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                                  Innkalling til rådsmøte  
 
 
 
 
                                 Stad:       Haukeliseter Fjellstue 
                                 Dato:       Onsdag 2. juni 2010    
                                 Kl. slett:  14.00  (Lunsj kl. 13.00) 

 
 
Her kjem innkalling til rådsmøte på Haukeliseter 2. juni og invitasjon til pilegrimsvandring 3. juni. 
Vi inviterer til lunsj kl. 13.00 og møtestart Vest-Telemarkrådet kl. 14.00 den fyrste dagen. 
Rådet vil på møtet bruke tid på hovudtemaet som er samferdsel/veg. Vi har invitert representantar frå 
Fylkesmannen, Statens vegvesen, Telemark fylkeskommune, Odda kommune, Hardangervegen AS, Vest-
Telemark Næringsforum og AS Haukelivegen for nærare orienteringar og drøftingar.  
Møtet blir avslutta med felles middag om kvelden og overnatting på Haukeliseter til neste dag.  
 
Pilegrimsvandringa er open og frivillig og kjem i stand etter initiativ og samarbeid med prostidiakonen i Vest-
Telemark. Avreise frå Haukeliseter 3. juni kl. 09.00 og start på vandringa frå Svandalsflona kl. 09.30. 
(Parkering egen bil ved Svandalsflona 10 minutt køyring vestover frå Haukeliseter.)  
 
Vi reknar med ankomst og avslutning i Røldal kyrkje om lag kl. 14.00 med etterfylgjande middag på 
Skysstasjonen og skyss med Haukeliekspressen attende til Svandalsflona. 
 
Vi minner også om det utsette representantskapsmøtet i brannvernsamarbeidet som vert halde  rett etter rådsmøtet 
2. juni. 
 
Regionrådet ser fram til viktige drøftingar på Haukeliseter, og ynskjer velkomen både til rådsmøtet og til ei fin 
vandring langs pilegrimsvegen neste dag. 
 
 
 
 
Venleg helsing 
Vest-Telemarkrådet 
 
 
Anne-Nora Oma Dahle (sign)                                                                   Kjell Gunnar Heggenes 
regionordførar                                                                                           regionrådsleiar 

mailto:vtt@vest-telemark.no�


Vest-Telemarkrådet                                                                           Møte 2. juni 2010  
 
 
 
Timeplan 2. – 3. juni 2010.  
 
 
 
2. juni: Møte i Vest-Telemarkrådet. 
Frammøte, innsjekking Haukeliseter 
Lunsj                                                                                              13.00 
Møte i Vest-Telemarkrådet                                                            14.00 
Felles middag                                                                                 19.00 
 
 
 
3. juni: Pilegrimsvandring Svandalsflona – Røldal. 
 
Avreise Haukeliseter, egne bilar (parkering Svandalsflona )        09.00 
Avmarsj Svandalsflona, pilegrimsvandring                                   09.30 
Kvil ved Bruhølen, lunsj                                                                11.30 
Ankomst Røldal kyrkje, avslutning                                               14.00 
Middag på Skysstasjonen, Røldal                                                  15.00 
Avgang Røldal med Haukeliekspressen til Svandalsflona            16.00 
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            Sakliste til rådsmøte 2. juni 2010. 
 
 
 
Sak  43/2010   Referat frå rådsmøte 11. mai  2010 
 
 
Sak  44/2010   Strategisk næringsplan 2010 – 2013 for Vest-Telemark 
                                
 
Sak  45/2010   Omdisponering av skjønnsmidlar 
 
 
Sak  46/2010   Innspel til regionalplan for reiseliv i Telemark 
 
 
Sak  47/2010   Innspel til regionalplan for nyskaping og næringsutvikling 
 
 
Sak  48/2010   Vest-Telemark Kraftlag AS.  Kommunanes representasjon 
                        i styret. 
 
 
Sak  49/2010   Tema. Samferdsel/veg 
 



Vest-Telemarkrådet 
 
 
Referat frå rådsmøte 11. mai 2010.  
 
Tilstades: Regionordførar Anne-Nora Oma Dahle, Olav Urbø, Torstein Tveito, Solveig S. 
Abrahamsen, Arne Vinje, Bjørn Nome.   
Hans Bakke, Hans Kristian Lehmann, Therese Hauger, Per Dehli, Ketil Kiland, Sverre Sæter 
og Kjell Gunnar Heggenes. 
 
I tillegg møtte Haldor Kaasin frå Vest-Telemark Næringsutvikling AS, Gunnar Wraa frå 
Telemark Lys AS, Halfdan Haugan og Olav Moen frå Seljord Personal AS, Åsmund Myrstad 
frå VI TO kompetanse AS, Gunnar Ruud frå Kviteseid Arbeidssamvirke AS, Gunbjørg Tveito 
frå Vinje Vekst AS, Frida Sviland og Rolf-Helge Grønås frå Telemark fylkeskommune, 
Sigrid Skålnes frå NIBR, Olav Veum frå VTNF, Tor Agnar Steffensen, hovudtillitsvald for 
Politiforbundet i Telemark,  Robert Walter Lie, hovudtillitsvald for politiforbundet i Vest-
Telemark, Bjørn Håvard Olsen, lensmann i Tokke,  Dag Kjartan Bjerketvedt og Olav Risholt 
frå HiT,  Bjart Schieldrop frå VTB. 
 
Møteinnkallinga og sakliste vart godkjent utan merknader. 
 
 
Sak 31/2010   Referat frå møte 13. april 2010.  
Vedtak:  Referat frå rådsmøte 13. april 2010 vart godkjent utan merknader.  
 
Sak  32/2010   Referat frå møte 28. april 2010.  
Solveig  S. Abrahamsen hadde merknad til vedtaket i sak 29/2010.  Det er uheldig å 
handsame ei løyvingssak på heile kr. 500.000,-  i eit telefonmøte med kort innkallingsfrist. 
 
Dei 4 som tok del i møte var samde om å handsame saka, men såg på det som eit unntak  og 
det er ikkje  ynskjeleg å handsame slike saker på denne måten. 
 
Vedtak:  Referat frå rådsmøte 28. april 2010 vart godkjent.  
 
 
 
Sak  33/2010   Møte i Vest-Telemark Tinget 15. juni 2010  
 
Ein inviterar Tingmedlemene til KS Telemark og fylkesmannen i Telemark sin 
kommunekonferanse i Vrådal 14.-15. juni. 
Organisering av Vest-Telemarkrådet som eit selskap etter kommunelova § 27 skal vera på 
plass til tinget sitt møte i desember. 
 
Vedtak: Framlegg til sakliste, årsmelding og årsrekneskap for 2009 samt rapport 
Arbeidsprogrammet pr. juni 2010 vart tilrådd vedteke. 
 
 
Sak  34/2010  Samordning av attføringstilbodet i Vest-Telemark, rapport. 
Åsmund Myrstad orienterte om arbeidsgruppa sitt arbeid og rapport, samt den prosessen ein 
har hatt etter at denne vart lagt fram for styra. 
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Styra for dei fem attføringsverksemdene handsama rapporten og 4 av styra fatta likelydande 
vedtak om samarbeid i trå med tilrådinga i rapporten med ”felles fagadministrasjon”.  Styret i 
Seljord Personal as gjekk inn for fusjon av dei fem verksemdene.  Styra sende deretter 
rapporten til ordførarane i eigarkommunane.  Det vart etablert eit samarbeid mellom dei 4 
selskapa og etter eit nytt vedtak i styret for Seljord Personal vart også dette selskapet med i 
samarbeidet gjennom ei felles forpliktande avtale dagsett 2. mai 2010. 
Det er viktig at verksemdene no får arbeidsro til å realisere samarbeidet og det er ynskjeleg at 
verksemdene og Rådet kan stå saman ovanfor NAV slik at ein får til gode løysingar for 
brukarane i Vest-Telemark. 
 
Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringa til vitande.  
 
 
 
 
Sak  35/2010   Strategisk næringsplan 2010 - 2013. 
Leiar av arbeidsgruppa for strategisk næringsplan, regionordførar Anne-Nora Oma Dahle 
orienterte om arbeidet med planen som vert lagt fram for rådet 2.juni og tinget 15.juni 2010. 
Rådet ynskjer at kommunane får oversendt planen snarast råd slik at dei kan få høve til å 
drøfte denne før råds-/tingmøte. 
 
Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringa til vitande 
 
 
Sak  36/2010   Ressurskrevjande brukarar 
Rådmann Sverre Sæter orienterte om saka med utgangspunkt i utsendt notat dagsett 
03.05.2010.  
Små kommunar med mange ressurskrevjande brukarar kjem dårlegare ut etter endringa av 
ordninga med refusjon frå staten. 
 
Vedtak: Med utgangspunkt i notatet sender Rådet eit brev til departementet  som synleggjer 
dei økonomiske utfordringane for små kommunar. 
 
 
Sak  37/2010  Strukturendringar i domstolane. 
Torstein Tveito orienterte om saka og visa til organiseringa ein har fått til i Kviteseid. Frå 
hausten 2008 har Vest-Telemark tingrett flytt inn i nyinnreidde kontorlokale i kommunehuset 
i Kviteseid. Tingretten har fått felles resepsjon og enkelte andre fellesfunksjonar med Øvre 
Telemark jordskifterett i lokale som er godt tilpassa drifta i dei to domstolane.  Han såg det 
som lite sannsynleg med ei endring alt no av ordninga frå 2008 
Vedtak: Vest-Telemarkrådet inviterar Vest-Telemark Tingrett og Øvre Telemark jordskifterett 
til rådet for å gjere greie for situasjonen i samband med strukturendringar i domstolane. 
 
 
Sak  38/2010   Orienteringssaker 

- Vest-Telemarktreffet 29. april 2010.  Eit vellukka arrangement på Smuget i Oslo. I 
ettertid og etter 3 arrangement bør ein vurdere målgruppa for arrangementet.  
Vidare er det viktig å innhente tibakemeldingar frå deltakarane. 

- NTP prosessen.  Fylkesrådmann Rolf-Helge Grønås orienterte. 
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NTP er ein kontinuerleg prosess som operasjonaliserast gjennom årlege 
budsjettvedtak. 
Det er sett i gang ein prosess med ny plan 2014-2023 
Det skal lagast regionale transportplanar.  Tilhøva mellom desse planane er enno 
ikkje avklara, men NTP’en legg rammene for dei regionale planane.  Dei regionale 
planane må forsterke NTP’en.  Det er no ein gryande anerkjennelse av at 
fylkeskommunane har kompetanse på dette området. 
Det vert etablert ulike kontaktforum som det er viktig å ta del i. 
Kva er viktig for kommuneregionane i desse prosessane? 

- Samhandlingsreforma, tilbakemelding. 
Ketil Kiland orienterte.  Sissel Bitustøyl er tilsett og startar arbeidet 15.08.10.  
Styringsgruppa er rådmennane og direktøren  ved ST. 

- Ny avtale om krisesenteret i Telemark 
Kjell Gunnar Heggenes orienterte kort om denne. 

- Ny strategiplan for idrett og friluftsliv 2011-2014, referansegruppe 
Regionsordføraren vert medlem av gruppa 

- Landskonferansen for regionråd, Ofoten 23.-24. august 2010 
Påmelding og reise samordnast med Kjell Gunnar Heggenes. 

- Rådsmøte 02.-03.06.10.  Møte vert på ettermiddagen onsdag 2. medan ein berre 
pilgrimsvandrar den 3. 

- Høyringsuttaler til planprogram for regional plan for nyskaping og 
næringsutvikling og regional plan for reiseliv. 
Kjell Gunnar Heggenes utarbeider framlegg til høyringsuttaler for desse 
planprogramma 

- Slåttefestival i Hjartdal 12. juni. 
Aktuelt å stille lag i klasse for stuttljå. 

 
 
 
 
 
Sak  39/2010   Ymse 
Ingen saker under dette punktet 
  
 
 
Sak  40/2010 Evaluering av skjønnsmidlane    
Sigrid Skålnes, NIBR orientera om arbeidet som er sett i gang for å evaluere bruken av 
skjønnsmidlar.  Møte vart nytta til å stille rådet ulike spørsmål knytt til bruken av midlane. 
Det er skjedd ei endring frå å nytte midlane til barnevern og entrepenørskap i skulen til IKT. 
Det har vore lite strid i rådet om bruken av midlane.  Midlane er nytta der endringsbehovet i 
kommunane er størst.  I Vest-Telemark har ein i tillegg til skjønnsmidlane også hatt midlar frå 
Fellesfondet til utviklingsoppgåver.  Det er spesielle utfordringar til IKT utvikling i 
kommunane dei komande åra. 
 
 
Sak 41/2010 Universitet i Telemark 
Rektor Dag Kjartan Bjerketvedt og Olav Risholt  frå HiT orienterte om arbeidet med 
universitetssatsinga i Telemark. 
Universitet i Telemark er naudsynt for å få ein kunnskapsrik og attraktiv region. 
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Ein er komen fram til at ein ikkje kan etablere eit universitet åleine, det må skje i samarbeid 
med andre.  Dei mest aktuelle samarbeidspartnarane er Universitet i Agder og 
Oslofjordsamarbeidet. 
Universitetssatsinga vil koste 220 mill over ein 8 års periode.  Av dette kan HiT sjølve 
finansiere 130 mill medan 90 mill må finansierast eksternt. 
Det er ynskjeleg med eit samarbeid med kommunane både knytt til det faglege innhaldet i 
satsinga og finansiering. 
 
Vedtak: Regionrådet tek orienteringa til vitande. 
 
Sak 42/2010  Organisering av politiet, drøfting 
Representantar for politiforbundet i Telemark og Vest-Telemark og lensmann i Tokke var 
tilstades og uttala seg om prosessen. 
Ketil Kiland som er observatør for Rådet i arbeidsgruppa orienterte om arbeidet. 
Arbeidsgruppa består av lensmann i Kviteseid.  Ketil Kiland og Olav Veum er observatørar. 
Det ligg føre høyringsuttale frå VTNF og 5 av ordførarane i Vest-Telemark.  Ketil Kiland er 
særs lite bekvem med rolla som observatør i arbeidsgruppa og det er viktig at ordførarane 
kjem sterkt og tydeleg på banen i saka. 
Olav Veum frå VTNF ynskte å nyansere framstillinga noko og presiserte at arbeidsgruppa 
besto av lensmennene i Kviteseid, Seljord og Tokke som skal legge politifaglege omsyn til 
grunn.  Næringslivet meiner ein må tilpasse seg eit endra kriminalitetsbilete og får eit 
moderne politi.  Arbeidsgruppa ynskjer å etablere ein god modell for Vest-Telemark. 
 
Den 3 juni legg arbeidsgruppa fram 7 ulike modellar for organisering som er politifagleg 
analysert.  Denne analysen ynskjer kommunane å få på høyring. 
Rådet ynskjer eit snarleg møte med arbeidsgruppa for å kome med innspel.  Etter 3. juni vil 
det vera kommunane som er høyringsinstansar. 
 
Vedtak: Vest-Telemarkrådet har drøfta prosessen med organisering av politiet og ynskjer eit 
møte med arbeidsgruppa før dei legg fram rapporten sin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent. Haldor Kaasin 
 
 
 
 
 
 



Vest-Telemarkrådet                                                                           Møte 2. juni 2010  
 
 
Sak 44/2010   Strategisk næringsplan 2010 – 2013 for Vest-Telemark. 
 

På rådsmøtet 11. mai vart det orientert nærare om framdrifta i arbeidet med ny strategisk 
næringsplan for regionen, og saksframstillinga frå nemnde møte hadde fylgjande ordlyd: 

Bakgrunn. 

 
”I møte 25. november 2003 vedtok Vest-Telemark Tinget å lage ein overordna 
lokaliseringsplan og felles tiltaksplan for regionen.  
Den siste delen gjeldande felles tiltaksplan for regionen vart i 2005 teke inn som tiltak i 
arbeidsprogrammet for 2006 – 2007 under mål nr. 3: ”Vidareutvikling og nyetablering av 
verksemder i Vest-Telemark med grunnlag i distriktets særpreg og lokale ressursar”. 
På oppdrag frå Vest-Telemarkrådet vart det i regi av VTNU utarbeidd ein felles næringsplan 
for Vest-Telemark gjeldande for perioden 2007 - 2010.  
Oppdraget gjekk ut på å finne tiltak som kunne gje regional sysselsettingseffekt i form av auka 
vekstpotensiale i eksisterande bedrifter, styrka lønsemd, nyetablering og rekruttering. Planen 
skulle ha fokus på tiltak på tvers av kommunegrensene og vera eit supplement til dei lokale 
tiltaksplanane. Den strategiske næringsplanen vart vedteke i Vest-Telemarktinget 19. juni 
2007 og inneheld 7 strategiske tiltaksområde med ei rekkje prosjekttiltak. Planen inneber 
rullering kvart 3. år dersom finansiering og framdrift av tiltaka tilseier det.  
Frå 2011 er det behov for ein ny strategisk næringsplan. Vest-Telemarkrådet har sett ned ei 
arbeidsgruppe under leiing av regionordførar. Medlemmer elles er dei næringsansvarlege i 
kommunane samt representanter frå fylkeskommunen og Vest-Telemark Næringsforum. 
Haldor Kaasin er sekretær for gruppa. 
Den nye næringsplanen skal bygge på eksisterande næringsplan og legge til grunn ny 
informasjon som har kome til. ” 
 
 
 
 
 
Den nedsette arbeidsgruppa har no hatt eit avsluttande møte og til rådsmøtet 2. juni ligg det 
såleis føre forslag til strategisk næringsplan 2010 – 2013 for Vest-Telemark.  
 
Forslag til vedtak: 
Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte forslaget til ”Strategisk næringsplan 2010 – 
2013 for Vest-Telemark” med tanke på endeleg godkjenning i Vest-Telemarktinget 15. juni 
2010. 
 
 
 



Til 

Vest-Telemark Rådet/Tinget 

 

 

 

STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2010-2013 FOR VEST-TELEMARK 

 

Vedlagt fylgjer framlegg til ny strategisk næringsplan for Vest-Telemark.  Vest-Telemarkrådet 
nedsette ei arbeidsgruppe til å utarbeide den nye næringsplanen med  fylgjande medlemer: 

o Anne-Nora Oma Dahle, leiar av Vest-Telemarkrådet  

o Harriet Slaaen, Seljord kommune 

o Nils Gjerde, Tokke kommune 

o Toril Nicolaisen, Vinje kommune 

o Edvard Nesland,  Fyresdal kommune 

o Anne Aasmundtveit, Kviteseid kommune 

o Jan Arvid Setane, Nissedal kommune 

o Magne Reiersen, Telemark Fylkeskommune 

o Olav A. Veum, Vest-Telemark Næringsforum 

Anne-Nora Oma Dahle har vore leiar av arbeidsgruppa og Haldor Kaasin frå Vest-Telemark 
Næringsutvikling AS har vore sekretær. 

Vest-Telemarkrådet ynskte den nye næringsplanen til handsaming i Tinget i juni 2010. 

Arbeidsgruppa hadde sitt fyrste møte i Kviteseid den 26. januar 2010 og har til no hatt 7 møter. 

Arbeidsgruppa har på grunn av den korte tida valt å legge fram ein strategisk næringsplan utan 
tiltaksdelen.   Det inneber at planen i denne omgang  berre har fokus på målsettinga og dei ulike 
satsingområda under desse.  Tiltaka som er illustrert med ei ikkje utfylt matrise i planen treng ein 
meir tid til utvikle. 

Tiltaksdelen ynskjer arbeidsgruppa å arbeide ut i løpet av hausten slik at denne kan handsamast i 
Vest-Telemark Tinget i desember 2010. 

Arbeidsgruppa har hatt samarbeid med arbeidsgruppa for  ”tiltaksretta handlingsplan for landbruket   
i Vest-Telemark”.  Vi ynskjer å halde fram med dette samarbeidet under arbeidet med tiltaksdelen i 
næringsplanen utover hausten.  Vi ser at landarealet i Vest-Telemark er ein viktig ressurs for 



regionen, men har vald i strategisk næringsplan å handsame landbruk som anna næring og såleis 
ikkje ha eit eige punkt knytt til denne næringa. 

 

Til slutt vil arbeidsgruppa understreke at ein har hatt ein positiv erfaring med planarbeidet og ynskjer 
å ta dette nettverksarbeidet med oss vidare i arbeidet med handlingsdelen og  utvikling av 
næringsarbeidet i Vest-Telemark. 

 

Kviteseid , 21.05.2010 

 

Anne-Nora Oma Dahle, sign    Harriet Slaaen, sign 

 

Nils Gjerde, sign       Toril Nicolaisen, sign 

 

Edvard Nesland,  sign     Anne Aasmundtveit, sign 

 

Jan Arvid Setane, sign     Magne Reiersen, sign 

 

Olav A. Veum, sign 

  

 

 

       Haldor Kaasin 



  

Vest-Telemark 
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STRATEGISK NÆRINGSPLAN  

  

Bakgrunn: 

I 2003 vedtok Vest-Telemark Tinget å lage ein overordna lokaliseringsplan og felles 
tiltaksplan for regionen. I den samanheng samarbeida VTR og VTNU om å lage ein 
felles næringsplan for Vest-Telemark med bakgrunn i at regionen er eit felles bu, 
arbeids og opplevingsområde. Oppdraget var å finne tiltak som kan gje regional 
sysselsettingseffekt, ved å utnytte vekstpotensialet i eksisterande bedrifter, styrke 
lønnsemda og legge til rette for nyetablering, rekruttering og interessante 
lokaliseringsmiljø. Planen skulle ha  fokus på tiltak som gjekk på tvers av 
kommunegrenser og vere supplement til lokale tiltaksplanar og ikkje nokon 
erstatning. Utfordringar og moglegheiter skulle sjåast på tvers av kommunegrenser.  

Erfaringar og utfordringar i arbeid med prosjekttiltak i førre plan gjorde det aktuelt å 
sjå på korleis ein kan få til ein betre arbeidsdeling mellom prosjekt utanfor og i 
strategisk næringsplan. Det var og behov for større kontakt mellom tiltaksplanar i 
kommunane,  Strategisk Næringsplan for Regionen og Fylkeskommunale planar. Det 
er og kome signal frå Fylkeskommunen, at ein ynskjer større overordna prosjekt og 
auka samarbeid på tvers av kommunegrenser.  Frå 2011 er det behov for ein ny 
Strategisk Næringsplan.  VTR har sett ned ei arbeidsgruppe beståande av leiar av 
rådet, dagleg leiar i VTNF og næringsansvarlege i kommunane for å sikre 
kommunikasjonsliner til forvaltningsapparatet og etablere tiltak som vil styrke og 
supplere tiltak i den einskilde kommune.  Planen skal bygge på eksisterande 
næringsplan og ny informasjon som har kome til. 

Mandat: 

Til grunn for ny næringsplan ligg Vest-Telemark rådets visjon og fire mål: 

VISJON:    VEST-TELEMARK - EIN LEVANDE REGION 

Vest-Telemark skal vera ein levande region der opparbeidd identitet og kultur vert 
vidareført saman med innovasjon og nyskaping. Gjennom samhandling over 
kommunegrenser skal vi gjere regionen attraktiv for busetnad, arbeid og oppleving.  

 

Mål 1 Oppretthalde folketalet og busetnaden i heile Vest-Telemark 

Mål 2 Sterk regional samkjensle og styrka Vest-Telemarkidentitet 

Mål 3 Vidareutvikling og nyetablering av verksemder i Vest-Telemark 

Mål 4 Sikre god infrastruktur i og gjennom Vest-Telemark 
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Næringsanalyse for Vest-Telemark: 

Ein viser til Næringsanalyse for Vest-Telemark, Knut Vareide, TF notat nr. 50/2009 
som ein finn på vest-telemark.no. 

 

Folketalsutvikling er den viktigaste faktoren for regional utvikling. Positiv 
folketalsutvikling er resultat av god næringsutvikling og attraktiv 
bustadutvikling i ein region.  Høg attraktivitet og auke i folketalet er og ei 
viktig drivkraft for næringsutvikling.   

 

Status i dag er at vi har hatt ei negativ folketalsutvikling i ein lengre periode.  I 
2009 vart folketalet redusert med 17  og det bur no 14.251 personar i regionen.  
Med ein auke i folketalet på 21 personar i 2008 tyder det at folketalet i Vest-
Telemark praktisk talt har stått stille dei siste 2 åra. 
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Ein ser i figuren over at Vest-Telemark har hatt ein dårlegare folketalsutvikling 
enn dei andre regionane i Telemark.  Det ser likevel ut til at nedgangen har 
stoppa opp dei siste åra. 

Arbeidsplassar er ein viktig indikator for regional utvikling.  Frå 2000-2008 
har det vore ein vekst i talet på arbeidstakarar i privat næringsliv med 10%. 
Med bakgrunn i at det har vore folketalsnedgang i same perioden er denne 
veksten bra.  Arbeidstakarar i offentleg sektor har derimot hatt ein nedgang 
med 4%  i same perioden. 
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• Dei bransjane med størst utviklig er tenesteytande næring. Dette er 
bransjar som kultur, sport og underhaldning. Noko av dette er knytt til 
reiseliv.  

• Moderat vekst innen handel, bygg og anlegg, forretningsmessig 
tenesteyting.  

• Størst nedgang har ein sett i industri, transport og hotell og restaurant. 
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Næringsstruktur: Vi kan analysere næringsstrukturen gjennom å sjå på 
korleis sysselsettinga fordelar seg  mellom dei ulike næringane i Noreg og Vest-
Telemark.  Ein ser at Vest-Telemark har noko høgare andel arbeidsplassar i 
offentleg administrasjon, undervisning og helse- og sosialtenester. 

Vidare har Vest-Telemark høg andel av arbeidsplassane i landbruk, bygg og 
anlegg og hotell og restaurant.  Det er relativt få arbeidsplassar i 
forretningsmessig tenesteyting og handel.  Industriandelen er og lågare. 
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Pendling 
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I figuren ovanfor ser ein utviklinga i talet på inn - og utpendling det siste tiåret. 

Innpendling: Det er langt færre som pendlar inn til Vest-Telemark enn som 
pendlar ut. Dettte på grunn av at regionen har underskot på arbeidsplassar. 
Det er berre Seljord som har eit overskot av arbeidsplassar, dei andre 
kommunane har underskot.   Bø buset klart flest av dei som pendlar inn til 
regionen. 

Utpendling: Oslo er den kommunen som sysselset flest frå Vest-Telemark, 
deretter kjem Bø og Skien.   
 

Attraktivitetsbarometeret: Attraktivitet målast ut frå netto innflytting, 
som ikkje skuldast vekst i talet på arbeidsplassar.  Innvandring har og ein 
positiv verknad på attraktivitetsindeksen.  Vest-Telemark har under middels 
attraktivitet av regionane på Austlandet.  Nedanfor visast utviklinga på 
attraktivitetsindeksen for regionane i Telemark. 
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 Når det gjeld aldersgrupper er Vest-Telemark lite attraktiv  for unge vaksne, 
medan for barnefamiliar og personar over 28 år er ein middels attraktiv.  For 
innvandrarar er ein lite attraktive.  I Vest-Telemark er det innvandar-
befolkningen som flyt ut. Utanom innvandrarbefolkningen er det faktisk netto 
innflytting i Vest-Telemark. 

 

 

 

Nyetableringar: Som tabellen under viser har Vest-Telemark alltid hatt ein 
etableringsfrekvens under Telemark og landsgjennomsnittet.  Vest-Telemark 
har ein lite gunstig bransjestruktur for å oppnå høg etableringsfrekvens.  
Etableringsfrekvensen i Vest-Telemark sank mykje frå 2007 til 2008 og 
avstanden til landsgjennomsnittet auka.  Vest-Telemark har berre ni regionar 
av dei 83 i landet som har lågare etableringsfrekvens og er sjette dårlegast på 
Austlandet. 

Vest-Telemark har forholdsvis få nedleggingar og veksten i talet på føretak er 
relativt betre enn etableringsfrekvensen åleine tilseier.  
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Seljord er den kommunen med best etableringsfrekvens i Vest-Telemark, og 
ligg også høgt i Telemark samanheng. 
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Lønsemd: Andel føretak som er lønsame i Vest-Telemark i 2008 var på 
61,6%. Dette er under gjennomsnittet både i fylket og i landet (65,0 %). 
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87,2% har positiv eigenkapital ved rekneskapsavslutning i 2008. Dette er 
høgare enn landsgjennomsnittet på 85,1% 

 

 

 

 

Vekstføretak: Vekst i føretaka i 2008 ligger under landsgjennomsnittet, men 
fylgjer fylket og landet elles.  Andelen  verksemder med vekst i verdiskaping er 
på 50,9%. 
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Samla utvikling: Nedanfor fylgjer ein oversikt over indikatorar for regional 
utvikling for Vest-Telemark for perioden 2006 – 2008.  Alle indikatorane er 
regionens  rangering i høve til dei 83 regionane i landet. 

Arbeidsplasser 43

Vekst 
56

Stedlig attraktivitet 44

A
ttraktivitet 

unge voksne 64

A
ttraktivitet 
barn 49

Nyetableringer 
72

Lønnsomhet
45

Befolkning 63

Flytting 45
Innvandring 8

Fødselsbalanse 76

Private 49

Nærings-NM 68

Offentlige 29

A
ttraktivitet 

Innvandrere 38

 

Vest-Telemark har i perioden 2006-2008 hatt ein befolkningsnedgang som rangerar 
regionen som nummer 63 av 83 regionar.   I same periode har Vest-Telemark har eit 
stort fødselsunderskot, men høg innvandring, faktisk åttande høgast av alle 
regionane i landet. 

Vest-Telemark har ein middels vekst i arbeidsplassar og står fram som middels 
attraktiv som stad å bu, i høve til dei andre regionane i landet. 
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Strategisk næringsplan 2007 - 2010 

Generelle erfaringar 

Planen vart vedteke i Vest-Telemark Tinget  19. juni 2007 og  inneheld 7  strategiske 
tiltaksområder med til saman 14 ulike tiltak.  Heile planen hadde ei total økonomisk 
ramme på nær 15 mill kr over fire år.  Ein lukkast berre å finansiere 9 mill av ramma i 
det vesentlege gjennom midlar frå Fellesfondet og bruk av RDA midlar.  Ein ynskte å 
finansiere heile planen som ei pakke,  noko ein ikkje fekk realisert.   Den reduserte 
finansieringa førte til  at tiltak vart endra, utsett og ikkje sett i gang. 

Næringsplanen vart vedteke i Vest-Telemark Tinget med ein brei prosess i førekant, 
men planen syntes ikkje tilfredsstillande forankra inn i kommunane.  Det har vore ein 
utfordring å arbeide med tiltak knytt til næringsplanen når denne har vore lite kjent  
ute i kommunane.  Dette førte til at ein måtte nytte mykje tid på å få aksept for 
gjennomføring av fleire av tiltaka som var vedteke.  Forankringa inn mot næringslivet 
i regionen var monaleg betre.  Det er eit sterkt behov for å gjere den nye 
næringsplanen til eit godt kjent felles dokument for heile Vest-Telemark .   

Ein har i  fleire av prosjekta i næringsplanregi nytta mykje tid på organisering.  Dette 
er ein prosess som tek mykje tid og krefter.  Erfaringane tilseier at dette bør få mindre 
fokus i ny plan.  Organisering bør kome som eit resultat av samarbeid, nettverk, 
klynger m. v.   

 

Kva er gjort 

Ein viser til Statusrapport pr. 31.10.09 – strategisk næringsplan for Vest-Telemark 
2007 -2010 som ein finn på vest-telemark. no 

Av dei 14 tiltaka i næringsplanen er 11 sett i gang og ein kan kort oppsummere 
fylgjande: 

Profilering av Vest-Telemark: 

Ein har gjennomført eit forprosjekt ”Gjetord” omdømme.   Ein har utvikla ein Vest-
Telemark profil som ein har samla seg om og no vert nytta i mange samanhangar i 
regionen.   

Rekruttering av arbeidskraft: 

Hatt stort fokus på Vest-Telemark som ein felles bu- og arbeidsmarknadsregion.  
Kartleging av arbeidskraft og direkte rekrutteringshjelp til 60 nøkkelverksemder i 
Vest-Telemark i tettsamarbeid med NAV. Rekrutteringstilbod til alle verksemder i 
regionen. Fokus på både innanlandsk og utanlandsk arbeidskraft. Siste halvdel av 
prosjektet har fokusert på utvikling av felles marknedsføringsarenaer med hovudvekt 
på nettstaden www.telejobb.no, som vart lansert i april 2010.  
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Entrepenørskapsprosjektet: 

Entrepenørskap er etablert i skulane i Vest-Telemark.  Frå å vera eit prosjekt er 
entrepenørskap no teke over av kommunane sjølve som ein integrert del av 
skulekvardagen.   

Etableringsguide: 

Det er etablert ein operativ etablerarguide for Vest-Telemark som er tilgjengleg frå 
Vest-Telemark Portalen 

Framtidsretta omstilling for landbruket: 

Ein har gjennomført kompetanseutvikling- og rådgjevings program for gardbrukarar 
og bygdebedrifter.  Utarbeida handlingsplanar og styrka nettverket  for 
landbruksansvarlege gjennom landbruksforum.   

Utvikle og samordne reiselivet: 

Forprosjekt ”Gjetord reiseliv” avdekka at det ikkje er grunnlag for økonomisk 
forpliktande vertskapssamarbeid  mellom kommunane i regionen men det er 
grunnlag for tettare samarbeid gjennom Vandrarprosjektet og potensiale for å 
etablere eit regionalt reiselivsråd gjennom VTNF.   

Framtidsretta næringsapparat: 

Det vart lagt fram ei tilråding om ei tettare og formalisert samarbeid for 
næringsapparatet i Vest-Telemark.  Denne løysinga ynskte ikkje kommunane i den 
aktuelle forma.  Det er likevel eit ynskje om eit tettare samarbeid på næringssida i 
regionen og arbeide med kompetanseheving i næringsapparatet. 

Lokalt såkornfond i Vest-Telemark: 

Det vart arbeida politisk og administrativt for å få etablert eit lokalt såkornfond i 
Vest-Telemark.  Prosjektet utvikla ein forretningsplan for konseptet for avklaring 
med relevante styresmakter. Næringsdepartementet fann ikkje å kunne sette av 
midlar til eit slikt fond. 

Bedriftsstyre med kompetanse og aktivitet: 

Det er gjennomført 3 kursseriar i styrekompetanse, med totalt 60 deltakerar frå både 
privat og offentleg sektor i Vest-Telemark. Kursdeltakarane vil danne grunnlag for ein 
styrekandidatbase for Vest-Telemark. 

Fagnettverk for produksjons- og vekstbedrifter: 

Det er etablert ulike møteplassar med fagtema som samlar aktuelle verksemder.  Det 
er identifisert fleire  moglege næringsklynger, med vurdering av moglege vegar for 
meir formalisert samarbeid. Prosjektet er mellom anna koordinert med arbeidet i 
samhandlingsforum for verdiskaping og innovasjon i Telemark.   
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Samferdsel, veg: 

Ein mobilisera for kravet om at Rv 41 skulle bli stamveg frå 2010.  Har lagt fram for 
Fylkeskommunen prioritert strategi for fylkesvegnettet i Vest-Telemark. 

  

Oppsummering - konklusjonar 

Erfaringane frå førre plan tilseier at ein må jobbe vidare med ei rekkje av dei same 
problemstillingane.  

- Arbeidet med å sikre kvalifisert arbeidskraft til offentleg og privat sektor er 
heit nødvendig, og vil auke i styrke i takt med at store alderskull går ut av 
arbeidslivet dei neste åra. Fokus på Vest-Telemark som ein felles bu- og 
arbeidsmarknad er vesentleg. 

- Det vil vere naudsynt å jobbe vidare med profilering og omdømmebygging - 
Vest-Telemark må oppfattast og utviklast som ein attraktiv region 

- Grunnlaget for vekst- og vidareutvikling av eit lønsamt næringsliv er vesentleg.  
Noverande næringsplan har vist at det er krevjande å få tilslutning kring store 
fellesprosjekt. Satsing bør skje mot miljø som ønskjer utvikling, gjerne 
gjennom formalisert samarbeid. Arbeidet med å sikre regionen tilgang på 
utviklingskapital bør halde fram. 

- Fokus på ei utvikling av rådgjevingstenesta og tilrettelegging for 
utviklingstiltak og stønadsordningar er viktig. Arbeidet med formalisert 
samordning av næringsapparatet nådde ikkje fram, men ein vurderar 
grunnlaget for eit tettare og konstruktivt samarbeid som godt til stades. 

- Det bør leggast til rette for konkrete tiltak i vidare oppfølging som er direkte og 
næringsrelaterte. God forankring til dei verksemdene ein ønskjer å involvere 
bør prioriterast. 

- Næringsretta rammevilkår som samferdsel må ha konkret fokus vidare. 
 

- Prosjektplanar og finansiering bør vere avklart før prosjekt vert sett i gang, og 
forankring bør vere sjekka ut med involverte partar.  

 

Nye perspektiv – utfordringane i Vest-Telemark  
På bakgrunn av tilbakemelding frå næringsansvarlege i kommunane har ein sett opp 
ei stikkordsliste over dei viktigaste utfordringane Vest-Telemark har. 

Kommunane: 
Oppretthalde og utvikle ulike kompetansemiljø 

Utvikle handelsnæringa 

Auke verdiskapinga i landbruket og landbruksrelaterte næringar 

Senterutvikling og lokalisering 
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Folketalsutvikling 

Allsidig arbeidsmarknad 

Attraksjonskraft og trivsel 

Innvandring 

Kapitalsituasjonen i næringslivet 

Kompetanse og utdanning 

Samarbeid og utvikling av reiselivet 

Mangel på arbeidskraft 

Attraktive bustader og busetting på småbruka 

 

Vest-Telemark Næringsforum har gjennom styremøter, medlemsmøter og opent 
møte for næringsdrivande i regionen, hatt ei oppsummering av utviklinga dei siste 
åra og stoda i dag.  Ein har  peika ut dei viktigaste utfordringane for 

Næringslivet: 
Styrke og utvikle rådgjevingsapparatet i Vest-Telemark 

Utvikle eksisterande , etablerte bedrifter og institusjonar 

Tilrettelegging og utvikling av samarbeid og næringsklynger  

Rekruttering av arbeidskraft 

Marknadsføring av regionen  -  ein attraktiv arbeidsmarknad med gode bu og oppvekstvilkår 

Motiverande utviklingskapital og virkemiddelordningar 

Rammevilkår – samferdsle/kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

Målsetting og satsingsoråder:  
Ein vil legge til grunn  Vest-Telemark Tinget  sin handlingsplan og konsentrere 
næringsarbeidet i Vest-Telemark om desse fire målsettingane. I oversikten under er 
det med utgangspunkt i handlingsplanen sine mål sett opp forslag til strategiske 
satsingsområde. Satsingsområda vil danne grunnlag for utarbeiding av ulike tiltak, eit 
arbeid som skal sluttførast innan utgangen av 2010. 

MÅL 1:  

Oppretthalde folketalet og busetnaden i heile Vest-Telemark 
 

Satsingsområder: 

Vidareutvikle arbeidet med utvikling av regionens attraksjonskraft og  bulyst.  
Gjennom samhandling og alliansar skape Vest-Telemark til ein attraktiv region å bu 
og arbeide i.  

Vidareutvikle Vest-Telemark som ein attraktiv arbeidsmarknadsregion. Styrke 
regionens samla arbeidsmarknad, med synleggjering av moglegheitane i eigen og  
tilgrensande regionar.  

Tiltak: 2010 2011 2012 2013 Ansvar 
      
      
      
      
 

MÅL 2: 

Sterk regional samkjensle og styrka Vest-Telemarkidentitet 
 
Satsingsområder: 

Vidareutvikle samhandling kring marknadsføringstiltak som fremjar kjennskap til 
regionens kultur og identitet. 

Stimulere til utvikling av nye offensive informasjonsformer tilpassa prioriterte 
målgrupper.  

 

Tiltak: 2010 2011 2010 2013 Ansvar 
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Mål 3: 

Vidareutvikling og nyetablering av verksemder i Vest-Telemark  
 

Satsingsområder: 

Auke tilgangen på risikokapital og offentlege verkemidlar til regionen 

Styrke og utvikle rådgjevingsapparatet i Vest-Telemark. 

Tilrettelegging og utvikling av samhandlingstiltak og næringsklynger, med formål å 
styrkje eksisterande næringsliv samt stimulans for knoppskyting, nyetablering og 
innovasjon. 

Oppretthalde og utvikle kompetansemiljø i regionen. 

Tiltak: 2010 2011 2012 2012 Ansvar 
      
      
      
      
 

MÅL 4:  

Sikre god infrastruktur i og gjennom Vest-Telemark 
 

Satsingsområder: 

Vidareutvikle felles strategiar for vegutbygging samt skape alliansar for desse.  

Synleggjere regionens transport- og infrastrukturbehov gjennom faktaoppbygging og 
formidling. 

Arbeide for høgfartsbane over Haukelifjell 

Utvikling av regionens breibandsstruktur. 

 

 

Tiltak 2010 2011 2012 2013 Ansvar 
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Vidare arbeid med Strategisk Næringsplan: 

Strategisk Næringsplan for Vest-Telemark er ein kommuneregionplan som kjem i 
tillegg til det lovheimla fylkesregional og kommunal planregime.  Ein har søkt å 
harmonisere næringsplanen til dei fylkeskommunale planutkasta og gjennom  dei 
kommunale næringsansvarlege sitt arbeid i arbeidsgruppa har ein søkt å identifisere 
regionale hovudutfordringar. 

Arbeidsgruppa for Strategisk Næringsplan ser det som ynskjeleg at gruppa får ei 
permanent form som referansegruppe for Vest-Telemarkrådet i det næringspolitiske 
arbeidet.  Å gje arbeidsgruppa i si noverande form ein posisjon i arbeidet med 
strategisk næringsutvikling i regionen, vil kunne føre til ei vitalisering av det totale 
næringsapparatet i Vest-Telemark . 

 

 

 

 



Vest-Telemarkrådet                                                  Møte 2. juni 2010 
 
 
Sak 45/2010   Omdisponering av skjønnsmidlar. 
 

I 2006 fekk Vest-Telemarkrådet tildelt 1,9 mill. kroner i skjønnsmidlar frå Fylkesmannen. Av 
desse vart kr. 250 000,- vedteke disponert til delfinansiering av gjeldsrådgjevingskonsulent i 
50 % stilling for dei 6 kommunane. På bakgrunn av auka statleg finansiering til føremålet og 
seinare innføring av permanent ordning med kommunal finansiering, står midlane forsatt 
udisponert. 

Bakgrunn. 

I felles brev frå 5 interkommunale samarbeidsordningar vert det søkt om å kunne nytte desse 
midlane  til felles utviklingsprosjekt for å greie ut tre moglege område for auka kompetanse 
og betre ressursutnytting. 
Dei tre prosjekta/tiltaka er: 

- Etablering av fagutval for systematisk opplæring innafor spesielle område knytt til 
utsette born og unge. 

- Etablering av tverrfaglege team som ressurs for barnehagar, skule og kultur i 
kommunane. 

- ”Barne- og familiehuset”, samlokalisering av PPT, Familiekontoret, Interkommunal 
psykologteneste og Barnevernsamarbeidet. 

 
 
I brev av 10. mai 2010 frå arbeidsgruppa for skjønnsmidlane vert det tilrådd å omdisponere 
midlane i tråd med søknaden.  
 

Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte forslaget som inneber omdisponering av  
Forslag til vedtak: 

kr. 250 000,- i skjønnsmidlar frå 2006 til dei 3 prosjekta: 
1. Kraftverk for kompetanse i Vestr-Telemark 
2. Tverrfaglege kompetanseteam 
3. Barne- og familiehuset, samlokalisering av PPT, Familiekontoret, Interkommunal 

psykologteneste og Barnevernsamarbeidet.  



 

 
 
Telefon:   350 68400                                            E-post:  vtr@vest-telemark.no                                                                 Bank:        2660.65.03724 
Fax:          350 68401    Web:   www.vest-telemark.no      Adresse:  Granlivegen 1A  
               Veksthuset 
               3850 KVITESEID 
 

 
 
Vest-Telemarkrådet 
Granlivegen 1A 
3850 Kviteseid 
 
                   10. mai  2010  
 
 
Omdisponering av tidlegare tildelte skjønnsmidlar. 
I 2006 fekk Vest-Telemarkrådet tildelt 1,9 mill. kroner i skjønnsmidlar. Av desse vart  
kr. 250 000,- vedtatt disponert til delfinansiering av gjeldsrådgjevingskonsulent i 50 % stilling i 
dei 6 Vest-Telemarkkommunane. På bakgrunn av signal frå Helse- og sosialdepartementet om 
auka statleg finansiering, ba søkjar om at utbetaling av midlane vart utsett til eit seinare tidspunkt.  
Gjeldsrådgjevings-ordninga vart deretter forlenga og finansiert ut året 2008 og vart frå 1. januar 
2009 ei permanent ordning med kommunal finansiering av ei 60 % stilling.  
Dette inneber at dei løyvde midlane fortsatt står udisponert, og vi ynskjer såleis at midlane vert 
nytta til eit tilsvarande føremål. 
 
Frå fylgjande 5 interkommunale samarbeidsordningar har vi no fått søknad om å nytte desse 
midlane til eit utviklingsprosjekt for å greie ut tre moglege område for auka kompetanse og betre 
ressursutnytting: 
Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark, Vest-Telemark PPT, Familievernkontoret i Øvre 
Telemark, Interkommunal psykologteneste og Vest-Telemark Barne-, ungdoms- og familiesenter. 
 
Dei 3 prosjekta/tiltaka er: 

- Etablering av fagutval for systematisk opplæring innafor spesielle område knytt til utsette 
born og unge. 

- Etablering av tverrfaglege team som ressurs for barnehagar, skule og kultur i kommunane. 
- ”Barne- og familiehuset”, samlokalisering av PPT, Familiekontoret, Interkommunal 

psykologteneste og Barnevernsamarbeidet. 
 
Vi viser til vedlagte søknad og foreslår omdisponering av kr. 250 000,- til det omsøkte 
utviklingsprosjektet. 

 
 
Venleg helsing 
Arbeidsgruppa for skjønnsmidlane 
 
 
Kjell Gunnar Heggenes 
Regionrådsleiar 



Vest-Telemarkrådet                                                  Møte 2. juni 2010 
 
 
Sak 46/2010   Innspel til regionalplan for reiseliv i Telemark. 
 

I brev frå Telemark fylkeskommune av 28. april 2010 er mellom andre kommunane invitert til 
å kome med innspel til regional plan for reiselivet i Telemark. 

Bakgrunn. 

Vest-Telemarkrådet gav i møte 11. mai regionrådsleiar i oppdrag å utarbeide forslag til 
høyringsuttale. Høyringsfristen er sett til 21. juni 2010. 
Som grunnlag for uttale har vi lagt ved eit innspel frå Vest-Telemark Næringsutvikling som vi 
legg fram for vidare drøfting på rådsmøtet. 
  



 
 
Innspill til Regionalplan for reiseliv i Telemark 
 
Dette er innspel frå Vest-Telemark Rådet til Regionalplan for reiseliv i Telemark. 
Kommentarane er lagt direkte inn som merknader i det originale høyringsutkastet 
som er på bokmål. 
 
 
 
2 Rammer og føringer for planarbeidet 
 
2. 3 Regionale føringer og lokale planer 
 
MERKNAD: I de fleste kommuneregionene utvikles strategiske næringsplaner. Disse 
planene vil avspeile de felles kommuneregionale utfordringene og behovene Hva 
slags plass skal disse planene ha i forhold til regionalplanen? Det er viktig at disse 
planene får en form for forankring opp mot planarbeidet. Det brukes mye tid og 
ressurser på denne formen for samhandling. Fylkeskommunen er også involvert i 
disse planprosessene og det vil derfor være viktig å få en form for aksept for at disse 
planene finnes gjennom plandokumentene. 
 
 3 Satsingsområder 
Formålet med planarbeidet er å utarbeide en plan for å styrke reiselivsutviklingen i 
hele Telemark. De etterfølgende temaene angir forslag til prioriterte innsatsområder. 
Det kan være nødvendig å kjøpe inn ekstern kompetanse for å levere 
grunnlagsdokumenter på enkelte områder. Temaområdene er utformet med 
bakgrunn i innspill fra berørte parter som kom fram på det innledende møtet i mars 
2010. 
 
 Innovasjon 

o Ny kunnskap gjennom forskning og utvikling (inkl internasjonaliering) 
o IKT 
o Omstilling 
o Helhetlige tilbud/ gjennomgående gode opplevelser (pakketering) 
 

MERKNAD: Interaktive Telemark og informasjonsflyt. Det å få til en god og 
hensiktsmessig informasjonsflyt er vesentlig for å få til god informasjon. Det er i gang 
et prosjekt som kalles ”Interaktive Telemark”. Her jobbes det med å få til god 
informasjonsflyt mellom destinasjoner og kommuner i hele Telemark. Her vil det 
vere behov for innovasjon og utvikling framover: Informasjonsflyt bør vere et 
prioritert innsastsområde. 



 
Et bærekraftig reiseliv 

o Lokale fortrinn/naturarv/kultur 
o Transport/samferdsel 
o Bruk og vern av kulturminner 
o Bevaring av naturens mangfold og friluftsliv 
o Rent vann/ styrka vannforvalting 
o Miljøstandard 
o Kortreist mat/ lokalmattilbud i regionen 

Kvalitet 
o Markedsundersøkelser 
o Merkeordninger (kvalitet på mat, Hanen med mer., Innovativ fjellturisme, 
skiltmalen for kanalen med mer) 
o Merkeordninger (stjerne) 
 
 

 Kompetanse 
o Forsking og utvikling 
o Formal- og realkompetanse 
o Utd. på ulike nivå 
o Bedriftsøkonomisk kunnskap/kursing 
o Kommunikasjon 
o Ulike typer særkompetanse 
o Informasjons- og samfunnskontakt 
o Internasjonalt samarbeid og utveksling 

 
Områdeutvikling 

o Regionalparken 
o Lokal kulturutvikling/bevisstgjøring av lokale særpreg 
o Kystsatsing 
o Utvikling av fjellregionen 
o Fiske- og friluftsliv 
o Rjukan/ Notodden Unesco 
o Definerte kulturlandskapsområde og ivaretaking av disse 
o Grønt reiseliv 
o Areal og transportplanlegging 
 

MERKNAD:  

• Utvikling av Vandring i Vandrarregionen er en satsing som involverer 
kommunene i Øvre Telemark og som kan få overføringsverdier. Naturbaserte 
opplevingar vil vere eit viktig satsingsområde for reisemål i Telemark  også for 
framtida.Vi ønsker at Vandrereregionen kommer inn som et prioritera 
område. Sykkelturisme er også et viktig område å utvikle på noen reisemål. 
Det er ikke nok å bruke begrepet Fiske og Friluftsliv. 

• Museeum i Vest-Telemark er  noen av de viktigaste attraksjonane for 
reiselivsbedriftene. Det er kontinuerlig behov for å utvikle og fornye 
opplevingane for å skape attraktivitet. Derfor bør Museeum vere et eiget 
område for utvikling innen Reiseliv.  



 
Markedsføring og profilering 

o Samarbeid 
o Merkeordning 
o Kunnskap om marked og produkt 
o Redaksjonell omtale i TV, radio og presse 
o Markedskanaler (messe) 
o Internasjonalt samarbeid og utveksling 
o Utenlandsrettede aktiviteter innen kultur og håndverk 
 

Organisering 
o Koordinering, samarbeid ulike nivå 
o Partnerskapsavtaler, vurdere hva andre fylker har gjort her? 
o Samordningsforum, årlig reiselivskonferanse 
o Destinasjonsselsskap og deres rolle 
o Rolleavklaring 
o Oppfølging av planen gjennom årlig handlingsplanrullering 
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REGIONAL PLAN FOR REISELIVET  
 
HØRING - PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR REISELIVET  
 
Vi viser til Bærekraftige Telemark – regional planstrategi 2010-2012, vedtatt av Telemark 
Fylkesting 09.12.09. Planstrategien gjør det klart at det skal utarbeides en regional plan for 
reiseliv i perioden 2010-2012, jf Plan- og bygningsloven (PBL) §8-1 første ledd. Telemark 
fylkeskommune sender med dette ut forslag til planprogram på høring, jf. PBL §8-3 andre ledd.  
 
Hva er et planprogram? 
Før arbeidet med selve planen startes, skal det utarbeides et planprogram. Planprogrammet skal 
gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for 
medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som 
vil bli vurdert og behovet for utredninger, jf. PBL §4-1. 
 
Høringsprosess og -frist 
Telemark fylkeskommune ønsker bredde og engasjement i høringsprosessen. Fylkesrådmannen 
vil om ønskelig delta i presentasjoner, dialog med kommuner og andre interessenter under 
høringsperioden. Ta kontakt.  
 
Vi ønsker innspill på både temaområde og planprosess. I tillegg ønsker vi tilbakemeldinger om 
andre planer/føringer/strategier som vil kunne være av betydning i planarbeidet. Alle innspill og 
kommentarer til planforslaget er velkommen!  
 
Fylkeskommunen har en egen webside (www.telemark.no/plan) med bakgrunn og annet aktuelt 
stoff knyttet til arbeidet med høringen av planprogrammet. Her er det også mulig å laste ned 
elektronisk versjon av høringsdokumentet og følgebrev.  
 

Frist for høringsinnspill er mandag 21. juni 2010 
 
Alle høringsinnspill vil bli lagt ut på nettstedet etter hvert som de kommer inn. Vi ber alle 
høringsparter om mulig å sende inn sine uttalelser elektronisk via e-post til post@t-fk.no  
 
Etter fristens utløp vil innspillene bli bearbeidet av fylkesrådmannen og planprogrammet bli 
fastsatt av fylkesutvalget i Telemark fylkeskommune som regional planmyndighet. Deretter vil 
arbeidet med selve planen starte med sikte på ferdigstillelse og endelig politisk vedtak våren 
2011. 
 



 
 
Lurer du på noe? 
Ta kontakt med: 

- Mona Birgitte Rasmussen – 35917346 – mona.rasmussen@t-fk.no 
-  Karl Johan Heide – 35917220 – karl-johan.heide@t-fk.no  
 

 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Rolf-Helge Grønås 
Fylkesrådmann 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

- Planprogram for Regional plan for reiselivet  
 



 
 
Adresseliste: 
 
Kommuner v/ordfører og 
rådmann 
Bamble kommune 
Bø Kommune 
Drangedal kommune 
Fyresdal kommune 
Hjartdal kommune 
Kragerø kommune  
Kviteseid kommune 
Nissedal kommune 
Nome kommune 
Notodden kommune 
Porsgrunn kommune 
Sauherad kommune 
Seljord kommune 
Siljan kommune 
Skien kommune 
Tinn kommune 
Tokke kommune 
Vinje kommune 
KS-Telemark 
Vekst i Grenland  
Midt-Telemark Næringsutvikling 
AS 
Vest-Telemark Næringsutvikling 
Tinn Vekst AS 
Notodden Utvikling AS 
 
Fylkeskommuner 
Aust-Agder fylkeskommune 
Buskerud fylkeskommune 
Hordaland fylkeskommune 
Rogaland fylkeskommune 
Vest-Agder fylkeskommune 
Vestfold fylkeskommune 
Østfold fylkeskommune 
 
Statlige og regionale offentlige 
organ 
Kommunal- og 
regionaldepartementet 
Fylkesmannen i Telemark 
Høgskolen i Telemark 

Innovasjon Norge - Telemark 
NAV Telemark 
Norges Vassdrags- og 
energidirektorat 
Statens vegvesen  
Statens vegvesen Region Sør 
Jernbaneverket 
Norges Forskningsråd  
Helse Sørøst 
 
Andre 
Grenland Friteater 
Naturvernforbundet i Telemark 
Norsk Industriarbeidermuseum 
Teater Ibsen 
Telemark Folkeakademier 
Telemark Fortidsminneforening 
Telemark Historielag 
Telemark Idrettskrets 
Telemark Kunstnersenter 
Telemark Kystlag 
Telemark Museum 
Telemark museumsråd 
Telemark Musikkråd 
Telemark Reiselivsråd 
Telemarkkonsertar AS 
Telemarksbiblioteket 
Vest-Telemark Museum 
Telemark kulturnettverk 
SAFO-Telemark 
Elev- og lærlingombud/Sekretær 
for 
Elevorganisasjonen i Telemark 
Studentorganisasjonen i Telemark 
Voksenopplæringsforbundet i 
Vestfold og Telemark 
Norsk Bibliotekforening avd. 
Telemark 
Norsk Pensjonistforbund - 
Telemark 
Norsk Musikkorpsforbund Avd 
Telemark 
Telemark Landbruksselskap 



Telemark Bondelag 
Folkehelseforum 
VisitGrenland 
Kragerø Turistkontor 
VisitRauland 
visitRjukan 
Reisemål Bø 
Telemark Røde Kors 
Telemarksforsking- Notodden 
Telemarkreiser AL 
Forum for Natur og Friluftsliv 
Naturvernforbundet i Telemark 
FFO - Telemark 
Agder-Telemark Skogeierforening 
NSB Persontog Østland 
NHO - Telemark 
LO Telemark 
Ungt Entreprenørskap Telemark 
Telemarksforsking 
IKT Grenland 



 
 
 
TELEMARK FYLKESKOMMUNE 
Administrasjonen 

 
 
 
 
 
 
Ref. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks E-post Internett 
Postboks 2844 Fylkesbakken 8-10 35917000 35 52 99 55 post@t-fk.no www.telemark.no 
3702 SKIEN 3715 SKIEN 35917346 (dir.)    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.telemark.no

PLANPROGRAM 
Regional plan for

reiselivet i Telemark 
Høringsforslag



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
          April 2010 



 

 

 

FORORD 5 

1  6 FORMÅL

2  7 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET

2.1  7 Regjeringens nasjonale reiselivsstrategi

2.2  8 Andre nasjonale føringer

2.3  10 Regionale føringer og lokale planer

3  12 SATSINGSOMRÅDER

4  14 ORGANISERING OG POLITISK BEHANDLING AV PLANARBEIDET

5  16 KUNNSKAPSBEHOV OG UTREDNING

6  16 SYNSPUNKTER OG INNSPILL
 
 
 
 
 
 
 
Foto forside:  Ove Bergersen 



 
 



Forord 
Planprogrammet er første ledd i arbeidet med å utvikle en regional reiselivsstrategi for Telemark 
og er utviklet etter §4-1 i Plan- og bygningsloven (PBL). Formålet med planprogrammet er å 
avklare og definere overordnede rammer, organisering, framdrift og medvirkning for 
planprosessen samt en beskrivelse av hvilke alternativer som skal vurderes. 
 
Regional planstrategi for Telemark 2010 – 2012 ble vedtatt av Fylkestinget 9. desember 2009 og 
i sak 48/09 ble det besluttet at reiseliv vil være en av de prioriterte planoppgavene i denne 
perioden. Fylkeskommunen er fra 1.1.2010 pålagt å utvikle en regional planstrategi for å 
stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen 
i regionen. Den regionale planleggingen skal videre understøtte det øvrige planverket slik at man 
fremmer en samfunnsutvikling i tråd med pl.bl. formål: 
 
”Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 
generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og 
kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser” (PBL §1-1). 
 
De regionale planene som skal utarbeides som en følge av den regionale planstrategien skal ha et 
langsiktig perspektiv, minimum 12 år. Samtidig skal planene være målrettede og konsentrere seg 
om de tema som er aktuelle og som krever planavklaring og retningslinjer for løsning. Det er 
særlig viktig at planene behandler oppgaver som krever avveining og avklaring mellom 
forskjellige interesser over sektor- og kommunegrenser, og samordning og forpliktende 
samarbeid mellom mange aktører i gjennomføringen.  
 
 
 

 
Foto: Terje Rakke/Nordic Life 
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1 Formål 
Det skal lages en Regional plan for reiseliv i Telemark. Den regionale planen skal danne grunnlag
for ressursinnsats for utvikling av reiselivet i Telemark og legge til rette for samhandling mellom 
private aktører og offentlig sektor. Planen vil være retningsgivende for Telemark fylkeskommunes 
virkemiddelbruk. Planprosess og utforming av plan og handlingsprogram vil konkretisere dette.
 
Dette dokumentet er et forslag til planprogram for planprosessen som starter når planprogrammet 
er endelig vedtatt av fylkesutvalget. Planprogrammet skal definere formål for selve 
planprosessen, føringer og hvilke områder/tema som krever økt fokus for å oppnå en bærekraftig 
og miljøvennlig reiselivsutvikling i fylket. Det kan være behov for kartlegging av 
ressursgrunnlag og potensial for lokal verdiskaping. Kartleggingene utgjør også et 
kunnskapsgrunnlag i vektingene og konsekvensvurderingene av mål for reiselivsutvikling. 
Planprogrammet sier også hvordan planarbeidet skal organiseres og gjennomføres. 
Fylkesutvalget gjør endelig vedtak av  planprogram, mens det er fylkestinget som skal vedta 
endelig plan. 
 
Planprogrammet skal sendes på høring for å legge til rette for en bred debatt og medvirkning fra 
interessenter til alle punkt i planprogrammet.    

 
Foto: Terje Rakke/Nordic Life 
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2 Rammer og føringer for planarbeidet 
Det er utviklet nasjonale og regionale rammer og føringer som vil legge føringer på den 
regionale reiselivsplanen som skal utvikles. I tillegg er det et mål at kommunale og 
interkommunale planer skal samsvare og forsterke en ønsket regional utvikling.   
 

2.1 Regjeringens nasjonale reiselivsstrategi 
I 2007 la regjeringen fram en nasjonal strategi for reiselivsnæringene med fokus på utfordringer 
og muligheter, og hvordan man i samarbeid mellom alle berørte aktører kan bidra til utvikling og 
bærekraftig vekst i næringene. 
 
”Gjennom å tilby verdifulle opplevelser skal vi skape verdier for de besøkende, bedriftene, de 
ansatte, lokalsamfunn, miljøet og fellesskapet. Dette skal bidra til økt verdiskaping innen 
reiselivet i Norge… Verdiskapingen må skje på en bærekraftig måte slik at miljøhensyn ivaretas 
og natur- og kulturarven brukes som et konkurransefortrinn. Den nasjonale reiselivsstrategien 
skal være retningsgivende, og bidra til at bedrifter blir i stand til å møte utfordringer og gripe 
muligheter. Strategien skal koordinere og forsterke myndighetens arbeid for reiselivet. 
Det er også et mål at bedre samordning av det offentlige engasjementet overfor næringen skal 
bidra til mer effektiv ressursutnyttelse. Næringen må selv være innovative, og lage gode og 
helhetlige produkter som gir besøkende verdifulle opplevelser. Dette forutsetter et tett samarbeid 
mellom alle delene av næringen og andre aktører som er med på å skape reiselivsopplevelser. 
 
Reiselivsnæringen må ta steget fra å produsere tradisjonelle reiselivsprodukter til å 
samarbeide om å skape helhetlige opplevelsesprodukter som inkluderer kultur, mat, historie, 
natur og aktiviteter, i tillegg til transport og overnatting.” 
 
Hovedmål: 
 
· Økt verdiskaping og lønnsomhet i reiselivsnæringen 
· Levedyktige distrikter gjennom flere helårsarbeidsplasser innen reiselivsnæringen 
· Norge – et bærekraftig reisemål” 
 
Regjeringens nasjonale strategi for reiselivsnæringen 
Visjon: Verdifulle opplevelser 
Innsatsområde Regjeringens mål 
Innovasjon Legge til rette for økt verdiskaping i reiselivsnæringen gjennom å bidra 

til økt innovasjon. 
Et bærekraftig 
reiseliv 

Bidra til å utvikle og fremme Norge som et bærekraftig reisemål 

Kvalitet Bidra til å sikre og synliggjøre kvalitetene på de norske 
reiselivsproduktene 

Kompetanse Styrke kompetansen i og om reiselivsnæringen 
Områdeutvikling Bidra til å fremme utvikling av helhetlige og gode opplevelser i 

reiselivet 
Markedsføring Styrke kunnskapen om Norge som reisemål 
Organisering Bedre koordineringen av den offentlige innsatsen på reiseliv og styrke 

samarbeidet med og i reiselivsnæringen. 

 



2.2 Andre nasjonale føringer 
Av stortingsmeldinger som de siste åra gir føringer av betydning for arbeidet med regional 
reiselivsstrategi oppsummeres kort. Fullstendige dokument finnes på regjeringen.no: 
 
 
St.meld. nr. 25 (2008-2009) Lokal vekstkraft og framtidstru Om distrikts- og 
regionalpolitikken. Kommunal- og regionaldepartementet 
 
”Denne meldinga er ei oppfølging av St.meld. nr. 21 (2005-2006) Hjarte for heile landet , som 
konkretiserte mål og initiativ i Soria Moria-erklæringa. Meldinga inneheld mål, ambisjonar og 
rammer for eit vidare offensivt arbeid med distrikts- og regionalpolitiske utfordringar i den neste 
stortingsperioden. Meldinga inneheld også konkretiseringar av regjeringa sitt syn på fordeling av 
roller og ansvar mellom staten, fylkeskommunane og kommunane i distrikts- og 
regionalpolitikken som følgje av den nye oppgåvedelinga etter forvaltningsreforma, jf. Ot.prp. 
nr. 10 (2008-2009).     
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Følgjande strategiar frå Soria Moria-
erklæringa ligg til grunn for arbeidet: 
 
1. Betring av grunnlaget for utvikling i dei 

enkelte regionane ved å styrkje 
kompetansen, leggje til rette for nyskaping 
og næringsutvikling, redusere 
avstandshinder, utvikle livskraftige og 
trygge lokalsamfunn og fremje berekraftig 
bruk av naturressursane 
 

2. Utvikling av næringsverksemd på område 
der dei enkelte regionane har spesielle 
føresetnader 

 
3. Særskilt innsats for å møte utfordringane i 

dei mest utsette områda”. 
 
                                                                              
 
St.meld. nr. 7 (2008-2009) Et nyskapende og 
bærekraftig Norge. Nærings- og 
handelsdepartementet 
 
”Regjeringens innovasjonspolitikk skal legge 
til rette for langsiktig bærekraftig 
verdiskaping i Norge. Regjeringens visjon for innovasjonspolitikken er et nyskapende og 
bærekraftig Norge”. 

Foto: Jørn Steen 

 
Regjeringen vil legge til rette for innovasjon ved å fremme: 
 
 Et skapende samfunn – med gode rammevilkår og et godt klima for innovasjon 
 Skapende mennesker–som utvikler sine ressurser, sin kompetanse og har mulighet til å ta 

dem i bruk 



 Skapende virksomheter – med offentlige og private virksomheter som utvikler lønnsomme 
innovasjoner. 

 
”Skapende samfunn er samfunn som verdsetter nysgjerrighet, kunnskapstørst og skapertrang. 
Den nordiske samfunnsmodellen gir et godt utgangspunkt for omstilling og innovasjon. 
Mennesker og virksomheter har vært gode til å omstille seg, ta i bruk og spre ny kunnskap og 
teknologi, og til å ta i bruk nye forretningsmodeller… 
 
…De store utfordringene i vår tid krever at vi legger til rette for videre fornyelse av det norske 
samfunnet. Naturressursene er under press og vi må utvikle mer bærekraftige produksjons- og 
forbruksmønstre. Offentlig sektor står overfor voksende oppgaver i årene som kommer og må 
stadig fornyes for å videreutvikle velferdssamfunnet over hele landet. Langsiktig 
kunnskapsoppbygging gjennom forsknings- og utdanningssystemet er nødvendig for at vi skal 
være rustet til å møte utfordringene.” 
 
 
St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. 
Miljøverndepartementet. 
 
”…En god og langsiktig forvaltning av naturmiljøet og kulturminneverdiene kan gå hånd i hånd 
med verdiskaping, sysselsetting og økonomisk utvikling. Dette krever samarbeid om felles mål og 
tiltak basert på kunnskap om miljøverdier og lokalsamfunnenes behov… Vakre og varierte 
natur- og kulturlandskap har trukket turister fra hele verden til Norge. Natur- og kulturarven er 
mange steder et viktig grunnlag for 
sysselsetting og verdiskaping. 
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og 

ne 

 
Økonomisk omstilling og strengere 
miljøkrav gir nye utfordringer. ..Nye 
driftsformer og et endret 
bosettingsmønster gjør at tradisjonelle 
kulturlandskap og kulturmiljøer 
forandres. Hovedutfordringen er å finne 
bruksmåter som både tar vare på og som 
skaper verdier.” 
 
 
St.meld. nr. 19 (1999-2000) Om norsk 
landbruk og matproduksjon. 
Landbruks- og matdepartementet.  
 
”For at landbruket skal bidra til å 
oppfylle viktige samfunnsmål knyttet til 
bosetting og verdiskaping, ønsker 
Regjeringen å legge til rette for en 
helhetlig næringsutvikling på bygdene. 
En helhetlig bygdepolitikk skal styrke 
utvide grunnlaget for å utvikle et allsidig 
næringsliv og gi et bredere grunnlag for bosettingsmønsteret. Det må legges vekt på en 
utviklingsrettet virkemiddelbruk der det er et strategisk mål å mobilisere ressursene på bygde
gjennom lokale prosesser.” 

Foto: Jørn Steen 
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entes lagt frem innen 
tgangen av 2010. Denne kan legge nye føringer for planarbeidet.  

 

 
Det arbeides med en ny stortingsmelding på landbruk og denne forv
u

  

 

.3 Regionale føringer og lokale planer 

ærekraftige Telemark – Regional planstrategi 2010-2012  

lanstrategien har et bærekraftig helhetspersektiv:  

å verdsette 

nskap, nyskaping og 
æringsutvikling skal bidra til å fremme en regional kunnskapskultur.” 

ndre regionale planer  

e være av betydning for regional plan:  
ktur 

må samstemmes mot av hensyn til målsettinger og virkemiddelbruk. Dette gjelder blant 
nnet: 

Foto: Telemark Kanalcamping 

2
 
B
 
P
 
”Vi må skape en utvikling som øker vår evne til å møte våre behov – uten å redusere framtidige 
generasjoners muligheter for det samme. Vi må skape en bærekraftig utvikling… Vi m
kunnskapstørst, skapertrang og nysgjerrighet for å nå våre mål. For i samarbeid og 
samhandling med andre vet vi mer enn om vi står alene” Satsing på kun
n
 
 
A
 
Andre regionale planer som vil kunn
 Fylkesdelplan for senterstru
 Fylkesdelplan for kystsone 
 Fylkesvegplan for Telemark (2006-2015) 
 Fylkesdelplan – Infrastrukturplan for Grenland 
 Styringsplan for landbruk og bygdeutvikling i Telemark  
 Smak av Telemark! Handlingsplan for lokalmat i Telemark  
Utover disse er det utviklet, eller under utvikling, andre regionale planer og fagområder som 
planen 
a
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lkeheiane og Setesdal Austhei 

rom (stedsutvikling) 

drett og friluftsliv 

 Reiselivsplan HiT 

unale planer for å forsterke betydningen og effekten av samsvarende 
ål og virkemiddelbruk.  

 

 Regional plan for Hardangervidda 
 Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfy
 Kommunale og interkommunale planer 
 Estetisk veileder for Telemarkskanalen 
 Grønne rammer- grønne 
 Folkehelseprogrammet  
 Strategi for i
 Utdanning  

o  Ungt E. 

 
Kommunale planer er ikke førende for regionale planer, men det er et mål å samstemme den 
regionale planen mot komm
m
 
 

 
 
 
 

Foto: Terje Rakke/Nordic Life 
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3  Satsingsområder 
Formålet med planarbeidet er å utarbeide en plan for å styrke reiselivsutviklingen i hele 
Telemark. De etterfølgende temaene angir forslag til prioriterte innsatsområder. Det kan være 
nødvendig å kjøpe inn ekstern kompetanse for å levere grunnlagsdokumenter på enkelte 
områder. Temaområdene er utformet med bakgrunn i innspill fra berørte parter som kom fram på 
det innledende møtet i mars 2010.  
 

 Innovasjon 
o Ny kunnskap gjennom forskning og utvikling ( inkl internasjonaliering) 
o IKT 
o Omstilling 
o Helhetlige tilbud/ gjennomgående gode opplevelser (pakketering) 
 

 Et bærekraftig reiseliv 
o Lokale fortrinn/naturarv/kultur 
o Transport/samferdsel 
o Bruk og vern av kulturminner 
o Bevaring av naturens mangfold og friluftsliv 
o Rent vann/ styrka vannforvalting 
o Miljøstandard 
o Kortreist mat/ lokalmattilbud i regionen 
 

 Kvalitet 
o Markedsundersøkelser 
o Merkeordninger (kvalitet på mat, Hanen med mer., Innovativ fjellturisme, 

skiltmalen for kanalen med mer) 
o Merkeordninger (stjerne) 

 
 Kompetanse 

o Forsking og utvikling 
o Formal- og realkompetanse 
o Utd. på ulike nivå 
o Bedriftsøkonomisk kunnskap/kursing 
o Kommunikasjon 
o Ulike typer særkompetanse 
o Informasjons- og samfunnskontakt 
o Internasjonalt samarbeid og utveksling 
 

 Områdeutvikling 
o Regionalparken 
o Lokal kulturutvikling/bevisstgjøring av lokale særpreg 
o Kystsatsing 
o Utvikling av fjellregionen 
o Fiske- og friluftsliv 
o Rjukan/ Notodden Unesco 
o Definerte kulturlandskapsområde og ivaretaking av disse 
o Grønt reiseliv 
o Areal og transportplanlegging 
 



 
 Markedsføring og profilering 

o Samarbeid 
o Merkeordning 
o Kunnskap om marked og produkt 
o Redaksjonell omtale i TV, radio og presse 
o Markedskanaler (messe) 
o Internasjonalt samarbeid og utveksling 
o Utenlandsrettede aktiviteter innen kultur og håndverk 
 

 Organisering 
o Koordinering, samarbeid ulike nivå 
o Partnerskapsavtaler, vurdere hva andre fylker har gjort her? 
o Samordningsforum, årlig reiselivskonferanse 
o Destinasjonsselsskap og deres rolle 
o Rolleavklaring 
o Oppfølging av planen gjennom årlig handlingsplanrullering 

 
 

 

 
    Foto: Terje Rakke/Nordic Life 
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4 Organisering og politisk behandling av planarbeidet 
Forslaget til organisering og medvirkning i planarbeidet er sett ut i fra en målsetning om at 
planarbeidet skal ha en bred involvering, forankring og prosess. For å sikre planens aktualitet og 
relevans er det avgjørende at berørte parter involveres i planarbeidet. I lovkommentaren for 
Plan- og bygningsloven heter det at:  

 
”En regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og 
statlig planlegging og virksomhet i fylket. I dette ligger det at et gyldig planvedtak skaper 
forpliktelser for offentlige myndigheter og organer til å søke å følge opp og gjennomføre planen. 
Dette kan skje som avtalt i forbindelse med handlingsprogrammet for planene, enten gjennom 
videre planlegging eller gjennom særlige tiltak, budsjetter og vedtak av enkeltsaker. En regional 
plan har liten hensikt hvis den ikke følges. Forpliktelsen gjelder både for kommuner, statlige 
organer og fylkeskommunen selv”  
 
 
Det er flere 
lag/foreninger og 
organisasjoner som vil 
kunne være naturlige 
samarbeidspartnere 
knyttet til enkelte 
satsingsområder i 
planarbeidet.  
 
Regional 
planmyndighet har i 
følge plan- og 
bygningsloven 

Foto: VisitRjukan 

ansvaret  
for ledelsen av arbeidet med regionale planer (jf. §3-4, andre ledd). For å sikre medvirkning fra 
berørte parter foreslås følgende organisering:                      
       

: 
 

Prosjektleder

Administrativ 
prosjektgruppe

Tematiske 
faggrupper
(Ad hoc)

Styringsgruppe 
 
 
 
 
 
 

Oppdragsgiver for planarbeidet er Telemark fylkeskommune som regional planmyndighet. 
Prosjektansvarlig er Fylkesrådmannen i Telemark fylkeskommune. Prosjektleder har det 
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operative ansvaret, sørger for framdrift i henhold til planprogrammet og er sekretær for 
styringsgruppe og leder administrativ prosjektgruppe. 
 
Styringsgruppen leder arbeidet og sørger for framdrift på vegne av oppdragsgiver: 

 Politiske representanter fra Telemark fylkeskommune  
 Kommunene, evt. kommuneregionene 
 Fylkesmannen i Telemark 
 LO og NHO 
 

Administrativ prosjektgruppe kvalitetssikrer arbeidet med hensyn til rammer, føringer, 
tidligere vedtak med mer: 

 Representanter fra reiselivsnæringen 
 Andre relevante fagmiljøer 

 
I Regional planstrategi for Telemark 2010 - 2012 skal det i tillegg til regional plan for reiselivet 
utarbeides regional plan for næring og nyskaping, samt strategi for idrett og friluftsliv. Disse 
satsningsområdene vil utarbeides i selvstendige prosesser, men planene kan ha gjensidig 
betydning for hverandre og det bør derfor føres en åpen kommunikasjon under prosessene.   
 
Det legges opp til en bred og inkluderende prosess i forhold til å skulle utarbeide regional plan 
for reiseliv. For å sikre at prosessen rundt arbeidsmetodikken blir god, vil det være dialog med 
både regionråd, kommunene, reiselivets organisasjoner og andre interessenter underveis i 
arbeidet. Kanaler for dialog er nettbasert diskusjonsforum, deltagelse i møter og utsendelser.  
 
Underveis i planarbeidet vil det være høringsfrister på minimum seks uker (slik loven krever).  
 
  
Desember 2009 Fylkestingsvedtak av regional planstrategi 
Mars 2010 Innledende møte om planprogram med berørte aktører 
April 2010 Utsending av planprogram på høring 
21. juni 2010 Høringsfrist på planprogram 
August 2010 Vedtak av planprogram i fylkesutvalget 
September 2010 Oppstart av planarbeid med oppstartskonferanse 
Høsten 2010 Dialogmøter med berørte parter 
Januar 2010 Planarbeidet avsluttes 
Januar 2010 Planforslag og handlingsprogram sendes på høring 
15. februar Høringsfrist på planforslag og handlingsprogram 
Mars-april Behandling i hovedutvalg 
April Sluttbehandling i fylkesutvalg og fylkesting 
 



5 Kunnskapsbehov og utredning 
Gjesteundersøkelse 
Det er bestilt en markedsundersøkelse som vil gjennomføres sommeren 2010. Denne vil være et 
viktig verktøy i planarbeidet. 
 
Eksisterende undersøkelser 
Det er tilgjengelig statistiske tall fra ulike analysebyrå og fra Innovasjon Norge. Det har også 
blitt foretatt en rekke lokale marked/gjesteundersøkelser som vil være tilgjengelig i dette 
arbeidet.  
 
Undersøkelser underveis i prosessen 
Gjennom prosessen med utarbeiding av satsnings-/temaområder, prioriteringer og tiltak vil det 
også kartlegges hvilke utredningsbehov som er nødvendig for videre planarbeid. 
 
 

6 Synspunkter og innspill 
Gjennom alle deler av arbeidet er åpenhet et prinsipp som skal legges til grunn for all 
kommunikasjon. Det etableres en egen nettside under www.telemark.no/plan   
Alle relevante dokumenter legges ut på nettsiden, inkludert referater fra styringsgruppemøtene. 
Her legges det ut temaer til diskusjon, og alle kan åpent og uforpliktende si hva de mener. Her er 
det ønskelig med høy aktivitet og gode diskusjoner som man i neste omgang kan ta videre inn i 
planarbeidet.  
 
Ved å legge planprogrammet ut på offentlig høring åpner vi for å få inn synspunkter og innspill 
til planprosessen. Planprogrammet legges ut på høring i seks uker, og selve planen skal når den 
er klar også ut på høring. 
 
Da planprogrammet danner grunnlaget for arbeidet med selve planen, er det ønskelig å få flest 
mulig innspill til temaer vi skal drøfte og prosessen i denne første runden. Høringsuttaler sendes 
til post@t-fk.no, eller til Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien. Høringsfristen 
er satt til 21.juni 2010. 
 

 
    Foto: Terje Rakke/Nordic Life 
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Vest-Telemarkrådet                                                  Møte 2. juni 2010 
 
 
Sak 47/2010   Innspel til regionalplan for nyskaping og næringsutvikling. 
 

I brev frå Telemark fylkeskommune av 28. april 2010 er mellom andre kommunane invitert til 
å kome med innspel til regional plan for nyskaping og næringsutvikling i Telemark. 

Bakgrunn. 

Vest-Telemarkrådet gav i møte 11. mai regionrådsleiar i oppdrag å utarbeide forslag til 
høyringsuttale. Høyringsfristen er sett til 21. juni 2010. 
Som grunnlag for vidare drøfting på rådsmøtet har vi lagt ved eit innspel frå Vest-Telemark 
Næringsutvikling. 
 



 
 
Innspill til Regionalplan for nyskaping og næringsutvikling i Telemark 
  
Dette er innspel frå Vest-Telemark Rådet til Regionalplan for nyskaping og 
næringsutvikling i Telemark. Kommentarane er lagt direkte inn som merknader i det 
originale høyringsutkastet som er på bokmål.  
 
3 Temaområder 
Formålet med planarbeidet er å utarbeide en plan for å styrke nyskaping og næringsutvikling i 
hele Telemark. De etterfølgende temaene angir prioriterte innsatsområder. Det kan være 
nødvendig å kjøpe inn ekstern kompetanse for å levere grunnlagsdokumenter på enkelte 
områder. 
3.1 Regional kunnskapskultur 
Begrunnelsen for temaområdet er å fremme en regional bærekraftig utvikling gjennom å løfte 
fram kunnskap som avgjørende for et nyskapende næringsliv. Stikkord for temaområdet er: 
• Styrke samhandling mellom næringsliv, FoU-miljøer og offentlig sektor (Eksempelvis 
gjennom Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI), Oslofjordfondet – 
regionalt forskningsfond). 
• Styrke regionale utdannings- og FoU-miljøers utviklingsmuligheter relevans 
(Eksempelvis gjennom Oslofjordfondet – regionalt forskningsfond, 
regionalt/nasjonalt/internasjonalt forskningssamarbeid og deltakelse i nasjonale og 
internasjonale programmer) 
• Fremme entreprenørskap i opplæring og høyere utdanning (Eksempelvis gjennom 
elev- og studentbedrifter). 
Merknad: Viktig at entrepenørskapsarbeidet får ein sentral plass hjå alle skuleeigarane og at 
arbeidet som Ungt Entrepenørskap gjer for fylkeskommunen omfattar heile fylket. 
• Fremme landbruks-, kultur- og opplevelsesnæringene som kunnskapsintensive og 
nyskapende næringsveier. 
• Stimulere og legge til rette for alliansebygging nasjonalt og internasjonalt. 
3.2 Innovasjonsmiljøer og samspillsarenaer 
Begrunnelsen for temaområdet er å bidra til styrking av eksisterende næringsliv gjennom 
samspill og samhandling. Stikkord for temaområdet er: 
• Stimulere til vekst i antall nyetablerere gjennom fokus på gründerkultur og økt 
innovasjon. 
Merknad: Styrking og utvikling av rådgjevingsapparatet.  Her bør også spørsmålet om tilgang 
på risikokapital i Telemark vera sentralt.    
• Fremme arenaer for samhandling og samspill mellom bedrifter/bransjer/næringer 
gjennom bedriftsnettverk og klynger. 
Merknad: Viktig å få desse areanane for samhandling også til å fungere ute i distrikta med 
mykje små og mellomstore verksemder.  
• Stimulere til samlokalisering av virksomheter som ledd i lokal næringsutvikling 



(Eksempelvis gjennom næringshager, inkubatorer, kunnskapsparker) 
• Stimulere og legge til rette for alliansebygging nasjonalt og internasjonalt. 
9 
3.3 Attraksjonskraft 
Begrunnelsen for temaområdet er å sikre (tiltrekke og beholde) arbeidskraft og en god 
befolkningsutvikling. Stikkord for temaområdet er: 
• Fremme bærekraftig lokalsamfunnsutvikling som sikrer mulighetene for gode bo- og 
arbeidssteder. 
• Fremme kultur- og opplevelsesnæringene som nyskapende og bostedsfremmende 
næringsveier. 
• Stimulere og legge til rette for alliansebygging nasjonalt og internasjonalt. 
• Omdømmearbeid. 
3.4 Fornybar energi 
Begrunnelsen for temaområdet er å stimulere til og legge til rette for klimavennlig energi både 
som energikilde, kunnskapsområde og næringsvei. Stikkord for temaområdet er: 
• Fremme samhandling mellom landbruk og annet næringsliv med sikte på utvikling av 
nyskapende og innovative klimavennlige næringsveier. 
• Bidra til å gjøre kunnskap om fornybar energi relevant og 
overførbar/operasjonaliserbar for regional utvikling og næringsliv (Eksempelvis 
gjennom Oslofjordfondet – regionalt forskningsfond, pilotprosjekter) 
• Offentlig sektors ansvar i å ta i bruk klimavennlig energi og teknologi 
• Stimulere og legge til rette for alliansebygging nasjonalt og internasjonalt. 
3.5 Næringsvennlig offentlig sektor 
Begrunnelsen for temaområdet er å forbedre og styrke offentlig sektors vertskaps- og 
tilretteleggerrolle overfor næringslivet. Stikkord for temaområdet er: 
• Sikre tilgang til arbeidskraft. 
• Sikre tilgang til næringsarealer og effektiv infrastruktur.  
Merknad:  Arbeide for høgfartsbane over Haukelifjell. 
• Omdømmearbeid 
• Stimulere og legge til rette for alliansebygging nasjonalt og internasjonalt. 
4 Utredningsbehov 
Kunnskap som framskaffes gjennom VRI-Telemark kan i stor grad brukes til å belyse en del 
av problemstillingene planen tar opp. Utover dette er det ikke formulert eksplisitte 
utredningsbehov, men dersom slike oppstår underveis i planprosessen gis styringsgruppen 
mulighet til å få utredet og innhentet nødvendig kunnskap. 
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HØRING - PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR NYSKAPING OG 
NÆRINGSUTVIKLING  
 
Vi viser til Bærekraftige Telemark – regional planstrategi 2010-2012, vedtatt av Telemark 
Fylkesting 09.12.09. Planstrategien gjør det klart at det skal utarbeides en regional plan for 
nyskaping og næringsutvikling i perioden 2010-2012, jf Plan- og bygningsloven (PBL) §8-1 
første ledd. Telemark fylkeskommune sender med dette ut forslag til planprogram på høring, jf. 
PBL §8-3 andre ledd.  
 
Hva er et planprogram? 
Før arbeidet med selve planen startes, skal det utarbeides et planprogram. Planprogrammet skal 
gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for 
medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som 
vil bli vurdert og behovet for utredninger, jf. PBL §4-1. 
 
Høringsprosess og -frist 
Telemark fylkeskommune ønsker bredde og engasjement i høringsprosessen. Fylkesrådmannen 
vil om ønskelig delta i presentasjoner, dialog med kommuner og andre interessenter under 
høringsperioden. Ta kontakt.  
 
Vi ønsker innspill på både temaområde og planprosess. I tillegg ønsker vi tilbakemeldinger om 
andre planer/føringer/strategier som vil kunne være av betydning i planarbeidet. Alle innspill og 
kommentarer til planforslaget er velkommen!  
 
Fylkeskommunen har en egen webside (www.telemark.no/plan) med bakgrunn og annet aktuelt 
stoff knyttet til arbeidet med høringen av planprogrammet. Her er det også mulig å laste ned 
elektronisk versjon av høringsdokumentet og følgebrev.  
 

Frist for høringsinnspill er mandag 21. juni 2010 
 
Alle høringsinnspill vil bli lagt ut på nettstedet etter hvert som de kommer inn. Vi ber alle 
høringsparter om mulig å sende inn sine uttalelser elektronisk via e-post til post@t-fk.no  
 
Etter fristens utløp vil innspillene bli bearbeidet av fylkesrådmannen og planprogrammet bli 
fastsatt av fylkesutvalget i Telemark fylkeskommune som regional planmyndighet. Deretter vil 
arbeidet med selve planen starte med sikte på ferdigstillelse og endelig politisk vedtak våren 
2011. 
 



 
Lurer du på noe? 
Ta kontakt med: 

- Karl Johan Heide – 35917220 – karl-johan.heide@t-fk.no  
- Otto Christian Dahl – 35584257 – otto.dahl@t-fk.no  

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Rolf-Helge Grønås 
Fylkesrådmann 
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Bø Kommune 
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Fyresdal kommune 
Hjartdal kommune 
Kragerø kommune  
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Telemark Museum 
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1 Innledning 
 
Nye industrinæringer og næringer med høy innovasjonsgrad er i vekst, og bidrar til en mer 

moderne næringsstruktur i Telemark. Nyskaping og innovasjon skjer når ulike fagfelt og 

næringer møtes og utveksler kunnskap og erfaring. God samhandling mellom næringsliv, 

FoU-miljøer og offentlig sektor er avgjørende for at innovasjonsmiljøer skal klare å hevde seg 

i nasjonal og internasjonal konkurranse. I arbeidet med understøtte og legge til rette for 

nyskaping og utvikling av eksisterende næringsliv skal det i tråd med Bærekraftige Telemark 

– Regional planstrategi 2010-2012, vedtatt av Telemark fylkesting 9. desember 2009, 

utarbeides en regional plan for nyskaping og næringsutvikling. I planstrategien heter det om 

temaområdet Kunnskap, nyskaping og næringsutvikling:  

”Siktemålet med å arbeide med temaet kunnskap og nyskaping er å fremme en 

kunnskapskultur (teori/praksis) gjennom langsiktig og nyskapende kunnskapsbygging 

gjennom hele den kunnskapsmessige verdikjeden fra barnehage til universitet, og 

legge til rette for bærekraftig næringsutvikling gjennom moderne produksjon av varer 

og tjenester (grønn økonomi). Gjennom samhandling mellom næringsliv, FoU-miljøer 

og offentlig sektor vil et felles fokus på regionale utfordringer gjøre regionen mer 

nyskapende og bedre rustet til å møte framtidens virkelighet” (s.10). 

1.1 Hva er en regional plan? 
Regional planlegging har som formål å stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige, 

økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i regionen, jf. Plan- og bygningsloven (PBL) § . 

Den regionale planleggingen skal videre understøtte det øvrige planverket slik at man 

fremmer en samfunnsutvikling i tråd med lovens formål:  

”Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet 

og framtidige generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til å samordne 

statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk 

og vern av ressurser” (PBL §1-1).  

Telemark fylkeskommune har som regional planmyndighet ansvar for at det utarbeides 

regionale planer slik det kommer fram i den regionale planstrategien (jf. PBL §8-1). De 

regionale planene som skal utarbeides som en følge av den regionale planstrategien skal ha et 

langsiktig perspektiv, helst minst 12 år, samtidig som de skal være målrettede og konsentrere 

seg om de tema som er aktuelle og som krever planavklaring og retningslinjer for løsning. Det 
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er særlig viktig at planene behandler oppgaver som krever avveiing og avklaring mellom 

forskjellige interesser over sektor- og kommunegrenser, samordning og forpliktende 

samarbeid mellom mange aktører i gjennomføringen. 

Som del av den regionale planen skal det utarbeides en handlingsplan for 

gjennomføring av planen som rulleres årlig (jf. PBL §8-1, tredje og fjerde ledd). Om 

handlingsprogrammet heter det i lovkommentaren til Plan- og bygningsloven at: 

”Handlingsprogrammet må gi en vurdering av hvilken oppfølging planen 

krever. De økonomiske ressursene er i mange tilfeller knyttet til årlige 

budsjettvedtak. Handlingsprogrammet bør derfor anslå ressursbehov og utpeke 

ansvarlig organ og samarbeidspartnere for gjennomføringen av planen. I 

arbeidet med handlingsprogrammet bør behovet og de reelle mulighetene for 

statlig medvirkning i gjennomføringen av planen klargjøres, slik at de deler av 

planen som krever statlig medvirkning blir mest mulig realistiske. At det er en 

felles forståelse her mellom statlige og regionale myndigheter, er en av 

forutsetningene for statlig medvirkning” (s.62).   

Det er fylkestinget som vedtar handlingsprogrammet som en del av den regionale planen. Det 

er også fylkestinget som har ansvar for å ta handlingsprogrammet opp til en årlig rullering. 

Ved denne rulleringen fornyes inngåtte avtaler med andre regionale og kommunale aktører 

om gjennomføringen av planen. 

1.2 Hva er et planprogram? 
For alle regionale planer skal det utarbeides et planprogram, jf. PBL §4-1 første ledd. For å 

sikre planens aktualitet og relevans er det avgjørende at berørte parter sikres medvirkning og 

involveres gjennom hele planprosessen. Før arbeidet med utforming av selve planen starter 

skal det utarbeides et planprogram (jf. §§8-3 og 4-1):  

”Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, 

planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i 

forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli 

vurdert og behovet for utredninger.” (PBL §4-1, andre ledd). 

Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 

samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes av regional 

planmyndighet, dvs Telemark fylkeskommune. 
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Medvirkning og involvering av berørte parter gjennom planprosess og høring er av 

vesentlig betydning ettersom en regional plan skal legges til grunn for offentlige virksomheter 

i fylket. I lovkommentaren for Plan- og bygningsloven heter det at:  

”En regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og 

for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i fylket. I dette ligger det 

at et gyldig planvedtak skaper forpliktelser for offentlige myndigheter og 

organer til å søke å følge opp og gjennomføre planen. Dette kan skje som 

avtalt i forbindelse med handlingsprogrammet for planene, enten gjennom 

videre planlegging eller gjennom særlige tiltak, budsjetter og vedtak av 

enkeltsaker. En regional plan har liten hensikt hvis den ikke følges. 

Forpliktelsen gjelder både for kommuner, statlige organer og fylkes-

kommunen selv” (s. 63).  

Planen vil derfor være retningsgivende for Telemark fylkeskommunes virkemiddelbruk, og 

forplikte kommuner og statlige organer til å følge opp planen. Planprosess og utforming av 

plan og handlingsprogram vil konkretisere dette.  

2 Rammer og føringer for planarbeidet  

I utarbeidelse av en regional plan finnes det en rekke statlige og regionale rammer og føringer 

som den regionale planen skal samstemmes mot, og som regulerer mulighetsrommet den 

planen skal virke innenfor. I tillegg kommer kommunale og interkommunale planer som den 

regionale planen kan bidra til å forsterke betydningen av og gjennomslagskraften til.  

2.1 Statlige rammer og føringer 

Det er flere statlige føringer som vil berøre utforming av regional plan for nyskaping og 

næringsutvikling med tilhørende handlingsplan. Av sentrale dokumenter kan vi nevne 

følgende: 

• St.meld.nr.7 (2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge 

Meldingen skal legge rette til rette for: et skapende samfunn, skapende mennesker og 

skapende virksomheter. Dette skal skje gjennom blant annet å: legge til rette for 

innovasjon i små og mellomstore bedrifter, fremme kultur for entreprenørskap, styrke 

innovasjonsevnen i offentlig sektor, styrke forskning i næringslivet og satse på 

miljøvennlige innovasjoner.  

• St.meld.nr.25 (2008-2009) Lokal vekstkraft og framtidstru. Om distrikts- og 

regionalpolitikken 
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Meldingen er en oppfølging av St.meld.nr.21 (2005-2006) Hjarte for heile landet, og 

konkretiserer fordeling av roller og ansvar mellom staten, fylkeskommunene og 

kommunene i distrikts- og regionalpolitikken. Meldingen legger blant annet vekt på å: 

skape attraktive lokalsamfunn, styrke fylkeskommunen som regional utviklingsaktør 

og styrke entreprenørskap og nyskaping.  

• St.meld.nr.30 (2008-2009) Klima for forskning 

Meldingen bygger videre på hovedlinjene fra St.meld.nr.20 (2004-2005) Vilje til 

forskning, og fokuserer blant annet på: bedre helse og helsetjenester, velferd og 

forskningsbasert profesjonsutøvelse, kunnskapsbasert næringsliv, næringsrelevant 

forskning, et velfungerende forskningssystem, høy kvalitet i forskningen og 

internasjonalisering av forskningen.   

• St.meld.nr.19 (1999-2000) Om norsk landbruk og matproduksjon 

Ny landbruksmelding er under utarbeidelse, og vil trolig bli avgitt i løpet av 2010. 

I tillegg kommer retningslinjer for bruk av regionale og distrikspolitiske virkemidler, som 

angir føringer for bruk av regionale utviklingsmidler. Andre meldinger med relevans for 

planen kan være: 

• St.meld.nr.39 (2008-2009) Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen 

• St.meld.nr.47 (2008-2009) Samhandlingsreformen 

• St.meld.nr.18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring 

• St.meld.nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering 

• St.meld.nr.34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk 

• St.meld.nr.25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Framtidas 

omsorgsutfordringer 

2.2 Regionale føringer og lokale planer 

2.2.1 Bærekraftige Telemark – Regional planstrategi 2010-2012 

Regional planstrategi for Telemark, Bærekraftige Telemark, ble vedtatt av Fylkestinget den 8. 

desember 2009. Planstrategien har et bærekraftig helhetspersektiv:  

”Vi må skape en utvikling som øker vår evne til å møte våre behov – uten å 

redusere framtidige generasjoner muligheter for det samme. Vi må skape 

en bærekraftig utvikling. Visjonen om et bærekraftig samfunn innebærer at 

samfunnsendringer skjer i et helhetsperspektiv. Det innebærer at de valg og 

beslutninger vi gjør er preget av langsiktighet, kvalitet og soliditet i tråd med en 
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bærekraftig utvikling. Ved å bruke begrepet bærekraftig utvikling legger vi til 

grunn et helhetlig perspektiv hvor sosiale, økonomiske og miljømessige 

dimensjonene inngår som tre likeverdige og gjensidige elementer” (side 4f). 

Målet om en bærekraftig utvikling innebærer at vi må se oss selv i en større sammenheng og 

løse oppgaver og utfordringer på tvers av fagfelt, bransjer og geografi. I dette arbeidet står 

kunnskap sentralt uavhengig av tema, og strategiene for å nå målene innebærer at vi må 

samhandle og bygge allianser med andre: ”Vi må verdsette kunnskapstørst, skapertrang og 

nysgjerrighet for å nå våre mål. For i samarbeid og samhandling med andre vet vi mer enn om 

vi står alene” (Bærekraftige Telemark, side 9). Satsing på kunnskap, nyskaping og 

næringsutvikling skal bidra til å fremme en regional kunnskapskultur. 

2.2.2 Andre regionale planer  

Av andre politisk vedtatte regionale planer som vil kunne være av betydning for regional plan 

for nyskaping og næringsutvikling har vi: 

• FoU-strategi for Telemark – 2010-2012 

• Fylkesdelplan for senterstruktur 

• Fylkesvegplan for Telemark (2006-2015) 

• Fylkesdelplan – Infrastrukturplan for Grenland 

I tillegg kommer regionale planer som ikke er politisk vedtatt, men som likevel vil kunne 

berøre temaområdene i planen. 

• Styringsplan for landbruk og bygdeutvikling i Telemark  

• Smak av Telemark! Handlingsplan for lokalmat i Telemark  

Utover disse er det flere regionale planer under utarbeidelse som det i planprosessen må 

samstemmes og avklares mot med hensyn til målsettinger og virkemiddelbruk. Dette gjelder 

blant annet: 

• Regional plan for reiseliv 

• Regional plan for Hardangervidda 

• Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei 

2.2.3 Kommunale og interkommunale planer 

Lokale planer kan ikke være førende for regionale planer, men det vil kunne være  

hensiktsmessig å samstemme den regionale planen mot kommunale og interkommunale 

planer for å forsterke betydningen og effekten av samsvarende mål og virkemiddelbruk. Disse 

planene finnes hos de enkelte kommunene eller i kommuneregionene. 
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3 Temaområder 

Formålet med planarbeidet er å utarbeide en plan for å styrke nyskaping og næringsutvikling i 

hele Telemark. De etterfølgende temaene angir prioriterte innsatsområder. Det kan være 

nødvendig å kjøpe inn ekstern kompetanse for å levere grunnlagsdokumenter på enkelte 

områder. 

3.1 Regional kunnskapskultur 
Begrunnelsen for temaområdet er å fremme en regional bærekraftig utvikling gjennom å løfte 

fram kunnskap som avgjørende for et nyskapende næringsliv. Stikkord for temaområdet er: 

• Styrke samhandling mellom næringsliv, FoU-miljøer og offentlig sektor (Eksempelvis 

gjennom Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI), Oslofjordfondet – 

regionalt forskningsfond). 

• Styrke regionale utdannings- og FoU-miljøers utviklingsmuligheter relevans 

(Eksempelvis gjennom Oslofjordfondet – regionalt forskningsfond, 

regionalt/nasjonalt/internasjonalt forskningssamarbeid og deltakelse i nasjonale og 

internasjonale programmer) 

• Fremme entreprenørskap i opplæring og høyere utdanning (Eksempelvis gjennom 

elev- og studentbedrifter). 

• Fremme landbruks-, kultur- og opplevelsesnæringene som kunnskapsintensive og 

nyskapende næringsveier. 

• Stimulere og legge til rette for alliansebygging nasjonalt og internasjonalt. 

3.2 Innovasjonsmiljøer og samspillsarenaer 
Begrunnelsen for temaområdet er å bidra til styrking av eksisterende næringsliv gjennom 

samspill og samhandling. Stikkord for temaområdet er: 

• Stimulere til vekst i antall nyetablerere gjennom fokus på gründerkultur og økt 

innovasjon. 

• Fremme arenaer for samhandling og samspill mellom bedrifter/bransjer/næringer 

gjennom bedriftsnettverk og klynger. 

• Stimulere til samlokalisering av virksomheter som ledd i lokal næringsutvikling 

(Eksempelvis gjennom næringshager, inkubatorer, kunnskapsparker) 

• Stimulere og legge til rette for alliansebygging nasjonalt og internasjonalt. 
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3.3 Attraksjonskraft 
Begrunnelsen for temaområdet er å sikre (tiltrekke og beholde) arbeidskraft og en god 

befolkningsutvikling. Stikkord for temaområdet er: 

• Fremme bærekraftig lokalsamfunnsutvikling som sikrer mulighetene for gode bo- og 

arbeidssteder. 

• Fremme kultur- og opplevelsesnæringene som nyskapende og bostedsfremmende 

næringsveier. 

• Stimulere og legge til rette for alliansebygging nasjonalt og internasjonalt. 

• Omdømmearbeid.  

3.4 Fornybar energi 
Begrunnelsen for temaområdet er å stimulere til og legge til rette for klimavennlig energi både 

som energikilde, kunnskapsområde og næringsvei. Stikkord for temaområdet er: 

• Fremme samhandling mellom landbruk og annet næringsliv med sikte på utvikling av 

nyskapende og innovative klimavennlige næringsveier.   

• Bidra til å gjøre kunnskap om fornybar energi relevant og 

overførbar/operasjonaliserbar for regional utvikling og næringsliv (Eksempelvis 

gjennom Oslofjordfondet – regionalt forskningsfond, pilotprosjekter) 

• Offentlig sektors ansvar i å ta i bruk klimavennlig energi og teknologi  

• Stimulere og legge til rette for alliansebygging nasjonalt og internasjonalt. 

3.5 Næringsvennlig offentlig sektor 
Begrunnelsen for temaområdet er å forbedre og styrke offentlig sektors vertskaps- og 

tilretteleggerrolle overfor næringslivet. Stikkord for temaområdet er: 

• Sikre tilgang til arbeidskraft. 

• Sikre tilgang til næringsarealer og effektiv infrastruktur.  

• Omdømmearbeid 

• Stimulere og legge til rette for alliansebygging nasjonalt og internasjonalt. 

4 Utredningsbehov 
Kunnskap som framskaffes gjennom VRI-Telemark kan i stor grad brukes til å belyse en del 

av problemstillingene planen tar opp. Utover dette er det ikke formulert eksplisitte 

utredningsbehov, men dersom slike oppstår underveis i planprosessen gis styringsgruppen 

mulighet til å få utredet og innhentet nødvendig kunnskap. 
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5 Planprosess 

5.1 Medvirkning  
I utformingen av planprosessene er det viktig å skille mellom forpliktende samhandling og 

uforpliktende medvirkning. Statlige organer og kommuner har rett og plikt til å delta i 

forpliktende samhandling når planarbeidet berører deres virkeområde (jf. PBL §8-3). Alle 

øvrige berørte parter, som frivillige organisasjoner, næringsliv og andre, har krav på 

medvirkning i planprosessen, men kan forplikte seg eksempelvis gjennom avtalefestete 

partnerskap. I følge Bærekraftige Telemark – regional planstrategi 2010-2012 skal det derfor: 

”utarbeides partnerskapsavtaler mellom partene knyttet til gjennomføringen av planene” 

(s.10) Medvirkning skjer enten gjennom deltakelse i aktuelle fora eller som høringsparter i 

høringsfasen. Planprosessene skal gjøres tilgjengelige på internett. Endelig forslag til plan vil 

sendes på høring (jf. PBL §8-3). 

Alle som utarbeider og fremmer planforslag har en plikt til å legge til rette for aktiv 

medvirkning (jf. PBL kapittel 5). I utarbeidelsen av planen vil kravet til medvirkning 

oppfylles på flere måter: 

• Aktiv deltakelse fra berørte parter i styrings-, referanse- eller arbeidsgruppe 

• Dialogmøter og dialogkonferanse. 

• Egen web-side med dialogmulighet. Se www.telemark.no/plan  

• Og gjennom avsluttende høringsrunde 

5.2 Organisering av arbeidet 
Regional planmyndighet har i følge plan- og bygningsloven ansvaret for ledelsen av arbeidet 

med regionale planer (jf. §3-4, andre ledd). For å sikre medvirkning fra berørte parter foreslås 

følgende organisering: 
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Prosjektleder

Administrativ 
prosjektgruppe

Tematiske 
faggrupper

Styringsgruppe

 

Oppdragsgiver for planarbeidet er Telemark fylkeskommune som regional planmyndighet. 

Prosjektansvarlig er Fylkesrådmannen i Telemark fylkeskommune. Prosjektleder har det 

operative ansvaret, sørger for framdrift i henhold til planprogrammet og er sekretær for 

styringsgruppe og leder den administrativ prosjektgruppe.  

Styringsgruppe: 

• Fylkesutvalget, evt. kun representanter  

• Kommunene, evt. kommuneregionene 

• Fylkesmannen i Telemark 

• Statens Vegvesen 

• NAV 

• Høgskolen i Telemark 

• Organisasjonene i arbeidslivet 

o LO 

o NHO 

o Telemark landbruksselskap 
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Administrativ prosjektgruppe: 

• SIVA 

• Forskningsrådets regionale representant 

• Innovasjon Norge Telemark 

• Interkommunale næringsselskaper/ kommunale næringsjefer 

• Representanter fra næringslivet 

• Regionale FoU-miljøer 

Tematiske faggrupper oppnevnes av prosjektleder ved behov for å løse avgrensede 

oppgaver i løpet av planprosessen. 

5.3 Framdriftsplan 
Desember 2009 Fylkestingsvedtak av regional planstrategi 
Mars 2010 Innledende møte om planprogram med berørte aktører 
April 2010 Utsending av planprogram på høring 
21. juni 2010 Høringsfrist på planprogram 
August 2010 Vedtak av planprogram i fylkesutvalget 
September 2010 Oppstart av planarbeid med oppstartskonferanse 
Høsten 2010 Dialogmøter med berørte parter 
Januar 2011 Planarbeidet avsluttes 
Januar 2011 Planforslag og handlingsprogram sendes på høring 
15. februar 2011 Høringsfrist på planforslag og handlingsprogram 
Mars-april 2011 Behandling i hovedutvalg 
April 2011 Sluttbehandling i fylkesutvalg og fylkesting 
 
 



Vest-Telemarkrådet                                                  Møte 2. juni 2010 
 
 
Sak 48/2010   Vest-Telemark Kraftlag AS. Kommunanes representasjon i  
                        styret. 
 

I møte 17. februar 2009 handsama Vest-Telemarkrådet sak 14/2009 gjeldande kommunanes 
representasjon i styret for Vest-Telemarkkraftlag. Det vart gjort slikt vedtak: 

Bakgrunn. 

 
”Vest-Telemarkrådet ber Vest-Telemark Kraftlag utarbeide forslag til regelverk i samband 
med val av styre og kommunanes representasjon i dette. Det er ynskjeleg at det vert oppretta 
ein valkomité.  
Forslag til regelverk vert å handsame i Vest-Telemarkrådet og kvar enkelt kommune for 
godkjenning. Regelverket bør vera på plass i samband med valet i 2010. 
Regionordførar vil ta kontakt med kraftlaget i høve eigarskapsmelding og prinsipp for 
utbytte.” 
 
I saken i februar 2009 låg det til grunn at det i samband med styrerepresentasjonen er naturleg 
å ta omsyn til kompetanse, kjønnsfordeling og geografi, og at det er ynskjeleg å få utarbeidd 
nærare reglar for dette.  



Vest-Telemarkrådet                                                  Møte 2. juni 2010 
 
 
 
Sak 49/2010  Tema: Samferdsel/veg. 
 

Samferdsel/veg er hovudtema for dagens rådsmøte.  
Bakgrunn. 

Vest-Telemarkrådet har i denne samanhengen invitert representantar frå Fylkesmannen, 
Statens vegvesen, Telemark fylkeskommune, Odda kommune, Hardangervegen AS, Vest-
Telemark Næringsforum og AS Haukelivegen til å delta i drøftingane.  
Frå dei ulike representantane vil Vest-Telemarkrådet få orienteringar om fylgjande 
tema/prosjekt: 

- Budsjett 2011 for riksvegane 
- Fylkesvegane 
- Århus – Gvammen 
- Nye Haukelitunnelar  
- Rv 41    
- Status planlegging av bompengeprosjekt E134/Rv36 
- Status bompengeselskapet, finansiering av planleggingsmidlar 
- Ny veg Åmot – Vinjesvingen 
- Viktige vegprosjekt vestpå, herunder Jondalstunnelen og Stordalsvatnet 
- Utgreiing av transportmønsteret i Vest-Telemark 

 
I tillegg vil ordførar Gard Folkvord orientere nærare om aktuelle saker i Odda kommune. 
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