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Sak  57/2009   Referat frå rådsmøte 3. juni 2009.  
 
Tilstades: Regionordførar Olav Urbø, Torstein Tveito, Anne-Nora Oma Dahle, Annveig 
Veum Aas, Olav Tho, Aslak Ofte, Solveig S. Abrahamsen, Kristian Torp-Hansen, Jan 
Sebjørnsen og sekretær Kjell Gunnar Heggenes. 
I tillegg møtte Frida Sviland frå Telemark fylkeskommune og Haldor Kaasin frå Vest-
Telemark Næringsutvikling. 
 
Møteinnkalling og sakliste vart godkjent utan merknader. 
 
 
Sak  49/2009   Referat frå rådmøte 19. mai 2009.  
Vedtak:  Referat frå rådsmøte 19. mai 2009 vert godkjent utan merknader. 
 
 
Sak  50/2009   Mogleg interkommunal psykologteneste i Vest-Telemark. 
Gørild Kanstad frå interkommunal psykologteneste Kviteseid var tilstades og orienterte 
nærare om saken. 
Det låg føre forslag  om å opprette interkommunal psykologteneste som permanent ordning i 
Vest – Telemark. Kanstad viste til gode erfaringar frå eit 2-årig prøveprosjekt som er 
finansiert fram til oktober inneverande år. Det er vidare stilt 20 mill. kroner i form av 
stimuleringsmidlar gjennom årets statsbudsjett. 
Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringa til vitande. Saken blir sendt til rådmannsutvalet 
med tanke på nærare utgreiing omkring den årlege finansieringa av ei slik ordning. Det vert 
lagt opp til vidare handsaming på rådsmøtet i august. 
 
 
Sak  51/2009   Samhandlingsreformen i eit utvida perspektiv. Innspel frå NAV. 
Det låg føre notat frå Kristian Høy NAV Telemark i høve samhandlingsreformen sett i eit 
utvida perspektiv. Høy var imidlertid forhindra frå å møte på rådsmøtet av helsegrunnar og 
saken måtte såleis utsetjast. 
Vedtak: Vest-Telemarkrådet utset saken og vil kome attende til denne på møtet i august. 
 
 
Sak   52/2009   Innspel til kollektivplanen. 
I samband med arbeidet med ny kollektivtrafikkplan for Telemark skal det etter tidlegare 
vedtak i Rådet opprettast ei arbeidsgruppe for kollektivtrafikk i regionen. Frå regionrådsleiar 
låg det til møtet føre forslag om å velje representantar frå politisk og/eller administrativt hald i 
kommunane.  
Vedtak: Vest-Telemarkrådet opprettar arbeidsgruppe for kollektivtrafikk i regionen med 
fylgjande medlemmer: Olav Urbø Tokke, Anne-Nora Oma Dahle Nissedal, Torstein Tveito 
Kviteseid, Jan Myrekrok Vinje, Solveig S. Abrahamsen Seljord, Bjørn Nome Fyresdal, Bjørn 
Rugaas Hjartdal. Rugaas er medlem av gruppa fram til Hjartdal går ut av Vest-
Telemarkrådet i august 2009.  
Medlemmene av gruppa får ansvar for å spele inn aktuelle saker, finne fram naudsynte planer 
og annan dokumentasjon, ha kontakt med dei ulike brukargruppene og såleis vera 
kontaktpersonar i høve til regionrådsleiar og arbeidet i KID-gruppa i Telemark 
fylkeskommune. 
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Sak  53/2009   Delvis bompengefinansiering av utbygging av E134 Haukeli – Seljestad.  
Det låg føre invitasjon frå Statens vegvesen, region Vest til å kome med høyringsuttale i 
samband med moglegheitsstudie gjeldande delvis bompengefinansiering av utbygging av  
E 134 Haukeli – Seljestad.  
Høyringsinstansane vert i brevet oppmoda til å ta særleg stilling til om arbeidet med 
bompenge-innkreving skal halde fram, og i fall ja til dette også ta standpunkt i høve til 
mogleg bruk av parallellinnkreving. 
Forslag til uttale der Rådet går inn for begge punkta låg som vedlegg til saken. 
Vedtak: Vest-Telemarkrådet sluttar seg til innhaldet i moglegheitsstudien og ber Statens 
vegvesen halde fram arbeidet med delvis bompengefinansiering av E134 Haukeli – Seljestad. 
I høve til mogleg bruk av parallellinnkreving legg regionrådet vekt på at dette reduserer 
finanskostnadene monaleg og tilrår derfor at ein tek i bruk parallell- og etterskotsinnkreving.  
 
 
 
Sak  54/2009   Orienteringssaker. 
Spelemidlane, orientering. 
Fylkesidrettskonsulent Therese Lahus var tilstades i denne saken og orienterte om tildeling og 
bruk av spelemidlar i 2009.  
Spelemidlane går til idrettsføremål, kulturføremål samt til samfunnsnyttige og humanitære 
organisasjonar. På landsbasis er det i år tildelt 1,56 mrd. kroner til idrettsføremål. Det kan 
søkjast midlar til ordinære idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, mindre kostnadskrevande 
nærmiljøanlegg samt anlegg for friluftsliv i fjellet. Søkjarar kan vera kommunanr, 
fylkeskommunar, idrettslag, samanslutningar under ulike forbund og foreiningar, burettslag, 
stiftingar og aksjeselskap etter nærare godkjenning. Små lag og organisasjonar fell i dag 
utanfor ordninga. 
For 2009 ligg det i Telemark føre 128 søknader om midlar til ordinære anlegg og 30 søknader 
til nærmiljøanlegg. Det er tilrådd hhv. 26,9 mill. kroner og 2,1 mill. kroner til desse. 
Fotballanlegg utgjer den største søknadssummen dette året i motsetnad til føregåande år då 
fleirbrukshallar og symjeanlegg var størst.  
Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringa til vitande og merker seg spesielt at 
samarbeidsprosjekt på tvers av kommunegrensene skal ha prioritet. 
 
 
 
Sak  55/2009   Ymse. 
Ingen saker. 
 
 
Sak  56/2009   Møte med politimester Anne Rygh Pedersen. 
Politimester Anne Rygh Pedersen og lensmann Torodd Aase var tilstades i denne saken.  
Rygh Pedersen orienterte om organiseringa og arbeidet i Telemark Politidistrikt. Distriktet er 
leiande i landet når det gjeld nettbruk og er såleis på facebook, har twitter-konto og eigen 
blogg. 
Rygh Pedersen kunne opplyse at to tredjepartar av kriminaliteten skjer i Grenland. 
Vidare vert mykje av vinningskriminaliteten utført av omreisande personar av både norsk og 
utanlandsk herkomst. Det er såleis oppretta ei felles kriminal-eining i samband med dette. 
Eininga består av eit analyseteam som skal kartlegge kriminalitet både på kort og lang sikt og 
eit etterforskar-team som dekker heile distriktet. 
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Den generelle samfunnsutviklinga fører til endringsbehov også innan politiet. Det ligg såleis 
an til ei snarleg samanslåing av lensmannskontora i Bø og Sauherad. Det kan vidare ligge til 
rette for ei felles teneste - ordning for Midt- og Vest-Telemark. 
Sentrale problemstillingar er organisering, antal lensmannskontor, stasjoneringsstader, 
opningstider, tilgjenge, ressurbruk osb. 
Ei eigen utfordring er å rekruttere politifolk til distrikta, då unge og nyutdanna politifolk ofte 
prioriterer teneste i dei mest sentrale strøka.  
Når det gjeld vårt distrikt er det så langt ikkje konkrete planer om endringar, men ein vurderer 
likevel organiseringa av politiets tenester også her.  
Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringa til vitande og rår til at problemstillingane rundt 
organiseringa av polititenestene i regionen vert drøfta i kvar enkelt kommune. 
 
 
 
 
 
Referent: Kjell Gunnar Heggenes 
 
 
 



file:///O|/Vest-Telemark%20Rådet/Saker%202009/Rådsmøte%2011.%20august/Sak%2058%20E-post%20frå%20Gørild%20Kanstad.txt[03.08.2009 15:20:00]

Fra: Gorild Botner Kanstad [gorildbk@hotmail.com]
Sendt: 15. juli 2009 19:30
Til: Kjell Gunnar Heggenes
Emne: Emailing: Regelverk Tilskudd til modellutpr?ving - psykologer i kommunehelsetjenesten - helsedirektoratet.no
Hei
Viser til presentasjon for Vest-Telemarksrådet på rådsmøtet onsdag 3 juni vedr tilskudd til etablering av kommunale 
psykologstillinger. Nå er tilskudet annonsert, og det er søknadsfrist 01.09-09 !! Jeg ber om at du videresender denne 
informasjonen til deltagerne i Vest-Velemarksrådet. 
På forhånd takk, Gørild Kanstad
 
 

--------------------------------------------------------------------------------
See all the ways you can stay connected to friends and family 
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Sak  58/2009   Mogleg interkommunal psykologteneste.  
 
Bakgrunn. 
I rådsmøte 3. juni 2009 handsama Vest-Telemarkrådet sak 50/2009 Mogleg interkommunal 
psykologteneste i Vest-Telemark, og Gørild Kanstad frå interkommunal psykologteneste 
Kviteseid var tilstades og orienterte nærare om saken.  
Det låg føre forslag  om å opprette interkommunal psykologteneste som permanent ordning i 
Vest – Telemark, og Kanstad viste til gode erfaringar frå eit 2-årig prøveprosjekt som er 
finansiert fram til oktober inneverande år.  
Det kom også fram at det er løyvd 20 mill. kroner i form av stimuleringsmidlar i årets 
statsbudsjett, og at dette er midlar ein kan søkje på. 
Saken vart sendt rådmannsutvalet med tanke på nærare utgreiing omkring den årlege 
finansieringa av ei slik ordning. Det vart lagt opp til vidare handsaming på rådsmøtet i august, 
og saken kjem no opp i tråd med dette vedtaket. 
 



 
 

Samhandlingsreformen i et utvidet perspektiv  

Et innspill fra NAV Telemark, Skien 080509 til kommunene i Vest Telemark 

I løpet av juni 2009 legger regjeringen fram samhandlingsreformen i form av en 

stortingsmelding.  

 

Sagt om samhandlingsreformen: 

Norge bruker mest i verden på helse, men får ikke mest helse igjen for hver krone. Det er systemet det 

er noe galt med. Manglende kontakt mellom sykehus og kommuner er det viktigste hinderet for å gjøre 

helsetjenesten enda bedre. Dette skal vi nå gjøre noe med. Samhandling skal skje på grunn av, ikke på 

tross av systemene, sier Bjarne Håkon Hanssen. 

Formålet med samhandlingsreformen er mer helsetjenester og behandling der folk bor. Vi ønsker også 

tidligere og en mer helhetlig behandling. Da må vi flytte kompetanse og penger til kommunene. Derfor er 

jeg svært glad for at vi kan sette i gang noen pilotprosjekter som vi kan lære av i arbeidet videre med 

reformen, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa. 

Jeg er svært opptatt av at kommuner utvikler institusjoner med forsterket helsetilbud, slik at pasientene 

får gode tjenester i nærmiljøet sitt. Dermed unngår pasienter som ikke har behov for sykehustjenester 

unødvendige sykehusinnleggelser. Jeg er derfor glad for at vi kan dele ut 47 millioner kroner til i alt 30 

prosjekter som på ulike måter tar opp i seg bedre samarbeid mellom helse- og omsorgsvirksomheter, 

sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.  

(sitatene er hentet fra ”ODIN”) 

NAV’s kjøp av helsetjenester og kommunenes eierskap til attføringsbedriftene - kort 

framstilling av en grunnide. 

Per i dag kjøper NAV helsetjenester som bl.a. leveres av attføringsbedrifter. Attføringsbedriftene er eid 

av kommunene. Grepkonsernet i Grenland er per i dag hovedleverandør av bl.a. tiltaket Arbeidsrettet 

rehabilitering for sykmeldte. Noen av attføringsbedriftene i Vest Telemark er underleverandører til Grep. 

Leveransen av denne tjenesten er basert at leverandøren har nødvendig helsefaglig kompetanse. I 

Telemark har det over noe tid blitt bygget opp slik kompetanse i en del av attføringsbedriftene. Dette 

innebærer tilsetting av for eksempel sykepleiere, fysioterapeuter, psykolog og etter hvert lege. Også i 

Vest Telemark bygges slik kompetanse opp, men forholdene er mindre og attføringsbedriftenes ressurser 

for små til at de hver for seg kan etablere slik kompetanse i ”full skala”.  

For NAV’s er kombinasjonen av arbeid og helse stadig viktigere. Vår satsing på å komme tidligere inn i 

sykdomsforløpet, eventuelt bidra til forebygging og å gjøre arbeidsplassen til den viktigste arenaen for 

oppfølging fører til endringer i mønsteret for vår etterspørsel. I stede for å sette inn tiltak etter lang tid, 

når en person har fått innvilget attføring, ønsker vi nå i større grad å sette inn tiltak tidlig i 

sykdomsforløpet. Dette fører til mindre etterspørsel etter attføring og vil dermed redusere det 



”tradisjonelle livsgrunnlaget” for attføringsbedriftene. De må videreutvikle seg. Vi ser dessuten at dette 

nyutviklede tilbudet - i skjæringspunktet mellom arbeid og helse - er minst like relevant for mange av de 

”tradisjonelle attføringsbrukerne”. 

I samhandlingsreformen er det en sentral ide at de lokale helsetjenestene skal styrkes, også den 

forebyggende delen. Kommunene skal overta en del av ansvaret og fra det statlige helsevesenet. Med 

andre ord må det bygges opp en økt helsefaglig kompetanse i kommunene. I den nåværende 

prosjektfasen er det stimulert sterkt til å utvikle tilbud på tvers av kommunegrensene (mindre 

kommuner).  

I denne situasjonen kunne vi kommet til å oppleve – også på mindre steder – oppbygging av to parallelle 

helsefaglige miljøer i kommunene – begge eid av kommunen(e). Dette vil sannsynligvis ikke være 

hensiktsmessig ? 

 

Konklusjon 

Vi ønsker på denne bakgrunn å spille inn ideen om å vurdere en oppbygging av helsetjenester i 

forbindelse med samhandlingsreformen i attføringsbedriftene. Dette vil kunne bidra til: 

- Utvikling av et større og mer robust helse- og arbeidsfaglig miljø. Der det vil være mulig å få 

både varierte og spesialiserte tilbud. Forhåpentligvis vil dette kunne bidra til å gjøre det mer 

attraktivt å jobbe med helserelaterte tjenester på mindre steder. 

- Det må være mulig å spare administrative ressurser. 

- Modellen vil kunne sikre høy grad av arbeidsfokus inn i helsearbeidet. Dette er ingen selvfølge i 

dag. 

- Innbyggere og arbeidsgivere vil få et samordnet og godt tilbud. 

 

Fra NAV sin side tror vi den pågående prosessen med sammenslåing / fusjonering av de lokale 

attføringsbedriftene i Vest Telemark passer godt inn i dette bildet. Vi mener en fusjonering vil 

optimalisere mulighetene.  

Et annet aspekt ved dette er at NAV’s innkjøp av denne type helsetjenester foregår ved anbud. I dette 

ligger det selvfølgelig en usikkerhet. Men usikkerheten vil være langt større uten basis i et tyngre 

helsefaglig miljø. 

Med hilsen 

Kristian Høy 

Nav Telemark   
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Sak  59/2009   Samhandlingsreformen – innspel frå NAV. Utsett sak.   
 
Bakgrunn. 
Til sak 51/2009 på rådsmøtet 3. juni låg det føre eit notat frå Kristian Høy i Nav Telemark 
gjeldande samhandlingsreformen.  
Notatet bygger på samhandlingsreformen innan helsesektoren og dei signal som er gjeve frå 
sentralt hald om meir helsetenester og behandling der folk bur.  
Notatet viser til trongen for å bygge opp helsefagleg kompetanse ute i distrikta og prosessen i 
attføringsbedriftene som går i same retningen. 
Det vert vist til at det må vera lite ynskjeleg å bygge opp 2 parallelle helsefagleg miljø i 
kommunane og at ein må sjå desse prosessane i samanheng. 
 
Kristian Høy var forhindra frå å møte på rådsmøtet 3. juni og Vest-Telemarkrådet fann å 
måtte utsette saken til august. Saken er no ført opp på nytt og Kristian Høy frå Nav Telemark 
vil vera tilstades og orientere nærare på rådsmøtet 11. august. 
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Sak  60/2009   Regional planstrategi. 
 
Bakgrunn. 
Telemark fylkeskommune har sett i gang ein prosess i høve til utforming av ny regional 
planstrategi og fylkesutvalet vedtok hausten 2008 å oppnemne eit utviklingsforum med 
mandat å utarbeide forslag til regional planstrategi for Telemark.  
Telemark Utviklingsforum er samansett av 6 representantar frå fylkesutvalet, 
regionordførarane og sekretærane frå dei 4 kommuneregionane samt representantar frå 
fylkesmannen, NHO, LO, Nav, Høgskolen i Telemark, Innovasjon Noreg, Statens vegvesen 
og Jernbaneverket. Utvalet har så langt hatt 4 møte og det er tillyst nytt møte i oktober. 
 
Vest-Telemarkrådet fekk i møte 17. mars nærare orientering om saken av Hallvard Ripegutu, 
Otto Christian Dahl og Ingar Bråthen frå Telemark fylkeskommune. Vidare vart det i 
rådsmøte 21. april gjeve ei kort orientering frå møte i Telemark Utviklingsforum 3. april.  
 
Det er no utarbeidd forslag til regional planstrategi med sentrale problemstillingar og 
spørsmålsstillingar, og i brev frå fylkeskommunen av 17. juni 2009 vert kommunane, aktuelle 
fylkeskommunar, statlege og regionale offentlege organ og andre organisasjonar invitert til å 
kome med innspel til ” Regional planstrategi for Telemark 2010 - 2012”. 
Som ei hjelp i arbeidet vert det stilt 4 høyringsspørsmål som går på om den langsiktige 
visjonen om det haldbare Telemark har tilslutning og om det er nærare synspunkt omkring 
dette. Vidare kva som er viktige utfordringar og moglegheiter, og kva som er viktige 
problemstillingar og planbehov. Avslutningsvis vert partane invitert til å kome med 
merknader og kommentarer elles til høyringsforslaget.  
Høyringsfristen er sett til 1. oktober 2009.  
 
Forslaget vert no lagt fram for Vest-Telemarkrådet og på møtet 11. august vil teamleiar 
Hallvard Ripegutu og fylkesrådmann Rolf-Helge Grønås vera tilstades med tanke på nærare 
orientering og drøfting av saken. 
 
Dei aktuelle dokumenta og stoff knytt til planstrategien er elles å finne på 
http://www.telemark.no/plan.  
 
 
 
 

http://www.telemark.no/plan
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Statens Vegvesen 
Region Sør 
ARENDAL 
Kopi: Notodden distriktsvegkontor 
 
 
 
 

Planarbeid og ønskje om møte 
Vest‐Telemarkrådet vil framover legge auka vekt på arbeidet med utvikling av infrastrukturen i regionen. Det er mellom 

anna store behov for å utvikle vegnettet samtidig som det manglar planar og visjonar/strategiar for ei slik utvikling.  

Vest‐Telemarkrådet meiner mellom anna at det må drivast eit systematisk og betydeleg arbeid fram mot neste rullering 

av NTP. 

 

Sak A. 

Med bakgrunn i dette ber Vest‐Telemarkrådet Statens Vegvesen arbeide for snarleg oppstart av: 

 Planarbeid (KU/kommunedelplan) for ny veg for E134 Åmot‐Vinjesvingen.  

Jfr. brev av 27. mai 2009 frå AS Haukelivegen. (Vedlagt). 

 Reguleringsplanarbeid knytt til bompengeprosjektet på E134 Seljord – Hjartdal.   

Jfr. brev av 16. juni 2009 frå Seljord kommune, Hjartdal kommune og AS Haukelivegen. (Vedlagt). 

 Planprosess for E134 Ørvella‐Saggrenda. Jfr. vedtak i Kongsbergregionen av 16. juni 2009. 

Sak B. 
Vest‐Telemarkrådet ber Statens Vegvesen om eit snarleg møte for å drøfte fylgjande saker: 

 Strekninga Vallar‐Lønnestad på E134 i Seljord.  
Jfr. notat av 17. april 2009 frå AS Haukelivegen. (Vedlagt). 

 RV41 som stamveg. Mål og strategi for utvikling/standardheving. 

 Fylkesvegnettet f.o.m. 2010. Vegvesenet si rolle. 

 
Med vennleg helsing 
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Sak  61/2009   Standardheving av vegnettet i Vest-Telemark.  
 
Bakgrunn. 
I strategisk næringsplan for Vest-Telemark 2007 – 2010 er samferdsel, veg definert som eitt 
av dei strategiske tiltaksområda.  
Tiltaka innafor dette området har som føremål å fremje ulike prosjekt/prosessar med tanke på 
utbygging av vegnettet i regionen utanom dei tiltaka som er dekka av Arbeidsgruppa for 
E134/Rv36 og AS Haukelivegen. 
Ein ynskjer å:  

- få til ei balansert vegutbygging i regionen  
- ha fokus på tilførselsvegane og vegane til og mellom kommunesentra  
- auke vegstandarden i høve til næringslivets behov  
- ta att eit mangeårig etterslep  
- legge til rette for auka trafikk i samband med reiseliv/hytter. 

 
I rådsmøta 13. januar og 17. februar 2009 handsama Vest-Telemarkrådet samferdselstiltak i 
strategisk næringsplan mellom anna skisse til organisering av arbeidet. 
Som arbeidsgruppe for Rv 41 vart valt:  
Anne-Nora Oma Dahle, leiar 
Torstein Tveito 
Hans Bakke 
Sveinung Seljås 
Olav A. Veum 
Olav Urbø 
Børge Skårdal, sekretær 
 
I notat av juli 2009 skisserer Børge Skårdal 3 hovudgrep: 
- Tydelege fokusområde og klar prioritering 
- Få fram konkrete planar, evt. starte med skisseplanar 
- Nært samarbeid med Statens vegvesen og Telemark fylkeskommune  
 
I notatet skisserer Skårdal eit samanhengande vegsystem kalla Telemarksvingen som saman 
med dei 3 stamvegane E134, RV36 og RV41 utgjer hovudstamma av vegnettet i Vest-
Telemark. Desse vegane bind saman kommunesentra og andre viktige tettstader og utgjer 
innfartsvegane til regionen. 
Målsettinga for arbeidet er å utløyse meir investeringsmidlar til prioriterte strekningar og 
prosjekt. 
 
Forslag til vedtak: 
A.  Vest-Telemarkrådet ber Statens vegvesen arbeide for snarleg oppstart av:   

- Reguleringsplanarbeid knytt til bompengeprosjektet på E134 Seljord – Hjartdal, jfr. 
brev av 16. juni 2009 frå Seljord kommune, Hjartdal kommune og AS Haukelivegen. 

- Planarbeid (KU/kommunedelplan) for ny veg for E134 Åmot – Vinjesvingen, jfr. brev 
av 27. mai 2009 frå AS Haukelivegen. 

- Planprosess for E134 Ørvella – Saggrenda. Jfr. vedtak i Kongsbergregionen av  
      16. juni 2009. 
 



 2

 
 
B.  Vest-Telemarkrådet ber Statens vegvesen om eit snarleg møte for å drøfte fylgjande  
      saker: 

- Strekninga Vallar – Lønnestad på E134 i Seljord, jfr. notat av 17. april 2009 frå AS 
Haukelivegen. 

- Rv41 som stamveg. Mål og strategi for utvikling/standardheving. 
- Fylkesvegnettet frå og med 2010. Vegvesenet si rolle. 















file:///O|/Vest-Telemark%20Rådet/Saker%202009/Rådsmøte%2011.%20august/Sak%2062%20Vedlegg.txt[03.08.2009 15:21:34]

Fra: Jan Sebjørnsen [jan.sebjornsen@hjartdal.kommune.no]
Sendt: 2. juni 2009 14:33
Til: olav.urbo@tokke.kommune.no; Kjell Gunnar Heggenes
Kopi: olav.tho@hjartdal.kommune.no
Emne: Samarbeidsområde

På  møtet onsdag ynskjer vi å drøfte vidare samarbeid om fylgjande:

Kultur:
"Sogelandet"
Biblioteksamarbeid

Busetting m.v.:
"Vi snur vinden"
Prøvebustadsprosjektet.
Småbruksprosjektet

Næring:
Fellestiltak retta mot landbruket, rådgjeving
Veterinærtenesta
Bedriftsrådgjeving VTNU
Kraftspørsmål
Vidareføre samarbeidet knytt til VTNY/VTN
Reiselivsbrosjyrer
Småskala reiseliv

Drift:
Klima og energiplan.

Mvh. Jan Sebjørnsen



Vest-Telemarkrådet                                                            Møte 11. august 2009  
 
 
 
Sak  62/2009   Vidare samarbeid mellom Hjartdal kommune og  
                         Vest-Telemarkrådet.   
 
Bakgrunn. 
I samband med sin uttreden frå Vest-Telemarkrådet har Hjartdal kommune signalisert ynskje 
om å vidareføre samarbeid med Vest-Telemarkrådet i saker som ligg til rette for dette. 
I møte 3. juni 2009 var slikt samarbeid  gjenstand for ei kort drøfting mellom  
ordførar/rådmann i Hjartdal og regionordførar / regionrådsleiar i Vest-Telemarkrådet. 
Frå rådmann Jan Sebjørnsen låg det til møtet føre eit oppsett om aktuelle samarbeidsområde 
innan kultur, busetting, næring og drift. ( Sjå vedlegg). 
Det vart gjort ei kort drøfting omkring dei opsette tema og det kan også vera aktuelt med 
samarbeid innan andre område. 
Med dette som utgangspunkt vert saken lagt fram for nærare drøfting i Rådet 11. august.  



TelemarksheltenTelemarkshelten 

Heltene er tilbake!Heltene er tilbake! 

FFåå folk ut, oppleve og trimme, i naturen!folk ut, oppleve og trimme, i naturen! 

VVåårt mrt måål i fl i føørste omgang er rste omgang er åå bidra til bidra til åå skape gode opplevelser for mskape gode opplevelser for måålbevisste enkeltpersoner og deres lbevisste enkeltpersoner og deres 
familier gjennom familier gjennom åå etablere et etablere et opplevelseopplevelse-- og aktivitetsselskapog aktivitetsselskap, knyttet til trim, milj, knyttet til trim, miljøø og helse, med hensikt og helse, med hensikt 
åå styrke posisjoneringen av Telemarks flotte nasjonalparkkommunerstyrke posisjoneringen av Telemarks flotte nasjonalparkkommuner Tinn og Vinje nasjonalt og internasjonalt.Tinn og Vinje nasjonalt og internasjonalt.

Telemark Sports Telemark Sports AdventureAdventure 

Av BjAv Bjøørn Richard Johansenrn Richard Johansen
Torsdag 28. mai 2009Torsdag 28. mai 2009

http://no.wikipedia.org/wiki/Bilde:Tinn_komm.png


PresentasjonPresentasjon 22

Kort innledningKort innledning



 
PresentasjonPresentasjon
–– Stolt av Telemark Stolt av Telemark –– vi har noe helt unikt!vi har noe helt unikt!
–– KommunikasjonsdirektKommunikasjonsdirektøør i BNbank ASA (SpareBank 1)r i BNbank ASA (SpareBank 1)
–– Jobbet internasjonalt siste 4 Jobbet internasjonalt siste 4 åår og med kommunikasjon og r og med kommunikasjon og 

posisjonering siden 1992posisjonering siden 1992



 
FormFormåål:l:
–– Mitt mMitt måål er at Fylkesutvalget ser potensialet i l er at Fylkesutvalget ser potensialet i åå posisjonere posisjonere 

Telemark gjennom prosjektetTelemark gjennom prosjektet
–– Vi trenger rVi trenger rååd, std, støøtte og tte og ””politisk politisk backingbacking””
–– Lykkes vi i fellesskap Lykkes vi i fellesskap –– kan vi sette Telemark pkan vi sette Telemark påå kartet knyttet til kartet knyttet til 

positive verdier som helse, trim og flott naturpositive verdier som helse, trim og flott natur
–– Til glede for idretten, kulturlivet, nTil glede for idretten, kulturlivet, nææringslivet og turistsektoren i ringslivet og turistsektoren i 

hele fylkethele fylket
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Familien EgelandFamilien Egeland--JohansenJohansen 
VVåårt samfunnsbidrag rt samfunnsbidrag –– Vi engasjerer oss!Vi engasjerer oss!

www.bnbank.no
www.tannleger.com

http://www.bnbank.no/
http://www.tannleger.com/
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Kort om forprosjektetKort om forprosjektet



 

Styreleder og initiativtaker 
Bjørn Richard Johansen



 

Prosjektleder Kjell-Gunnar Dahle


 

Et sterkt prosjektstyre med 
kompetanse innen aktuelle idretter



 

Forprosjektet
– Forprosjektet er støtte av Innovasjon 

Norge i Telemark 
kr. 500.000, 

– Tinn og Vinje kommune kr. 200.000 
hver og 

– Kr. 150.000 fra grunneiere. 
– Videre legges det ned betydelig egen- 

innsats i prosjektet. Totalt beregnet 
innsats i forprosjekt kr. 1.650.000.



 

Forprosjektet beregnet avsluttet 
1. oktober.
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Prosjektleder og prosjektstyretProsjektleder og prosjektstyret


 

ProsjektlederProsjektleder 

Kjell Gunnar DahleKjell Gunnar Dahle



 

StyringsgruppeStyringsgruppe 

Vil kaste styremedlemmer opp i en referansegruppe.Vil kaste styremedlemmer opp i en referansegruppe.



 

ProsjektstyretProsjektstyret 

1. 1. BjBjøørn Richard Johansenrn Richard Johansen, styreleder (initiativtaker, sterk p, styreleder (initiativtaker, sterk påå posisjonering)posisjonering) 

2. 2. Bernhard SpidsBernhard Spidsøø, medlem (initiativtaker, dyktig merkevarebygger), medlem (initiativtaker, dyktig merkevarebygger) 

3. 3. Grete WaitzGrete Waitz, medlem (idrettslegende med solid internasjonalt nettverk. , medlem (idrettslegende med solid internasjonalt nettverk. 

4. 4. Jack WaitzJack Waitz, medlem (globalt kontaktnett innen idrett og sponsorkontakt)., medlem (globalt kontaktnett innen idrett og sponsorkontakt). 

5. 5. Aud Irene KittelsenAud Irene Kittelsen, representant for Vinje kommune, idrettspedagog, leder i ski, I, representant for Vinje kommune, idrettspedagog, leder i ski, IL Dyre L Dyre VaaVaa 

6. 6. Harald Tiedemann HansenHarald Tiedemann Hansen, medlem (President i Norges Cykleforbund, og nestleder i Grenla, medlem (President i Norges Cykleforbund, og nestleder i Grenland sykleklubb)nd sykleklubb) 

7. 7. Erlend LarsenErlend Larsen, medlem (styreleder i Rauland Turist og grunneier), medlem (styreleder i Rauland Turist og grunneier) 

8. 8. Birger HovdenBirger Hovden, representant for Tinn kommune, leder i Tinn Arbeiderparti og k, representant for Tinn kommune, leder i Tinn Arbeiderparti og kommunestyremedlem m.m.ommunestyremedlem m.m. 

9. 9. Nils Jostein HellandNils Jostein Helland, styreleder, Sportsklubben VIDAR, Oslo, styreleder, Sportsklubben VIDAR, Oslo



 

Styret har knyttet til seg ekstern ressurs:Styret har knyttet til seg ekstern ressurs: 

Terje BakkeTerje Bakke, medlem, registrert revisor, Ernst & Young, (sentral i det akti, medlem, registrert revisor, Ernst & Young, (sentral i det aktive langrennsmiljve langrennsmiljøøet i Telemark et i Telemark 
gjennom Grenland Ski). Hytte i Rauland. (Grenland)gjennom Grenland Ski). Hytte i Rauland. (Grenland) 

Ole Arne Ole Arne SSøølili, regnskapsf, regnskapsføører/skatterevisor, egen virksomhet. Har hytte prer/skatterevisor, egen virksomhet. Har hytte påå Rauland (Grenland).Rauland (Grenland).
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MMåålsetninglsetning



 

PosisjonerePosisjonere TelemarkTelemark og nasjonalpark kommunene og nasjonalpark kommunene Tinn og VinjeTinn og Vinje. . 
ÅÅ sette Telemark sterkere psette Telemark sterkere påå kartet kartet –– i Norge, Norden, Europa og i Norge, Norden, Europa og 
resten av verdenresten av verden



 

Skape Skape aktiviteteraktiviteter som trekker som trekker ressurssterkeressurssterke besbesøøkende spreke kende spreke 
enkeltpersonerenkeltpersoner og og familierfamilier til godt planlagte til godt planlagte sportssports-- og og 
opplevelsesarrangementeropplevelsesarrangementer i Tinn og Vinje / i Tinn og Vinje / øøvre Telemarkvre Telemark



 

SamarbeideSamarbeide nnæært med rt med kommunal ledelse, idrettslag, grunneiere kommunal ledelse, idrettslag, grunneiere 
og nog nææringslivetringslivet i Tinn og Vinje for i Tinn og Vinje for åå bidra til lokalsamfunnetbidra til lokalsamfunnet



 

ØØke turisttilstrke turisttilstrøømningenmningen til fylket og sikre at til fylket og sikre at mer penger legges mer penger legges 
igjenigjen i i ØØvre Telemark; skape et solid samfunnsregnskap knyttet til vre Telemark; skape et solid samfunnsregnskap knyttet til 
prosjektet; fprosjektet; fåå folk ut i naturen.folk ut i naturen.



 

Drive selskapet som Drive selskapet som aktiv eieraktiv eier og videreutvikle konseptene pog videreutvikle konseptene påå et et 
kommersielt grunnlagkommersielt grunnlag



Noen andre viktige og spennende initiativ Noen andre viktige og spennende initiativ 
–– som msom måå sees i sammenhengsees i sammenheng……

Vil sette Telemarksfjellene pVil sette Telemarksfjellene påå kartet!kartet!
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Dag Erik Pedersen: Dag Erik Pedersen: ””ToppledersenteretToppledersenteret””

http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.formidleren.no/images/artister/Dag%2520Erik%2520NRK%2520poster.jpg&imgrefurl=http://www.formidleren.no/innhold/foredrag/foredragsholdere.htm&usg=__yYE9JL_41lMju5YRf9px3EMgR7k=&h=1200&w=798&sz=125&hl=no&start=2&um=1&tbnid=0WHjllJqsG7R8M:&tbnh=150&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Ddag%2Berik%2Bpedersen%26hl%3Dno%26rlz%3D1T4ADBF_noNO314NO315%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.knupps.net/Dag%2520Erik%2520Pedersen.jpg&imgrefurl=http://www.knupps.net/PRESSE%2520BILDER.htm&usg=__KXoqeCQdpPMeck85CWfRj5svjYg=&h=768&w=506&sz=170&hl=no&start=4&um=1&tbnid=p3HYQr_u7XEsrM:&tbnh=142&tbnw=94&prev=/images%3Fq%3Ddag%2Berik%2Bpedersen%26hl%3Dno%26rlz%3D1T4ADBF_noNO314NO315%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.radiogrenland.no/stream_file.asp%3FiEntityId%3D4547&imgrefurl=http://www.radiogrenland.no/modules/module_123/proxy.asp%3FC%3D276%26I%3D2586%26D%3D2&usg=__B5QQgU7U6g2MHKeg1oj1vx9m14w=&h=376&w=250&sz=54&hl=no&start=3&um=1&tbnid=3KCemg0BdBY6LM:&tbnh=122&tbnw=81&prev=/images%3Fq%3Ddag%2Berik%2Bpedersen%26hl%3Dno%26rlz%3D1T4ADBF_noNO314NO315%26sa%3DN%26um%3D1
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Terje HTerje Hååkonsen konsen –– Artic QuarterArtic Quarter--Pipe RaulandPipe Rauland

http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.nrk.no/contentfile/file/1.1966750!img1966732.jpg&imgrefurl=http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/telemark/1.2108597&usg=__ayQSlVDdKc_662IilIeWouMEZWo=&h=367&w=650&sz=45&hl=no&start=1&um=1&tbnid=3zK0VzsD3sqPrM:&tbnh=77&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dterje%2Bh%25C3%25A5konsen%26hl%3Dno%26rlz%3D1T4ADBF_noNO314NO315%26sa%3DX%26um%3D1
http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www6.nrk.no/magasin/upunkt/gallery/albums/album04/tac9.jpg&imgrefurl=http://www6.nrk.no/magasin/upunkt/gallery/album04/tac9&usg=__SewLmxPcyeal4xkqBUqPzMcLckE=&h=428&w=640&sz=35&hl=no&start=8&um=1&tbnid=zI6Wd3y7isqtiM:&tbnh=92&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dterje%2Bh%25C3%25A5konsen%26hl%3Dno%26rlz%3D1T4ADBF_noNO314NO315%26sa%3DX%26um%3D1
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Per Lykke: Hardangervidda Nasjonalparksenter Per Lykke: Hardangervidda Nasjonalparksenter 
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Grunnlaget for Grunnlaget for stort volumstort volum kommer gjennom kommer gjennom 
allianserallianser



 

””KvalifiseringsarrangmentetKvalifiseringsarrangmentet”” til til 
””BirkenBirken””



 

Telemark BedriftsidrettskretsTelemark Bedriftsidrettskrets


 

Telemark Turistforening Telemark Turistforening -- DNTDNT


 

Norgesgruppens Norgesgruppens –– ””JentebJentebøølgenlgen””


 

Aktiv mot kreft Aktiv mot kreft -- vvåårt samfunnsbidragrt samfunnsbidrag


 

Sport 1 prosjektet: Sport 1 prosjektet: ””Folk i bevegelseFolk i bevegelse””


 

Sporsklubben VIDAR og BNbank Oslo Sporsklubben VIDAR og BNbank Oslo 
MaratonMaraton



 

ColorlineColorline –– (Prioritert: Telemark)(Prioritert: Telemark)


 

VisitVisit Norway/Telemark/Rauland/TinnNorway/Telemark/Rauland/Tinn


 

SeniorSakenSeniorSaken og Pensjonistforbundet og Pensjonistforbundet 
(Den raskest voksende m(Den raskest voksende måålgruppen i lgruppen i 
Norge er Norge er åårskullene frskullene føødt 1945+)dt 1945+)



 

Den norske Den norske DHLDHL--stafettenstafetten
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MMåålgrupperlgrupper 
””Sports og treningsinteresserte familier/turisterSports og treningsinteresserte familier/turister””

1. Norge1. Norge


 

Folk med bopel: 1 + 2 (TORP) + 3 + 4 Folk med bopel: 1 + 2 (TORP) + 3 + 4 
+ 5 + 6+ 5 + 6



 

Kategorien: Kategorien: ““BirkenBirken”” + storfamilien+ storfamilien
2.2. DanmarkDanmark



 

ColorlineColorline (Naturen hele (Naturen hele ååret)ret)


 

Samarbeid med KSamarbeid med Køøbenhavn Maraton og benhavn Maraton og 
sportsklubben Sparta (20.000)sportsklubben Sparta (20.000)



 

Deltakere i DHL stafetten (100.000) Deltakere i DHL stafetten (100.000) 
3.3. Europa (TORP=52 millioner Europa (TORP=52 millioner 

mennesker)mennesker)


 

Allianse med arrangAllianse med arrangøører av 1500 rer av 1500 fjellfjell-- 
lløøpp + sykkel og langrenns+ sykkel og langrenns-- 
arrangements arrangarrangements arrangøørerrer

4.4. USA og andre kontinenterUSA og andre kontinenter


 

Det internasjonale Det internasjonale lløøpsmiljpsmiljøøetet gjennom gjennom 
New York Road Runner og Grete og New York Road Runner og Grete og 
Jack Waitz (40.000)Jack Waitz (40.000)



Men er det noe potensial i markedet?Men er det noe potensial i markedet?
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Det er et stort marked for sportsopplevelse!Det er et stort marked for sportsopplevelse!



 

Case: Case: BirkerbeinerrittetBirkerbeinerrittet
–– Positiv effekt for en rekke kommuner Positiv effekt for en rekke kommuner 

rundt Lillehammer og rundt Lillehammer og ÅÅmot mot 
(Lillehammer til (Lillehammer til ØØsterdalen).sterdalen).

–– Mer enn 100 millioner legges igjen i Mer enn 100 millioner legges igjen i 
regionen regionen åårligrlig

–– 40.000 personer deltar i 40.000 personer deltar i 
arrangementenearrangementene

–– 50 millioner i omsetning og overskudd 50 millioner i omsetning og overskudd 
ppåå 3,6 millioner kroner i fjor3,6 millioner kroner i fjor

–– I tillegg kommer verdien av I tillegg kommer verdien av 
markedsfmarkedsføøringen som knytter regionen ringen som knytter regionen 
til noe positivttil noe positivt



 

Samfunnsregnskapet som er laget Samfunnsregnskapet som er laget 
viser solide ringvirkninger for privat og viser solide ringvirkninger for privat og 
offentlig sektoroffentlig sektor



 

Med:Med:
–– Offentlig sektor: Offentlig sektor: 



 

Kommunen blir enda mer attraktiv og Kommunen blir enda mer attraktiv og 
tiltrekkende ptiltrekkende påå smarte mennesker. smarte mennesker. 



 

Ja Ja –– der vil jeg jobbe og bo!der vil jeg jobbe og bo!
–– BirkebeinerBirkebeiner’’nn selskapet har 10 ansatteselskapet har 10 ansatte
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BirkenBirken utsolgtutsolgt ppåå 66 66 sekundersekunder……

BirkenBirken ststøørre?rre?
Det foreligger ingen konkrete planer, men det arbeides for Det foreligger ingen konkrete planer, men det arbeides for åå gjgjøøre re 

BirkebeinerrrittetBirkebeinerrrittet enda stenda støørre. rre. IgIgåårr var pvar pååmeldingen for neste meldingen for neste åårs ritt rs ritt 
full allerede etter 66 sekunder.full allerede etter 66 sekunder.

FLERE? Flere syklister kan fFLERE? Flere syklister kan fåå plass i Birkebeinerrittet. (Tor Slette Johansen, plass i Birkebeinerrittet. (Tor Slette Johansen, 
31.10.2008)31.10.2008)

16.500 deltagere i Birkebeinerrittet, 5000 i 16.500 deltagere i Birkebeinerrittet, 5000 i FredagsbirkenFredagsbirken, et par tusen sm, et par tusen småå 
og yngre deltagere og yngre deltagere -- og 8500 pog 8500 påå venteliste. Det er de tventeliste. Det er de tøørre tall etter rre tall etter 
ggåårsdagens prsdagens pååmelding til rittet 29. august neste melding til rittet 29. august neste åår. 66 sekunder tok r. 66 sekunder tok 
det fdet føør arrangr arrangøørene smekket igjen drene smekket igjen døørene, rene, ifjorifjor var hele pvar hele pååmeldingen meldingen 
unnagjort punnagjort påå 90 sekunder.90 sekunder.

-- Dette blir bare verre og verre Dette blir bare verre og verre -- eller bedre og bedre eller bedre og bedre -- daglig leder Tone daglig leder Tone 
Lien?Lien?

-- Det er bra for dem som rekker Det er bra for dem som rekker åå melde seg pmelde seg påå, men leit for dem som ikke , men leit for dem som ikke 
logget seg inn plogget seg inn påå sidene vsidene vååre presis klokken 09.00.00 re presis klokken 09.00.00 igigåårr. Ti . Ti 
sekunder for sen, og plassen glapp.sekunder for sen, og plassen glapp.

-- Kanskje pKanskje påå tide tide åå gi plass til flere?gi plass til flere?
-- 4200 frivillige stilte opp i august i 4200 frivillige stilte opp i august i åår, du kan si vi er r, du kan si vi er norgesmeterenorgesmetere i i 

frivillige frivillige -- de aller fleste fra Renade aller fleste fra Rena-- og Lillehammerog Lillehammer--distriktet. Og vi er distriktet. Og vi er 
helt avhengige av frivillige for i det hele tatt helt avhengige av frivillige for i det hele tatt åå tenke tanken om tenke tanken om åå bli bli 
ststøørre.rre.

-- Men tanken tenkes?Men tanken tenkes?
-- Det gjDet gjøør den, og vi sysler med planer om r den, og vi sysler med planer om åå gi flere et tilbud til gi flere et tilbud til åå sykle over sykle over 

fjellet fra Rena til Lillehammer. Mer konkret enn det kan jeg ikfjellet fra Rena til Lillehammer. Mer konkret enn det kan jeg ikke ke 
vvæære i dag, ikke om antall deltagere eller nre i dag, ikke om antall deltagere eller nåår det kan bli en realitet, r det kan bli en realitet, 
annet enn at vi arbeider for annet enn at vi arbeider for åå skaffe flere frivillige skaffe flere frivillige -- hedmarkinger og hedmarkinger og 
totninger, for eksempel.totninger, for eksempel.

-- Trass i Trass i øøkonomiske konomiske nedned--gangstidergangstider, , kansjekansje det hadde vdet hadde væært mulig rt mulig åå hente hente 
inn noen kroner utenfra?inn noen kroner utenfra?

-- Vi er et hundre prosent Vi er et hundre prosent ikkekommersieltikkekommersielt foretagende, som eies av lokale foretagende, som eies av lokale 
idrettsklubber. Vi omsetter for 50 millioner kroner for alle idrettsklubber. Vi omsetter for 50 millioner kroner for alle 
BirkebeinerBirkebeiner--arrangementenearrangementene -- sommer og vinter sommer og vinter -- og overskuddene og overskuddene 
plpløøyes tilbake til idretten. Vi har i dag ti heltidsansatte, men eryes tilbake til idretten. Vi har i dag ti heltidsansatte, men er ppåå 
jakt etter flere medarbeidere som skal betjene vjakt etter flere medarbeidere som skal betjene vååre totalt 41.000 re totalt 41.000 
deltagere.deltagere.

-- Det er jo mange investorer og spekulanter som allerede deltar iDet er jo mange investorer og spekulanter som allerede deltar i rittet, rittet, 
kanskje de kan fkanskje de kan fåår en ekstra invitasjon?r en ekstra invitasjon?

-- De er velkomne De er velkomne -- men bare pmen bare påå sykkel.sykkel.
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Sponsorene liker gode folkelige trimkonsepterSponsorene liker gode folkelige trimkonsepter

http://www.aftenposten.no/nyheter/sport/sykkel/article3057181.ece
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Sykkel Sykkel –– ””Den nye folkesportenDen nye folkesporten””**



 
400.000 sykler solgt i fjor400.000 sykler solgt i fjor



 
GjGj. snitt pr. sykkel er over . snitt pr. sykkel er over 
kr. 6.000,kr. 6.000,-- pr. stk.pr. stk.



 
Antall aktive Antall aktive øøker kraftigker kraftig



 
Proffene inspirererProffene inspirerer



 
””Kjempekult Kjempekult åå trene med trene med 
vennervenner””

Lisenser i norsk sykkelsport, 1980-2008
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*Aftenposten, onsdag 8. april 2009

De fire stDe fire støørste turrittenerste turrittene


 

Birkebeinerrittet, RenaBirkebeinerrittet, Rena--Lillehammer, 29. augustLillehammer, 29. august


 

NordsjNordsjøørittet, Egersundrittet, Egersund--Sandnes, 13. juniSandnes, 13. juni


 

Grenserittet, Grenserittet, StrStrøømstadmstad--HaldenHalden, 1. august, 1. august


 

RaumerittetRaumerittet, , RomeriksRomeriksååsensen, start , start HellerudslettaHellerudsletta 
6. juni6. juni

Norges Norges CycleforbundCycleforbund: 274 klubber. : 274 klubber. 
President: Harald Tiedemann Hansen President: Harald Tiedemann Hansen 



Vi skal huske at noen av verdens Vi skal huske at noen av verdens 
ststøørste suksesserrste suksesser……

……er gode og unike kopierer gode og unike kopier……



Hva kjennetegner Tinn og Vinje?Hva kjennetegner Tinn og Vinje? 

Og hva er vOg hva er våårt utgangspunkt her oppe?rt utgangspunkt her oppe?
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Noen av kommunenes styrker og svakheterNoen av kommunenes styrker og svakheter


 

Svakheter (Utfordringer)Svakheter (Utfordringer)
–– BefolkningsnedgangBefolkningsnedgang
–– Totalt uattraktive kommuner Totalt uattraktive kommuner 

(Jfr. NHOs (Jfr. NHOs AttraktivitetsAttraktivitets--barometerbarometer 
2008 (Vest2008 (Vest--Telemark er nr. 38 (61) og Telemark er nr. 38 (61) og 
MidtMidt--Telemark er 37 (70).)Telemark er 37 (70).)

–– For lite nyetableringFor lite nyetablering
–– Vanskelig Vanskelig åå tiltrekke tiltrekke 

arbeidskraft til offentlig sektorarbeidskraft til offentlig sektor
–– Turist sektoren har lite volumTurist sektoren har lite volum
–– Idrettslag med svak Idrettslag med svak øøkonomikonomi
–– Ingen store nasjonale Ingen store nasjonale 

arrangementarrangement



 

Styrker (muligheter)Styrker (muligheter)
–– Flotte (fantastiske) omgivelser Flotte (fantastiske) omgivelser 

og naturog natur
–– KraftkommunerKraftkommuner
–– Solid Solid øøkonomikonomi
–– Sterkt og godt miljSterkt og godt miljøø
–– Stor livsglede hos de som slStor livsglede hos de som slåår r 

seg ned i kommunenseg ned i kommunen
–– En fantastisk historie knyttet En fantastisk historie knyttet 

til kultur, til kultur, ’’kamp for vkamp for våår r 
selvstendighet som nasjonselvstendighet som nasjon’’ og og 
sameksistens med naturensameksistens med naturen

–– Tinn og Vinje har fTinn og Vinje har fåått status tt status 
som Nasjonalpark kommunersom Nasjonalpark kommuner

http://no.wikipedia.org/wiki/Bilde:Tinn_komm.png


Trend i tidenTrend i tiden 

……som hjelper osssom hjelper oss
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Trender i tidenTrender i tiden



 

Noen drivkrefter og trender i samfunnet:Noen drivkrefter og trender i samfunnet:
1.1. TTøøffere ffere øøkonomiske tider bringer tilbake fokus pkonomiske tider bringer tilbake fokus påå sunne familieverdier sunne familieverdier –– og det og det åå gjgjøøre re 

ting sammen ting sammen –– i Norgei Norge
2.2. Klimaendringer gjKlimaendringer gjøør folk mer oppmerksomme pr folk mer oppmerksomme påå naturen og viktigheten av vnaturen og viktigheten av våår r 

sameksistens med dennesameksistens med denne
3.3. Folk (og arbeidsgivere) er stadig mer opptatt av egen (arbeidstaFolk (og arbeidsgivere) er stadig mer opptatt av egen (arbeidstakernes) helse kernes) helse –– og og 

investeringer i denne. Det offentlige; representert ved Helseinvesteringer i denne. Det offentlige; representert ved Helse-- og Sosialdepartementet; og Sosialdepartementet; 
Helsedirektoratet; Folkehelseinstituttet) setter store ressurserHelsedirektoratet; Folkehelseinstituttet) setter store ressurser inn pinn påå åå ststøøtte opp om tte opp om 
øønsket atferd innen nsket atferd innen ””trimtrim”” og aktivitet. og aktivitet. 

4.4. Folk gFolk gåår pr påå treningsstudio som aldri ftreningsstudio som aldri føør r –– og trenger og trenger åå komme ut i det frikomme ut i det fri
5.5. Skal man delta pSkal man delta påå noe skal det vnoe skal det væære av hre av høøy kvalitet, og det kan gjerne koste noe, bare y kvalitet, og det kan gjerne koste noe, bare 

det det opplevesoppleves som brasom bra
6.6. Vi ser at barns behov for en oppvekst i sunne omgivelser er tiltVi ser at barns behov for en oppvekst i sunne omgivelser er tiltagendeagende
7.7. Mediene er mer opptatt av helse: Eks. VGs vektklubb og tilsvarenMediene er mer opptatt av helse: Eks. VGs vektklubb og tilsvarende i andre medierde i andre medier
8.8. LLøøping, sykkel og langrenn endrer form ping, sykkel og langrenn endrer form -- teknologi/gps/vteknologi/gps/væærdatardata -- Garmin, Apple, Garmin, Apple, GoogleGoogle
9.9. Internett har gjort verden mindre: Det er mulig Internett har gjort verden mindre: Det er mulig åå nnåå mmåålgrupper som flgrupper som føør ikke var tenkelig r ikke var tenkelig 

ppåå en rimelig men rimelig mååte. te. 
10.10. ØØvre Telemark er forhvre Telemark er forhååpentlig rikt med snpentlig rikt med snøø i mange i mange åår fremover r fremover –– til tross for endringer i til tross for endringer i 

klimaklima
11.11. En sprekere eldre generasjon er pEn sprekere eldre generasjon er påå full fart inn som forbruker av trimfull fart inn som forbruker av trim-- og helseog helse
12.12. Alle skal vinne Alle skal vinne –– til og med de minste. til og med de minste. ÅÅ oppleve oppleve åå deltadelta er stort!er stort!
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Det Det kankan skapes ytterligere vekst gjennom skapes ytterligere vekst gjennom åå skape skape 
et godt sportset godt sports-- og opplevelseskonseptog opplevelseskonsept



 

Det er et potensial i Det er et potensial i åå skape skape et et 
stort konseptstort konsept som kan vsom kan væære re 
””drivkraftdrivkraft”” for for åå sette sette 
Telemarksfjellene pTelemarksfjellene påå agendaen agendaen 
knyttet til sport/familieopplevelse. knyttet til sport/familieopplevelse. 



 

ÅÅrsakene til at det ikke er utviklet rsakene til at det ikke er utviklet 
et stort konsept er mange bl.a.:et stort konsept er mange bl.a.:
–– flere kommuner med ulikt fokus flere kommuner med ulikt fokus 
–– mange grunneiere med fokus pmange grunneiere med fokus påå 

sine utbygningsprosjektersine utbygningsprosjekter
–– ingen drivkraft for ingen drivkraft for åå gjgjøøre et re et 

ststøørre lrre løøft med basis i et ft med basis i et 
forretningsmessig lforretningsmessig løønnsomt nnsomt 
konseptkonsept

–– ingen oppbygning av databaser ingen oppbygning av databaser 
over de som tiltrekkes til over de som tiltrekkes til 
omrområådenedene
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MuligheterMuligheter


 

TelemarkTelemark er et internasjonalt begreper et internasjonalt begrep
–– NorrNorrøøntnt
–– Solide historiske anerSolide historiske aner
–– Kampene i VinjeKampene i Vinje
–– Rjukan og tungtvannsaksjonen i 1943 og Rjukan og tungtvannsaksjonen i 1943 og 

””Helter fra TelemarkHelter fra Telemark””


 

Telemark knyttes til ski og turopplevelser Telemark knyttes til ski og turopplevelser 
og  utfoldelse i snog  utfoldelse i snøø ppåå flotte fjellflotte fjell



 

BBååde Tinn og Vinje er familiedestinasjonerde Tinn og Vinje er familiedestinasjoner


 

Naturen i Naturen i øøvre Telemark er klar til brukvre Telemark er klar til bruk


 

Alle Alle åårstider er fantastiskerstider er fantastiske


 

Rauland og Rjukan ligger innen fire timers Rauland og Rjukan ligger innen fire timers 
kjkjøøretur fra halvparten av Norges retur fra halvparten av Norges 
befolkning. Distanse: 224 km fra Oslo, befolkning. Distanse: 224 km fra Oslo, 
251 km fra Bergen, 266 km fra Stavanger, 251 km fra Bergen, 266 km fra Stavanger, 
240 km fra Kristiansand, 180 km fra 240 km fra Kristiansand, 180 km fra 
Larvik, 197 km fra Sandefjord, 149 km fra Larvik, 197 km fra Sandefjord, 149 km fra 
Skien og 206 km fra ArendalSkien og 206 km fra Arendal

http://no.wikipedia.org/wiki/Bilde:Tinn_komm.png
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Kjempe for en god sak: Aktiv mot kreftKjempe for en god sak: Aktiv mot kreft

1.1. Aktiv mot kreft er allerede engasjert i flere Aktiv mot kreft er allerede engasjert i flere 
arrangementer. arrangementer. 

2.2. Vi ser for oss at et kronebelVi ser for oss at et kronebeløøp pr. p pr. 
deltakerpdeltakerpååmelding blir melding blir øøremerket Aktiv mot kreft. remerket Aktiv mot kreft. 
Det betyr at man vil fDet betyr at man vil fåå et bidrag pet bidrag påå hhøøyeste nivyeste nivåå 
(og ikke etter at regnskapet er gjort opp).(og ikke etter at regnskapet er gjort opp).

3.3. Vi tror videre det vil vVi tror videre det vil væære mulig re mulig åå utvikle et utvikle et 
konsept basert pkonsept basert påå nnååvvæærende engasjement prende engasjement påå 
tilsvarende prosjekter andre steder i landet (som tilsvarende prosjekter andre steder i landet (som 
for eksempel for eksempel BirkenBirken) og se etter muligheter for ) og se etter muligheter for 
””deltakelsedeltakelse”” fra Team Aktiv.fra Team Aktiv.

4.4. Vi tror videre det vil vVi tror videre det vil væære mulig re mulig åå arbeide sammen arbeide sammen 
med noen av vmed noen av vååre partnere re partnere åå utvikle gode utvikle gode 
konsepter som skaper engasjement, tilknytning og konsepter som skaper engasjement, tilknytning og 
ststøørre rre øøkonomisk bidrag til Team Aktiv. konomisk bidrag til Team Aktiv. 

5.5. I den grad det vil vI den grad det vil væære muligheter re muligheter åå stimulere til stimulere til 
bruk av midlene knyttet til kreftbehandling i bruk av midlene knyttet til kreftbehandling i 
Telemark ville det vTelemark ville det væære re øønskelig fra vnskelig fra våår side. r side. 

6.6. I den grad det vil vI den grad det vil væære mulig re mulig åå vurdere vurdere 
utnevnelser til styret i Aktiv mot kreft med utnevnelser til styret i Aktiv mot kreft med 
tilhtilhøørighet/opprinnelse fra Telemark i for eksempel righet/opprinnelse fra Telemark i for eksempel 
kreftforskning, nkreftforskning, nææringslivsmiljringslivsmiljøøet i Telemark; ville et i Telemark; ville 
det vdet væært positivt for vrt positivt for våårt engasjement om rt engasjement om åå sette sette 
fylket og regionen pfylket og regionen påå kartet.kartet.

7.7. I den grad det vil vI den grad det vil væære interessant for Aktiv mot re interessant for Aktiv mot 
kreft kreft åå delta i prosjektets referansegruppe (1delta i prosjektets referansegruppe (1--2 2 
idemidemøøterter i i ååret) sret) såå ville det vville det væært en god mrt en god mååte te åå 
utvikle relasjoner og samarbeidskonseptet putvikle relasjoner og samarbeidskonseptet påå i i 
åårene fremover rene fremover 

8.8. Modellen og samarbeidet bModellen og samarbeidet bøør utformes i nr utformes i næært rt 
samarbeid gjennom avvikling av et felles samarbeid gjennom avvikling av et felles 
arbeidsmarbeidsmøøte i lte i løøpet av mai pet av mai –– juni; slik at dette juni; slik at dette 
ligger pligger påå plass fplass føør vi tar sommerfeire.r vi tar sommerfeire.



 

Vi Vi øønsker nsker åå bidra til Aktiv mot kreft gjennom:bidra til Aktiv mot kreft gjennom:
1. 1. øøkonomisk bidragkonomisk bidrag
2. engasjement for saken2. engasjement for saken 
3. kompetanse og nettverk3. kompetanse og nettverk



 

Vi hVi hååper per åå ffåå Aktiv mot kreft som prosjektets Aktiv mot kreft som prosjektets 
langsiktige samarbeidspartner langsiktige samarbeidspartner -- og derigjennom gi og derigjennom gi 
vvåårt bidrag til rt bidrag til åå ffåå lløøst kreftkoden.st kreftkoden.



 

Vi hVi hååper ogsper ogsåå det vil vdet vil væære mulig re mulig åå gjgjøøre samarbeid re samarbeid 
med Aktiv mot kreft knyttet til kompetansemiljmed Aktiv mot kreft knyttet til kompetansemiljøøet et 
rundt kreftbehandling og kreftforskning i Telemark.rundt kreftbehandling og kreftforskning i Telemark.



””Et navn: tre manndomsprEt navn: tre manndomsprøøverver”” 

TelemarksheltenTelemarkshelten 

””HeltenHelten””, , ””HelterittetHelterittet””, , ””HelterennetHelterennet””, , ””HeltelHelteløøpetpet”” 

Telemark Heroes Ski RaceTelemark Heroes Ski Race 
Telemark Heroes Mountain Bike RaceTelemark Heroes Mountain Bike Race 
Telemark Heroes Mountain MarathonTelemark Heroes Mountain Marathon
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Hva skaper en suksess?Hva skaper en suksess?

1.1. StoryStory 
””Helter fra TelemarkHelter fra Telemark”” 
””Skisportens vuggeSkisportens vugge”” 
””Kulturens hKulturens høøyborg i Norgeyborg i Norge””

2.2. TraseTrase 
””Ekstrem flott naturopplevelseEkstrem flott naturopplevelse””

3.3. OpplevelseOpplevelse 
””Dette var bedre enn forventetDette var bedre enn forventet””

4.4. ””ManndomsprManndomsprøøvenven”” 
””SterkeSterke--NilsNils””, Jernmannet, , Jernmannet, GrenarderenGrenarderen, , 
Hardhausen.Hardhausen.

5.5. Klima og miljKlima og miljøø 
””NNææringslivet og miljringslivet og miljøøutfordringen; ren utfordringen; ren 
energienergi”” 
””NasjonalparkenNasjonalparken”” 
””Hvit vinter prosjektetHvit vinter prosjektet””

6.6. HumanitHumanitæært formrt formååll 
””Vi bidrar til Aktiv mot KreftVi bidrar til Aktiv mot Kreft””

http://images.google.no/imgres?imgurl=http://birgittagh.blogg.se/images/2009/vasaloppet_logo_stor_25367575.jpg&imgrefurl=http://birgittagh.blogg.se/2009/january/vasaloppet-2012.html&usg=__bOs5POXB9Kq_22t99giwpZifYPA=&h=343&w=373&sz=23&hl=no&start=5&sig2=q7nZyuAW1rYq-8zaljw0Bw&um=1&tbnid=TI0m7WNtNM48wM:&tbnh=112&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Dvasaloppet%26hl%3Dno%26rlz%3D1T4ADBF_noNO314NO315%26sa%3DN%26um%3D1&ei=E8rNSdi7KcWF_QbwnO3yCQ
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““TelemarksbirkenTelemarksbirken”” -- ““Telemark Heroes Ski RaceTelemark Heroes Ski Race””



 

FFøørste gang frste gang føør pr pååske i 2010ske i 2010 
(Trolig: L(Trolig: Løørdag 27. februar)rdag 27. februar)



 

Langrenn Langrenn 



 

Gi familien mulighet til Gi familien mulighet til åå oppleve en helg i oppleve en helg i 
fjellet i sin praktfjellet i sin prakt



 

LLøøype: ype: 
–– Sikre en god treningsopplevelse for Sikre en god treningsopplevelse for 

deltakernedeltakerne
–– Bruke etablert lBruke etablert løøypenett ypenett 
–– For de sprekeFor de spreke
–– For de som vil ha en turopplevelseFor de som vil ha en turopplevelse
–– For familien og barnaFor familien og barna



 

Allianse: Allianse: 
–– Lokale idrettslag i Tinn og Vinje, samt Lokale idrettslag i Tinn og Vinje, samt 

langrennsmiljlangrennsmiljøøet i Grenland og grunneiere et i Grenland og grunneiere 
med lmed løøypenett + Stiftelsen Aktiv mot Kreft.ypenett + Stiftelsen Aktiv mot Kreft.

–– Grasrotandelen Grasrotandelen –– Norsk Tipping: Trafikk til Norsk Tipping: Trafikk til 
vvååre nettsider; vil gi spillover m.h.t. re nettsider; vil gi spillover m.h.t. 
Grasrotandel for lokale idrettslagGrasrotandel for lokale idrettslag

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Tartu_Maraton_2006-2.jpg
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””Telemarksbirken Telemarksbirken OffroadOffroad”” 
Telemark Heroes Mountain Bike RaceTelemark Heroes Mountain Bike Race



 

FFøørste gang sommeren 2010.rste gang sommeren 2010. 
(Trolig l(Trolig løørdag 3. eller srdag 3. eller søøndag 4. juli).ndag 4. juli).



 

OffroadOffroad sykkel sykkel 



 

Gi familien mulighet til Gi familien mulighet til åå oppleve en helg i oppleve en helg i 
fjellet i all sin praktfjellet i all sin prakt



 

Strekning (Rjukan Strekning (Rjukan –– Rauland):Rauland):
–– Sikre stor opplevelse for deltakerneSikre stor opplevelse for deltakerne
–– Bruke veien over fjellet / pBruke veien over fjellet / påå og utenfor vei og utenfor vei 
–– For de sprekeFor de spreke
–– For de som vil ha en turopplevelseFor de som vil ha en turopplevelse
–– For familien og barnaFor familien og barna



 

Allianse:Allianse:
–– Lokale idrettslag i Tinn og Vinje, samt Lokale idrettslag i Tinn og Vinje, samt 

sykkelmiljsykkelmiljøøet i Grenland Sykleklubb og et i Grenland Sykleklubb og 
president i Norges Sykleforbund Harald president i Norges Sykleforbund Harald 
TidemanTideman Hansen + Hansen + SykilistenesSykilistenes Landsforbund Landsforbund 
og Stiftelsen sykkelturisme i Norge  + og Stiftelsen sykkelturisme i Norge  + 
Stiftelsen Aktiv mot Kreft.Stiftelsen Aktiv mot Kreft.

–– Grasrotandelen Grasrotandelen –– Norsk Tipping: Trafikk til Norsk Tipping: Trafikk til 
vvååre nettsider; vil gi spillover m.h.t. re nettsider; vil gi spillover m.h.t. 
Grasrotandel for lokale idrettslagGrasrotandel for lokale idrettslag
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””Telemarksbirken Telemarksbirken –– lløøpetpet”” 
Telemark Heroes Mountain MarathonTelemark Heroes Mountain Marathon



 

FFøørste gang hrste gang høøsten 2010sten 2010



 

TrimlTrimløøpp konsept konsept –– vi bruker beina! vi bruker beina! 



 

Gi familien mulighet til Gi familien mulighet til åå oppleve en helg i oppleve en helg i 
fjellet i sin praktfjellet i sin prakt



 

Strekning Strekning 
–– Sikre stor opplevelse for deltakerneSikre stor opplevelse for deltakerne
–– 1/1 og 1/1 og ½½ maraton, 10 km, 3 km og maraton, 10 km, 3 km og barnelbarneløøpp
–– Bruke veien over fjelletBruke veien over fjellet
–– For de sprekeFor de spreke
–– For de som vil ha en turopplevelseFor de som vil ha en turopplevelse
–– For familien og barnaFor familien og barna



 

Allianse:Allianse:
–– Lokale idrettslag i Tinn og Vinje, Grete og Lokale idrettslag i Tinn og Vinje, Grete og 

Jack Waitz, Stiftelsen Aktiv mot Kreft og Jack Waitz, Stiftelsen Aktiv mot Kreft og 
sportsklubben VIDAR i Oslo.sportsklubben VIDAR i Oslo.

–– Grasrotandelen Grasrotandelen –– Norsk Tipping: Trafikk til Norsk Tipping: Trafikk til 
vvååre nettsider; vil gi spillover m.h.t. re nettsider; vil gi spillover m.h.t. 
Grasrotandel for lokale idrettslagGrasrotandel for lokale idrettslag
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ØØnskede partnerenskede partnere 
Sterke merkevarer Sterke merkevarer –– Engasjert i prosjektetEngasjert i prosjektet

FFåå, men riktige partnerne!, men riktige partnerne!

1.1. GeneralsponsorGeneralsponsor
2.2. HovedsamarbeidspartnereHovedsamarbeidspartnere
3.3. Sponsorer Sponsorer 

(knytter til enkeltarrangement, veikryss, (knytter til enkeltarrangement, veikryss, 
produkter, etc.)produkter, etc.)

4.4. LeverandLeverandøørerrer
5.5. AnnonsAnnonsøørerrer



 

Salg av utstyr (Skape et Salg av utstyr (Skape et ””FesjFesjå”å”))
Provisjonsbasert salg av utstyr i Provisjonsbasert salg av utstyr i 
hall/phall/påå omrområådet. det. 



 

MediepartnereMediepartnere
-- Lokalt i kommuneneLokalt i kommunene 
-- Regionalt i fylketRegionalt i fylket 
-- Nasjonalt i NorgeNasjonalt i Norge 
-- Internasjonalt for det globaleInternasjonalt for det globale

1.1. Medier: Telemarksavisa, Medier: Telemarksavisa, VardenVarden, Dagens N, Dagens Nææringsliv, ringsliv, 
Finansavisen, Aftenposten, VG, Dagbladet.Finansavisen, Aftenposten, VG, Dagbladet. 
Barter og mediepartner; fylket, nBarter og mediepartner; fylket, nææringsliv, tabloidringsliv, tabloid

2.2. Sportsdrikke: Sportsdrikke: CocaCoca--ColaCola/Telemark Kildevann /Telemark Kildevann 
((PoweradePowerade))

3.3. Reiseliv: Reiseliv: ColorLineColorLine, SAS, , SAS, NorwegianNorwegian, Continental, , Continental, 
WikstrWikstrøømm ReiserReiser

4.4. Sportskjeder: Sportskjeder: Sport1Sport1, , GG--SportSport, , IntersportIntersport, XXL, XXL
5.5. Sportsmerker: Sportsmerker: NikeNike, Adidas, , Adidas, MizunoMizuno
6.6. Dagligvarer: Dagligvarer: NorgesgruppenNorgesgruppen, , CoopCoop
7.7. Bank/finans: SpareBank 1 Telemark, Tinn SpareBankBank/finans: SpareBank 1 Telemark, Tinn SpareBank
8.8. KjKjøøttvarer: Stabburet, Leiv Vidarttvarer: Stabburet, Leiv Vidar
9.9. Meieriprodukter: Tine,Meieriprodukter: Tine,
10.10. Sjokolade: Sjokolade: Freia/KraftFreia/Kraft Foods/KvikkFoods/Kvikk--LunsjLunsj
11.11. Sportsdrikke: Sportsdrikke: PoweradePowerade, XL1, XL1
12.12. Treningsteknologi: GarminTreningsteknologi: Garmin
13.13. Vinter: Fisher, Elan, Vinter: Fisher, Elan, RossignolRossignol, , ÅÅsnes, snes, SwixSwix, , MadshusMadshus
14.14. Teknologi: Garmin, Apple, NikeTeknologi: Garmin, Apple, Nike
15.15. Treningssenter: Treningssenter: SATSSATS, , ElixiaElixia
16.16. Helse: GSK, Helse: GSK, AstraAstra ZenecaZeneca, , NycomedNycomed
17.17. KlKlæær: r: HellyHelly Hansen, Bergans, DevoldHansen, Bergans, Devold
18.18. Sykkel: Sykkel: MeridaMerida bikesbikes, hard , hard rocxrocx, , NakamuraNakamura, Scott, , Scott, 

ViperaVipera
19.19. Kraftkommuner/Energi: Kraftselskapene i Kraftkommuner/Energi: Kraftselskapene i 

kommunene, Statkraft (Knut Fjerdingstad) og ellers kommunene, Statkraft (Knut Fjerdingstad) og ellers 
Skagerak Energi, Skagerak Energi, HafslundHafslund EnergiEnergi

20.20. Sykkelkolleksjon: Sykkelkolleksjon: CraftCraft
21.21. Solbriller/linser: OptikerkjederSolbriller/linser: Optikerkjeder
22.22. Helseforsikring: Gjensidige, StorebrandHelseforsikring: Gjensidige, Storebrand
23.23. Sunn mat: Norgesgruppen, Sunn mat: Norgesgruppen, RemaRema
24.24. Bil: VAG: VW, AUDI Bil: VAG: VW, AUDI –– BMW BMW –– VolvoVolvo
25.25. Hus/hytter: Veidekke, Skanska, Hus/hytter: Veidekke, Skanska, NorcemNorcem
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Litt om hvordan vi tenker rundt selskapetLitt om hvordan vi tenker rundt selskapet 

……forstudiet vil avklare organiseringforstudiet vil avklare organisering
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Organisering av Telemark Sports Adventure ASOrganisering av Telemark Sports Adventure AS 
ForelForeløøpig adresse: Jernbanegata 8, 3660 Rjukanpig adresse: Jernbanegata 8, 3660 Rjukan

Referansegruppe
Telemark Fylke, Tinn/Vinje Kommune, 

Innovasjon Norge, Aktiv mot kreft, mediepartnere, m.fl.

Et sterkt styre

Daglig leder

Markedsføring/PR
N.N. fra Tinn/Vinje

Sponsor- og utstyrssalg
N.N. fra Tinn/Vinje

Økonomistyring
N.N. fra Tinn/Vinje

Arrangementsteknisk
N.N. fra Tinn/Vinje

IT/Teknologi/Web
N.N. fra Tinn/Vinje

Juridisk kompetanse
N.N. fra Tinn/Vinje
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Hva vil forstudiet omfatte?Hva vil forstudiet omfatte?


 

Blant annet:Blant annet:
–– Etablere grunnlaget for selskapsstruktur og Etablere grunnlaget for selskapsstruktur og 

organisasjonsform  (stiftelse, eierskap etc.).organisasjonsform  (stiftelse, eierskap etc.).
–– Kartlegge markedet og utvikle strategiKartlegge markedet og utvikle strategi
–– Detaljutvikle Detaljutvikle øøvelser, distanser, lvelser, distanser, løøyper og veieryper og veier
–– Avklare logistikk knyttet til arrangementeneAvklare logistikk knyttet til arrangementene
–– Etablere samarbeidspartnere og noen sponsorerEtablere samarbeidspartnere og noen sponsorer
–– Etablere budsjett og driftsplan for Etablere budsjett og driftsplan for åår 1r 1--22--33
–– Utvikle markedsstrategi og tiltaksplanUtvikle markedsstrategi og tiltaksplan
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””AktivitetsplanAktivitetsplan”” 
Eksempler pEksempler påå øønsket utviklingnsket utvikling
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Fyrtårn: ÅR 1 - 2009
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Fyrtårn: ÅR 5 - 2015

Uposisjonert Telemark Nr. 1 fylke i Norge
”Stuck in the middle” Tinn og Vinje Topp 5 turistkommune
Ingen Store idrettsarrangement på fjellet 3
0 Deltakere 40.000
0 Selskapets omsetning 50 millioner
0 Ansatt TSA/Nasjonalparksenteret 15
0 Overskudd 5  millioner
0 Samfunnsregnskap 10 0 millioner
0 ’Telt’omsetning * 30 millioner
0 Sponsoravtaler/provisjoner 30  millioner
0 Navn i databasen 100.000
0 Deltakende nasjoner 100
0 liter på største drikkestasjon 14.500
0 Busser 90
0 Aktiv mot Kreft 2,5 millioner
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Visjon: Visjon: 
Norges flotteste arrangement!Norges flotteste arrangement!

-- Bare Bare BirkenBirken er ster støørre og bedre!rre og bedre!

* Modell bygger på birken; Johnny Austad, Fredrik Damberg, Sport 1, 27. mars 2009

http://www.sport1.no/
http://www.powerade.no/


PresentasjonPresentasjon 4343

VVåår tenkning bygger pr tenkning bygger påå seks sentrale forholdseks sentrale forhold

1.1. TrendeneTrendene 
–– ststøøtter osstter oss

2.2. LLæære av andrere av andre 
–– for for åå skape skape ””vvåårt konseptrt konsept””

3.3. TeknologiTeknologi 
–– for for åå kommunisere og for kommunisere og for åå skape trim opplevelsenskape trim opplevelsen

4.4. MiljMiljøø 
–– folk vil oppleve et godt miljfolk vil oppleve et godt miljøø; ; ””ta, fta, føøle ple påå og bevareog bevare”” et godt miljet godt miljøø; ren ; ren 
natur; natur; ””fortsatt hvit vinterfortsatt hvit vinter””

5.5. TelemarkTelemark 
–– merkevarebyggingmerkevarebygging –– for for åå skape kjennskap, stolthet og gjensalgskape kjennskap, stolthet og gjensalg

6.6. ÅÅ bidra til kreftens bekjempelsebidra til kreftens bekjempelse 
–– bidra til en god sak som angbidra til en god sak som angåår oss aller oss alle



SpSpøørsmrsmåål og svar?l og svar?

Styreleder, BjStyreleder, Bjøørn Richard Johansen, mobil 47 800 100, rn Richard Johansen, mobil 47 800 100, 
ee--post: post: brj@bnbank.nobrj@bnbank.no

Forprosjektleder, Kjell Gunnar Dahle, mobil 900 88 249, Forprosjektleder, Kjell Gunnar Dahle, mobil 900 88 249, 
ee--post: post: kjellkjell--gunnar@rjukanski.nogunnar@rjukanski.no

mailto:brj@bnbank.no
mailto:kjell-gunnar@rjukanski.no
mailto:kjell-gunnar@rjukanski.no
mailto:kjell-gunnar@rjukanski.no


TelemarksheltenTelemarkshelten 

Heltene er tilbake!Heltene er tilbake! 

FFåå folk ut, oppleve og trimme, i naturen!folk ut, oppleve og trimme, i naturen! 

VVåårt mrt måål i fl i føørste omgang er rste omgang er åå bidra til bidra til åå skape gode opplevelser for mskape gode opplevelser for måålbevisste enkeltpersoner og deres lbevisste enkeltpersoner og deres 
familier gjennom familier gjennom åå etablere et etablere et opplevelseopplevelse-- og aktivitetsselskapog aktivitetsselskap, knyttet til trim, milj, knyttet til trim, miljøø og helse, med hensikt og helse, med hensikt 
åå styrke posisjoneringen av Telemarks flotte nasjonalparkkommunerstyrke posisjoneringen av Telemarks flotte nasjonalparkkommuner Tinn og Vinje nasjonalt og internasjonalt.Tinn og Vinje nasjonalt og internasjonalt.

Telemark Sports Telemark Sports AdventureAdventure 

Av BjAv Bjøørn Richard Johansenrn Richard Johansen
Tirsdag 19. mai 2009Tirsdag 19. mai 2009

http://no.wikipedia.org/wiki/Bilde:Tinn_komm.png


AppendixAppendix
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MMåålgrupper i hovedgrupperlgrupper i hovedgrupper

Tillit og aksept fra 
eiere, investorer og 
sponsorer

Tillit i samfunnet, 
opinionen

Tydelig profil, 
foretrukket i markedet

Motiverende ledere 
og motiverte medarbeidere

Telemarkshelten

Internt

Samfunn Marked

Finans
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Strategi Strategi –– åå sette Telemark og Nasjonalparksette Telemark og Nasjonalpark-- 
kommunene pkommunene påå kartetkartet



 

Aktivt bruke det flotteste av Telemark Aktivt bruke det flotteste av Telemark 


 

Skape et levedyktig og solid selskap. Skape et levedyktig og solid selskap. 
Eierskapet skal avklares gjennom Eierskapet skal avklares gjennom 
forstudiet:forstudiet:

–– Eid av idrettslag?Eid av idrettslag?
–– Helt/delvis eid av initiativtakere?Helt/delvis eid av initiativtakere?



 

Aktivt engasjere lokale krefterAktivt engasjere lokale krefter


 

Aktivt bruke lokale leverandAktivt bruke lokale leverandøørerrer


 

Strategisk bruk av web teknologi i Strategisk bruk av web teknologi i 
kommunikasjonkommunikasjon



 

Aktivt kommunisere internt (i prosjektet og Aktivt kommunisere internt (i prosjektet og 
med prosjektdeltakere/allierte og i med prosjektdeltakere/allierte og i 
Telemark) fTelemark) føør eksternkommunikasjon r eksternkommunikasjon 



 

Samarbeide med stiftelsen Aktiv mot KreftSamarbeide med stiftelsen Aktiv mot Kreft
–– Deler av deltakeravgift skal gDeler av deltakeravgift skal gåå til til 

kreftsaken/Aktiv mot krefts arbeidkreftsaken/Aktiv mot krefts arbeid
–– SSøøke ke åå stimulere stiftelsen til engasjement i stimulere stiftelsen til engasjement i 

TelemarkTelemark
–– SSøøke ke åå stimulere stiftelsen til stimulere stiftelsen til åå gi bidrag til gi bidrag til 

prosjekter med link til Telemarkprosjekter med link til Telemark


 

Sikre erfaringslSikre erfaringslææring gjennom samarbeid ring gjennom samarbeid 
med skoler og forskningsmiljmed skoler og forskningsmiljøøet ved et ved 
HHøøgskolen i Bgskolen i Bøø

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
Europa/Verden

Danmark

Danmark
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Et aktivitetsselskap med fokus pEt aktivitetsselskap med fokus påå Telemark, Telemark, 
Nasjonalparken og Tinn og VinjeNasjonalparken og Tinn og Vinje



 

Telemark Sports Adventure AS har som formTelemark Sports Adventure AS har som formåål l åå 
jobbe med jobbe med aktiviteteraktiviteter knyttet til knyttet til reiselivreiseliv og og 
reiselivsutviklingreiselivsutvikling med med ØØvre Telemark som vre Telemark som 
reisemreisemåål l –– basert pbasert påå en tanke om en tanke om åå vvæære et re et 
aktivitetsselskapaktivitetsselskap



 

FokusFokus er er øøvre del av Telemark fylkevre del av Telemark fylke


 

ProduktetProduktet og og tjenestentjenesten er er åå skape skape trimtrim-- og og 
sportskonseptersportskonsepter basert pbasert påå opplevelse knyttet til opplevelse knyttet til 
sport og fritidsaktiviteter for den enkelte og sport og fritidsaktiviteter for den enkelte og 
storfamilienstorfamilien



 

Ut over opplevelsen vil vi satse pUt over opplevelsen vil vi satse påå åå utvikle utvikle 
merkevaren merkevaren ””TelemarkTelemark”” i ulike retninger, bl.a. i ulike retninger, bl.a. 
innen produkter relatert til natur og opplevelse og innen produkter relatert til natur og opplevelse og 
sport og fritid.sport og fritid.

Opplevelse

Telemark 
Sports 

Adventure AS

Arrangement

Reiser, utleie, salg

Utnytte merkevaren

Opplevelse
Arrangement

Reiser, utleie, salg
Utnytte merkevaren

STORFAMILIEN DE SPREKESTE

DESTINASJONS 
UTVIKLING

TURISME MERKE- 
VAREBYGGING



Prosjekt Telemarksbirken

Terje Bakke, Ernst & Young AS
Mobil 98207295
E-mail: terje.bakke@no.ey.com
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Organisering – første utkast

Telemark Sports Adventure AS
Rettighetshaver/prosjekteier

 Arrangør
 Ansatte

Rauland Skiarena AS
 Arenaeier

 Søker av tippemidler

Eiere

Idrettslagene
 Dugnadsarbeid

 Ev. søkere av tippemidler

Andre arenaeiere
 Søkere av tippemidler

Grunneiere
 Må

 
gi tillatelser

Avtaler om bruk av grunnen

Leieavtaler

Dugnadsarbeid              
m/betaling

Deltakerne

Deltakeravgift

Lokalt næringsliv Det offentlige

Tilskudd

Tjenesteleverandører

Norsk Tipping
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Tippemidler

►
 

Meldingen fra kirke-
 

og kulturdepartementet vedr 
berettigelse av tippemidler:

▬

 

Søkere
 

om
 

tilskudd
 

til
 

idrettsanlegg
 

kan
 

være
 

fylkeskommuner, 
kommuner, idrettslag, andelslag

 
eller

 
“andre

 
sammenslutninger”

▬

 

For “andre
 

sammenslutninger”
 

må
 

vedtektene
 

forhåndsgodkjennes
 av

 
Kultur-

 
og

 
kirkedepartementet

►

 

Det

 
vil

 
bli

 
tillagt

 
vekt

 
om

 
idretten

 
og/eller

 
det

 
offentlige

 
er

 
på

 
eiersiden.

►

 

For andelslag

 
og

 
akseselskap

 
må

 
vedtektene

 
inneholde

 
bestemmelser

 som

 
sikrer

 
idretten

 
og/eller

 
det

 
offentlige

 
kontroll

 
med eierforhold

 
og

 
drift. 

▬

 

Grunnleggende
 

prinsipp: Spillemidler skal ikke danne grunnlag for 
fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for  
private eiere.
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Posisjoneringen Posisjoneringen -- VVåår r ””storystory”” vil bli bygd pvil bli bygd påå:: 
””1. Prestasjon 1. Prestasjon –– 2. Helter 2. Helter –– 3. Opplevelse 3. Opplevelse –– 4. Klima og milj4. Klima og miljø”ø” 

–– 5. 5. ””HumanitHumanitæært formrt formåål; bidra til en god sakl; bidra til en god sak””

1.1. ÅÅ gi deltakerne en mulighet til gi deltakerne en mulighet til ”å”å prestereprestere”” gjennom gjennom åå oppleve en fantastisk oppleve en fantastisk øøvelse velse –– i et flott i et flott 
terreng terreng –– i et omri et områåde av landet som er kjent for de av landet som er kjent for åå vvæære landets flotteste kulturkommuner!re landets flotteste kulturkommuner!

2.2. ””HelteneHeltene”” –– ””The herosThe heros”” –– fra Telemark. Ved fra Telemark. Ved åå delta blir du en av vdelta blir du en av våår tids r tids ””helterhelter”” ””herosheros””
3.3. Vi trekker historiske bVi trekker historiske båånd tilbake til Telemark og skisportens vugge i Morgedal; som lignd tilbake til Telemark og skisportens vugge i Morgedal; som ligger like ger like 

ved nasjonalparken. ved nasjonalparken. ÅÅ oppleve Morgedal og skisportens vugge er et naturlig stopp poppleve Morgedal og skisportens vugge er et naturlig stopp påå veien veien 
opp popp påå fjellet!fjellet!

4.4. Heltehistorikken Heltehistorikken –– bygges inn med fokus pbygges inn med fokus påå utfordrer og opplevelsesiveren som var stor hos de utfordrer og opplevelsesiveren som var stor hos de 
unge som deltok med hele sitt hjerte i unge som deltok med hele sitt hjerte i VinjesvingenVinjesvingen, p, påå Raulandsfjellet og i Raulandsfjellet og i 
Tungtvannsaksjonen.Tungtvannsaksjonen.

5.5. Telemarksfjellene som ligger i de flotte nasjonalparkkommunene TTelemarksfjellene som ligger i de flotte nasjonalparkkommunene Tinn og Vinjeinn og Vinje
6.6. Trekke historien tilbake til solide navn i historien fra Vinje. Trekke historien tilbake til solide navn i historien fra Vinje. Navn som: Aasmund Olavsson Vinje, Navn som: Aasmund Olavsson Vinje, 

TargjeiTargjei AugundssonAugundsson (1801(1801--1872), artist, bedre kjent som "1872), artist, bedre kjent som "MyllargutenMyllarguten", Terje H", Terje Hååkonsen (1974konsen (1974-- 
) m.fl. Og fra Tinn: Claus Helberg, motstandsmann og fjellf) m.fl. Og fra Tinn: Claus Helberg, motstandsmann og fjellføører, Gunnar rer, Gunnar SSøønstebynsteby, , 
motstandsmann, Knut Liermotstandsmann, Knut Lier--Hansen, motstandsmann, Jens Anton Hansen, motstandsmann, Jens Anton PoulssonPoulsson, motstandsmann og , motstandsmann og 
forfatter, Knut Haugland, motstandsmann og medlem av forfatter, Knut Haugland, motstandsmann og medlem av KonKon--TikiTiki ekspedisjonen, Merete ekspedisjonen, Merete 
FjeldavlieFjeldavlie, alpinist og , alpinist og verdenscupvinnerverdenscupvinner, , SnowshoeSnowshoe ThompsonThompson, legendarisk , legendarisk postombpostombæærerrer i USA, i USA, 
Frank Beck, Idrettspsykolog (m.fl.) Enkelte av disse som fortsatFrank Beck, Idrettspsykolog (m.fl.) Enkelte av disse som fortsatt lever kan ogst lever kan ogsåå knyttes opp knyttes opp 
som som ””talsmenntalsmenn”” for prosjektet.for prosjektet.
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file:///O|/Vest-Telemark%20Rådet/Saker%202009/Rådsmøte%2011.%20august/Sak%2063%20E-post.txt[03.08.2009 15:21:48]

Fra: Bjørn Richard Johansen [bjorn.richard.johansen@bnbank.no]
Sendt: 28. mai 2009 16:30
Til: Kjell Gunnar Heggenes
Kopi: Emilie Asplin; Elisabeth Lid; Ole Dalen; Arne Vinje
Emne: Presentasjon av "Telemarkshelten" for Vest-Telemark Rådet

Vedlegg: Å_sette_Telemark_på_kartet_-_28__mai_2009_-_on_going_version.ppt

Kjære Kjell Gunnar Heggenes,

Jeg viser til hyggelig telefonsamtale i dag i forbindelse med prosjektet "Telemarkshelten"/"Telemarksbirken" (se 
vedlegg).

Som nevnt ville det vært spennende å få mulighet til å presentere det for Vest-Telemark Rådet.

Prosjektet har fin fart fremover - og vil om vi klarer "å få det til å fly" bidra til å skape vekst for samfunnet i samtlige 
Vest-Telemark kommuner; til glede for idrett, kultur, næringsliv - såvel som for offentlig sektor m.m.

Vedlagt finner du litt mer informasjon om prosjektet, som i dag blant annet ble presentert for fylkesutvalget i 
Telemark. 

Håper det lar seg gjøre å få til - og hører gjerne fra deg på e-post eller telefon. Mitt mobil nummer er 47 800 100.

Med vennlig hilsen

Bjørn Richard Johansen
styreleder/initiativtaker

Bjørn Richard Johansen

Kommunikasjonsdirektør

Tel: +47 22 82 56 93

Mob: +47 47 800 100 

Faks: +47 21 02 87 22

BNbank ASA | Storgata 33 | 0181 OSLO
Forbehold: www.bnbank.no/disclaimer
Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten



Vest-Telemarkrådet                                                            Møte 11. august 2009  
 
 
 
Sak  63/2009   ”Telemarkshelten/Telemarksbirken”. 
                          Orientering v/Bjørn Richard Johansen. 
 
Bakgrunn. 
I e-post av 28. mai 2009 ber Bjørn Richard Johansen om høve til å presentere prosjektet 
”Telemarkshelten/Telemarksbirken” for Vest-Telemarkrådet. 
 
Av vedlegget går det fram at målsettinga i fyrste omgang er å bidra til å skape gode 
opplevingar for målbevisste enkeltpersonar og deira familiar gjennom å etablere eit 
opplevings- og aktivitetsselskap knytt til trim, miljø og helse, med siktemål å styrkje 
posisjoneringa av Telemarks flotte nasjonalparkkommunar Tinn og Vinje nasjonalt og 
internasjonalt. 
 
Bjørn Richard Johansen viser til at prosjektet har fin fart framover og prosjektet vil, om dei 
lukkast, bidra til å skape vekst for samfunnet i samtlege Vest-Telemarkkommunar til glede for 
idrett, kultur, næringsliv og offentleg sektor. 
 
Bjørn Richard Johansen vil vera tilstades på rådsmøtet 11. august og orientere nærare om 
prosjektet. 
 



file:///O|/Vest-Telemark%20Rådet/Saker%202009/Rådsmøte%2011.%20august/Sak%2064%20Brev%20frå%20TØI.txt[03.08.2009 15:22:02]

Fra: Tanja Loftsgarden [Tanja.Loftsgarden@toi.no]
Sendt: 1. juli 2009 10:16
Til: Hanne Graaberg; Erling Rønnekleiv; Lars Welle-Nilsen; Kjell Gunnar Heggenes
Kopi: 'Torstein Fjeld'; Gustav Nielsen
Emne: Innspil til Kollektivplanen i Telemark

Vedlegg: Spørsmål til regionkontaktene.docx

Hei.

I forbindelse med utarbeidelse av ny kollektivplan for Telemark ønsker vi å innhente relevant informasjon fra 
kommunene (regionene) for å sikre at vi får tilstrekkelig informasjon til kollektivplanen. Etter avtale med Torstein 
Fjeld sender vi dere disse spørsmålene som vi håper dere kan svare på og sende tilbake til oss.

Da vi har en stram framdrift på dette prosjektet, er det fint om dere kan besvare spørsmålene så snart som mulig. 

 

Med vennlig hilsen

Tanja Loftsgarden

_________________________ 
Tanja Loftsgarden 
Forsker

Transportøkonomisk institutt 
(Institute of Transport Economics) 
Gaustadalleen 21, 0349 Oslo, Norway 
Tel (+47) 22 57 38 49 
Mob (+47) 90 64 59 04 
E-mail tlo@toi.no
www.toi.no

 



Vest-Telemarkrådet                                                            Møte 11. august 2009  
 
 
 
Sak  64/2009   Kollektivplan for Telemark. 
 
Bakgrunn. 
Fylkeskommune har sett i gang arbeid med revisjon av kollektivplanen for Telemark, og ny 
plan skal leggjast fram for politisk handsaming i 2010. Transportøkonomisk Institutt er 
engasjert til å bistå i planprosessen og oppstartmøte vart halde på Bø Hotell 25. juni. 
 
I møte 3. juni 2009 handsama Vest-Telemarkrådet sak 52/2009 Innspel til kollektivplanen, og 
det vart sett ned ei arbeidsgruppe beståande av: Olav Urbø Tokke, Anne-Nora Oma Dahle 
Nissedal, Torstein Tveito Kviteseid, Jan Myrekrok Vinje, Solveig S. Abrahamsen Seljord, 
Bjørn Nome Fyresdal og Bjørn Rugaas Hjartdal. Rugaas går ut av gruppa i samband med 
Hjartdal kommune sin overgang til Kongsberg-regionen. 
Gruppas mandat er formulert slik: 
”Medlemmene av gruppa får ansvar for å spele inn aktuelle saker, finne fram naudsynte 
planer og annan dokumentasjon, ha kontakt med dei ulike brukargruppene, og såleis vera 
kontaktpersonar i høve til regionrådsleiar og arbeidet i KID-gruppa i Telemark 
fylkeskommune.” 
 
I e-post av 2. juli ber såleis Transportøkonomisk Institutt om svar på 7 spørsmål som grunnlag 
for det vidare arbeidet: 
 

1. Hva sier de gjeldende kommuneplanene og eventuelle regionale plandokumenter om 
behovet for kollektivtransport i regionen (kort oppsummert for hele regionen)? 

 
2. Hvilke tiltak/planer til fordel for kollektivtransporten har kommunene i regionen 

under gjennomføring eller planlagt gjennomført på kort og lang sikt? 
 

3. Hvilke områder/steder er det særlig viktig å få betjent med kollektiv transport? List 
opp større prosjekter innen bolig, offentlig service, næringsutvikling, turisme osv. som 
er iverksatt, i oppstartsfasen eller planlegges i regionen, og som gir grunnlag for 
endringer i kollektivtilbudet. 

 
4. Hvilke steder i regionen er de viktigste og nest viktigste kollektive knutepunktene i 

dag, og hvilke forbedringer mener en trengs i disse? 
 
5. Er det noen nye knutepunkter som en bør prøve å utvikle videre for å støtte opp under 

ønsket regional utvikling?  Oppgi sted og en kort begrunnelse. 
 

6. Er det noen nye tiltak innenfor kollektivtransporten som foreslås gjennomført i 
regionen?  

 
7. Andre innspill som er viktige i forhold til Kollektivplanen for Telemark? 

 
 



Spørsmål til regionkontaktene vedrørende informasjon om regionene 
(kommunene) som innspill til Kollektivplanen for Telemark 

I forbindelse med utarbeidelse av ny kollektivplan for Telemark ønsker vi å 
innhente relevant informasjon fra kommunene (regionene). Siden det er vanskelig 
for oss å ha direkte kontakt med alle kommunene, er det ønskelig at 
regionskontaktene videreformidler denne informasjonen.  

 

Vi har satt opp noen spørsmål som vi håper dere kan svare på for å sikre at vi får 
tilstrekkelig informasjon til en kort beskrivelse av hovedtrekkene i de ulike 
regionene (maksimalt 2-3 sider tekst pr region): 

 

1. Hva sier de gjeldende kommuneplanene og eventuelle regionale 
plandokumenter om behovet for kollektivtransport i regionen (kort 
oppsummert for hele regionen)? 

 
2. Hvilke tiltak/planer til fordel for kollektivtransporten har kommunene i 

regionen under gjennomføring eller planlagt gjennomført på kort og lang 
sikt? 

 
3. Hvilke områder/steder er det særlig viktig å få betjent med kollektiv 

transport? List opp større prosjekter innen bolig, offentlig service, 
næringsutvikling, turisme osv. som er iverksatt, i oppstartsfasen eller 
planlegges i regionen, og som gir grunnlag for endringer i 
kollektivtilbudet. 

 
4. Hvilke steder i regionen er de viktigste og nest viktigste kollektive 

knutepunktene i dag, og hvilke forbedringer mener en trengs i disse? 
 
5. Er det noen nye knutepunkter som en bør prøve å utvikle videre for å støtte 

opp under ønsket regional utvikling?  Oppgi sted og en kort begrunnelse. 
 

6. Er det noen nye tiltak innenfor kollektivtransporten som foreslås 
gjennomført i regionen?  

 
7. Andre innspill som er viktige i forhold til Kollektivplanen for Telemark? 

 

Da vi har en stram framdrift på dette prosjektet, er det fint om dere kan besvare 
disse så snart som mulig, før dere drar på sommerferie, eller umiddelbart etterpå.   
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