der ein koplar ein 

attraktiv arbeidsmarknad med varierte bumiljø i heile regionen.

Tidligere funn i regionale analyser og målene i ByR er svært relevante for denne utredningen. Utredningen har derfor forsøkt å ta hensyn til målene fra ByR med 
mål og innspill fra kommuner og næringsliv i prosessen for å best mulig finne løsningsforslag som balanserer og ivaretar alle de ulike hensynene og aktørene.

► Prosjektmålene i ByR er:

– Utvikle sterke regionale ”motorar” i alle 

regionens kommunesentra som verkar 

attraktive for rekruttering av arbeidstakerar 

og utvikling av eksisterande og nytt 

næringsliv og næringskjeder

– Utvikling av solid kompetansemiljø som kan 

representere spisskompetanse på 

respektive fagfelt til beste for heile regionen 

for å auke det økonomiske samspelet 

mellom næringsmiljøa
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Næringssammensetning og pendling i Vest-Telemark

Rapporten har ikke til hovedhensikt å vise næringssammensetning, 

bosetting og pendling i regionen. Det er likevel hensiktsmessig å få 

frem et overordnet bilde av bevegelsene. Figuren til høyre viser antall 

innpendlere og utpendlere i kommunene. Med tanke på antallet 

sysselsatte i kommunene viser dette at det er stor grad av mobilitet i 

kommunene i Vest-Telemark. For ordens skyld bør det nevnes at 

tallene også inkluderer inn- og utpendlere fra/til andre kommuner enn 

disse. F.eks. vil utpendlere fra Seljord også inkludere de som pendler 

til Bø eller andre kommuner utenfor Vest-Telemark. 

Figuren nedenfor viser fordelingen av lønnstakere innenfor ulike bransjer i Vest-Telemark. Ikke overraskende er bransjene med 

betydelige offentlige arbeidsplasser store i Vest-Telemark. Dette gjelder særlig i bransjen helse- og sosialtjenester og 

undervisning. Utover disse er varehandel og bygg- og anlegg de to største bransjene i Vest-telemarkkommunene

Annet
3 %

Personlig tjenesteyting
3 %

Teknisk 
tjenesteyting, 

eiendom
3 %

Forretningsmessig 
tjenesteyting

3 %

Overnatting/ servering
4 %

Transport og lagring
5 %

Industri
6 %

Off.adm., forsvar, 
sosialforsikring

6 %

Elektrisitet, vann og 
renovasjon

6 %

Bygg- og anlegg
10 %

Undervisning
11 %

Varehandel, reparasjon 
av motorvogn

14 %

Helse- og sosialtjenester
26 %

ANDEL LØNNSTAKERE ETTER NÆRING, 2015  
(VEST-TELEMARK EKSKL. VINJE)
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Status for arbeidet med organisering av reiselivet i Telemark

► Regjeringen la i april 2012 frem reiselivsstrategien "Destinasjon 

Norge". I strategien ble "En bedre reiselivsstruktur" fremhevet 

som et prioritert områd og det ble pekt på følgende utfordringer 

med en fremtidig organisasjonsmodell for reiselivsnæringen;

– Det er behov for å definere hvilke selskapsstrukturer som er 

ønskelige, mulige og hensiktsmessige.

– Det er ønskelig med en tydelig fordeling av roller og 

arbeidsoppgaver

– Det er nødvendig å finne frem til en robust og langsiktig 

finansieringsmodell av en organisatorisk løsning.

► I Telemark ble organiseringsprosessen satt i gang første gang i 

2011 i regi av Telemark fylkeskommune (TFK) med 

konsulentselskapet Kaizen som prosessleder og fasilitator 

► Prosessen i Telemark stoppet imidlertid opp i 2013 etter påtrykk 

fra bransjen om for dårlig forankring og ønske om å sette arbeidet 

på vent til den nasjonale organiseringsprosessen hadde blitt 

gjennomført for å kunne finne optimal organisering i Telemark i 

forhold til resultatet av denne. I den nasjonale prosessen har 

Telemark vært aktivt deltagende i de to prosjektgruppene Sør-

Norge og Fjell Norge samt i det nasjonale strukturutvalget. 

► I juni 2014 startet prosessen på nytt i Telemark med Telemark 

Reiselivsråd som styringsgruppe for prosessen. For å få en best 

mulig forankring ble det nedsatt en bredt sammensatt 

referansegruppe fra næringsaktører og fra 

destinasjonsselskapene 

► Prosessen har inkludert høringsrunde og politisk behandling i alle 

kommuner og Telemark fylkeskommune. 

► Det er utarbeidet en modell for organisering av reiselivet i 

Telemark med et regionalt selskap som hovedaktør

► Modellen innebærer at det skal være et selskap (som 

VisitTelemark AS) som skal tilby alle kommunene i fylket et 

spekter av tjenester for å utvikle, styrke, markedsføre og selge 

reiselivet i kommunene og fylket. 

► Det regionale reiselivsselskapet vil ha en finansieringsbase i et 

oppsett kalt "Telemarksmodellen", som bygger på hva 

kommunene skal kjøpe av grunntjenester (serviceavgift). 

Modellen bygger på 3 parametere; reiselivsomsetning i den 

enkelte kommune, antall fritidsboliger og antall innbyggere. Kjøp 

av grunntjenestene er nedfelt i standard avtaler mellom hhv den 

enkelte kommune, Telemark fylkeskommune, 

destinasjonsselskapene og detg regionale reiselivsselskapet. 

► Modellen består pr. i dag av to alternative tilknytninger fra det 

lokale reiselivet/kommunene til reiseselskapet. 

1. Avvikle lokale destinasjonsselskap og legge de lokale 

tjenestene inn som destinasjonsservice i det regionale 

selskapet, såkalt «all in». 

2. Opprettholde lokalt destinasjonsselskap å inngå gjensidig 

forpliktende avtale mellom det regionale reiselivsselskapet 

og den lokale enheten om kjøp av tjenester, fordeling av 

oppgaver og finansiering av disse. 

► Kommunene i Vest-Telemark har vært mest positive til alternativ 

2. 

► Innkjøp av leveransen/inngåelsen av avtalen med 

reiselivsselskapet må uavhengig av alternativ følge lov om 

offentlige anskaffelser. Telemark fylkeskommune lyser ut en slik 

konkurranse for fylkeskommunen, mens kommunene i Telemark 

har besluttet å gå sammen om sin utlysning. Dette innebærer at 

kommunene vil utarbeide en felles kravspesifikasjon og felles 

anbudsdokument som beskriver hvilke behov kommunene har og 

hvilket tilbud som ønskes.

► Anbudsprosessen er  tenkt å sikre kontinuitet gjennom bruk av 

rammeavtaler på opp til 5 år. For ordens skyld opplyses det om at 

en konkurranseutsetting innebærer at det ikke er gitt at 

VisitTelemark AS vinner konkurransen. Det er heller ikke gitt at 

Telemark fylkeskommune og kommunene i Telemark inngår 

kontrakt med samme leverandør. 

«Nye Visit Telemarks» formål ifølge foreløpig utkast til 

vedtekter for selskapet:

Selskapets formål er: 

– produktutvikling, markedsføring og salg av 

aksjonærenes reiselivsprodukter på oppdragsbasis 

– service overfor aksjonærene på oppdragsbasis 

– service overfor fylkeskommunen og kommuner på 

oppdragsbasis 

– forøvrig alt som står i forbindelse med reiseliv, 

herunder deltakelse i andre selskap 

► Denne modellen er benyttet også i andre deler av landet. En 

rekke kommuner i ulike regioner har utarbeidet felles 

kravspesifikasjoner, anbudsdokumenter og avtaler om 

leveranser. Blant annet er en tilsvarende prosess under 

gjennomføring i Vestfold.

Reiselivssamarbeid i kommunene i Vest-Telemark

► Det har vært mye oppmerksomhet omkring reiselivs-

organiseringen og samarbeidet om reiseliv i Telemark de siste 

årene. Kommunene i Vest-Telemark har uavhengig av den 

prosessen samarbeidet om enklete elementer innenfor reiseliv, 

bl.a. felles brosjyre for Vest-Telemark, samt noe koordinering 

innenfor reiselivet i Vest-Telemark f.eks. knyttet til lokale 

turistkontor.

► I tillegg har den enkelte kommune vertsskapsrollen som følges 

opp løpende.
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Aktørene

De kommunalt eide aktørene innenfor nærings- og reiselivsutvikling i de 5 kommunene



Page 13

Aktørene i Vest-Telemark

Det er i dag en rekke aktører i Vest-Telemark som jobber med næringsutvikling. Kort oppsummert er 

hovedaktørene som direkte eller indirekte er eid av kommunene følgende: 

► Kommunene 

► Vest-Telemarkrådet som består av og representerer kommunene

► Næringshagene (med støtte fra kommunene)

► Vest-Telemark næringsbygg (VTN, i hovedsak eid av kommunene, se neste side)

► Vest-Telemark næringsutvikling (VTNU) (eid av Vest-Telemark næringsbygg)

Innenfor reiseliv er det primært destinasjonsselskapene som er de kommunalt eide aktørene:

► Visit Grenland AS

► Visit Kragerø AS

► Reisemål Bø AS

► Rauland Turist AS

► Visit Rjukan AS

► Møtestad Seljord AS

► Visit Vrådal SA

I tillegg er eksempler på andre aktører som er inne i deler av næringsutviklings- og reiselivsarbeidet i 

regionen direkte eller indirekte bl.a.:

► Vest-Telemark næringsforum (interesseorganisasjon)

► Næringslagene i ulike kommuner

► Interesse- og bransjeforeninger

► Innovasjon Norge

► SIVA

► Forskningsrådet 

► Telemark fylkeskommune

► Destinasjonsselskapene (reiseliv)
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Kort informasjon om hovedaktører (1/5)

Vest-Telemarkrådet
Vest-Telemarkrådet er regionalt samarbeidsorgan for kommunane 

Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. Rådet løyser 

felles spørsmål for dei deltakande kommunane, og står som 

koordinator for ei rekkje samarbeidstiltak i regionen. Vest-

Telemarkrådet har ei viktig rolle innan kontakt og samarbeid med 

stat, fylkeskommune, regionråd og andre organisasjonar.

Vest-Telemarkrådets formål

Vedtektenes § 2 Formål sier:

Vest-Telemarkrådet skal vere eit samarbeidsorgan for dei 

deltakande kommunane på alle område og alle plan, og skal vere 

eit organ for løysing av felles spørsmål og oppgåver for dei

same kommunane.

Tinget er det høgaste organet i det formelle samarbeidet mellom 

dei seks kommunane i Vest-Telemark. Rådet driftar samarbeidet 

etter dei retningsliner som tinget vedtek.

Ordførarane i dei seks Vest-Telemarkkommunane utgjer Vest-

Telemarkrådet, Saman med regionrådsleiaren skal rådet stå for 

den daglege drifta av regionssamarbeidet i Vest-Telemark.

Vest Telemark tinget: Tinget kjem saman minst to gonger i året. 

Dei vedtek arbeidsprogram og budsjett for komande år.

Seljord kommune

Antall innbyggere i kommunen: 2 979

Årsverk til næringsutvikling: 0,25 ÅV

Årsverk til reiseliv: 0,15ÅV

Årsverk til plan: 0,7 ÅV

Antall selskap i kommunen med omsetning over 5 mill kroner i 

2015: 20

Tokke kommune

Antall innbyggere i kommunen: 2 228

Årsverk til næringsutvikling: 0,4 ÅV

Årsverk til reiseliv:1 ÅV

Årsverk til plan: 0,2 ÅV

Antall selskap i kommunen med omsetning over 5 mill kroner i 

2015: 17

Kommunene samlet

Antall innbyggere i kommunene: 10 444

Årsverk til næringsutvikling: 2,3 ÅV

Årsverk til reiseliv: 1,9 ÅV

Årsverk til plan: 3,05 ÅV

Antall selskap i kommunen med omsetning over 5 mill 

kroner i 2015: 97

Kommunene

Fyresdal kommune

Antall innbyggere i kommunen: 1 319

Årsverk til næringsutvikling: 0,6 ÅV

Årsverk til reiseliv: 0,2 ÅV

Årsverk til plan: 1,0 ÅV

Antall selskap i kommunen med omsetning over 5 mill kroner i 

2015: 13

Nissedal kommune

Antall innbyggere i kommunen: 1 476

Årsverk til næringsutvikling: 0,6 ÅV

Årsverk til reiseliv: 0,2 ÅV

Årsverk til plan: Ca. 0,5 ÅV

Antall selskap i kommunen med omsetning over 5 mill kroner i 

2015: 16

Kviteseid kommune

Antall innbyggere i kommunen: 2 442

Årsverk til næringsutvikling: 0,45 ÅV

Årsverk til reiseliv: 0,35 ÅV

Årsverk til plan: 0,65 ÅV

Antall selskap i kommunen med omsetning over 5 mill kroner i 

2015: 31
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Kort informasjon om hovedaktører (2/5)

Vest-Telemark næringsutvikling AS (VTNU)

Vest-Telemark Næringsutvikling AS er i vedtketene definert som 

regionalt næringsutviklingsselskap i Vest-Telemark. 

Siden 1995 har selskapet jobbet med regionale utviklingsprosjekter. 

VTNU er i hovudsak oppdragsfinansiert og påtar seg 

rådgivning/konsulentoppdrag og prosjektledelse. Mange av VTNUs 

oppdrag er oppdrag for kommunene i regionen. 

Opprinnelig var kommunene i Vest-Telemark og noen private aktører 

med på eiersiden, men Vest-Telemark Næringsutvikling AS er i dag 

100 % eid av Vest-Telemark Næringsbygg AS (VTN). 

Tjenester VTNU tradisjonelt har levert er bl.a.

► Næringsutvikling, rådgivning og etablerertjenesten (frem til 2017)

► Reiselivsutvikling

► Utbygging av infrastruktur

► Drift av Vest-Telemark Næringsbygg

► Innkjøpssamarbeid i Vest- og Midt-Telemark

VTNU’s formål er ihht. Vedtektene følgende:

Styrkje og vidareutvikle næringslivet i Vest- Telemark 

regionen. Dette skal skje ved å yte bedriftsrådgjevings- tenester, ved 

å ta initiativ til og gjennomføre bedriftsretta prosjekt, regionale 

utviklingsprosjekt og oppgåver av næringspolitisk 

karakter. Samarbeidsprosjekt på tvers av kommunegrensene skal 

prioriterast. Som regionalt næringsutviklingsselskap vil selskapet ha 

eit særleg ansvar for å fremja regionen sine interesser. Dette gjeld på 

det næringspolitiske området, men og med tanke på å gje 

næringslivet samla best mogleg rammevilkår å arbeide under.

Vest-Telemark næringsbygg AS (VTN)

Vest-Telemark Næringsbygg (VTN) sitt formål er ihht. Vedtektenes §

3 følgende: 

VTN as sitt føremål er, i samarbeid med andre aktørar, å styrke og 

vidareutvikle næringslivet i regionen.  

Innafor kommunane Nissedal, Fyresdal, Tokke, Kviteseid, Seljord, 

Vinje, Hjartdal og Drangedal skal VTN as vere med å skape grunnlag 

for vekst og utvikling ved å delta i ulike typar næringsbyggprosjekt, 

samt andre aktuelle selskap og verksemder.  I samband med dette 

kan det også ytast teknisk og økonomisk rådgjeving.

Eierstrukturen for Vest-Telemark næringsbygg er beskrevet i figur på 

side 18. Vest-Telemark næringsbygg er også medeier i en rekke 

selskap og har 100% eierandel i VTNU AS. Strategien for selskapet 

er: 

Reising av nye næringsbygg skal ha førsteprioritet for selskapet sitt 

arbeid. Det betyr at overtaking eller innkjøp av eksisterande bygg er 

lite aktuelt.

► Så snart leigetakarane har økonomisk evne og ynskje, skal dei kunne få 

overta bygga der dei har verksemda si.

► Ved sal skal overtakingsprisen ikkje settast lågare enn at kapitalen i 

selskapet kan vedlikehaldast og ha positiv utvikling

► Fellestiltak som næringshagar skal ha prioritet

► Selskapet skal ha nær dialog med stat, kommunar og lokalt næringsliv 

om behovet for nye bygg.

► I prinsippet skal det ikkje reisast nye bygg før det er leigeavtaler på minst 

3/4 av leigearealet. I særskilte høve kan større areal stå ledig dersom det 

kommersielt er forsvarleg.

► Selskapet kan involvere seg i bygging av sentrumsnære leileghetar 

berekna for utleige til einslege, unge arbeidstakarar. Dette skal skje i 

nært samarbeid med kommune og Husbanken.

► Selskapet skal ta aktivt del i gjennomføring av tiltak i strategisk 

næringsplan der dette er naturleg

► Bygge opp eit sikkert driftsgrunnlag gjennom god forretningsdrift og 

tilstrekkeleg eigenkapital i selskapet.

(informasjon hentet frå selskapets nettside)

Vest-Telemark næringsforum (VTNF)

Næringslivet i regionen har organisert seg i eit næringsforum (VTNF) 

som i dag består av nær 110 bedrifter som representerer omlag 40 % 

av sysselsettingen i privat sektor i regionen. Ifølge nettsidene til 

VTNF er følgende en beskrivelse av VTNFs arbeid

► «Vest-Telemark Næringsforum er eit næringspolitisk organ og ein 

møteplass for å fremje kompetanse og nettverksbygging mellom 

medlemmene.«

► VTNF deltek i ulike prosessar inn mot offentlege aktørar. Vi utalar 

oss i høyringar både kommunale, regionale, fylkeskommunale og 

nasjonale på aktuelle saker. Gjennom å vere medlem i VTNF har 

verksemdene ei større stemme og kan sei si meining og med det 

påverke utviklinga.

► VTNF er:

– Eit organ som jobbar for betre rammevilkår for di verksemd, i 

din region

– Eit kontaktpunkt for å påverke lokale, regionale og nasjonale 

styresmakter i næringsarbeidet

– Jamleg informasjon om viktige og relevante næringslivssaker 

for Vest- Telemark.

– Tilbod om ei rekkje kurs og kompetansehevande tiltak, 

konferansar, medlemsmøter med meir

– Tilgang til eit større nettverk og fagmiljø innanfor ulike 

bransjar

– Deltaking i strategiske planar og prosjekt for heile regionen»
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Kort informasjon om hovedaktører (3/5)

Seljord næringshage (lokalisert i Seljord)

Selskapet Seljord Næringshage AS ble etablert i mai 2014. Eierne er  

privat næringsliv og Seljord kommune.

Hensikten med næringshagen i Seljord er å skape innovasjon, vekst 

og utvikling for bedrifter som er i en start og/eller vekst fase og som 

har behov for rådgivning og kompetanse for å nå sine mål. Dette 

ønsker en å oppnå ved å samle flere bedrifter under samme tak, der 

synergier fra et større fagmiljø og kompetansemiljø,  sammen med 

tilrettelagt infrastruktur gir grobunn for ønsket utvikling.

Seljord Næringshage AS er medlem av Næringshageforeninga som 

er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Det er opprettet et eiendomsselskap, SN Eigedom AS, som skal 

utvide og bygge om Telebygget (dagens næringshage). SN Eigedom 

er eid av Vest-Telemark næringsbygg, Seljord kommune og en rekke 

private aktører. Det er planlagt 73 kontorplasser fordelt på ca 2500 

kvm i bygget.

Fyresdal næringshage (lokalisert i Fyresdal)

Fyresdal næringshage åpnet høsten 2014. Den daglige driften av 

Fyresdal næringshage utføres i dag av Silva Consult AS.

Fyresdal næringshages visjon er å være et framtredende 

kompetansemiljø innen bioøkonomi for bedre utnyttelse av 

ressursene og dermed mer bærekraftig vekst. 

Visjonen er å skape ny bærekraftig sysselsetting.Filosofien er ifølge 

næringshagen at at ved å samle kompetansebedrifter og 

ressurspersoner på et sted kan man lære av hverandre og utnytte 

hverandres kunnskap og fortrinn med den hensikt å skape vekst og 

utvikling. Målet er at nye forretningsideer skal ha gode vekstvilkår i 

næringshagen og at kulturen der skal preges av kreativitet, 

nysgjerrighet, pågangsmot og raushet.

Bygget Fyresdal næringshage er eid av FN Eigedom. FN Eigedom er 

eid av privat næringsliv, Fyresdal kommune og Vest-Telemark 

næringsbygg AS. Vestfløyen av bygget sto ferdig med 40 

kontorplasser høsten 2014 mens Austfløyen med ytterlegare 40 nye 

kontor sto ferdig i oktober 2016. Bygget huser idag både privat og 

offentlig sektor med både private bedrifter, kommunen og kirken i ett 

og samme bygg.

Telemark næringshage (TNH) (lokalisert i 

Kviteseid)

Kviteseid Næringshage AS ble etablert i januar 2012, skiftet navn 

først til Vest-Telemark Næringshage AS og deretter til Telemark 

Næringshage AS i august 2016.Telemark næringshage er den 

eneste SIVA-næringshagen i fylket. SIVA står for Selskapet for 

Industrivekst SF (statsforetak) og er en del av det nasjonale 

virkemiddelapparatet for innovasjon. Formålet er å stimulere til 

utvikling og vekst i næringshagebedriftene, samt  å legge til rette for 

gründere og være aktiv i arbeidet med å etablere og utvikle 

høgkompetansearbeidsplasser i regionen. Selskapet har ikke 

økonomisk vinning som formål og har per i dag tre hovedfunksjoner:

1) Gjennomfører av SIVA næringshageprogram gjennom å levere 

tjenester til eksisterende bedrifter gjennom SIVA sitt 

næringshageprogram.  I slike tilfeller dekker Staten (gjennom 

SIVA) delar av kostnadene for den enkelte bedrift. Eksempler på 

bistand til eksisterende bedrifter gjennom SIVA-programmet: 

søknader, forretningsutvikling, markedsarbeid, rekruttering, 

kompetanseutvikling, Formidling av kontakt med andre aktører 

f.eks. knyttet til finansiering, forskning, o.l.

2) Tilrettelegge for lokale bedrifter med fellesløsninger på praktiske 

kontorbehov og behov for spesialkompetanse som regnskaps-

føring, advokat, revisor, IT-løsninger etc.

3) Fra 2017 er Telemark næringshage leverandør av 

etablerertjenester på vegne av kommunene i Vest-Telemark.

Selve bygget Telemark næringshage er eid av  Vest-Telemark 

næringspark AS som igjen er eid av VTN, Kviteseid kommune og 

Telemark næringshage AS.

Generelt om næringshager
Hensikten med SIVA næringshager er å samlokalisere utviklingsorienterte bedrifter for å fremme vekst, samarbeid og utvikling. I næringshagen skal bedriftene få tilgang til kompetanse, nettverk og et faglig og sosialt 

fellesskap. Næringshagen skal skape verdi for bedriftene, lokalsamfunnet og det regionale næringslivet. Privat næringsliv bør alltid være pådrivere til prosessen rundt etablering og utvikling av en næringshage. Kun 

noen få næringshager er såkalte SIVA næringshager. SIVA gir en basisfinansiering til næringshager som deltar i programmet (se mer info under Telemark næringshage).
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Kort informasjon om hovedaktører (4/5)

Destinasjonsselskapene

Det organiserte reiselivet i Telemark består i dag av Visit Telemark 

på overordnet fylkesnivå i samarbeide med 7 lokale 

destinasjonsselskap som dekker en del av kommunene i Telemark:

► Visit Grenland AS

► Visit Kragerø AS

► Reisemål Bø AS

► Rauland Turist AS

► Visit Rjukan AS

► Møtestad Seljord AS

► Visit Vrådal SA

Av disse er de fleste medlemsorganisasjoner med unntak av Visit 

Grenland som er kommunalt finansiert. Kommunene bidrar til 

finansiering både av de lokale destinasjonsselskapene og til Visit 

Telemark AS.

De lokale destinasjonsselskapene ivaretar i større grad en lokal 

vertskapsrolle mens Visit Telemark i større grad koordinerer og 

gjennomfører større nasjonale og internasjonale markedskampanjer. 

Utover dette jobber alle destinasjonsselskapene med en del av de 

samme oppgavene, som medlemspleie, kompetanseutvikling, 

produktutvikling, web og annen synlighet ut mot markedene.

Det vises til side 11 for utdypende informasjon.

. 

Kilde: «Modell reiselivsorganiseringen i Telemark», vedlegg til politisk 

sak

Dalen næringshage (lokalisert på Dalen)

I følge det opprettede driftsselskapet for Dalen næringshage er 

formålet:

Selskapets verksemd er: Eit selskap som har som målsetting å drive

næringshage i Tokke og anna som naturleg fell saman med dette.

Videre fremgår det at målet for næringshagen er å gjennom 

utviklingsarbeid skape vekst og nye arbeidsplasser i eksisterende 

arbeidsliv på Dalen og etablere nye bedrifter lokalt.

Det er ikke etablert et eget eiendomsselskap for næringshagen. En 

eventuell ny næringshage på Dalen er ikke bygget eller i drift. 

Opprinnelig var planen å starte bygging av næringshage i 2015. 

Prosessen ble imidlertid av ulike årsaker forsinket.

Driftsselskapet for næringshagen er imidlertid som nevnt stiftet. 

Dalen næringshage AS eies av Tokke kommune, Scana Mar-EL AS, 

Olav Solvang AS, Dalen næringssamskipnad AS, Fysio Vital AS 

samt 5 andre mindre aksjonærer.
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Kort informasjon om hovedaktørene (5/5)
Hovedstrukturene: Kommunene, VTN, VTNU, næringshagene og Vest-Telemarkrådet

Fyresdal 

kommune

Kviteseid 

kommune

VTN AS

(Vest-Telemark 

næringsbygg) 

Nissedal 

kommune

Seljord 

kommune

Vest-Telemark 

næringsutvikling

(VTNU)

Tokke 

kommune

FN Eigedom AS 
(næringshage- bygg 

i Fyresdal)

Vinje 

kommune

Spare-

banken 

Din

Bjørnar 

Andersen

Hjartdal 

kommune

0,09%

100%

23,67%

0,18%

0,71%

0,76%

24,24%

2,41%2,62% 6,50% 7,94%9,04%

Andre 

eiere (mindre 

eierbrøker)

45,50%

Vest-Telemark 

næringspark AS 

(næringshagebygg i 

Kviteseid)

66,67%

Fyresdal næringshage 

AS (driftsselskap) øvrige 

eiere:

• FAUN Naturforvaltning

• Fyresdal 

næringsorganisasjon

• Karl Rune Hansen

• Telenark Lys

• VTNF

Seljord næringshage 

AS (driftsselskap) øvrige 

eiere:

• Telebygget Seljord AS

• JOS Holding AS

• Seljord Regnskapsservice 

AS

• Astono AS

• Adaptiv Arkitektur AS

• VTNF

Telemark næringshage AS
(driftsselskap) øvrige eiere:

• SIVA SF

• Kviteseid næringslag

• Hauglid Eiendom AS

• Wisland Wear AS

• Vest telemark økonomi og rekneskap

• NC-Spektrum

• Nordbø Software AS

• Sverre Ruud Manufaktur AS

31,37%

1,88%

36,67%
29,29%

46,15%

23,26%

SN Eigedom AS 
(næringshage-bygg 

i Seljord)

42,85%

14,28%

Dalen næringshage AS 
(driftsselskap) øvrige eiere:

• Scana Mar-El AS

• Olav Solvang AS

• Dalen næringssamskipnad

• Fysio Vital AS

• Olea eiendom AS

• Dalen mekaniske produksjon AS

• Vest-Telemark Rekneskapsservice AS 

• Einar Hovden

• Andre

41,67%

4,62%

Vest-Telemarkrådet er et interkommunalt samarbeid mellom de 6 Vest-Telemarkkommunene (§27-samarbeid)

Eiendomsselskaper for næringshagebygg Driftsselskaper for næringshager Kommunale utviklingsselskaper

23,25%

Kommuner Private aktører
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Komplekse selskaps- og eierstrukturer

Som det fremgår av figuren på forrige side er det over tid utviklet 

relativt komplekse selskaps- og eierstrukturer knyttet til 

næringsutviklingen i Vest-Telemark. 

Over tid er det blitt slik at en enkelt kommune har eiendeler inn i ett 

selskap via mange ulike datterselskap. Dette er ikke uvanlig, men 

krever ryddighet i styringslinjer og ikke minst rolleforståelse hos 

ledere, politikere og styrerepresentanter i de ulike selskapene siden 

det fort vil dukke opp interessekonflikter og habilitetsproblematikk. På 

generelt grunnlag vil det med mange selskaper med offentlig 

eierskap på kryss og tvers ofte også dukke opp problemstillinger 

knyttet til lov om offentlige anskaffelser ved kjøp av tjenester mellom 

de ulike selskapene. 
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Andre aktører – Etablererkontoret/etablerertjenesten

Etablererkontoret i Vest-

Telemark/Etablerertjenesten

(kommunalt finansiert tjeneste levert av TNH)

Etablererkontoret i Vest-Telemark er et gratis tilbud til de som vil 

etablere næring i en av de 6 Vest-Telemarkkommunene (Vinje, 

Tokke, Seljord, Kviteseid, Fyresdal eller Nissedal)

Fra Januar 2017 leveres denne tjenesten av Telemark næringshage 

AS  på vegne av hver av de 6 kommunene og gjennom samarbeidet i 

Etablererkontoret telemark. 

Fra 2017 har etablerertjenesten i Vest-Telemark kontortid med drop-

in mulighet fra kl. 10:00 – 14:00 en dag annenhver uke i hver 

kommune (eks.: annenhver tirsdag fra 10-14 i Seljord).

I gjennomsnitt bruker etablerertjenesten ca 3 timer til hver etablerer, 

men tilpasser etter behov. 

Frem til 2017 finansierte kommunene etablerertjenesten med til 

sammen 420.000 kroner. I tillegg bidro Telemark fylkeskommune 

med 300.000 slik at tjenesten til sammen ble finansiert med 720.000. 

Frem til 2017 var det VTNU som hadde oppdraget med å levere 

denne tjenesten på vegne av kommunene.

Fra 2017 er det Telemark næringshage AS som har oppdraget med 

etablerertjenesten. Kommunene betaler via Vest-Telemarkrådet 

næringshagen til sammen 450.000 for å levere denne tjenesten.

Etablererkontoret Telemark

Etablererkontoret Telemark er et fylkesdekkende tilbud om gratis 

veiledning til de som ønsker å starte egen bedrift eller til de som 

er nystartet og har spørsmål eller behov for bistand.

Etablererkontoret Telemark består av 4 kontorer som er 

samlokalisert og/ eller samorganisert med næringsutviklings-

selskapet i sin region. Kontorene skal gi et likelydende tilbud over 

hele fylket er kommunene og Fylkeskommunens 

førstelinjetjeneste for etablererveiledning

Intensjonen er at Etablererkontorene skal samarbeide seg 

imellom og dele kompetanse over regiongrensene slik at 

etablererkundene kan dra nytte av kompetansen fra hele 

nettverket.

Etablererkontorene skal ha et nært samarbeid med Telemark 

Fylkeskommune,  Innovasjon Norge og Ungt Entreprenørskap. 

Andre samarbeidspartnere er blant annet Nav og de forskjellige 

Inkubatorene og Næringshagene.
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Kommunenes ressursbruk og 
arbeid i næringsutvikling/reiseliv
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Kommunal ressursbruk til tilrettelegging og bistand til 
næringslivet

Det er naturlig å gi et overordnet blikk på kommunens ressursbruk innenfor området selv om vurdering av 

ressursbruk ikke er hovedformålet med oppdraget. Det er i rapporten ikke tatt stilling til hvorvidt det brukes 

for mye eller for lite ressurser på næringsutvikling fra kommunene side, men hvordan ressursene kan 

utnyttes for å gi bedre resultater enn i dag.

Det presiseres at en relativt høy andel av utgiftene ikke finansieres gjennom ordinært 

rammetilskudd/kommunebudsjett, men via øremerkede tilskudd, konsesjonskraftinntekter, næringsfond 

osv. 

I kommunale regnskaper føres utgifter og inntekter til næringsutvikling i hovedsak på regnskapsfunksjon 

325.Figuren til venstre viser kommunale brutto driftsutgifter per kommune og samlet i perioden 2011-2015 

(tall for 2016 er foreløpig ikke offisielle). 

Som det fremgår ble det brukt om lag 18,3 mill. kroner til dette formålet i Vest-Telemarkkommunene 

(ekskl. Vinje kommune) i 2015. Det samlede beløpet har vært relativt stablit de siste årene. 

I gjennomsnitt bruker kommunene 20 % av brutto driftsutgifter til dette formålet til lønnsutgifter til 

kommunalt ansatte. I alle kommunene utgjør lønnsutgiftene mellom 15% og 30%. Dette innebærer at 

mesteparten av kommunal ressursbruk til næringsutvikling er knyttet til tilskudd til andre (bedrifter, 

næringshager el.l.). 

Samlet utgjorde lønnsutgiftene på området ca 3,6 mill. kroner til sammen i de 5 kommunene, 

tilskudd,overføringer og kjøp av varer og tjenester (f.eks. kjøp av tjenester fra VTNU, konsulentselskaper 

o.l.) utgjorde mesteparten av de øvrige driftsutgiftene. 

Bidrag fra aktører som Innovasjon Norge, SIVA, Telemark fylkeskommune, Forskningsrådet osv. er ikke 

omtalt med tanke på ressursbruk, kun vedrørende grenseoppganger og samarbeid og den kompetanse de 

kan bidra med som supplement til kommunenes næringsarbeid. 

2068 2642 2074 2707 2460

3561
3536

3965
4117

3851

1524
1589 1877

2042 2928

4556 3816 3898

4883
5088

3598

7339
5446

4514 3977

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

BRUTTO DRIFTSUTGIFTER TIL 
TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR 

NÆRINGSLIVET

Tokke

Fyresdal

Nissedal

Kviteseid

Seljord

Sum:

15 307

Sum:

17 260

Sum:

18 263

Sum:

18 304

Sum:

18 922

Kilde: Kostra, 2015
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Kommunal ressursbruk til tilrettelegging for nærings- og 
reiseliv

Kommunalt tilskudd til etablerertjenesten  til Telemark næringshage i 2017, men til VTNU i 2016. Utbetales via Vest-Telemarkrådets fellespott

Bidrag fra aktører som Innovasjon Norge, SIVA, Telemark fylkeskommune, Forskningsrådet osv. er ikke omtalt med tanke på ressursbruk, kun vedrørende grenseoppganger og samarbeid og den kompetanse de kan 

bidra med som supplement til kommunenes næringsarbeid. 

Formål/Aktivitet Seljord Nissedal Fyresdal Kviteseid Tokke

Stillingsressurs næringsutvikling 25 % 60 % 60 % 45% 40 %

Stillingsressurs reiseliv 15 % 20 % 20 % 35% 100 %

Stillingsressurs plan 70 % 50 % 100 % 65% 20 %

Kommunalt driftstilskudd til næringshage, årlig 150 000 0 0 0 0

Kommunalt tilskudd til næringshage, ekstraordinært (2017) 500 000 500 000 0

Næringsfond/Kraftfond til disposisjon 1 900 000 1 450 000 4 180 000 3 400 000 7 300 000 

Benyttes i grove trekk som følger (2017): 4 000 000

Ordinære driftskostnader for næringsarbeid (lønn, sos.utg. reiser, konsulentbistand, avdrag lån, osv) 500 000 650 000 2 180 000 540 000 200 000 

Avdrag på lån 200 000

Annet 1 200 000 800 000 2 000 000 2 860 000 3 100 000

Herunder kostnader/tilskudd til:  (spesifisering av «annet» i linjen over)

Planarbeid 100 000 

Landbrukstilskudd/landbruksformål 200 000 400 000 500 000 

Reiselivstilskudd/reiselivsformål, Turistkontor, inkl. lønnsutgifter oa 400 000 250 000 1 000 000 1 000 000 

Etableringsstøtte/prosjektstøtte/etableringsstøtte til næringslivet (både store og små prosjekt) 500 000 550 000 1 460 000 1 600 000
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Næringslivets oppfatninger
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Generelle oppfatninger om kommunenes arbeid innenfor 
næringsutvikling og reiseliv

I FAFO-rapporten; ”Kommunen som samfunnsutvikler – drivere og 

hindringer for næringsutviklings- og sysselsettingsarbeid”, 

dokumenteres et gjennomgående misforhold mellom hvordan 

næringsledere og kommunenes ledelse vurderer kommunenes 

næringslivstjenester. Her er noen eksempler fra rapporten:

– kun 15 % av næringslivslederne mener 

kommuneorganisasjonen har en god/meget god forståelse for 

næringslivets behov, mens hele 82 % av 

rådmenn/næringsansvarlige mener at denne forståelsen er 

godt/meget godt på plass i kommunene.

– 20 % av næringslivslederne mener kommunens 

reguleringsplaner er godt/meget godt tilpasset næringslivets 

behov, mens 70 % av de kommunale lederne mener dette er 

godt/meget godt ivaretatt.

– 18 % av næringslivslederne mener kommunen har rask 

saksbehandling på saker som angår næringslivet, mens 78 % 

av kommunens egne ledere mener de leverer rask 

saksbehandling til næringslivet.

Kilde: Distriktssenteret og FAFOrapporten ”Kommunen som 

samfunnsutvikler – drivere og hindringer for næringsutviklings- og 

sysselsettingsarbeid”

I 2009 gjorde NORUT Tromsø en omfattende kartlegging av 

kommunens rolle som samfunnsutvikler. Også her ga ordførere 

og rådmenn seg selv gode karakterer i samfunnsplanlegging og 

næringsutvikling. I rapporten heter det imidlertid blant annet:

– «Kommunene mener generelt at de har relativt god 

kompetanse på områder som har betydning for lokalt 

utviklingsarbeid, … Denne oppfatningen utfordres sterkt av 

synspunkter fra eksterne aktører som kommunene 

samarbeider med.»

Igjen ser vi altså at kommunal sektors oppfatning av egne 

tjenester og rolle ikke stemmer med hvordan den oppleves fra 

utsiden av rådhusene.

Kilde: Distriktssenteret og henvisning til NORUT Tromsø

Flere undersøkelser har vist at det ofte er et stort sprik mellom 

hvordan kommunene selv oppfatter sitt næringsarbeid og hvordan 

næringslivet oppfatter det (se bokser til høyre).

Med bakgrunn i dette har oppdraget inneholdt en kartlegging av både 

næringslivets oppfatning og kommunenes egen oppfatning av det 

kommunale næringsarbeidet. Resultatene av kartleggingen er 

presentert på de neste sidene og sammenstilt og oppsummert i en 

SWOT-analyse. 

https://48vlpl2642pa30ejq72t9ozh-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2013/02/fafo-rapport-2012.pdf
https://48vlpl2642pa30ejq72t9ozh-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2013/02/fafo-rapport-2012.pdf
https://48vlpl2642pa30ejq72t9ozh-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2013/02/norut_rapport_8_2009.pdf
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Kommunene og næringslivets oppfatninger av 
kommunenes arbeid for næringsutvikling og reiseliv

I hovedsak har kommunene på både politisk og administrativt nivå et relativt likt bilde av nåsituasjonen. 

Hovedtrekkene kan oppsummeres som følger:

► Næringskollegiet fungerer bra som diskusjonsarena og arena for erfaringsutveksling

► Relativt lik oppfatning blant rådmenn og næringssjefer/næringskollegiet i hvordan det jobbes og hva 

som fungerer bra og evt mindre bra

► Ordførere er i flere kommuner den personen i kommunen som jobber mest proaktivt utadrettet med 

konkret næringsutvikling

► Generelt mer fokus på nyetableringer enn på eksisterende næringsliv i de fleste kommunene

► Generelt positiv holdning til samarbeidsforholdende mellom kommunene på rent  administrativt nivå, 

mer krevende og mindre lojalitet til felles beslutninger på politisk nivå

► Med næringsutvikling i kommunene forbindes ofte saksbehandling og forvaltning av næringsfond, 

fordeling av tilskudd etc. samt noe bedriftsrådgivning

► Generell oppfatning av uklarheter omkring VTNUs rolle og rammebetingelser. 

► Oppleves til dels som en utfordring at eksterne oppfatter VTNU som kommunenes næringsselskap på 

lik linje med Midt-Telemark næringsutvikling og Vekst i Grenland

► Vest-Telemark næringsutvikling er over tid blitt vesentlig svekket som følge av kommunenes ønsker 

om å ha næringsutviklerrollen i egen organisasjon. Som følge av manglende felles vilje til å bedre 

VTNUs rammebetingelser bør VTNU enten integreres i VTN eller avvikles. 

► Litt usikkerhet omkring næringshagenes rolle i fremtidig næringsutviklingsarbeid og hvordan disse kan 

utnyttes best mulig, men generelt stor positivitet knyttet til næringshagene

► Store variasjoner i kommunene i hvor offensivt og utadrettet de jobber med næringsutvikling og reiseliv 

både hva gjelder direkte bistand til enkelt bedrifter/etableringer og økonomisk støtte i form av 

lån/garantier og tilskudd.

► Oppfattes at Vest-Telemarkrådet ivaretar fellesatsinger av større betydning (f eks knyttet til 

infrastruktur). I tillegg ivaretas en del samarbeidsprosesser gjennom næringskollegiet.

► Det oppleves nesten alltid utfordrende og mye drakamper og varierende lojalitet til beslutninger i 

lokaliseringsspørsmål

I hovedsak har næringslivet disse oppfatningene knyttet til næringsutvikling og reiselivsarbeidet i 

kommunene

► Uklare roller hos aktørene. Bedriftene er usikre på hvor de skal gå med hvilke spørsmål. Delt om det er 

naturlig å henvende seg til næringshage eller kommune (næringssjef/konsulent). Kommunene 

oppleves i utgangspunktet positive til å hjelpe

► Kompetansenivået til å hjelpe etter en oppstartsfase er for lavt. Kompetanse om ulike 

finansieringskilder, støtteordninger osv er for lavt hos alle aktørene. Oppfattes at eksterne 

konsulentselskaper er de som kan bistå med dette, men vet ikke hvem man skal henvende seg til. 

Næringsapparatet i kommunene ikke god nok kunnskap om hvor man bør henvende seg videre mtp 

søknader, tilskuddsmilder el.l.

► Næringssjefene er i større grad til for kommunen selv og forvaltningsoppgavene enn for å proaktivt 

UTVIKLE næringslivet. 

► Næringssjefene har i praksis liten (ingen) fullmakter og blir derfor i stor grad en saksbehandler for 

rådmann og ordfører i tillegg til å være en førstelinjetjeneste.

► Vest-Telemarksamarbeidet fungerer godt så lenge man er enig, men hver kommune trekker i sin 

retning når det kommer til stykket (og særlig når man nærmer seg lokaliseringsspørsmål)

► Kommunene er i hovedsak ekspeditte i både plansaker og byggesaker. Lite som skaper utfordringer for 

næringslivet i denne type saker

► Kommunene bevilger (i hovedsak) relativt lett tilskudd og uten særlige krav til rapportering eller 

oppfølging. Det sees som en svakhet at nyetableringer/gründere ikke følges opp i større grad en liten 

stund etter at bevilgningene er gitt. 

► Bedriftsrådgivning bør gis av noen med spesiell kompetanse (etablererkontor i starten) rådgivning etter 

dette må gis av andre med god kompetanse. Per i dag ikke god nok kompetanse på dette i regionen

► Vest-Telemark næringsbygg oppfattes å være en viktig utviklingsaktør innenfor næringseiendom i 

regionen både nå og tidligere. 

► Næringshagene gir en ny situasjon i flere av kommunene. Gjør at det blir enda flere aktører og mer 

uoversiktlig. I noen av kommunene er næringshagen det naturlige stedet å henvende seg vedrørende 

næringsutvikling.

Kommunenes oppfatning Næringslivets oppfatning

Kartleggingen er gjennomført i hver enkelt kommune og deretter sammenstilt, systematisert og oppsummert i felles funn for de fem kommunene
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Nærings-/reiselivet selv oppgir at de mangler 

kompetanse i egne rekker, men også kompetanse 

om hvem de kan gå til med ulike spørsmål. Dette 

kan dreie seg om ulike kompetanser der noen 

krever spissing, f.eks. økonomi, offentlige 

anskaffelser, skatt/avgift, investeringsanalyser, 

markedskartlegging, styring av egen virksomhet 

el.l.. Flere områder har temaer som er relativt 

universelle bør derfor kunne «undervises» på tvers 

av bransjer. Denne type kompetanseheving kan 

kommunene være initiativtaker til. Dette betyr ikke 

nødvendigvis at kommunen må dekke kostnader 

knyttet til slike kurs, men f.eks. kan kartlegge hvilke 

type kurs næringslivet ønsker og ta initiativ overfor 

kommersielle aktører som selv må ta risikoen 

knytte til evt oppmøte og kursavgift.

Ved ytterligere behov for spissing og kunnskap om 

hvilke aktører som kan bistå, så bør dette være en 

type kompetanse som også kan ligge til en av 

løsningene nevnt i neste punkt (3)

Næringslivets innspill til forbedringer til arbeidet med 
næringsutvikling og reiseliv i Vest-Telemark (1/2)

Gjennom prosessen er det kommet frem informasjon og innspill som kan være gode innspill til hvordan kommunene i Vest-Telemark i fremtiden kan forbedre seg og i enda sterkere 
grad bidra til næringsutvikling og styrking av reiselivet  i kommunen og regionen. Disse innspillene er i stor grad uavhengig av hvilket organisatorisk alternativ som er valgt og vil 
derfor være gode innspill til videre arbeid uavhengig av hvilke beslutninger som tas knyttet til organisering og samarbeid.

► Nærings- og reiselivsaktørene i flere av 

kommunene etterlyser en arena der de kan bli 

bedre kjent med nærings-/reiseliv i egen 

kommune (og i neste runde i regionen). 

► Bedre kjennskap til lokale aktører kan bidra til 

bedre samarbeid både 

1. horisontalt (konkurrenter som slår 

seg sammen, differensierer sine 

produkter eller samarbeider om 

større anbud eller prosjekter.

2. Vertikalt. Samarbeid i 

leverandørkjeden gjennom 

leveranseavtaler/faste kundeforhold 

som gir økt forutsigbarhet eller 

samarbeid i verdikjeden som gir økt 

konkurransekraft i større anbud der 

totalleveranser forventes

► Tettere samarbeid mellom bedrifter kan også gi 

økt innsikt og kompetanse knyttet til markeds-

mekanismer, effektivitet, regelverk, økonomi 

osv.osv. 

► Kommunen bør være initiativtaker til et slikt fora

Kommunene bør drive proaktivt 

arbeid for både nærings- og 

reiselivsutvikling og være en 

fasilitator for utvikling

► Næringslivet er svært tydelig på at noe av det beste 

kommunene kan gjøre for lokalt/regionalt 

næringsliv er å kjøpe varer og tjenester fra 

leverandører i egen region. Ny lov om offentlige 

anskaffelser gjeldende fra 1.1.2017 gjør 

kommunenes handlingsrom på dette området 

større.

► Bedriftene opplever at det er lav kompetanse både 

hos kommunene og næringslivet i regionen på 

dette feltet. De ønsker derfor at kommunene skal 

bli bedre innkjøpere slik at de lærer hvordan de kan 

bruke regelverket på en god måte som gjør det 

lettere for lokalt næringsliv å delta i og vinne 

konkurranser.

► De ønsker også at det gjennomføres kurs i 

offentlige anskaffelser  og særlig det som går på 

tilbudsutforming og absolutte krav i anskaffelsene. 

Tanken er at dette vil gjøre lokale leverandører 

bedre rigget til å levere tilbud og vinne 

konkurranser på kommunenes utlysninger.

1

I møter med nærings- og reiselivet er dette den 

«mangelen» som er påpekt flest ganger. Fra 

bedriftenes side er det et ønske om at det i 

regionen bør finnes en ressursperson man kan 

henvende seg til med spørsmål knyttet til tilskudds-

og støtteordninger,  FoU-prosjekt o.l. 

Vedkommende trenger ikke å ha kompetanse om 

«alle» ordninger, men bør ha meget god oversikt 

over hvor man kan henvende seg for å få mer 

informasjon om støtteordninger innenfor ulik 

områder, søknadshjelp, osv.

Dette kan ivaretas på to måter:

1. En særskilt dedikert stillingsressurs der man 

spesifikt rekrutterer noen med denne type 

kompetanse

2. En ressurs (f.eks. en fra kommunens 

næringsapparat) som har ansvar for å skaffe 

til veie en oversikt over relevante aktører, 

både offentlige og private som kan bistå i ulike 

typer saker relatert til dette

Den første løsningen gir det beste tilbudet til 

bedriftene. Den andre løsningen er minst 

ressurskrevende 

Det bør finnes spesifikk 

kompetanse om støtte-

ordninger og søknads-

muligheter i nærings-

utviklingsapparatet

Kommunene bør bistå 

med/koordinere 

kompetanseheving innenfor 

enkelte områder

3
Kommunene bør etterstrebe å 
kjøpe varer og tjenester lokalt 
så langt regelverket tillater det

42
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En næringshage skal kunne romme mange ulike 

type bedrifter fra ulike bransjer nettopp fordi en 

næringshage er tenkt å være et utviklingsmiljø med 

ulike kompetanser og fagområder. 

På den annen side er det viktig at hver 

næringshage finner sitt spesialområde der de kan 

utvikle mer spisset kompetanse slik at de kan være 

konkurransedyktige på ulike områder og 

konkurrere mot andre miljøer enn de andre 

næringshagene i Vest-Telemark og kanskje til og 

med få anerkjennelse som særlig gode fagmiljøer 

innenfor enkeltområder også på nasjonalt nivå.

Satsingsområder bør fastsettes i et tverrfaglig fora 

bestående av både bedrifter og kommunen og der 

det kan være hensiktsmessig å invitere inn  

fylkeskommunen, Innovasjon Norge og eventuelle 

bransjeorganisasjoner og aktuelle 

forskningsmiljøer.

Næringslivets innspill til forbedringer i kommunalt 
næringsutviklingsarbeid i Vest-Telemark (2/2)

Gjennom prosessen er det kommet frem informasjon og innspill som kan være gode innspill til hvordan kommunene i Vest-Telemark i fremtiden kan forbedre seg og i enda sterkere 
grad bidra til næringsutvikling i kommunen og regionen. Disse innspillene er i stor grad uavhengig av hvilket organisatorisk alternativ som velges og vil derfor være gode innspill til 
videre arbeid uavhengig av hvilke beslutninger som tas knyttet til organisering og samarbeid.

• En del av de eksisterende bedriftene opplever å 

i liten grad bli «sett» av kommunen. De ønsker 

et økt fokus på eksisterende bedrifter, f.eks. 

initiativ fra kommunen til å komme på 

bedriftsbesøk el.l. 

• Dette synes også svært hensiktsmessig med 

bakgrunn i at det generelt er større 

sannsynlighet for å få økt antall arbeidsplasser i 

en eksisterende bedrift sammenliknet med å 

skulle skape dem i en virksomhet i 

etableringsfasen.

Næringsutviklingsapparatet bør 

i større grad fokusere på 

utvikling av eksisterende 

bedrifter

Kommunene bør i større 

grad koordinere sin 

møtedeltakelse

I noen sammenhenger synes det som at 

koordinering av deltakelse fra Vest-

Telemarkkommunene kan forbedres. Dette gjelder 

for eksempel ved infomøter og ulike typer 

invitasjoner o.l. 

Gjennom bedre koordinering kan man både sikre 

deltakelse fra Vest-Telemarkkommunene, 

samtiidig som man kan utnytte ressursene bedre 

med bedre koordinering for å forhindre at flere enn 

nødvendig stiller.

Næringshagene bør i 

fellesskap utvikle ulike 

styrker (komparative 

fortrinn i hver næringshage)

87
Det bør ryddes opp i de 

kommunale aktørene og 

roller og ansvar disse har

5 6

• Det oppfattes uklart hvilke aktører som har 

ansvaret for hva

• Deler av næringslivet anser Vest-Telemark 

næringsutvikling som en konkurrent 

(konsulentselskap) og mener det er uheldig 

at kommunen eier et selskap (via VTN) som 

konkurrerer med lokalt næringsliv og at 

dette gir problemstillinger knyttet til habilitet 

og interessekonflikter

• Næringshagenes fremvekst, SIVAs 

inntreden og ny leverandør på 

etablerertjenesten har gjort VTNUs rolle 

enda mer uklar både internt og eksternt

• Vest-Telemark næringsutvikling AS 

oppfattes av mange å være kommunenes 

næringsutviklingsselskap på samme måte 

som Midt-Telemark næringsutvikling og 

Vekst i Grenland. Dette samsvarer ikke med 

de fleste Vest-Telemarkkommunenes 

oppfatning og ønske (selv om dette 

antakelig var den opprinnelige intensjonen 

(jf.formålet i vedtektene))
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► Kommunene mener de kjenner lokalt næringsliv godt og det er kort vei fra innbygger til 
næringsapparat

► Tett dialog mellom næringssjef/konsulent, rådmann og ordfører i de fleste kommuner

► Næringsutvikling og reiseliv er prioriterte områder i regionen og det brukes samlet relativt mye 
ressurser på dette. Prioriteringen av reiselivet varierer mellom kommunene

► Kommunene har i hovedsak rask saksbehandling innenfor plan- og byggesaker – oppleves sjeldent 
som et stort problem for nærings-/reiselivet

► Godt samarbeid på administrativt nivå kommunene i mellom gjennom næringskollegiet

► Når kommunene gjennom Vest-Telemarkrådet er lojale mot felles vedtak fungerer samarbeidet godt 
og med større påvirkningskraft

► I hovedsak et velfungerende kommunalt eid eiendomsselskap gjennom Vest-Telemark næringsbygg 
AS

Oppsummering av SWOT-analysen av nåsituasjonen

► For eksterne er det et uoversiktlig landskap innenfor næringsarbeidet. Mange aktører og nært 
relaterte oppgaver (uklare ansvarsforhold mellom kommunene, VTNU, VTNF, næringslagene, 
næringshagene og Vest-Telemarkrådet)

► Kommunene fremstår som konkurrenter i deler av næringsarbeidet og til dels også innenfor reiseliv. 
Lite felles kraft til å dra etableringer av en viss størrelse til regionen

► For få kompetansearbeidsplasser til å skape en attraktiv arbeidsregion 

► For lite helhetstankegang og målrettethet når det gjelder sammenhenger mellom samfunnsutvikling, 
bostedsattraktivitet, næringsutvikling og reiseliv. F.eks. viktighet av attraktive nok bomiljø for 
innflyttere/tilbakeflyttere

► Lange avstander og varierende fremkommelighet i regionen gjør pendling noe utfordrende for 
innbyggere i ytterkant av regionen

► Stedvis passivt næringsliv med få aktører som tar initiativ til å vokse og utvikle seg i fellesskap med 
andre og ser nye markedsmuligheter i fellesskap med andre. Noe større offensivitet innenfor reiseliv. 
Lite nettverks – og mulighetsfokus i fellesskap.

► Uoversiktlig landskap innenfor næringsarbeid – mange aktører og tilnærmet like oppgaver

► Uavklarte forhold knyttet til reiselivsorganiseringen – mindre handlekraft i en periode pga usikkerhet

► Kommunens interesse og behov går foran nærings-/reiselivets interesser i næringsutviklingsarbeidet

► Lite offensivt på utviklingsarbeid – lite utviklingsrettet og proaktivt, særlig innenfor næringsutvikling, 
men også innenfor reiseliv. Noe variasjoner mellom kommunene på dette området

► For mye generalistkompetanse innenfor området i regionen - Lite spesialisert kompetanse innenfor 
næringsutvikling og reiselivsområdene. 

► Manglende kompetanse knyttet til tilskudds- og støtteordninger og annen type bistandsmuligheter for 
nærings- og reiselivet

► Lite fokus på felles næringsattraktivitet i Vest-Telemark. Lite satsing mot felles etableringer i regionen 
og for lite felles koordinering om satsingsområder i næringshager osv. samt manglende insentiver for 
å selge inn Vest-Telemark som region

► Hver kommune er «seg selv nærmest». Samarbeidet sprekker ofte i lokaliseringsspørsmål

► Nye næringshager – positivitet og ny attraktivitet. Bedrifter viser at det er mulig å vokse med base i 
Vest-Telemark

► «Ny E134» – nye fremtidige muligheter gjennom kortere avstander og økt gjennomfart. Kortere vei fra 
både sentralt Østland og Vestland til Vest-Telemark

► Reiseliv –allerede økt utbygging gir utviklingsmuligheter for tilknyttede næringer på tvers av grenser

► Høyere konkurransekraft i regionen gjennom digital utvikling (korte avstander ikke lenger like 
vesentlig i alle bransjer). Mulighet for utvikling av flere, attraktive kompetansearbeidsplasser

► Preferanser hos yngre generasjoner har elementer som Vest-Telemark er mer konkurransedyktig på 
enn mange andre regioner (fritid, friluft og natur viktig)

► Innovative offentlige innkjøp. Bruk av regelverket på en (riktig) måte som likevel gir lokale/regionale 
tilbydere fordeler og muligheter til å bli leverandør til kommunene i regionen.

► Utvidet samarbeid mellom lokale aktører kan gi økt konkurransekraft for bedriftene og regionen –
også nasjonalt

► Utnytte muligheter og kunnskap gjennom SIVA-programmet og Telemark næringshage bedre på tvers 
av kommunene

Interne faktorer 
(interne = kommuner/kommunalt eide virksomheter)

Eksterne faktorer
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Forskningsbasert kunnskap om samfunns- og 
næringsutvikling i distriktene

Distriktssenteret er en offentlig virksomhet som jobber for å styrke kommuner og regioners evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn. Distriktssenteret er et 

kompetanseorgan for KMD og sektormyndigheter. Senteret driver ikke egen forskning, men er tilknyttet relevante forskningsmiljø og har god oversikt over forskning på de 

relevante områdene og driver aktiv informasjon om dette. Med bakgrunn i dette anses Distriktssenteret som en oppdatert, troverdig kilde som baserer seg på faktaopplysninger 

og forskning. Distriktssenteret har gjennomført undersøkelser og forskningsprosjekt knytett til kommunenes næringsarbeid og særlig i distriktene. Ifølge distriktssenteret viser 

disse undersøkelsene at næringslivet er i av den oppfatning at kommunene innsats på dette området er av stor betydning, og spesielt viktig i distriktskommuner. 

Ifølge Distriktssenterets vedtekter har det følgende formål, rolle og oppgave:

§ 1 Føremål

Distriktssenteret – Kompetansesenter for distriktsutvikling skal vera ein kunnskaps- og 

erfaringsbase og støttespelar for heilskapleg og berekraftig lokalsamfunnsutvikling i 

distrikta.

§ 2 Rolla og oppgåvene til Distriktssenteret

Distriktssenteret skal ha ei nasjonal rolle innanfor sitt føremål og ansvarsområde. Senteret 

skal vera eit knutepunkt for kunnskapsbygging og -formidling innanfor distrikts- og 

lokalsamfunnsutvikling i brei forstand. Senteret skal medverka til å koordinera og målretta 

utviklingsinnsats gjennom samarbeid, nettverksbygging og arenaer for å dela kunnskap og 

spreia erfaringar. Distriktssenteret skal ha følgjande hovudoppgåver:

– Støtta lokale utviklingsinitiativ i brei forstand gjennom mellom anna 

kunnskapsoverføring, rettleiing og samarbeid med lokale og regionale aktørar.

– Henta inn, systematisera og formidla informasjon om lokale prosjekt og vellukka 

utviklingstiltak i distrikta.

– Skaffa og formidla dokumentasjon om utviklingstrekk og utfordringar i distriktsområda.

Distriktssenteret skal vera eit kompetanseorgan for Kommunal- og regionaldepartementet 

og sektormyndigheiter i samband med utgreiingar og høyringar. Innanfor det faglege 

ansvarsområdet sitt kan senteret òg ta på seg oppgåver for andre departement etter 

nærare avtale med Kommunal- og regionaldepartementet, dersom dette ikkje går ut over 

kjerneoppgåvene til senteret.

Distriktssenteret skal ikkje driva forsking sjølv, men må utvikla samarbeid med relevante 

FoU-miljø. Senteret skal vera ein medspelar for kommunane og fylkeskommunane i 

utviklingsarbeidet deira.

Kilde: Distriktssenterets vedtekter

Ifølge Distriktssenteret viser kartlegging av lokale utviklingsprosjekter og -prosesser og diverse 

utredninger blant annet at:

– tett samhandling mellom næringsliv og kommuneorganisasjonen er avgjørende for å 

lykkes med lokal utvikling. I mange lokalsamfunn er det et stort potensial for bedre 

samhandling. Dette handler først og fremst om å innarbeide en bevissthet i kommunens 

ledelse om viktigheten av å være tett på næringslivet. Dernest handler det om å forankre 

næringsutvikling i langsiktige planer for lokal samfunnsutvikling.

– mange kommuner utnytter i liten grad sin rolle som offentlig utviklingspartner i 

samspill med lokalt næringsliv. Manglende bruk av offentlige forsknings- og 

utviklingskontrakter (OFU) er et eksempel på dette.

– i enkelte kommuner yter bedrifter og næringsliv store, og i noen tilfeller avgjørende 

bidrag (ut over arbeidsplasser og skatteinntekter), til å bygge attraktive lokalsamfunn. 

Kommuner som lykkes med dette gir næringslivet lokalt handlingsrom, og ikke minst sørger 

for at disse prosjektene er godt politisk forankret. Vi erfarer at dette ofte er bedrifter med 

lokalt eierskap.

– god næringsutvikling er i stor grad betinget av enkeltpersoners egenskaper, 

arbeidsform og handlekraft.

– arbeid med næringsutvikling drives svært ulikt både på kommunalt – og regionalt 

nivå, og mellom disse nivåene. Det er ikke grunnlag for å si at en bestemt organisering gir 

den beste næringsutviklingen.

Kilde: Distriktssenteret
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Vurderingskriterier: 
Kjennetegn ved suksessrike distriktskommuner

For å vurdere hvilke alternativer for interkommunalt samarbeid innenfor næringsutvikling som er mest 

hensiktsmessige for de fem kommunene er det nødvendig å legge til grunn både dagens situasjon, klima, 

ønsker og forutsetninger i de fem kommunene. 

Det er imidlertid også viktig å se til andre eksempler for å se hva distriktskommuner som lykkes med 

næringsutvikling har til felles. Det er ikke gitt at en organiseringsmåte som fungerer i andre 

interkommunale løsninger også vil fungere i Vest-Telemark. 

For å likevel sikre at lærdom og erfaringer fra suksessrike disitriktskommuner bringes inn i vurderingene i 

Vest-Telemark er fire kjennetegn ved suksessrike distriktskommuner vektlagt inn i vurderinger av 

alternativene. Alternativer som legger til rette for flest mulig av de fire elementene er vektet inn i 

vurderingen. 

I tillegg er ønsker og innspill fra kommunene selv og fra næringslivet forsøkt balansert ut på en best mulig 

måte slik at alternativer som ivaretar flest mulig interesser OG legger til rette for en næringsutvikling som 

legger til rette for de 4 suksesskriteriene prioriteres høyest. Reiseliv er ikke nevnt særskilt i studien, men 

det er grunn til å anta at disse kjennetegnene i stor grad også gjelder reiselivsutvikling.

De fire kjennetegnene er beskrevet nærmere i boksen til høyre. 

De fire kjennetegnene ved suksessrike distriktskommuner er:

1. En offensiv og optimistisk utviklingskultur

2. Kort vei mellom ideer og beslutninger

3. Betydningen av lokale entreprenører og ildsjeler

4. Griper mulighetene som byr seg

En offensiv og optimistisk utviklingskultur
Stedlig suksess ser ut til å handle mye om stedlig kultur. Utviklingskulturen preges av lite jantelov, 

det er lov å prøve og feile. I de suksessrike distriktskommunene, med særlig god 

arbeidsplassutvikling er det klare spor av det forskerne kaller en offensiv og optimistisk 

utviklingskultur. 

Kort vei mellom ideer og beslutninger
Det er kort vei mellom ideer og beslutninger, og disse korte avstandene utnyttes. Noen kommuner 

omtaler dette som smådriftsfordeler, dvs. alle kjenner alle – og dette utnyttes positivt til å skape 

sammen. Det er stor grad av kunnskapsdeling og tillitsbygging på tvers av fag- og sektorgrenser.

Betydningen av lokale entreprenører og ildsjeler
Studien peker i stor grad på viktigheten av enkeltpersoner for betydningsfulle tiltak, 

nyskapningsinitiativer eller nye veivalg som er blitt tatt i kommunene. Dette handler ofte om 

personer i næringslivet og sivilsamfunnet som gjennom det handlingsrommet de har tatt, og fått, er 

blitt opphav til ny utvikling. Også ordførere, rådmenn og kommunale ledere har tatt kraftfulle grep og 

tilskrives ære for suksess i mange av kommunene.

Griper mulighetene som byr seg
På alle steder eller kommuner oppstår det fra tid til annet anledninger. Det kan være kriser eller 

andrer uforberedte muligheter. Noen griper anledningen – andre lar den drive forbi. De suksessrike 

kommunene ser ut til å ha et heldig grep med å «fange mulighetene» – dreie kriser til anledninger, 

og se på farer som potensialer.

Kilde: Distriktssenteret 
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Alternativer for fremtiden

Det finnes mange ulike modeller for interkommunalt samarbeid. 

Noen er formelle og andre er uformelle. I det følgende er ulike 

formelle alternativ vurdert.

Figuren nedenfor viser ulike alternativ slik de ofte fremstilles og der 

grav av selvstendighet satt opp mot grad av politisk styring er 

fremstilt. 

På de påfølgende sier er ulike alternativ gjennomgått og vurdert. Av 

alternativene er Samkommunemodellen og vertskommunemodellen 

(§28 a-f) ikke tatt med i betraktningen. 

Stortinget har som kjent valgt å avvikle samkommunemodellen med 

virkning fra 1 januar 2020 og denne ville uansett vært uaktuell som 

alternativ. Både samkommune og vertskommunesamarbeid ble 

utviklet med tanke på samarbeid om lovpålagte 

oppgaver/myndighetsutøvelse. 

Siden næringsutvikling/reiseliv ikke er en lovpålagt oppgave er de to 

nevnte alternativene uansett ikke ansett som særlig aktuelle i dette 

tilfellet. Interkommunalt plansamarbeid er heller ikke vurdert siden 

dette er på siden av oppdraget knyttet til næringsutvikling og reiseliv.

Kilde: KS

X
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Vurderte alternativer

Vi har vurdert følgende alternativ:

► Alternativ -1: Rendyrket kommunal modell. Næringsavdelinger i 

hver kommune med ubetydelig interkommunalt 

samarbeid

► Alternativ 0: Dagens modell. Kommunale «næringsavdelinger» 

med felles møter for næringssjefer 

(næringskollegiet)

► Alternativ 1: Dagens modell med klarere rolledeling og 

samarbeid 

I tillegg til alternativene på forrige side er det tatt ytterligere ett 

alternativ opp til vurdering (alternativ 1) som innebærer en 

mellomting mellom dagens løsning og et rendyrket §27 samarbeid. 

Dette alternativet er tatt inn i vurderingen fordi innspill fra aktørene og 

erfaringer fra andre kommuner og forskningen på suksessrike 

distriktskommuner tilsier at dette alternativet bør vurderes. 

Hovedtyngden er lagt inn på de alternativene som gjennom 

prosessen, samtaler med kommunene og næringslivet har 

utkrystallisert seg som de mest aktuelle. 

A
lt

 0

A
lt

 4

Fullt ut «Kommunal 

modell»

Næringsutviklings- og 

reiselivsapparatet

ligger fullt og helt i 

kommunen og 

kommunen har alt 

ansvar

Fullt ut «interkommunal 

modell »

Næringsutviklings og 

reiselivsapparatet 

ligger fullt og helt i et 

eget selskap med alt 

ansvar
A

lt
 1

A
lt

 3

A
lt

 2

Interkommunalt 

aksjeselskap (AS)

Formelt interkommunalt 

§27-samarbeid

Interkommunalt selskap 

(IKS)

Kommunalt ansvar, 

noe uformelt samarbeid

Kommunalt ansvar. 

Ikke samarbeid

A
lt

 -
1

► Alternativ 2: Formalisert interkommunalt samarbeid i §27-

samarbeid. Interkommunal løsning med felles styre 

som øverste organ

► Alternativ 3: Formalisert interkommunalt samarbeid i 

Interkommunalt selskap (IKS)

► Alternativ 4: Formalisert interkommunalt samarbeid i 

aksjeselskap (AS)

Kommunalt ansvar, noe 

formalisert samarbeid

Dagens alternativ
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Oppsummering av alternativene (1:2)

Alt. 0 – Dagens modell, kombinasjonsløsning

Alternativet innebærer at man har kommunale 

næringssjefer/næringskonsulenter og evt reiselivskonsulenter. At 

man har interkommunalt samarbeid gjennom eiendomsselskap for 

næringsbygg (Vest-Telemark næringsbygg AS og datterselskapet 

Vest-Telemark næringsutvikling AS) i tillegg til næringskollegiet, 

samarbeid om større prosesser viktige for næringsutvikling og 

reiseliv i Vest-Telemarkrådet, samt noe samarbeid de kommunalt 

næringsansatte imellom i det daglige.

Fordeler ved alternativet :

+ Lokal tilstedeværelse og lokalkunnskap

+ Tett på lokalt næringsliv – kort vei for næringslivet

+ Velfungerende samarbeid på kommunalt nivå

+ God kontroll på kommunal saksbehandling på området

Ulemper ved alternativet :

- Uklarheter i ansvars- og oppgavefordeling mellom VTNU, 

kommunene og flere andre aktører. Vanskelig for eksterne å 

forstå sammenhengene og oppgavedelingen

- For mange aktører som ivaretar omtrent det samme - I 

hovedsak generalistkompetanse både i kommunene og hos de 

andre relaterte aktørene

- Løsningen ivaretar per i dag ikke næringslivets ønsker om mer 

spisskompetanse i næringsapparatet

- Løsningen har over tid vist seg å gi uforutsigbarhet og til dels 

uklare rammer for VTNU

- Slik det er rigget i dag for lite prioritering av utviklingsarbeid i 

dialog/samarbeid med nærings/reiselivet

► Alt. - 1 Rendyrket kommunal modell

Alternativet innebærer at man har næringsavdelinger i hver 

kommune og samarbeider interkommunalt i mindre grad enn i 

dag. Dette ville innebære bl.a. avvikling av Vest-Telemark 

næringsutvikling, Vest-Telemark næringsbygg og 

næringskollegiet, samt noe redusert samarbeid i Vest-

Telemarkrådet.

Fordeler ved alternativet:

+ Lokal tilstedeværelse og lokalkunnskap

+ Tett på lokalt næringsliv – kort vei for næringslivet

+ Enkle styringslinjer for kommunen

+ Enkelt å forholde seg til den enkelte kommune for ulike 

eksterne aktører – ivaretar næringslivets interesser om enklere 

struktur og ansvarsfordeling blant aktørene

Ulemper ved alternativet:

- Lite fagmiljø, generalistkompetanse og lite mulighet for 

spisskompetanse

- Lite påvirkningskraft i større prosesser, hver kommune liten 

alene

- Lite økonomiske muskler ved eventuelle større 

prosjekt/etableringer

- Ivaretar ikke næringslivets ønsker om mer spisskompetanse i 

næringsapparatet

- Innebærer en noe kompleks omorganisering ved avvikling 

VTNU og særlig Vest-Telemark næringsbygg

- Positivitet rundt Vest-Telemark næringsbyggs arbeid taler mot 

avvikling av selskapet

.

Alt. 1: Dagens modell med klarere rolledeling og samarbeid  

Alternativet innebærer at kommunene har 

saksbehandlingsoppgaver innenfor områdene i kommunal regi, 

men mer samarbeid i næringsarbeidet kommunene imellom 

(særlig gjennom fag/kompetanseansvarsdeling i næringskollegiet. 

Alternativet innebærer også en tydeliggjøring av næringshagenes 

rolle og en klarere definert ansvarsdeling mellom de ulike 

aktørene. Alternativet innebærer en vurdering av VTNU’s 

fremtidige rolle og et forslag om at VTNUs virksomhet flyttes til 

næringshagene og/eller VTN for å forenkle strukturene.

Fordeler ved alternativet :

+ Ivaretar kommunenes ønske om egne, kommunalt ansatte og 

kommunale vedtak innenfor næringsutvikling

+ Gir fremdeles fleksibilitet i samarbeidsformen for kommunene

+ Ivaretar næringslivets ønsker om mer spisset kompetanse 

innenfor enkelte områder

+ Gir tydeligere ansvarsdeling ved å formalisere samarbeid og 

definere aktørenes roller. Definerer Vest-Telemark 

næringsbygg og Vest-Telemark næringsutviklings rrolle klarere

+ Gir klarere rammer for felles arbeid med næringsutvikling/ 

reiseliv i regionen og øker fokuset på utvikling av næringslivet

Ulemper ved alternativet :

- Innebærer en vurdering og evt restrukturering av eksisterende 

selskap (VTNU) med de ulemper det medfører for ansatte

- Vil fremdeles innebære mange aktører innenfor 

næringsutvikling/reiseliv

- Vil ikke sikre samarbeid i regionen knyttet til 

næringsetableringer

- Vil ikke gi optimal organisering med tanke på spissing av 

kompetanse blant næringsansatte i regionen
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Oppsummering av alternativene (2:2)

Alt. 3 Felles interkommunalt selskap (IKS-loven)

Alternativet innebærer at driften i sin helhet legges til et eget, 

felles selskap ihht IKS-loven. Formålet med organisering i IKS er å 

legge til rette for felles kommunal drift av forretningsmessig 

karakter. Kommunene utøver sitt eierskap gjennom instruksjon av 

sine representanter i representantskapet i selskapet (IKSets 

øverste organ). Styret har ansvaret for forvaltningen av selskapet, 

men representantskapet kan instruere styret og omgjøre 

beslutninger.

Fordeler:

+ Felles ledelse innenfor næringsutvikling/reiseliv kan gi et bedre 

helhetsperspektiv i daglig drift

+ Ansatte kan lokaliseres spredt eller samlet og lokal kjennskap 

til næringslivet kan til en viss grad opprettholdes

+ Løsningen gir økt mulighet for spesialisering av kompetanse 

innenfor næringsutvikling/reiseliv i samarbeidet

+ For den enkelte kommune vil representantskapets 

instruksjons- og omgjøringsmyndighet gi viktige 

påvirkningsmuligheter

Ulemper:

- Mindre direkte påvirkning på næringsarbeidet for den enkelte 

kommune. Mer komplekse styringslinjer er ikke ønskelig fra 

kommunenes side

- Representantskapets instruksjons- og omgjøringsmyndighet vil 

sannsynligvis vanskeliggjøre helhetsbeslutninger  slik at 

styrken ved denne type samarbeide blir svekket

- Kommunenes egeninteresser vil sannsynligvis gjøre 

samarbeidet praktisk utfordrende i konkrete saker 

Alt. 2 §27-samarbeid

Alternativet innebærer at kommunene oppretter et felles styre for 

løsning av felles oppgaver. Et slikt samarbeidet kan være et 

selvstendig rettsubjekt, men trenger ikke å være det. Styret er å 

betrakte som folkevalgt organ og kommunestyrene kan delegere 

myndighet til dette styret. Den enkelte kommune kan ikke 

instruere styret, men må styre gjennom sin representant. Siden 

Vest-Telemarkrådet allerede er et slikt samarbeid ville det være 

naturlig å vurdere om et samarbeid innenfor næring og reiseliv 

kunne inngå i dette (være underlagt Vest-Telemarkrådet).

Fordeler:

+ Gir stor frihet i organiseringen av samarbeidet mellom 

kommunene. Løsningen gir økt mulighet for spesialisering av 

kompetanse innenfor næringsutvikling/reiseliv i samarbeidet

+ Ansatte kan lokaliseres spredt eller samlet og lokal kjennskap 

til næringslivet kan opprettholdes. 

+ Vil kreve økt samarbeid om næringsarbeid i regionen

Ulemper:

- Mindre direkte påvirkning på næringsarbeidet for den enkelte 

kommune  - ikke ønskelig fra kommunenes side

- Med et allerede eksisterende §27-samarbeid gjennom Vest-

Telemarkrådet, samt felles eierskap i Vest-Telemark 

næringsbygg vil løsningen kunne skape ytterligere forvirring

- Styrets/samarbeidets myndighet er begrenset til å kun treffe 

avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. 

Mange saker må fremdeles besluttes i det enkelte 

kommunestyre. 

- Løsningen kan medføre økt saksbehandlingstid og 

ineffektivitet som følge av at saker må behandles «dobbelt» 

Alt. 4 Kommunalt næringssamarbeid i eget aksjeselskap (AS)

Alternativet innebærerer at samarbeidet er regulert av aksjeloven 

og skal behandles på lik linje som andre aksjeselskap. Loven er 

utformet med tanke på virksomheter som har egne inntekter og 

som driver næringsvirksomhet. Dette innebærer bl.a. at 

oppgaver/oppdrag fra kommunene ikke kan tildeles 

aksjeselskapet uten utlysning eller betydelig kontroll fra 

kommunens side i tråd med Lov om offentlige anskaffelser. 

Kommunene styrer et aksjeselskap gjennom sin representant i 

generalforsamlingen. Styremedlemmers hovedoppgave er å 

ivareta selskapets interesser, ikke kommunens. 

Fordeler:

+ Har allerede eksisterende næringsselskap i VTN/VTNU som i 

stedet for å opprette nytt kan videreutvikles

+ Ansatte kan fremdeles lokaliseres spredt eller samlet og lokal 

kjennskap til næringslivet kan opprettholdes, men er muligens 

mer utfordrende over tid

+ Løsningen gir økt mulighet for spesialisering av kompetanse 

innenfor næringsutvikling/reiseliv i samarbeidet

+ En regional løsning vil gi økt fokus på regionens samlede 

muligheter

Ulemper:

- Mindre direkte påvirkning på næringsarbeidet for den enkelte 

kommune. Mer komplekse styringslinjer er ikke ønskelig fra 

kommunenes side

- Løsningen er i stor grad allerede forsøkt uten at dette har gitt 

en god fellesløsning

- Selskapet vil ikke kunne ivareta alle formelle saksbehandlings-

oppgaver for kommunene – kommunene vil fremdeles måtte 

bruke interne ressurser knyttet til næringsarbeid 
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Oppsummering av alternativene
Oppgavematrise

Alternativ -1: 

Rendyrket 

kommunal modell

Alternativ 0: 

Dagens modell

Alternativ 1: 

Dagens modell, klarere 

rolledeling og samarbeid

Alternativ 2:

§27-samarbeid*

Alternativ 3:

Felles interkommunalt 

selskap

Alternativ 4:

Felles eid aksjeselskap

Proaktivt utviklingsarbeid og koordinering 
av reiselivet i regionen

Kommunene Kommuner og 

(fylkes)kommunale 

destinasjonsselskap 

Kommunene, felles 

reiselivsselskap (sammen 

med reiselivet og lokale 

destinasjonsselskap)

§27 samarbeidet (evt under 

Vest-Telemarkrådet)*

Reiselivsselskap (IKS) Reiselivsselskapet (AS)

Bedriftsrådgivning Kommunene Kommuner, nærings-

selskap, nærings-

hager/etablerertj.

Telemark næringshage og 

Etablerertjenesten 

(uavhengig av leverandør)

§ 27 samarbeidet (evt unde 

rVest-Telemarkrådet)*

Næringsselskap (IKS) Næringsselskapet (AS)

Etablererveiledning
Kommunene Kommuner, nærings-

selskap, nærings-

hager/etablerertj.

Telemark næringshage og 

Etablerertjenesten 

(uavhengig av leverandør)

Telemark næringshage og 

Etablerertjenesten (vurderes 

da lagt inn i selskapet)

Næringsselskap 

(Etablerertjenesten legges 

inn i selskapet)

Næringsselskap 

(Etablerertjenesten legges 

inn i selskapet

Forvaltning og utvikling av næringsbygg
Kommunene eier, 

forvalter og utvikler

Vest Telemark næringsbygg 

eier, forvalter og utvikler  

bygg, samt rådgir

Vest Telemark næringsbygg 

eier, forvalter og utvikler 

bygg, samt rådgir

§27 samarbeidet eier, 

forvalter og utvikler bygg

Næringsselskapet (IKS) eier,

forvalter og utvikler

Næringsselskapet (AS) eier,

forvalter og utvikler (evt. i 

eget selskap)

Påvirkningsarbeid i større prosesser viktig 
for nærings/reiseliv

Kommunene Kommunene gjennom Vest-

Telemarkrådet

Kommunene gjennom Vest-

Telemarkrådet

§ 27-samarbeidet og Vest-

Telemarkrådet*

Næringsselskap (IKS) Næringsselskapet (AS)

Proaktivt (og offensivt) arbeid for 
næringsutvikling og reiseliv

Kommunene Ingen/Alle/uklart Kommunene 

(sammen med næringslivet, 

utviklingsforum)

§ 27-samarbeidet Næringsselskap (IKS) Næringsselskapet (AS)

Disponent over fondsmidler 
Kommunene Kommunene Kommunene Kommunene eller  gi fullmakt 

til samarbeidet

Overføres fra kommunene til 

næringsselskapet (IKS)

Overføres fra kommunene til 

næringsselskapet (AS)

Saksbehandling, tildeling av tilskudd, 
politisk behandling etc

Kommunene Kommunene Kommunene Samarbeidet innstiller, 

kommunestyrene beslutter

Næringsselskapet (IKS)

innstiller og beslutter

Næringsselskapet (AS) 

innstiller og beslutter

Forvaltningsoppgaver, bl.a. 
arealplanlegging,  byggesaksbehandling, 
planer

Kommunene Kommunene Kommunene Kommunene Kommunene Kommunene

Telemark næringshage og 

Etablerertjenesten

Kombinasjon kommunene/Vest-

telemarkrådet og næringsselskap

Næringsselskap (ulik form)Kommunene

Vi presiserer at det innenfor ulike alternativ og oppgaver kan gjøres flere ulike valg. Av hensyn til kompleksiteten i fremstillingen er det her lagt inn mulige løsninger. Løsningene 
kan justeres og nyanseres innenfor hvert alternativ. Figuren illustrerer hovedpoenger

Kommunene, næringsselskap og 

næringshage/etablerertjenesten

* Et §27 samarbeid kan legges innunder det eksisterende §27 samarbeidet som allerede eksisterer gjennom Vest-Telemarkrådet eller i et eget §27 samarbeid

Kommunene og 

destinasjonsselskapene

Kommunene og reiselivsselskap/VisitTelemark

Reiselivsselskap/VisitTelemark
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Vurdering av alternativer
Alternativer som anbefales og kan vurderes

Anbefalt alternativ

Alternativ 1: Dagens modell, men mer spisset og med mer 

formalisert samarbeid

Hovedbegrunnelse:

- Dette er alternativet som best legger til rette for å bli 

«suksessrike distriktskommuner». 

- Se utfyllende begrunnelse 2 sider frem

Alternativ som kan vurderes

Alternativ 0: Dagens modell, kombinasjonsløsning

Hovedbegrunnelse:

- Alternativet fungerer rimelig greit i dag, med noen unntak. Det er 

lite store klager på næringsutvikling og reiselivsarbeidet i 

kommunene og det lokale næringslivet, noe som tyder på at 

innsatsen kommunene gjør er relativt tilfredsstillende gitt 

forventningsnivået. 

- Lokal tilstedeværelse og en næringssjef som sitter relativt tett på 

ordfører og rådmann anses som en klar fordel for kommunen og 

samarbeidet internt i kommunen, men næringslivet ønsker 

kommunen tettere på sin hverdag for å få et tettere samarbeid 

og bedre forståelse for hverandre  

- Alternativet innebærer imidlertid ikke at man får ryddet opp i 

uklarheter i ansvars- og oppgavefordeling mellom VTNU, 

kommunene og flere andre aktører. Dersom alternativet 

vurderes videreført bør en «restrukturering/opprydning» uansett 

bli gjennomført, også fordi løsningen har vist seg å gi 

uforutsigbarhet og til dels uklare rammer for VTNU

- Løsningen ivaretar per i dag ikke næringslivets ønsker om mer 

spisskompetanse i næringsapparatet

- Resultatene innenfor næringslivsutvikling i de aktuelle 

kommunene skiller seg ikke positivt ut, noe som tyder på at 

visse endringer bør gjøres. 

Alternativ som kan vurderes

Alternativ 2: §27-samarbeid

Hovedbegrunnelse: 

+ Alternativet gir relativt stor fleksibilitet med tanke på 

organisering og fordeling av oppgaver

- I likhet med flere av de påfølgende alternativ vil dette imidlertid 

gi mindre direkte påvirkning på næringsarbeidet for den enkelte 

kommune, noe som ikke er ønskelig fra kommunenes side

- Styrets/samarbeidets myndighet er begrenset til å kun treffe 

avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. 

Mange saker må fremdeles besluttes i det enkelte 

kommunestyre, noe som muligens vil virke ineffketivt i denne 

sammenheng.

- Vest-Telemarkrådet som er et §27-samarbeid synes å fungere 

bra. Det er en mulighet å legge flere oppgaver inn i en allerede 

velfungerende organisasjon 
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Vurdering av alternativer
Alternativer som ikke anbefales

Alternativ som ikke anbefales

Alternativ -1: Rendyrket kommunal modell

Hovedbegrunnelse: 

- Vil ikke imøtekomme næringslivets ønsker om mer spisset 

kompetanse. 

- Veldig isolert, kommunalt arbeid vil gi liten påvirkningskraft i 

større prosesser, hver kommune liten alene og også større 

sjans for at regionen møter sentrale myndigheter og andre med 

flere ulike synspunkter i samme sak

- Lite økonomiske muskler ved eventuelle større 

prosjekt/etableringer

- Ville innebære en noe kompleks omorganisering ved eventuelle 

avvikling av både VTN og VTNU

- Positivitet rundt Vest-Telemark næringsbyggs arbeid taler også 

imot avvikling av selskapet

- Vil i mindre grad enn i dag kunne utnytte regionale fortrinn på 

tvers av kommunegrenser

- Lite hensiktsmessig innenfor reiseliv der målgruppen (turistene) 

gjerne forflytter seg mellom kommunene og ønsker et helhetlig 

tilbud

Alternativ som ikke anbefales

Alternativ 3: Felles interkommunalt selskap (IKS)

Hovedbegrunnelse: 

- Kommunene ønsker å ha hånden på rattet i næringsutviklingen 

og til en viss grad også reiselivssatsingen i egen kommune. 

Gjennom et IKS blir styringslinjene mer komplekse og mindre 

fokusert på den enkelte kommune. 

- Alternativet gir kommunene mindre direkte påvirkning på 

næringsarbeidet 

- Representantskapets instruksjons- og omgjøringsmyndighet vil 

sannsynligvis vanskeliggjøre helhetsbeslutninger  slik at styrken 

ved denne type samarbeide blir svekket

- Kommunenes egeninteresser vil sannsynligvis gjøre 

samarbeidet praktisk utfordrende i konkrete saker 

- Det er lite sannsynlig at et forslag om IKS for næring og reiseliv 

ville bli gjennomført i praksis

Alternativ som ikke anbefales

Alternativ 4: Felles eid aksjeselskap (AS)

Hovedbegrunnelse: 

- Som ved IKS-alternativet gir dette alternativet mindre direkte 

påvirkning på næringsarbeidet for den enkelte kommune. Mer 

komplekse styringslinjer er ikke ønskelig fra kommunenes side

- Løsningen er i stor grad allerede forsøkt uten at dette har gitt en 

god fellesløsning. VTNU hadde tidligere en større del av 

næringsutviklingsrollen for kommunene, men erfaringen viser at 

kommunene i praksis ikke ønsker å slippe dette arbeidet til et 

eksternt aksjeselskap, selv om kommunen som eier indirekte 

kontrollerer ASet

- Et aksjeselskap vil ikke kunne ivareta alle de formelle 

saksbehandlingsoppgaver for kommunene. Kommunene vil 

fremdeles måtte bruke interne ressurser knyttet til 

næringsarbeid og saksbehandling



Page 41

Vi mener at det foreslåtte alternativet er det som kan legge til rette for 

dette på best mulig måte samtidig som det ivaretar de viktigste 

elementene for kommunene og næringslivet i kommunene.

I tillegg mener vi at det foreslåtte alternativet legger best til rette for 

de punkter som kjennetegner suksessrike distriktskommuner:

1. En offensiv og optimistisk utviklingskultur

Utviklingsforum og en spesifikk ressurs knyttet til kompetanse om 

støtteordninger, søknadsskriving etc er et grep som er rettet mot 

å bygge en offensiv og optimistisk utviklingskultur

2. Kort vei mellom ideer og beslutninger

Dette punktet er en av grunnene til at det er ønskelig å beholde 

næringslivsbeslutninger tett på politisk nivå. Det er viktig at det er 

få ledd imellom ideen og det sted der beslutninger knyttet til 

iverksetting av ideen gjøres. Per i dag er det korte linjer på dette 

feltet

3. Betydningen lokale entreprenører og ildsjeler

At kommunene kommer tettere på næringslivet er et skritt for å 

sikre at gode ideer og ildsjeler fanges opp og gis støtte. Likeledes 

vil de fellesfora for næringslivet som det legges opp til legge til 

rette for at flere slike entreprenører og ildsjeler møtes og skaper 

noe i fellesskap.

4. Griper mulighetene som byr seg

Dette er det vanskeligste punktet å ivareta. Et slikt punkt 

avhenger av timing. Det er imidlertid også viktig at regionen er 

«rigget for flaks» dvs. at regionen er klar for å ta imot og tilby 

gode arealer, tjenester, kort saksbehandlingstid osv. Når 

muligheten byr seg. Utviklingsfora er et tiltak som skal bidra i 

denne retning

Beskrivelse av foreslått alternativ

► Kommunene fortsetter å ivareta saksbehandlingsoppgaver knyttet 

til bruk av næringsfond, tildelinger o.l. 

► Næringssjefer/næringskonsulenter er fremdeles ansatt i 

kommunene, men saksbehandlingsoppgaver og 

«diverseoppgaver» gjøres av andre kommunale ressurser siden 

slikt arbeid i liten grad bidrar til reell nærings-/reiselivsutvikling 

Næringsapparatet i kommunene skal jobbe mer systematisk 

samlet for å dekke spesifikke kompetanseområder for hele 

regionen for å imøtekomme næringslivets behov

► Vest-Telemark næringsutvikling bør minimum endre navn for å 

redusere forvirring rundt selskapets rolle i næringsutvikling. Det 

bør vurderes om VTNs og VTNUs oppgaver kan ligge i samme 

selskap (VTN) for å forenkle strukturene 

► Det opprettes en felles ressurs i Vest-Telemark* med spesifikk 

kompetanse knyttet til tilskuddsmuligheter, støtteordninger, 

søknadsbistand, tilbudskonkurranser til det offentlige osv. 

Ressursen skal ha god innsikt i ulike miljøer med 

spisskompetanse og ressursen bør drive aktivt 

informasjonsarbeid inn mot nærings- og reiselivet i regionen. 

Ressursen skal være aktivt informasjonssøkende mot som 

Innovasjon Norge, Forskningsrådet osv.* Ressursen bør være 

tilknyttet etablerertjenesten og finansiert av kommunene via Vest-

Telemarkrådet

► Det etableres ett utviklingsforum der kommunene og næringslivet 

skal diskutere utviklingsmuligheter for regionen som helhet. 

Fokuset for utviklingsforumet: felles og proaktiv næringsutvikling, 

regional markedskraft og muligheter*. Naturlige deltakere er 

representanter for nærings- og reiselivet, f.ek.s NHO, næringslag, 

destinasjonsselskap, samt næringshagene, etablerertjenesten og 

kommunene og evt Innovasjon Norge og Telemark fk

► Det etableres faste møteplasser for både nærings- og reiselivet i 

den enkelte kommune

*Vinje kommune bør inviteres til å delta på like premisser som de øvrige Vest-Telemarkkommunene 

Foreslått alternativ 
Alt. 1 - Dagens modell med klarere rolledeling og samarbeid  

Begrunnelse for foreslått alternativ

EYs utgangspunkt har vært å finne et løsningsforslag som både 

legger til rette for å utvikle de elementene som forskningen sier 

kjennetegner suksessrike distriktskommuner samtidig som løsningen 

skal imøtekomme de utfordringer som det pekes på fra kommuner og 

nærings-/reiseliv i regionen. 

I tillegg har vi med bakgrunn i alle innkomne innspill fra kommuner og 

næringsliv hatt følgende ønsker ved valg av modell:

1. Rydde opp i uklare ansvarsforhold og det som av svært mange 

oppfattes som et «virr varr» av aktører

2. Koble kommune,  nærings- og reiseliv tettere sammen i 

utviklingsarbeidet

3. Legge til rette for et mer proaktivt og offensivt nærings- og 

reiselivsutviklingsarbeid

4. Legge til rette for arenaer der det er fokus på hele Vest-

Telemark som region for nærings og reiseliv

5. Legge til rette for at kommunene fremdeles har «hånden på 

rattet» i egen kommune

6. Gi næringshagene en naturlig og hensiktsmessig plassering inn 

blant de eksisterende aktørene

7. Legge til rette for noe mer spissing av kompetansen innenfor 

næringsutvikling og reiseliv i regionen

8. Heve kompetansen i regionen innenfor støtte- og 

tilskuddsordninger fra ulike aktører, søknadsutforming, 

tilbudsregler og utforming til de offentlige m.m. både for å heve 

profesjonaliteten i næringslivet, øke konkurranseevnen hos 

bedrifter i regionen, samt å bidra til midler til utvikling for aktører i 

regionen

9. Legge til rette for at kommunene oppterer som en fasilitator for 

at næringslivet lokalt kan dra større nytte av hverandre

10. Styrke næringssjefenes rolle som næringssjefer med kapasitet til 

mer utadrettet, proaktiv virksomhet
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Foreslått overordnet rolle/oppgavefordeling innenfor næringsutvikling (Oppgavefordeling om reiseliv avklares i prosessen om reiselivsselskapet)

Kommunene • Forvaltningsoppgaver

• Saksbehandling knyttet til næringsfond, tilskudd i egen kommune osv.

• Fasilitator og koordinator for møteplasser og dialog med næringslivet:

1) Møter mellom kommunen og nærings/reiseliv

2) Arena/møter for næringsl- og reiselivet der de kan bli bedre kjent med andre bedrifter lokalt og utveksle erfaringer og ideer for utvikling/økt konkurransekraft

• Oppfølging av bedrifter  - følge opp bedrifter av en viss størrelse f.eks. årlig

• Ansvar for å få på plass og finansiere en ressurs som øker kompetanse i regionen knyttet til tilskudds- og støtteordninger, nettverk og kontakt inn mot andre relevante aktører, Forskningsråd, FoU miljøer o.l. 

• Sørge for samlet grad av spesialisering i næringsapparatet i kommunene i regionen sammenliknet med i dag gjennom å fordele enkelte kompetanseområder mellom næringssjefene. Det bør være 

gjennomførbart at kommunene gjennom næringskollegiet blir enige om fagområder/type saker der enkeltkommunene sitter med ulik kompetanse. Dette vil kreve at kommunene frigjør noe av de «enkle» 

saksbehandlingsjobbene fra næringssjefene slik at disse i stedet kan gjør en aktiv jobb og sørge for å holde seg oppdatert innenfor «sitt» fagområde.  

Vest-Telemarkrådet • Som før være pådriver og koordinator i de store prosessene som Vest-Telemarkkommunene samarbeider om i Vest-Telemarkrådet

• Fremdeles være koordinator for næringskollegiet

• Ansvar for å bygge inn en spesialistressurs i etablerertjenesten forutsatt at kommunene bidrar med å finne finansieringsløsning. Spesialistressursen som skal være utviklingsrettet og proaktiv og ha spesifikk 

kompetanse knyttet til støtte- og tilskuddsordninger, FoU-midler o.l. bør inngå i den «pakken» som etablerertjenesten skal levere (uavhengig av hvem som er leverandør i fremtiden). Dette kan stilles som 

krav til leverandøren. Vest-Telemarkrådet er den aktøren som, sett fra et eksternt sysnpunkt, mest tydelig jobber balansert mellom kommunene og ikke har særinteresser i noen retning. Vi mener derfor at en 

fellesfinansiering av denne type ressurs best gjennomføres gjennom koordinering fra Vest-Telemakrådet på samme måte som etablerertjenesten

Vest-Telemark 

næringsbygg AS 

(VTN) (og Vest-

telemark 

næringsutvikling AS 

(VTNU))

• Vest-Telemark næringsbygg er kommunenes selskap innenfor utvikling av næringsbygg med formål om å styrke og videreutvikle næringslivet i regionen gjennom å delta i ulike typer næringsbyggprosjekt. 

Strategien som ligger til grunn i VTN fremstår som vellykket og fellestiltak som næringshager bør ha prioritet også i fremtiden.

• Med bakgrunn i næringshagenes fremvekst, SIVAs inntreden i regionen, VTNUs reduserte oppdragsmengde de senere år, samt utfordringer knyttet til å bruke VTNU som konsulentselskap som følge av bl.a. 

habilitet og uavhengighet i lokale/regionale oppdrag, anses det som hensiktsmessig at VTNU i mindre grad driver rådgivning og påtar seg oppdrag som konkurrerer med tjenester fra kommunene selv, 

etablerertjenesten og lokalt næringsliv, og heller spisser og videreutvikler kompetansen knyttet til næringsbygg og kompetanse og rådgivning innenfor dette feltet. VTN har lang erfaring og god kompetanse 

innenfor næringseiendom og kan således videreutvikle dette til å bli en enda sterkere aktør innenfor dette området.

• VTNU som selskap har parallelt med kommunenes ønske om å selv ha styring på næringsutviklingen fått en mer uklar rolle og også færre oppdrag og dårligere rammebetingelser, noe som også har medført 

reduksjon i omsetning og antall ansatte. Kommunen som eiere av VTN og Vest-Telemark næringsbygg AS som eier av VTNU bør derfor vurdere VTNU’s levekår i fremtiden og herunder vurdere fremtidige 

muligheter og om gjenstående virksomhet bør overføres enten til morselskapet (VTN) og avvikles i dagens form. Dersom Vest-Telemark næringsutvikling AS velges opprettholdt som i dag vil det forenkle 

situasjonen for eksterne aktører noe om selskapet foretar et navnebytte. Uavhengig av løsning må det sikres at ansatte i VTNU ivaretas på en god måte, f.eks. via VTN,  næringshagr eller kommunene

• Løsningen vil gi en klargjøring av aktørenes rolle for både de involverte aktørene, bedriftene og samarbeidspartnere/eksterne

Næringshagene Telemark næringshage (Kviteseid) har som SIVA næringshage en annen rolle enn de øvrige næringhagene. Se beskrivelser tidligere i rapporten. Daglig ledelse i næringshagene:

• Ansvar for daglig drift og koordinering i næringshagene, samt for å til rette legge for å få aktører nevnt nedenfor aktivt integrert i næringshagene

• Ansvar for å aktivt videreformidle bedrifter som er aktuelle som «målbedrifter» videre til Telemark næringshage slik at de kan dra nytte av tilbudet som finnes i SIVA-næringshagene

Tilleggskommentarer vedrørende fysisk tilstedeværelse i næringshagene. Vi mener at det vil styrke det helhetlige samarbeidet mellom aktørene i kommunene dersom minimum følgende har (hel eller 

delvis) fysisk tilstedeværelse i en eller flere av næringshagene:

• Etablererkontoret (uavhengig av hvem som skal levere tjenesten så bør denne tjenesten leveres med basis fra næringshagene i de kommunene der dette finnes)

• Bedriftsrådgivere (den/de aktører som yter bedriftsrådgivining enten det er ansatte i næringshagene, SIVA-rådgivere, kommunalt ansatte, private konsulentselskap, representanter for Innovasjon Norge, TFK 

el.l. bør ha fysisk plassering i næringshagene i de tilfeller der dette er praktisk gjennomførbart. Hensikten er å skape et kompetansemiljø knyttet til næringsutvikling, bedriftsutvikling, virksomhetsstyring o.l. i 

næringshagene.

• Næringssjefer/næringskonsulenter i kommunene. Det er et poeng i seg selv at næringssjefene skal ha enda bedre innsikt i hva som skjer i næringslivet lokalt enn hva de har i dag. «lunsjprat» og tilfeldige 

treff i gangen gir ofte verdifull informasjon og økt opplevelse av nærhet mellom kommune og næringsliv. Det er også naturlig at møter o.l. initiert av kommunen holdes i næringshagene så langt det lar seg 

gjøre. Hensikten er å gjøre næringshagene til et «treffpunkt» for både bedrifter og offentlig forvaltning møtes både planlagt og tilfeldig

• Vest-Telemarkrådet

• Innovasjon Norge og Telemark fylkeskommune når de har behov for kontorplass i regionen

Etablerertjenesten
(uavhengig av leverandør)

• Levere tjenester i tråd med det som er definert i Etablererkontoret Telemark

• I fremtiden (forutsatt finansiering) sørge for tilgang på spisskompetanse regionen knyttet til tilskudds- og støtteordninger, nettverk og kontakt inn mot andre relevante aktører, Forskningsråd, FoU miljøer osv. 
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