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Avtale om Regionalt Partnerskap Telemark 

 

1. Bakgrunn 

Telemark har et stort potensial for å videreutvikle lokale og regionale fortrinn i en stadig sterkere 
konkurranse med nasjonale og internasjonale aktører. I Telemark er det en rekke aktører som 
arbeider for å utvikle flere arbeidsplasser og øke kompetansen og verdiskaping i næringsliv og 
offentlig sektor. Gjennom å samordne innsats på tvers av geografi, virkemiddelaktører, 
kunnskapsinstitusjoner og forvaltningsnivåer skal det regionale partnerskapet bidra til at 
Telemark står sterkere rustet framover.  

Fylkeskommunen arbeider for å fremme regional utvikling, og har et lederansvar for mobilisering 
og samordning av relevante aktører i det strategiske arbeidet for slik utvikling.  

Fylkeskommunene forvalter regionale utviklingsmidler i tråd med forskrifter og retningslinjer.  Det 
kreves fra Kommunal og moderniseringsdepartementet at bruken av midlene skal prioriteres 
gjennom forpliktende regionalt partnerskap mellom fylkeskommunene og aktører som 
kommuner/regionråd, utdanning/akademia, arbeidslivets parter, virkemiddelapparatet og 
næringslivet.   

Det inngås herved en avtale mellom Telemark fylkeskommune, kommunene ved regionrådene, 
Fylkesmannen, Høgskolen i Sørøst Norge, NAV, LO, NHO, virkemiddelaktører herunder SIVA, 
Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Inkubatoren Proventia, Telemark Næringshage, 
Landbruket v/ bondelaget og småbrukarlaget samt næringsutviklingsselskapene i fylket, om 
etablering av et regionalt partnerskap - Regionalt Partnerskap Telemark.  

 

2. Formål 

Formålet med Regionalt Partnerskap Telemark er gjennom samarbeid og felles prioriteringer å 
bidra til flere arbeidsplasser og økt verdiskaping i næringslivet i Telemark.  

 

Punkt 3 Partnerne 

Regionalt Partnerskap Telemark er satt sammen av likeverdige partnere. 

Telemark fylkeskommune, kommunene ved regionrådene, Fylkesmannen, Høgskolen i Sørøst 
Norge, NAV, LO, NHO, virkemiddelaktører herunder SIVA, Innovasjon Norge, Norges 
Forskningsråd, Inkubatoren Proventia, Telemark Næringshage, Landbruket v/ bondelaget og 
småbrukarlaget samt næringsutviklingsselskapene i fylket.  
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Partnerskapet vil rådføre seg med å trekke inn andre aktører der dette er relevant. Aktuelle slike 
aktører er klynger og nettverk, bransje- og interesseorganisasjoner, samt FOUI-aktører. 

 

Punkt 4 Forpliktelser 

Avtalen forplikter Partnerne til å: 

a. Arbeide aktivt for bærekraftig utvikling, grønn vekst og kunnskapsutvikling i Telemark og 
de enkelte regionene. 

b. Støtte opp under hverandres arbeid der det er naturlig 
c. Delta i relevante regionale plan- og strategiprosesser, og i utformingen av Telemark 

fylkeskommunes årlige handlingsprogram for vekst og verdiskaping, herunder prioritere 
innsatsområder  

d. Være med å skape økt kunnskap om og tilslutning til regionale prioriteringer.  
e. Arrangere en årlig partnerskapskonferanse blant annet ved å involvere det politiske 

lederskapet på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.  
f. Ivareta samarbeidet med Etablererkontoret Telemark. 

 

Punkt 5 Organisering 

Regionalt Partnerskap Telemark ledes av Telemark fylkeskommune ved næringssjefen. 
Telemark fylkeskommune er sekretariatet. Arbeidet organiseres etter behov. På 
Næringskollegiet årlige møte, orienterer Partnerskapet om pågående arbeid/saker/prosesser.  

 

Punkt 6 Endring av avtalen 

Endring av denne avtalen forutsetter flertall blant partnerne. 

 

Punkt 7 Uttreden 

Den enkelte partner kan tre ut av avtalen med minst 3 måneders varsel. Uttreden skjer ved 
årsskifte.  

 

Punkt 8 Varighet 

Avtalen har en varighet på 2 – to år fra og med 1. januar 2018. Avtalen fornyes uten varsel med 
ytterligere to år, dersom ikke annet er avtalt mellom partnerne. 
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Signatur:        Dato:  

 

Høgskolen i Sørøst-Norge Fylkesmannen i Telemark  NAV Telemark  

 

 

LO Telemark   NHO Telemark  SIVA 

 

 

Innovasjon Norge/ BTV Norges Forskningsråd Inkubatoren Proventia AS  

 

 

Telemark Næringshage Bondelaget i Telemark  Småbrukarlaget i Telemark 

 

  

Vest- Telemarkrådet  Midt- Telemarkrådet  Grenlandssamarbeidet 

 

 

Kongsbergregionen  Vekst i Grenland IKS  Rjukan Næringsutvikling AS 

 

 

Notodden Utvikling AS Midt- Telemark Næringsutvikling AS 

 

 

Telemark fylkeskommune          

 

 


