Sluttrapport ByR wp 5
ByR wp 5 Etablere Vest-Telemark utviklingsarena

Vest-Telemark Næringsforum
Kristin Vedum, 20. Desember 2017

1

1 Prosjektomtale
For å øke økonomisk samspill og kompetanseutvikling mellom innovative
utviklingsmiljø både i og utenfor regionen, ønsket ByR å videreutvikle delingsarenaer i
regionen. Målet var å få en dynamisk utviklingsarena der miljøene sammen med
offentlig sektor kunne presentere planer, behov og tilby kompetanse. Ut fra utvikling av
spesialiserte fagmiljø så man for seg å utvikle en markedsplass som kan bidra til vekst
og utvikling mellom næringshagemiljøene, men også være et utstillingsvindu for øvrig
næringsliv.

2 Mål
Arbeidspakkens overordnede målsetting var å utvikle en større delingsarena:
-

Skape en dynamisk utviklingsarena der næringslivet sammen med offentlig
sektor kan presentere planer, behov og tilby kompetanse
Videreutvikling av klyngene knyttet til næringshagene

3 Økonomi
Budsjettet på 600.000, inkl ekstrabevilginger, er brukt i sin helhet.

4 Kartlegging høsten 2016
Målet var å finne om det var mangler ved dagens struktur mht arenaer og anbefaling på
hvor man eventuelt burde sette inn ressurser på videreutvikling.
Det ble nyttet en kvalitativ med bla Vest-Telemark Næringsforum, Næringslagene,
banker, bransjeforeninger, samt noen enkelte bedrifter som respondenter. Videre gjorde
vi en kartlegging i offentlig sektor via næringssjefer i kommuner, Vest Telemark
Ressurssenter, Vest Telemark Rådet, VTNU, Telemark Fylkeskommune og andre aktuelle
ressurser som vi opplevde som nyttig for å få en best mulig oversikt. Det ble
gjennomført totalt 20 samtaler med totalt 21 personer pr telefon eller via fysiske møter.

Konkusjon og anbefaling
Vest-Telemark er en region der det er mye som skjer for mange. Gjennom kartlegging så
vi at nåsituasjonen var preget av noen, faste arrangement som av deltakerne ilegges høy
verdi. Dette var primært Yrkesmessa og Vest-Telemark Konferansen. Det så ut som at
arrangementer der flere går sammen om å arrangere gir høyere verdi for brukeren enn
der aktører arrangerer alene. Videre er det en styrke at vi har fått og får næringshager i
mange kommuner. Svakheter som ble avdekket er at vi har mange arrangement som
arrangeres av en aktør alene, går parallelt, har samme målgruppe, sliter med lavt
oppmøte og arrangeres med ujamn frekvens. Det er varierende kvalitet på faglig innhold
og mål, og det er varierende grad av markedsføring, deling av informasjon og
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nettverksbygging. Det er mye som skjer i Vest-Telemark, men hovedtyngden av de store
arrangementene er i Grenland. Der er det generelt lavt oppmøte fra vår del av fylket.
For rapport, se vedlegg 1
5 Tiltak som følge av kartlegging
Arbeidsgruppen anbefalte på bakgrunn av gjennomført kartlegging følgende tiltak i
arbeidspakken;
”Utvikle Arena Vest- Telemark gjennom å videreutvikle og ha fokus på
eksisterende arrangement, samt legge til rette andre, faste møteplasser”.
1. Etablere Arena Vest-Telemark med konsept, rolle, ansvar og grensesnitt
2. Tilrettelegge for møteplasser og videreutvikle de vi har som er gode eller som har
potensiale for å bli gode
3. Lage årshjul og etablere gruppen ”Rom for å skape” som sikrer faglig spredning
og innhold på arrangement i løpet av et år
4. Etablere et markedsføringsverktøy, ala en næringslivskalender eller en felles
plattform med et lett og lett tilgjengelig brukergrensesnitt
Innen prosjektets ramme var det ikke var midler til å gjennomføre anbefalt tiltak nr 1.
Prosjektmidlene var halvert iht opprinnelige skisse. Således tok prosjektet utgangpunkt
i å jobbe videre med tiltak 2-4.
6 Videreutvikle allerede gode møteplasser
Færre samlingspunkter av høyere kvalitet fordret at vi videreutviklet det som allerede
var i Vest-Telemark, primært Vest-Telemark Konferansen. På bakgrunn av dette
utfordret vi Vest-Telemark Konferansen, sammen med ByR, å legge opp metodikk for
hvordan utnytte dagen og nærliggende dager til å skape relevante møteplasser for
næringslivet, offentlig sektor og politikere.
Prosjektgruppa for ByR så det som en fordel at det ble utviklet et dagseminar som ble
knyttet opp til et dagsaktuelt tema som;
1. Kunne bidra til verdiskaping i regionen
2. Knyttet opp til øvrig aktivitet i ByRegionsprogammet.
Temaet som ble valgt som var ”Anskaffelser, drivkraften for regionen sin utvikling”. Se
vedlegg 2 for program.
Formiddagsseminaret hadde et sterkt faglig innhold fikk høy deltakelse. 85 meldte seg
på formiddagsseminaret og ca 150 på hele konferansen. Ca 1/3 av deltakerne på
formiddagsseminaret var politikere eller administrasjon fra kommunene i VestTelemark. Øvrige deltakere var næringsliv og forvaltning. Vi antok at å arrangere i
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samarbeid med et veletablert arrangement gjorde det lettere å få høy deltakelse enn om
det var et enkelt, frittstående arrangement.

Etter endt konferanse gjennomførte vi en evaluering. Denne baserte seg på en
seminstrukturert kvalitativ metode. Evalueringen ligger vedlagt, se vedlegg 3. Det var
ikke opp til ByR å foreslå hvordan Vest-Telemark Konferansen bør organiseres neste år,
men dog ble det gjort noen anbefaleringer som fremtidige arrangører kan ha nytte av.
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Fremtidige konferanser bør revitaliseres noe slik at det fremstår i en ny drakt.
Utfordringen blir å sette sammen program som treffer mange, samt som får med
flere små bedrifter og grundere enn hva som er tilfelle i dag.
Fagtemaer er nyttig, og man bør søke om man i konferansen, eller i tilknytting,
kan legge opp til dagsaktuelle fagtemaer som forener privat og offentlig sektor.
Dette å forene privat og offentlig sektor, bygge kjennskap og kunnskap kan og bør
være en sentral del av målet til konferansen.
Nettverksbygging er en viktig del dagen og bør ivaretas. Innovasjon skjer sjelden
som følge av et enslig geni, men i nettverk via koblinger mellom mennesker, idéer
og objekter, bedrifter og kunder. På bakgrunn av at innovasjon skjer i nettverk
kan konferansen i enda sterkere grad bygges opp rundt arenaene for mingling

Utvikle møteplasser

6.1 Vest-Telemark Online Kafe
Vi etablerte Vest-Telemark Online Kafe. Vest-Telemark Online Kafé var en kursrekke på
5 samlinger som tok opp aktuelle tema innenfor digital synlighet. Samlingene foregikk i
Telemark Næringshage, Kviteseid og Fyresdal Næringshage. På dagtid i Kviteseid og
kveldstid i Fyresdal i perioden februar til juni 2017.
Målet med Vest-Telemark Online Kafe var tredelt:
- Øke kunnskapen om digital synlighet
- Bygge nettverk uavhengig av bransje og kommune
- Teste ut om det er mest aktuelt med kompetansehevende tiltak på dagtid eller
kveldstid
Målgruppa for Telemark Online Kafé var næringslivet i Vest-Telemark. Totalt meldte 35
personer seg på til hele kursrekka, 15 i Fyresdal og 20 i Kviteseid. Pris pr deltakere var
2000,-. Etter endt program var 34 deltakere gjennom hele kursrekka fordelt på 30 ulike
bedrifter. Totalt hadde vi 15 drop-in deltakere.
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Etter siste samling gjennomførte vi en nettbasert evaluering. Følgende kan
oppsummeres fra evalueringen.
På spørsmål om hvilken samling som har vært mest interessant ble samlingene rangert
som følger;
1.
2.
3.
4.

Sosiale media (84%)
Kick-off og digital strategi (41%)
Rett innhold til nettsida (41%)
Storytelling (25%)
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5. Netthandel fra Vest-Telemark (0%)
På spørsmål om hva som var viktigest for deltakelse svarer 58% at kurset ble arrangert i
nærheten bosted/arbeidssted, og 42% at kurset ble arrangert på kveldstid. Ingen valgte
svaralternativet at kurset vart arrangert på dagtid. Av samtaler med deltakerne ser vi at
den viktigeste forutsetningen for deltakelse, uavhengig av stad og tidspunkt, er at
kurset er relevant og av høy kvalitet.
Majoriteten av de som svarte på evalueringen svarer at de har knyttet nye kontakter i
løpet av kurset. Dette bekreftes og i dialog med deltakere som ikke deltok i evalueringen.
Vi ser også, både av evalueringen og i dialog med deltakere, at flere har møtt hverandre i
etterkant av kursdagene og diskutert digital synlighet.
Konklusjonen er at kursrekka har vært svært godt mottatt blant bedriftene. Deltakerne
har vært jamt over fornøyde med både foredragsholdere og tema. Flere ønsket seg mer
kursing særlig i bruk av sosiale medier.
Når det gjelder selve gjennomføringa ser vi at det har vært positivt å kunne tilby same
kurs på ulike steder på ulikt tidspunkt. Dette er imidlertid særs ressurskrevende og ikke
er framtidig måte å organisere seg på i fremtiden.
Fra evalueringen ser vi at betalingsviljen er relativt avgrenset blant bedriftene, de er
ikke vant til å måtte betale ”faktisk kostnad”. I en eventuelt videreføring krever dette
tilføring av offentlige midler. Kostnadene for programmet summerer seg til 208.000,-,
dvs 6100,- pr deltaker.
For en eventuell videreføring i 2018 vil man kunne effektiviserer programmet. Færre
samlinger med lengre varighet pr samling, hver samling arrangeres kun et sted, samt at
vi har høstet erfaring mht hva som fungerer og ikke fungerer. Næringssjefene stiller seg
positive bak en bevilling på 100.000 for å videreføre i 2018, men dette må omsøkes og
bevilges fra VT rådet. VTNF har tatt på seg oppdraget med forutsetning av offentlig
støtte.

6.2 Vest-Telemark Online Kafe – samling i sosiale medier oktober 2017
På bakgrunn av suksessen og etterspørselen etter spesielt kompetanse innen sosiale
medier, arrangerte vi en oppfølgingskveld 22. Oktober i Eidsborg. Tema; Bli konge på
sosiale medier.
Oppslutningen på dette arrangementet var særs bra. 60 deltakere med representanter
fra alle 6 kommunene deltok. Pris pr deltaker var 350,-, noe som heller ikke denne
gangen ga selvkost som er ca 650,-. Tidligere Telemark Online Deltakere fikk gratis
adgang som ”bonus”.
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Næringslivskalender

I slutten av desember ble det ferdigstilt en Næringslivskalender for Vest-Telemark.
Målet med denne er å få best mulig synlighet, informasjon og bredest mulig deltakelse
på kurs, arrangement og arenaer for og av næringslivet i regionen. Kalenderen er
uavhengig av bransje og kommune.
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Problemet kalenderen skal løse er følgende;
- Skal være enkelt for næringslivet å finne relevante arrangement
- Skal unngå kolliderende arrangement – både i tidspunkt og tema
- Kunne bidra med en koordinering av arrangementene – om en ønsker en rød tråd
gjennom året vil dette være lettere med en oversikt over arrangementa
- Kan den føre til at Vest-Telemark treffer Grenlandsområdet mer?
Det er ønskelig at flest mulig bruker kalenderen, og alle kan selv legge inn
arrangementer, eks næringshager, bransjeorganisasjoner, næringslag, banker og andre i
næringslivet. Kriteriet for å nytte kalenderen er at det er et arrangement for
næringslivet og at det er i Vest-Telemark.
http://www.vest-telemark.no/naeringsliv/

Kalenderen ble utviklet i en slik form at det skal brukes minst mulig tid på vedlikehold.
Det er Etablererkontoret som drifter kalenderen. Når kalenderen tas mer i bruk vil det
etableres en egen FB side der alle arrangement i kalenderen vil legges inn. Dette er en
manuell jobb som vil gjennomføres av redaktør. For suksess med kalenderen er det
viktig at Etablererkontoret markedsfører denne, og jobber kontinuerlig med å heve
kjennskap og kunnskap om kalenderen som et verktøy som gagner hele regionen.
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Rom for å skape

Et mål for Vest-Telemark er å styrke regionens konkurransekraft gjennom vekst både i
befolkning og i næringsliv. Dette kan skje gjennom godt samspill, offensiv
næringsutvikling og profilering. På bakgrunn av dette trengs møteplasser og arenaer for
nettverksbygging og kompetanseheving.
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”Rom for å skape” ble i kartleggingen beskrevet som et middel for å forsterke
næringslivet gjennom et tett samarbeid mellom næringsliv og kommunene. Dette
gjennom fokus på økt innovasjon, kunnskapsinnhenting, nye kreative møteplasser,
nettverksbygging og økt samarbeid og mellom offentlig og privat sektor. Det ble foreslått
å lage en gruppe ”Rom for å Skape” med representanter fra privat og offentlig sektor
som legger et årshjul for arrangement med rett faglig spredning og innhold. En slik
gruppe kunne ta ansvar for å arrangere faste møteplasser i regionen og effekten kunne
bli ”Sammen blir vi større”. Det er bedre med færre, gode arrangement der mange
møter, enn mange, små med varierende innhold, kvalitet og oppmøte.
En gruppe ”Rom for å skape” trenger finansering dersom den skal ta ansvar for
planlegging og tildels gjennomføring av møteplasser. Det var høsten ikke vilje eller
ressurser til dette iflg PA i BYR. Det er dog ikke omsøkt i VT-Rådet. Næringshagene ble
såldedes utfordret på om de kunne ta en slik rolle. Næringshagen i Fyresdal og Kviteseid
ble på et møte i desember 2017 enige om at dette var noe de kunne se videre på. Temaet
tas opp på nytt møte medio januar der også Seljord/Rauland/Dalen er med i
diskusjonen.

10 Oppsummering
Tiltakene i prosjektet har etter tilbakemeldinger og evalueringen av de ulike tiltakene
vært vellykket. Dette til tross for at budsjettet ble «barbert» ifht opprinnelig plan.
Møteplassene har fungert etter intensjonene, mens ”Rom for å skape” nok ikke blir i det
omfang og med den funksjon som ønskelig og som vi ser fungerer i andre regioner, eks
Hamarregionen. Det kan imidlertid bli en ”light versjon” dersom Næringshagene har
midler til arbeidet. Dette gjenstår å se, men den kritiske suksessfaktoren her er de
økonomiske forutsetningene.
Næringslivskalenderen må markedsføres og implementeres i næringslivet, noe som må
gjøres i 2018 av den leverandøren som har fått dette oppdraget.
Telemark Online kafe håper vi å kunne videreføring i 2018, dersom det etter søknad til
VT rådet innvilges penger til delfinansering.
VT-konferansen er planlagt med et godt og variert program. Det ser imidlertid ikke ut
som mulighetsrommet til å utvikle denne arenaen til noe mer er nyttet. Konferansen
kjøres i 2018 som en kortere versjon enn tidligere år og det er ikke tilrettelagt for at det
kan være knyttet opp andre arrangement i sammenheng med dette faste møtepunktet.
Det var positive tilbakemeldinger og høy deltakelse i 2017 på den faglige delen på
formiddagen, noe som kunne ha vært videreført i 2018 om ønskelig. Dette er imidlertid
opp til arrangør (VTR), kommunene og næringslivet og nytte muligheten.
Utfordringene framover er å nytte den læringen vi har hatt til å utvikle dagens
møteplasser, skape nye og se dette i sammenheng slik at de får en god faglig spredning,
flere aktører går sammen om arrangement og at møteplassene blir av en slik kvalitet at
det gir god deltakelse der deltakerne får rett avkastning på investert tid og penger.
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Middelet til å få dette kan være at å nytte Næringshagene som i dag nyttes som
”stevneplass”. Disse kan ta et felles, koordinert ansvar for å styrke regionens næringsliv
og tilføre kompetanse og kunnskap, samt tilrettelegge for møteplasser som gir grunnlag
for nettverksbygging , innovasjon og god samhandling mellom offentlig og privat sektor.
Fyresdal, 20. desember 2017
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Vedlegg 1; Kartlegging av møteplasser i Vest-Telemark og vurdering av funksjon, behov
og nytteverdi
Vedlegg 2; Program Innovative Offentlige anskaffelser, februar 2017
Vedlegg 3; Evaluering Vest-Telemark Konferansen
Vedlegg 4; Evaluering Vest-Telemark Online Kafe
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Arbeidspakke 5: Etablere Arena Vest-Telemark
Tiltak 2: Kartlegging av møteplasser i Vest-Telemark og vurdering av funksjon,
behov og nytteverdi

Utført av:
Vest-Telemark Næringsforum oktober 2016
Kristin Vedum
Klokkarhamaren 6, 3870 Fyresdal
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1 Målsetting og leveranse
Arbeidspakkens overordna målsetting er å utvikle en større delingsarena:
• Skape en dynamisk utviklingsarena der næringslivet sammen med offentlig sektor kan
presentere planer, behov og tilby kompetanse
• Videreutvikling av klyngene knyttet til næringshagene
Mål for tiltak 2
• Finne om det er av mangler ved dagens struktur mht arenaer og anbefaling på hvor man
eventuelt bør sette inn ressurser på videreutvikling
Sluttprodukt
• En konsis rapport som gir beskriver hva som mangler i dagens struktur og hvor en bør legge
inn ressurser på videreutvikling

2 Målgruppe
Målgruppa er definert som næringsliv, næringshager og offentlig sektor. Konkret vil denne analysen
gjennomføres ved å se på møter, konferanser og andre arrangement i Vest-Telemark og omegn som
er relevant for den definerte målgruppa. Vi har ikke sett på kultur- og idrettsarrangement, men hatt
fokus på direkte næringsrelaterte aktiviteter.

3 Metode
Metoden som er nyttet i kartleggingen er kvalitativ research, samt noe research via nett. Vi har gjort
kartlegging i næringslivet i form av bla Vest-Telemark Næringsforum, Næringslagene, banker,
bransjeforeninger, samt noen enkelte bedrifter. Videre har vi gjort kartlegging i offentlig sektor via
næringssjefer i kommuner, Vest Telemark Ressurssenter, Vest Telemark Rådet, VTNU, Telemark
Fylkeskommune og andre aktuelle ressurser som vi opplever er nyttig for å få en best mulig oversikt.
Se vedlegg 1 for komplett oversikt over hvem som har vært intervjuet. Det er gjennomført totalt 20
samtaler med totalt 21 personer pr telefon eller via fysiske møter.
Alle samtalene er gjennomført med mål om å få svar på følgende spørsmål.
•
•
•
•
•
•
•

Møteplass
Tema
Mål med arena
Fast arrangement/enkeltstående, frekvens
Normalt oppmøte
Hvem er målgruppe for arena
Deltakers opplevde nytteverdi

Etterhvert som kartleggingen ble gjennomført så vi at hva som var aktuelt å spørre om og hva den
enkelte ønsket å dele varierte. Dermed er samtalene bygd opp ulikt, en del av samtalene har ulike
vinklinger og flere, tilgrensende temaer. Samtalene er oppsummert i eget dokument, men det
påpekes at dette er et interndokument der informasjon ikke skal videre ut av prosjektet. På bakgrunn
av intervjuenes form kan det for leseren være vanskelig å se sammenheng og helhet.

3.1 Svakheter ved kartleggingen
Siden kartleggingen bygger på kvalitativ utspørring av nøkkelpersoner vil det være ulikt hva den
enkelte informanten legg i de ulike spørsmålene. Det er ulikt hva en kommer inn på og hva som blir
vektlagt i samtalen selv om malen for hvordan samtalene er det samme. Dette kan være en svakhet.
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4 Nåsituasjon, nøkkeltall
•
•

•
•

6 stk kommuner der alle er mer eller mindre aktive mht deltakelse i arenaer og skape egne
arenaer
8 stk Næringslag. Fyresdal Næringslag, Nissedal Næringslag, Seljord Næringslag, Rauland
Turist, Åmot Næringslag, Haukeli Næringslag, Dalen Næringssamskipnad og Kviteseid
Næringslag har alle egne, uavhengige arenaer. Frivillighet som organisasjonsform
Mange uavhengige aktører, både private og offentlige med egne arenaer både i regionen og i
omland
Småskalapreget struktur

5 Analyse nåsituasjonen
SWOT er en metode der formålet er å analysere dagens situasjon og se om det er nødvendig å endre
retning. Resultatet fra analysen blir en helhetlig forståelse av analyseobjektet. Metoden er nyttet i
forbindelse med at organisasjoner vurderer seg selv i forbindelse med strategisk planlegging.
Verktøyet er av en slik karakter at det lett lar seg tilpasse situasjon og formål.

5.1 Styrker
5.1.1

Vest Telemark Konferansen og Yrkesmessa

Vest-Telemark Konferansen og Yrkesmessa trekkes av mange fram som vellykkede, årlige
arrangement. De oppleves å være godt planlagt, ha en rød tråd, god regi og interessante tema som
fenger mange. Det er samme tidspunkt hver år og det markedsføres rimelig godt. At det er
gjentagende og at arrangementene oppfattes som nyttige medfører at folk setter av tid i kalenderen i
god tid og prioriterer deltakelse. Det påpekes av flere at dette er gode arenaer som kan videreutvikles
til noe mer og favne videre både i tema og deltakelse.

5.1.2

Årlige faste arrangementer

Det finnes flere faste, regulære arrangementer utover de som er i punkt 5.1.1 Eks årsmøter i
Næringslag, fagmøter med Sparebanken DIN, medlemsmøter i VTNF, frokostmøter i næringshagene
og Grunderuka. Dyrskun har faste arrangement med ulike temaer og vinklinger. Det oppfattes at det er
varierende kvalitet på faglig innhold, mål og oppmøte på de foran nevnte arrangementene.
Grunderuka Telemark er et årlig arrangementet over en hel uke, og det påpekes av flere at det har
potensiale til å bli noe mer i Vest-Telemark. Med dette menes hvordan det organiseres, arenaene som
skapes, samarbeid med øvrig Telemark og markedsføring. Styrken er at den allerede finnes og at det
er etablerte samarbeidspartnere og arenaer utenfor Vest-Telemark.
Av større og faste arrangementer utenfor regionen er dette i hovedsak i regi av NHO, Innovasjon
Norge, Telemark Eco Technologies, Sparebanken SØR og Telemark Fylkeskommune.
Figuren under viser en oppsummering av faste arrangementer for å vise at det er et mangfold.
Oversikten er ikke uttømmende, men gir et innblikk i nåsituasjonen.
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5.1.3

Noen arrangementer arrangeres ved at flere aktører går sammen

Enkelte av de årlige arrangementene gjennomføres ved at aktører går sammen og arrangerer. Det
beste eksemplet her er Vest-Telemark Konferansen og Yrkesmessa, samt at Grunderuka har vist
tendenser til å samarbeide med andre om arrangementer. Det ser også ut som at at også
Næringshagene og VTNF samarbeider med andre aktører om arrangementer. Eksempelvis nevnes
det samarbeid med Sparebanken SØR om frokostmøter i næringshagene og samarbeid med VestTelemark Næringsforum med næringslagene.

5.1.4

Næringshager i flere kommuner

Regionen har i dag 2 næringshager og får etterhvert flere. Der hvor vi har næringshager i dag
oppleves dette som positivt og at det gir en ny giv i bygda. Næringshagene er fysiske lokasjoner som
kan fylles med faglig innhold og som kan være en lokal og regional motor, inspirasjons- og
kunnskapskilde og møteplass.

5.1.5

Ønsker samarbeid og delta på hverandres arenaer

Flere aktører ser at det er mye som skjer i regionen og at framfor å skape flere møteplasser ønsker de
å delta og styrkes hverandres arrangementer og arrangere i samarbeid. Eks at Energiforum på
Notodden promoterer Vest-Telemark konferansen i Vrådal og omvendt, samt at aktørene kan
samarbeide om å videreutvikle hverandres arenaer. Sparebanken DIN, Sparebanken SØR,
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næringshagene, VTNF, Innovasjon Norge, NHO, Yrkesmessa, VTNU og næringslag med flere nevner
at samarbeid for å skape felles arenaer er positivt og ønskelig.

5.1.6

Store ressurser innen næringsutvikling

Det oppfattes som en styrke at regionen samlet sett har mange som jobber innen næringsutvikling.
Det er næringssjefer samt ressurser innen landbruk og skogbruk i hver kommune. Sammen med
regionale aktører som VTNU, VTNF og VTR oppfattes det at det er større ressurser innen
næringsutvikling i Vest-Telemark enn i andre, mer folkerike regioner. Det er i tillegg et eller flere
næringslag i hver kommune samt næringshager som alle jobber med samme mål; Å skape vekst og
utvikling. Et stort næringsapparat bør derfor kunne gi muligheter for å skape en vekstkraftig framtid for
regionen.

5.1.7

Mange suksesshistorier

Regionen har mange suksesshistorier å vise til i næringslivet. Både store og små bedrifter drives med
god lønnsomhet og har suksessrike varer og tjenester. Noen av disse deler gjerne og vil stå fram og
fortelle om sine suksessfaktorer. De gangene noen deler sin historie oppfattes dette som positivt og
lærerikt. Eksempelvis nevnes REMA 1000 Seljord som hadde et innlegg på et av Seljord Næringslag
sine medlemsmøter og Telemarkrøya som var en viktig bidragsyter inn i Grunderuka 2015.

5.1.8

Stolte av eget arbeid

Aktørene er stolte av det de får til og oppfatter at det de gjør er et godt stykke arbeid. Samtidig
erkjenner de at aktiviteten kunne vært høyere og at de som bedrift eller organisasjon kunne ha vært
en større drivkraft for vekst og utvikling.

5.2 Svakheter
Samlet sett er det s avdekket en rekke svakheter gjennom det analysearbeidet som er utført. I det
videre ser vi på hvordan vi kan styrke svakhetene eller om de kan eller må elimineres. Alle svakhetene
som er avdekket innen analysen er ikke innenfor målet til tiltaket å løse og er derfor ikke diskutert
videre i rapporten.

5.2.1

Mange arrangement som arrangeres av en aktør alene, går parallelt, har samme
målgruppe, arrangeres med ujamn frekvens og har varierende oppmøte

Det er et stort antall aktører som arrangerer møter med samme tema, som går parallelt flere steder i
regionen på samme eller på ulikt tidspunkt, som har samme målgruppe og der det samlet sett er svak
deltakelse. Det er stor variasjon på hvor mange møter eller samlinger en aktør arrangerer årlig, og det
finnes få som lager en halvårsplan/årsplan og som gjennomfører iht denne.
Hva er årsaken til denne nåsituasjonen? Den mest sannsynlige forklaringen her er at aktørene
arbeider ”på hver sin tue” og at det er liten grad av samarbeid. Det kan tenkes at aktørene ikke
kjenner hverandre, sjelden eller aldri møtes, ikke vet om hverandre, ikke har noe felles nettverk, ikke
har kunnskap, kapasitet, evne/mulighet til å tenke utover sine vante og innarbeidede ”metoder” eller at
det ikke finnes økonomiske rammer for å lage noe som er ”litt mer”. På den andre siden kan det være
at de fleste er fornøyd med slik de har det og at de faktisk ikke ønsker noe mer. Kartleggingen viser
imidlertid at mange ønsker samarbeid og delta på hverandres arenaer. Ut fra dette kan svakheten
snus og skapes noe positivt ut av. Vi klarer nok ikke å eliminere at arrangementer fortsatt arrangeres
av en aktør alene og at det skjer parallelle aktiviteter i regionen, men vi kan jobbe for at denne
andelen går ned. Målet bør være flere og større arrangementer der flere aktører bidrar og færre
arrangementer av en aktør/få deltakere. En observasjon er at en viktig del av et arrangement er
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hygge, mingling og kanskje noe servering. Faktorene å gjøre det hyggelig og at man får tid til å treffes
er viktig å ta med seg i det videre arbeidet når man skal skape framtidige, gode arenaer.

5.2.2

Svakt faglig innhold og uklart mål

Aktørene synes ofte det er vanskelig å arrangere møter med relevant faginnhold som de vet fenger de
aktørene de ønsker å nå. Det er videre få som setter tydelige mål med møtet. Utydelig tema og
utydelig mål gjør at man kan slite med frammøte. Noen har negative erfaringer, og andre opplever at
arenaen ikke er meningsfull.
En mulig forklaring til nåsituasjonen er at aktørene ikke vet hva som ønskes av faglige temaer. Hva er
så grunnen til man ikke vet hva som ønskes og hva det er behov for? Kanskje er man ikke flink til å
involvere de man ønsker å nå, evaluere tidligere møter/arenaer – hva fenget/hva fenget ikke og hva
man ønsker seg, kanskje arrangerer man alt alene eller med en smal gruppe og dermed ikke får
inspirasjon og innsikt, at man ikke knytter til seg ressurspersoner etc. Videre kan det være at man ikke
trekker erfaringer fra andre regioner eller tilsvarende aktører - hva lykkes andre med? Denne
svakheten vil man kunne snu dersom man får til mer samarbeid, flere jobber sammen for å skape
arenaer samt at man blir flinkere til å trekke erfaringer fra andre, tilsvarende eller sterke regioner.
Svakt faglig innhold og mål vil nok ikke kunne elimineres i fremtiden, men dersom man samkjører
arenaer ser det ut til at man har bedre forutsetninger for å lykkes.

5.2.3

Avhengig av frivillig innsats

Næringslagene spesielt er basert på dugnad og frivillig innsats. Lagets aktivitet er derfor nødvendigvis
avhengig av leder og den sitt engasjement. Funn i nyere forskingen viser at frivillighet i økende grad er
en arena for de ressurssterke, mens personer med lav inntekt, utdanning og svak tilknytning til
arbeidsmarkedet oftere faller utenfor. Ut fra dette kan det tenkes at å knytte flere aktører sammen i
nettverk kan skape større attraktivitet for lokale ressurspersoner, disse kan treffe likesinnede og at
disse kan knyttes sammen og i fellesskap lage gode møteplasser der de drar med seg alle lag i
næringslivet. På den andre siden er ressurspersoner ofte engasjert i mye (20% av ressurspersonene
står for 80% av det som skapes?) og de kan ha begrensinger på kapasitet uansett hvor interessant
nettverk og felles arenaer kan utvikle seg til å bli.

5.2.4

Ikke optimalt samarbeid mellom kommunene

Det oppleves at kommunene ikke samarbeider optimalt og at det her er potensiale dersom man legger
opp en god struktur for hvordan dette kan gjøres. Det oppleves at det er lite koordinering av aktuelle
tema som berører alle, lite eller ingen felles møteplasser i regi av kommunene, de følger ikke samme
metode eller ”mal” og den enkelte kommune jobber i all hovedsak alene hvis de skaper møteplasser.
En mulig forklaring på dette er at kommunene ikke har noe ”system” seg i mellom for å skape
møteplasser, det er lite kapital og dedikerte ressurser til å skape arenaer og at arbeidet ikke er prioritet
i kommunal sektor. Kommunene ønsker i stor grad at det tas initiativ fra næringslivet/aktører, og at de
gjerne kan bidra på forespørsel. Det kan videre tenkes at det er store ulikheter i kompetanse og
kontakt med næringslivet i kommunene, og dette setter begrensinger.
Vi kan ikke eliminere denne svakheten, men den kan reduseres ved samarbeidsarenaer eller ved å
slå sammen og styrke spesialiserte eller kompetansekrevede tjenester som næringsutvikling. Dette er
dog ikke innenfor prosjektets mandat å foreslå, men vi kan redusere svakheten ved å samkjøre
arenaer og temaer. Offentlig sektor kan bli en medspiller i form av ressurspersoner eller midler.

5.2.5

Vanskelig å viske ut kommunegrensene

For mindre arrangementer ser det ut til å være vanskelig å få folk til å reise ut av egen kommune, eller
til en annen del av kommunen. Kan det tenkes at den enkelte ikke ser at å reise ut av kommunen til et
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annet arrangement ikke er ”verdt innsatsen”? Er det slik at man på den ene siden ønsker seg mer,
men at man på den andre siden ikke ønsker å ”investere” tid i å oppsøke relevante arenaer? VestTelemark Konferansen ser vi som et motstykke til dette. Her oppleves det at datoen settes av i
kalendrene, at man oppsøker denne arenaen år på år og man ”investere” tiden til faglig påfyll og
nettverksbygging. Gode arrangement med tydelig faglig innhold og mål vil kunne snu denne
svakheten, men den vil nok ikke kunne elimineres.

5.2.6

Varierende grad av markedsføring og deling av informasjon

Markedsføring er ofte lite kommersialisert og vi nytter ofte kun ”standard” markedsføringsmetoder.
Mail ut til egne medlemmer eller kunder, annonse i VTB og noe bruk av Facebook. I det store og det
hele nyttes sosiale plattformer ikke profesjonelt, kampanjer bygges ikke opp, annonsemodulen i eks
FB nyttes lite samt at kommunene sine hjemmesider ikke er tilrettelagt for å gi en oversikt over
arrangementer i og utenfor regionen. www.vest-telemark.no viser i dag en oversikt over mange
arrangementer i dag, men det er en blanding av næringsliv, kultur, trim og helse mm. Portalen skal
også fases ut i den form den er i dag.
Det oppfattes at det er det lite deling av informasjon, at man ikke vet om hverandre og det ikke finnes
noen metode for hvordan dele informasjon på en enkel og god måte. Organisk synlighet spesielt på
Facebook er svak (1-2%) og man oppsøker ikke grupper eller arrangementer uten at man er spesielt
interessert. Eks Grunderuka i Telemark har en FB side, men har i underkant av 1000 følgere totalt.
Bakgrunnen for varierende grad av markedsføring kan være at det er lite kunnskap om hvordan drive
markedsføring, at man ikke ser betydningen av det, man ikke vet hvordan man bør benytte de nye
digitale verktøyene eller at det ikke finnes egnede metoder for å dele kunnskap og informasjon innad i
regionen. Det kan også være at det ikke finnes noe felles plattform for Vest-Telemark på hvordan du
skal nå de med samme interesser, samme behov for faglig temaer eller de som bor i egen eller andre
kommuner.
Denne svakheten kan elimineres, men avhenger som alt annet at aktørene vil noe selv.
Kompetansehevende tiltak, samt verktøy som er lette å bruke for å spre og dele informasjon er
nødvendig. ”Easy to use, easy to love” bør være tankegangen for et ”markedsføringsverktøy”.

5.2.7

Varierende grad av nettverksbygging og vi ”kjenner ikke naboen”

Det er en tendens til at vi ikke kjenner øvrig næringsliv i regionen, heller ikke de innen samme bransje.
Vi jobber på hver vår tue, mens flere aktører vet at dette med og møtes kan gi nyttig informasjon og
synergier. En mulig forklaring til at man ikke kjenner hverandre er at man er fornøyd med det man har,
at man ikke ønsker utvikling eller at man ikke ser nytten av å treffe andre, bygge nettverk og
kunnskap. Dette kan være den ene siden av saken, mens den andre er at man ikke oppfatter at det er
noen arena som ”passer for meg”, at det for ”høytflyvende og dermed utenfor rekkevidde”, at man
ikke vet om de aktuelle arenaene, synes det er ”utrygt” å reise alene eller at alt skjer på dagtid og at
man da ikke har mulighet til å forlate egen arbeidsplass.
Det kan være at denne svakheten kan snus ved at arenaer også er på kveldstid, parallelle samlinger
på ulike steder i regionen, at man trekker fram lokale suksesshistorier samt temaer for ulike
fag/bransjer. Det kan også tenkes at ved å skape faste møteplasser, gode metoder for markedsføring
og at aktører ”drar lasset sammen” at man kan knytte miljøer sammen. Eksempel på dette kan være
at Vest-Telemark Næringsforum, Seljord Næringslag, Sparebanken DIN og Grunderuka denne høsten
arrangerer 2 fagsamlinger i samarbeid. Da er det mulig å lage arenaer med tydeligere mål siden flere
kan bidra inn på hva som er aktuelle temaer/problemstillinger som bør belyses, man får flere ressurser
i form av ressurspersoner og kapital og man lager møtepunkter for aktører som normalt ikke omgås i
nettverk.
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5.2.8

Mye arrangeres i Grenland og få reiser dit

Store aktører som Innovasjon Norge, NHO, Sparebanken SØR, Telemark Fylkeskommune og flere
arrangerer faste, kommersielle arrangementer med tydelig faglig og mål innhold i Grenland. Det
oppleves at få fra Vest- Telemark benytter seg av disse tilbudene eller vet om de, med mindre de er
spesielt interessert eller har en spesiell rolle, eks VTNU, Telemark Næringshage.
Denne svakheten kan ikke elimineres, men vi kan redusere den ved å finne metoder der vi får opp
synligheten til disse arrangementene i Vest-Telemark eller at vi samarbeider med aktørene slik at vi
får møtepunkter i egen region med de samme temaene. Eksempel er temasamlingen ”Smart Grønn
Vekst” i regi av Innovasjon Norge som i høst arrangeres i Fyresdal Næringshage. Dette seminaret har
høsten 2016 vært arrangert to ganger i Grenland. For at aktørene fra Grenland bidra inn i møteplasser
i Vest-Telemark trenger de lokal kontakt, lokalt nettverk og samarbeidspartnere, samt at det må
markedsføres godt og at det blir et oppmøte som forsvarer deres investering. Historisk har dessverre
aktører som Innovasjon Norge og NHO opplevd et for lite oppmøte. Dette kan mulig motvirkes av god
markedsføring og deling av informasjon lokalt, samt at det kan være nødvendig å opprette
direktekontakt med relevante aktører for samlingen.

5.2.9

Liten ”skrytekultur”

Å fortelle om sin egen virksomhet og hvordan en har lykkes oppleves av noen som å skryte, både av
den som forteller og av de som hører på. Dette gir lite rom for læring mellom den enkelte, og at man
kan få fram historier som kan gi andre suksess. Denne svakheten kan vi snu ved å invitere til og legge
til rette for at lokalt næringsliv kan fortelle om sin virksomhet. Ved at dette ”alminneliggjøres” kan
barrierer brytes. Seljord Næringslag har gode erfaringer med dette – på medlemsmøter har de ofte at
en eller flere bedrifter forteller om sine erfaringer og læringer.

5.3 Muligheter
5.3.1

Lite må endres på for å lage noe nytt

Vi har noen arenaer i dag som er gode og som kan bygges videre på. Ser vi bredere enn dette har vi
få etablerte metoder og verktøy som må endres – vi kan starte med blanke ark og det er et godt
utgangspunkt for videre arbeid.

5.3.2

Sosiale media

Den digitale hverdagen gir mulighet til en ny form for markedsføring der man kan treffe sin målgruppe
uavhengig av geografi og tilhørighet. En profesjonalisering og helhetstenkning på denne plattformen
kan gi muligheter for deling og koordinering for regionen. Kompetansehevende tiltak er også en
mulighet for å se nytte og stimulere til bruk.

5.3.3

Bred deltakelse og samarbeid

Samarbeid mellom næringsaktører, bygge opp under hverandres arrangementer og styrke disse
framfor å skape flere kan gi flere interessante tema, færre parallelle arrangementer og bredere
deltakelse. Aktører påpeker også at samarbeid er interessant og ønskelig, dette er et godt
utgangspunkt.
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5.3.4

Et kriterium for næringshagene og kommunene – den nye ”stevneplassen”

Kommunene investerer mye penger i de ulike næringshagene og må tenke på å fremme disse i alt sitt
arbeid. Fremme kompetansen, bruke kapasiteten og tilrettelegge og fremme for bruk av de fysiske
rammene. Således kan næringshagen fylles med innhold og bli den nye møteplassen der kunnskap,
erfaring og nettverk bygges.

5.3.5

Bygge opp en ”regional motor” med kapasitet og fart

Framfor å ha mange aktører som koordinerer og jobber for regionens næringsutvikling kan roller,
ansvar og grensesnitt defineres tydeligere eller funksjoner kan omdefineres. Ved å legge mer krefter
hos en aktør kan man jobbe mer målrettet, bruke mindre tid på ikke-verdiskapende koordinering og få
større fart, kunnskap og kapasitet.

5.3.6

Offentlig og privat sektor samarbeider

Offentlig og privat sektor kan utnytte hverandres styrker og ha en åpen linje. Samarbeid på tvers av
bransje kan gi stordriftsfordeler og skape nye arenaer for kunnskap og samarbeid.

5.3.7

”Whatś in it for me”

Folk flest lever etter regelen ”whatś in it for me” – dvs at man møter kun på arrangementer eller møter
dersom det gir direkte nytteverdi for seg selv. Dette enten via temaet som tas opp, men like viktig at
man treffer ”nyttige” personer. Er arrangementet lagt opp til at man får forventninger innfridd kommer
man.

5.4 Trusler
Punktene under viser mulige trusler. Det påpekes at disse ikke er definert som en faktisk tilstand eller
nåsituasjon.

5.4.1

Fragmentert næringsarbeid

Samlet sett finnes det et godt produkt å tilby næringslivet i Vest-Telemark. Det er næringssjefer i alle
kommunen, bedriftsrådgivning ut til bedrifter, både i form av etablererkontoret og bedrifter knyttet til
Fyresdal og Telemark Næringshage. I tillegg er det flere regionale prosjekt som styres av feks VTNU,
VTNF og Vest-Telemark Rådet. Dette fragmenterte miljøet med flere mindre aktører er fleksibelt og
kan gå i ulike retninger basert på strategi, økonomi, kompetanse og kapasitet hos den enkelte aktør.
Aktørene kan imidlertid konkurrere om både midler, roller og ”kunder”, men like ofte utfyller de
hverandre.

5.4.2

Dårlig utnytting og klarer ikke å få tilgang på kapital

Kapitalen som tilføres regionen for å drive nyskaping nyttes ikke optimalt, men brukes til koordinering
mellom aktører, i beslutningsprosesser og at midlene smøres jamt utover noe som gir lav eller ingen
effekt. Mangel på suksesshistorier, gode prosjektideer, ildsjeler og sterke motorer gjør at vi ikke klarer
å nytte oss av den kapitalen som ligger i ulike programmer og støtteordninger regionalt og nasjonalt.
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5.4.3

Ressurskrevende

Nyskaping og innovasjon er ressurskrevende og fordrer kunnskap, miljø og kapasitet som vi ikke
klarer å samle oss om og utnytte. Det å drive utviklingsarbeid og innovasjon generelt er krevende.
Nettverk er nok en av de viktige suksessfaktorene for å drive innovasjon på bygda, og vi klarer ikke å
lage de møteplassene og skape det engasjementet som er nødvendig.

5.4.4

Uklart hvilke behov næringslivet faktisk har

Næringslivet vet ikke selv hva som er behovet og kan derfor ikke gi føringer eller spille inn ønsker.
Næringslivet kan være seg selv gode nok, ha nok med seg selv, ikke å ønske ikke å tilegne seg
kunnskap og bruke tid og krefter på å dele.

5.4.5

Lite vilje til endring

Aktørene, spesielt offentlig sektor og de regionale utviklingsselskapene ønsker å sikre sin egen arena,
ta vare på egne arbeidsplasser og systemer, samt å fremme egen kommune og eget næringsliv og
deres behov.
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5.5 Oppsummering
Det foregående i kapitel 5 summeres opp i tabellen under.

Analyseelement Vest-Telemark som delingsarena
•

S
Styrker

W
Svakheter

O

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muligheter

T
Trusler

•
•
•
•
•
•
•

Vest Telemark Konferansen og Yrkesmessa oppfattes som gode
arrangement og aktører setter av tiden og deltar
Noen årlige, faste arrangement
Noen arrangementer arrangeres ved at flere aktører går sammen
Næringshager i flere kommuner
Ønsker samarbeid og delta på hverandres arenaer
Store ressurser innen næringsutvikling
Mange suksesshistorier
Stolte av eget arbeid
Mange arrangement som arrangeres av en aktør alene, går
parallelt, har samme målgruppe, ujamn frekvens med varierende
oppmøte
Varierende kvalitet på faglig innhold og mål
Avhengig av frivillig innsats
Ikke optimalt samarbeid mellom kommunene
Vanskelig å viske ut kommunegrensene
Varierende grad av markedsføring og deling av informasjon
Varierende grad av nettverksbygging
Mye arrangeres i Grenland og få reiser dit
Liten ”skrytekultur”
Lite må endres på for å lage noe nytt
Sosiale media
Bred deltakelse og samarbeid
Et kriterium for næringshagene og kommunene – den nye
”stevneplassen”
Bygge opp en ”regional motor” som for å skape møteplasser og
bygge nettverk
Økt offentlig og privat samarbeid
”Whatś in it for me”
Fragmentert næringsarbeid
Klarer ikke å få tilgang på kapital
Ressurskrevende
Uklart og variert hvilke behov næringslivet har
Lite vilje til endring, alle har nok med seg selv og vil i hovedsak
fremme eget område/felt

6 Et godt eksempel
Hamarregionen Utvikling (HrU) er et idéskapende, initiativtakende og koordinerende organ som
fungerer som kontakt- og kommunikasjonsorgan for næringslivet for kommunene Stange, Hamar og
Løten. HrU er 40% finansiert av kommune, resterende 60% via prosjektmidler.
Eksempelet er tatt med grunnet at HrU funger godt og kan være et eksempel på ”best practice”.
Regionen er imidlertid i stor grad ulik vår, siden den har et naturlig senter, Hamar, som alle er innstilt
Vest-Telemark
næringsforum

på er ”midtpunkt” og vertskapskommune. Dog fungerer HrU godt, men i det videre kan man søke og
finne en aktør som har en struktur mer på linje med Vest – Telemark.
HrU har følgende rolle innen Hamarregionen;
• Forvalte merkevarene Arena INNlandet
• Næringsservice; Lager og markedsføre arenaer og møteplasser med tematikk som utvikler og
bidrar til innovasjon og samarbeid på tvers av bransjer og roller. Slik støtter de opp under
under bedrifter som ønsker å etablere seg eller vokse og utvikles. HrU fungerer videre som
los og koblingsboks mellom bedriftene og ulike tilbud, instanser og ordninger. I tillegg
tilrettelegger de for nettverk for daglig ledere, HR og nettverk for vekst og utvikling
• Næringsutvikling generelt for alle kommunene
• Grunder; Tilbyr veiledning til bedrifter før, under og etter oppstart.
• Næringsarealer; Har gode næringsarealer tilgjengelig
• Markedsføring; felles markedsføring av regionen

http://www.hamarregionen.net/

7 Strategiske alternativer til videre arbeid i øvrige tiltak
Hovedmålet i arbeidet framover er definert under. Dette er iht den opprinnelige prosjektskissen.

Hovedmålet i arbeidet framover er:
Utvikle Arena Vest- Telemark gjennom å videreutvikle og ha fokus på
eksisterende arrangement samt legge til rette andre, faste møteplasser
For å nå hovedmålet har vi definert delmål som beskrives i det videre.

7.1 Utvikle Arena Vest-Telemark som en merkevare
Skape en profilering av faste arrangement som er markedsført og omtalt som en del av en felles
paraply, Arena Vest-Telemark.

7.1.1

Tiltak; Etablere Arena Vest Telemark med konsept, rolle, ansvar og grensesnitt

Arena Vest-Telemark utvikles med en kommunikasjonsplattform med med visjon, misjon, verdier og
personlighet. Videre utvikles det en posisjonering som sier HVA skal vi være basert det som er viktigst
for kundene, HVEM ønsker vi å være der for, HVORDAN gjør vi det basert på det som er viktigst for
kunden og HVORFOR gjør vi det, basert på våre kjerneverdier. Arena Vest-Telemark profileres under
en felles logo.
Arena Vest-Telemark kan ha noen kriterier for hva som bør inngå for at et arrangement kan være en
del av merkevaren. Hamarregionen Utvikling har gjennom sitt arbeid med å skape møteplasser og
danne nettverk erfart at det finnes suksesskriterier:
• Arrangementet må ha en ”klar gulrot” – hvorfor skal folk komme
• Faglig relevant innhold for definert målgruppe
• Arrangeres i samarbeid mellom flere aktører
• Litt mat, hygge og ”mingletid” er nødvendig for å skape samsnakk – MINGLESONE som
fellesbegrep
• Fremme aktørene som arrangerer i felleskap på invitasjoner og ved promotering
• Det må være en ansvarlig for å utvikle samt å drifte merkevaren i det daglige

Vest-Telemark
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For å få merkevaren til å fungere, er det viktig at Arena Vest-Telemark sitt konsept utarbeides og at
rolle, ansvar og grensesnitt mot offentlig sektor og øvrige aktører i regionen avklares. Videre må
Arena Vest-Telemark finansieres og modell for dette. Arbeid for hvordan merkevaren skal drives for å
nå målsetting om en varig, framtidsrettet og dynamisk utviklingsarena som er felles for regionen må
jobbes videre med og avklares før oppstart av en kommunikasjonsplattform. Uten at dette er avklart er
det vanskelig å få denne merkevaren til å fungere i praksis, ref erfaring fra Hamarregionen Utvikling.

7.2 Færre samlingspunkter med høyere kvalitet
Færre samlingspunkter fordrer at vi videreutvikler det som allerede er bra, primært Vest-Telemark
Konferansen. Det vil i tillegg medføre at vi legger til rette for flere møteplasser gjennom året, som
etterhvert kan utvikle seg til å bli faste ”happenings” for næringsliv, offentlig forvaltning, næringshager,
utviklingsaktører, finansielle miljø etc.

7.2.1

Tiltak; tilrettelegge for møteplasser

Felles for tiltakene er at alle koster penger og dersom det skal arrangeres etter intensjonene under
felles paraplyen Arena Vest-Telemark etter ByR programmet er ferdig må nødvendig konsept og
finansering avklares.
Vest Telemark Konferansen
Utfordre arrangør av Vest-Telemark Konferansen til å i fellesskap med ByR legge opp metodikk for
hvordan utnytte dagen og nærliggende dager til å skape relevante møteplasser for næringslivet,
offentlig sektor og politikere. Eksempler på dette er at eks VTNF alltid samler sine medlemmer til
medlemsmøte i forkant av konferansen.
Gründeruka Telemark
Videreutvikle hva som skjer i Vest-Telemark under den allerede etablerte Gründeruka i Telemark.
Utfordre arrangør av Gründeruka og i felleskap med ByR og aktuelle aktører videreutvikle
eksisterende arrangement i Grenland og Vest-Telemark. Eks et kveldsarrangement som i dag, samt
en noe større arena der man kan ”kopiere og tilpasse” dagens Vekstkonferanse i Grenland eller øvrige
arrangement. Det oppfattes i dag som at Gründeruka ikke drives optimalt, men har potensiale til å
”gjøre mer ut av seg”.
Vest-Telemark Rådet
Vest-Telemark Rådet har Ting to ganger i året. Her samles rådmenn og ordførere, samt to stk ekstra
politikere (en fra posisjon, en fra opposisjon). Det oppfattes av regionordfører at disse samlingene har
potensiale for å ”revitaliseres” og at man kan gi denne arenaen en større verdi. Denne arenaen er noe
man kan vurdere om bør samordnes med andre arenaer, eller om man kan videreutvikle arenaen i
seg selv.
Frokostmøte/Temalunch
Arrangere frokostmøte/temalunch 5 ganger i året med dagsaktuelle temaer. Hvert arrangement kan
eksempelvis arrangeres 2 ganger i samme uke med geografisk spredning for å nå flest mulig.
Arrangør kan være næringshagene på rullering i samarbeid med eksempelvis næringslag,
bank/forsikring, Innovasjon Norge, NHO etc. Må fange bredt, men kan også være mer spissede tema.
Eksempler er framtidige betalingsløsninger, profilering av egen bedrift, digital kompetanse, trender
innen ulike fag, mail in-boks kontroll, aktører med suksess forteller hva de har gjort (fortelle om
suksesshistorier/dele kunnskap), hva forventer næringslivet av kommune som tilrettelegger for
næringsutvikling etc.
Denne møteformen kan vi teste ut i Fyresdal og Telemark Næringshage i vinter. Hva passer best,
frokost eller lunch, og hvordan bør det organiseres opp mht samarbeid og finansering.
Samarbeid utenfor Vest-Telemark
Gjennom kartleggingen ser vi at det er interesse for samarbeid, også utenfor Vest-Telemark.
Følgende aktører og arrangementer kan være aktuelle for samarbeid; Telemark Fylkeskommune,
Vest-Telemark
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Telemark Online, Telemark Technologies, NHO, Innovasjon Norge, Sparebanken SØR og
Grunderuka I Telemark. Dette er aktører som er aktive i dag, men som ikke har egne arenaer i VestTelemark. Det finnes nok flere aktører og arrangementer, men en fullstendig oversikt over dette er
ikke utarbeidet. I utgangspunktet bør vi nå se nærmere på de foran nevnte for et samarbeid, før vi
eventuelt går videre.

7.3 Aktører arrangerer møteplasser i fellesskap
Aktører arrangerer i fellesskap, styrker og fremmer hverandre samt trekker på hverandres ressurser.

7.3.1

Tiltak; Årshjul og ”Rom for å skape”

Vi har en etablert arbeidsgruppe i dag som består av Vest-Telemark Ressurssenter, VTNF og VTNU
som arrangerer Vest-Telemark Konferansen. Denne gruppen kan videreutvikles til ”Rom for å skape
Arena Vest-Telemark”. Sentrale aktører i regionen inkl. leder av Næringskollegiet i Vest-Telemark
møtes 2 eller flere ganger i året og samsnakker om arrangementer og hva som bør skje framover.
Dette med mål om å et årshjul med innhold. På denne måten slipper vi at mange fomler alene og ikke
oppnår ønsket resultat, at man oppnår eierskap og kan påvirke, samt at aktører kan samarbeide, blir
kjent og styrker hverandres arbeid og mål.

7.4 Faglig spredning på innhold og tematikk som man kan se
felles for regionen
For å skape suksess må faglig innhold og spredning på tematikk sees på for regionen i sin helhet. Da
unngår vi parallelle arrangementer, med ulikt faglig innhold og med varierende kvalitet.

7.4.1

Tiltak; faglig spredning

Arena Vest-Telemark kan fasilitere og drive gruppa ”Rom for å skape” der det lages et årshjul med
fordeling på tematikk og for året og regionen som helhet. For få inntrykk av hva som er ”i tiden” eller
hva som gir suksess kan det være nyttig å ha dialog med andre regioner for å høste erfaringer og
hente inspirasjon, samt ha dialog med sentrale aktører som Telemark Fylkeskommune, Innovasjon
Norge, NHO, Skatt Sør mfl. Det finnes i tillegg mange klynger og nettverk man kan se til.

7.5 Bedre kommunikasjon, flyt og informasjon mellom aktører
Målgruppen har lett tilgang til informasjon om arenaer og møteplasser i og utenfor regionen på tvers
av fag, bransje, arrangør og geografi.

7.5.1

Tiltak; Markedsføringsverktøy

Det etableres et markedsføringverktøy, eks en næringslivskalender eller felles plattform som er ”easy
to use, easy to love” som kan nyttes av alle aktører i regionen for å fremme arrangementer. Verktøyet
er allment tilgjengelig og kan nyttes for å promotere alle arrangementer, både de som er innenfor og
utenfor merkevaren Arena Vest-Telemark så lenge de har til hensikt å skape vekst og utvikling for
målgruppen.

7.6 Utvikle næringshagene som ”stevneplass” i hver kommune
Næringshagen er motorer i regionen og de fysiske lokasjonene blir møteplasser der det foregår et
utstrakt samarbeid. Kompetanse og nettverk bygges for næringslivet og det offentlige i sin helhet med
næringshagen som knutepunkt.
Vest-Telemark
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7.6.1

Tiltak; Videreutvikle næringshagene i ByR arbeidspakke 2+3

Næringshagene må markedsføres og brukes som en stevneplass der alle lokalt og regionalt
stimuleres til at den fysiske lokasjonen er naturlig valg. Det må være tilrettelagt for servering, møte- og
mingle, og at det er mulig å nytte fasilitetene også på kvelden. De respektive kommunene må være
innstilt og omforent om at bruk av næringshagene og kompetansen som finnes der må nyttes og
videreutvikles.
Arbeidet med dette tiltaket må jobbes videre med i arbeidspakke 2 og 3.

7.7 Felles motor for næringsutvikling i regionen
Det er ikke oppgaven til denne arbeidspakken å se på hvordan næringsarbeidet i regionen er
organisert. Vi ser allikevel at det er en trussel med et fragmentert næringsarbeid. På bakgrunn av
dette påpeker vi at det er er viktig å ha en felles sterk motor i regionen, med kapasitet og kompetanse
som kan stimulere til nyskaping, drive veiledning, og drive proaktiv jobbing for vekst og utvikling i
næringslivet i tett samarbeid med offentlig sektor. Vi ser at de har lykkes med dette i Hamarregionen.
Men som tidligere påpekt har de en annen struktur, og det kan i det videre arbeid være interessant å
se hvordan et område med en flerkjernestruktur har organisert sitt næringsutviklingsarbeid.

8 Oppsummering og anbefaling til videre arbeid i WP 5 og ByR
Vest-Telemark
Vest-Telemark er en region der det er mye som skjer for mange. Gjennom kartlegging ser vi at
nåsituasjonen er preget av at vi har noen, faste arrangement som av deltakerne ilegges høy verdi.
Dette er primært Yrkesmessa og Vest-Telemark Konferansen. Det ser videre ut som at arrangementer
der flere går sammen om å arrangere gir høyere verdi for brukeren enn der aktører arrangerer alene.
Videre er det styrker at vi får næringshager i mange kommuner. Av svakheter har vi mange
arrangement som arrangeres av en aktør alene, går parallelt, har samme målgruppe, sliter med lavt
oppmøte og arrangeres med ujamn frekvens. Det er varierende kvalitet på faglig innhold og mål, og
det er varierende grad av markedsføring, deling av informasjon og nettverksbygging. Det er mye som
skjer i Vest-Telemark, men hovedtyngden av de store arrangementene er i Grenland. Der er det
generelt lavt oppmøte fra vår del av fylket.
Vi anbefaler på bakgrunn av nåsituasjonen følgende tiltak nå målet; ”Utvikle Arena Vest- Telemark
gjennom å videreutvikle og ha fokus på eksisterende arrangement samt legge til rette andre, faste
møteplasser”. Dette er tiltak som bør gjennomføres ifm WP5.
1. Etablere Arena Vest-Telemark med konsept, rolle, ansvar og grensesnitt
2. Tilrettelegge for møteplasser og videreutvikle de vi har som er gode eller som har potensiale
for å bli gode
3. Lage årshjul og etablere gruppen ”Rom for å skape” som sikrer faglig spredning og innhold i
løpet av et år
4. Etablere et markedsføringsverktøy, ala en næringslivskalender eller en felles plattform med et
lett og lett tilgjengelig brukergrensesnitt
Flere av de tiltakene og oppgavene som er i den nåværende prosjektskissen vil ikke være mulig å
gjennomføre som planlagt etter at prosjektmidlene er halvert fra opprinnelig budsjett. Man bør derfor
prioritere de strategiske alternativene som kan gi mest mulig resultat ut fra tilgjengelige midler.
Eventuelt må vi bruke prosjektmidler til å skrive søknader for å få finansiert tiltak. Her nevnes det
spesielt det å etablere Arena Vest-Telemark som en merkevare og drifte den videre etter at ByR er
ferdig. Det er ikke hensiktsmessig å etablere en merkevare som ikke har en varig og fremtidsrettet
organisering og driftsmodell.
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Det som kan være mulig å etablere innenfor prosjektets ramme er «rom for å skape» som en arena
der man kan lage et årshjul og få dagens aktører til å stå mer samlet i planleggingen, noe som igjen
kan være en start på et mer helhetlig tilbud for regionen. Videre kan det tilrettelegges for møteplasser.
Et markedsføringsverktøy kan også etableres, men det avhenger av hvilken løsning man ønsker på
denne. En ”light” løsning er nok mulig, men her må det avklares hvilken type verktøy arbeidsgruppa
ønsker og har forventninger om.
Arbeidspakke 5 anbefaler at arbeidet med arbeidspakkene 2+3 starter opp så snart som mulig, da vi
ser at det er hensiktsmessig at de tre arbeidspakkene kjøres parallelt for å optimalisere arbeidet og for
å oppnå synergier. Videre anbefaler vi at det utredes for en felles sterk ”næringsutviklingsmotor” i
regionen, med kapasitet, kompetanse og fart som kan stimulere til nyskaping, drive veiledning, og
drive proaktiv jobbing for vekst og utvikling i Vest-Telemark.

Vest-Telemark
næringsforum

Anskaffingar, drivkrafta for Vest-Telemark si utvikling?
Vest-Telemark Konferansen 1. Februar 2017, Straand Hotell Vrådal
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09.40

35

Innovative anskaffingar - Noregs raskaste
innovasjonsmotor?

Velkomen og innleiing

Kommunane har allereie verktøyet innovative anskaffingar tilgjengeleg
– men kva er det eigentleg og kva for effektar og gevinstar kan det gje,
både for det offentlege og for det private næringslivet? Cecilie Møller
Endresen er prosjektleiar i Nasjonalt program for leverandørutvikling.
Ho fortel oss korleis me kan nytte oss av innovative anskaffingar for å
få enda meir effektive, framtidsretta og ikkje minst bærekraftige
løysingar og tenester til innbyggarane i Vest-Telemark. Les meir på
http://leverandorutvikling.no/
10.15

20

Kaffi, rundstykkje og mingletid

10.35

35

Fleirbrukshall i Fosnes er sett opp av lokale leverandørar
Eit strålande døme på korleis innovative anskaffingar kan skape vekst i
distrikts-Noreg får me presentert av rådmann i Fosnes kommune,
Rønnaug Aaring. Fosnes, ein liten kommune med 630 innbyggjarar,
utan innkjøpsressursar, bruka metoden innovative anskaffingar og fekk
reist eit bygg som gav vekst for heile bygda og som utvikla det lokale
næringslivet. I november vart Fyret, som eit av 5 prosjekt i Noreg,
nominert til Zero sin klimapris. Fleirbrukshallen Fyret i Fosnes
Kommune i Nord-Trøndelag opnar no i januar og er eit av Noregs mest
energieffektive storbygg. Les meir om Fosnes på
http://leverandorutvikling.no/forside/fyret-nominert-til-klimaprisarticle1341-697.html

11.10

30

Innovative anskaffingar førte til nye produkt og større
marknad for Nærenergi
Innovative anskaffingar førte til nye produkt og større marknad for
Nærenergi. Nærenergi på Klepp i Rogaland, fekk gjennom ei innovativ
anskaffing moglegheit til å utvikle nye produkt innan innlandsbruk av
biogass, propan og naturgass i samarbeid med ein offentleg aktør. Det
førte til auka marknadsmoglegheiter, kundegrunnlag og omsetning.
Administrerande direktør Tore Meinert fortel om korleis kommunane

Foredragsholdar
Kristin Vedum,
ByRegionsprogrammet/
Vest-Telemark
Næringsforum
Cecilie Møller
Endresen. Prosjektleiar
NHO, Nasjonalt
program for
leverandørutvikling

Rønnaug Aaring,
rådmann i Fosnes
Kommune

Tore Meinert,
Administrerande
direktør i Nærenergi

kan leggje til rette for ein god, utviklande anskaffingsprosess og korleis
det gjer vinn-vinn både for kunde og leverandør. Les meir på;
http://leverandorutvikling.no/for-naeringslivet/bygger-med-graaten-ihalsen-article1316-705.html
11.40

20

Kaffi, frukt og mingletid

12.00

30

Betydinga av lokalt næringsliv
Vest-Telemark si evne til verdiskaping og utvikling avheng av lokalt
næringsliv. Har vi nok kunnskap om verdien av innkjøp lokalt for den
enkelte Vest-Telemark kommune si utvikling og inntekter?
Presentasjon av kva to bedrifter i Vest-Telemark gjer av ringverknader
i lokalsamfunnet. Terje Strøm, Sjeføkonom i NyAnalyse er Noregs
fremste innan samfunns- og ringverknadsanalyser.

12.30

10

”På jobb for grøn framtid”
Nicolai Boye, Regiondirektør NHO Telemark Norsk fortell oss om
næringsliv eller ”eliten” som dei ser på TV og leser om i avisen. Folk
flest er fjernt fra norsk næringsliv.

12.40
12.50

10
30

Innleiing til grupper og vegen vidare
Parallelle grupper der ein kan treffe foredragshaldar og stille
spørsmål

Terje Strøm,
Sjeføkonom
NyAnalyse

Nicolai Boye,
Regiondirektør NHO
Telemark
Kristin Vedum

Gruppe 1: Cecilie Møller Endresen. Eksempel på spørsmål; Korleis
sette i gang ein innovativ anskaffingsprosess for ditt prosjekt? Korleis
kan NHO hjelpe?
Gruppe 2; Rønnaug Fosnes. Eksempel på spørsmål; Korleis brukte
Fosnes innovative anskaffingar i sitt prosjekt? Korleis kome i gang med
ei innovativ anskaffing? Korleis jobba dei for å kunne føretrekke lokale
leverandørar i sitt konkurransegrunnlag?
Gruppe 3; Tore Meinert. Eksempel på spørsmål? Korleis Nærenergi
nytta ei innovativ anskaffing? Korleis ei lita bedrift kan nytte metoden?
Kva det kan gje?
13.20

Lunchbuffet

Arrangør; ByRegionsprogammet i samarbeid med med NHO og Nasjonalt program for leverandørutvikling.
Kontaktperson, Kristin Vedum, kristin.vedum@silvaconsult.no, tlf 93 25 94 72

Evaluering av Vest-Telemark Konferansen
Spørreskjema

1.

Vi skal lære mest mulig av konferansen, la oss start med det vi fikk til – hva fungerte best på
konferansen?
Mål; få tilbakemelding på det som var bra med konferansen i sin helhet

2.

Hva av dette vil vi gjøre mer av?
Mål; få tilbakemelding på hvilke deler av konferansen som vi kan styrke?

3

Hva tenker du om at konferansen nå var todelt og at vi hadde en egen temadel på formiddagen?
Mål; få tilbakemelding på hva vi har gjort mht å utvide konferansen til å være hele dagen?

4

Hvilke andre ideer har dere til å gjøre konferansen bedre?
Mål; få innspill til hva vi kan gjøre nytt eller annerledes neste gang

5

Hvordan fikk du vite om konferansen?
Mål; hvilke kanal er mest aktuell for de påmeldte å få informasjon?

6

Er det andre ting du vil si som vi ikke har pratet om?
Åpent spørsmål.

Vi har valgt å gjennomføre undersøkelsen ved hjelp av seminstrukturerte intervjuer.
Anonymisert liste over informantene:
Gruppe 1 – Hele dagen
1

Mann

46

Privat

Eier/daglig leder

2

Dame

45

Politiker

3

Dame

41

Privat

Eier/regnskap

4

Mann

46

Kommune

Leder

5

Mann

54

Privat

Daglig leder

6

Dame

39

Privat/Politiker

Har ikke vært på
konferansen før
Har ikke vært på
konferansen før
Har ikke vært på
konferansen før
Har vært på
konserten mange
år i ulike roller
Har ikke vært på
konferansen før
Har vært på
konferansen en
gang før

Fra VestTelemark
Ikke fra VestTelemark
Fra VestTelemark
Fra VestTelemark
Fra VestTelemark
Fra VestTelemark

Oppsummering av intervju i stikkordsform.

Intervju 1
1.

Vi skal lære mest mulig av konferansen, la oss start med det vi fikk til – hva fungerte bra på
konferansen?

Traff godt med foreleser og tema, ærlige forelesere. Representanter fra bedriftene, start-ups, var var veldig
ærlige.
Traff godt med pausene, lange nok. Ble oppfordret til å prate med nye. Fikk solgt inn 3 nye oppdrag ila
pausene. Gikk med logojakke.
Gode temaer gjør, den første delen, gjorde at jeg kom i kontakt med det offentlige. Har jaktet på
kommunemarkedet. Er lettere å komme nå og selge seg inn til en kommunene, har noen knagger.
2.

Hva av dette vil vi gjøre mer av?

Må vite tidlig hva som er temaene. Minst en måned før.
3

Hva tenker du om at konferansen nå var todelt og at vi hadde en egen temadel på formiddagen?

Må samle temaer på en dag. Humor. God foreleser på skype. Ærlige, sett krav. Fordelen med at dagen var lang
var at det var lengre tid var at man fikk pratet med mange. Fikk pratet med mange i hver pause, nye i hver
pause. Temaene formiddag og ettermiddag trenger ikke å henge sammen. Må være Vest-Telemark relevant.
Formiddagen var mer relevant enn ettermiddag for meg som privat næringsdrivende.
Ble for lang dag, men gikk greit siden det var mye pauser. Droppet middagen for da måtte jeg hjem. Vil heller
ha en lang dag eller lunch til lunch.
3.

Hvilke andre ideer har dere til å gjøre konferansen bedre?

Totalen var bra, men har ikke noe å sammenligne med. Lengden på forelesningene var bra. Ha fokus på de små
bedriftene, de fra 1-10 ansatte. Er viktig å ha fokus på disse. Har ikke noe jeg kommer på umiddelbart.
4.

Hvordan fikk du vite om konferansen?

Via mail, purring og purring.
5.

Er det andre ting du vil si som vi ikke har pratet om/Hvilke forventninger har du neste år?

Har høye forventninger neste år, var jo veldig bra i år. Å få med flere fra kommunene. Fyresdal + Vinje var godt
representert, savnet Seljord. Som privat næringsdrivende er vi avhengig av kommunene og de må være der.
Jeg har laget meg en kontaktliste for de jeg skal oppsøke etter konferansen. Har laget meg en kontaktliste og
har fått mange nye kontakter. Det er viktig å ikke sitte hjemme i sine egen stue og vente på oppdrag.
Oppfordrer til å ha temaer som er relevante for næringslivet og som det går an å diskutere i pausene.

Intervju 2
1.

Vi skal lære mest mulig av konferansen, la oss start med det vi fikk til – hva fungerte best på
konferansen?

Det som er best er alltid det som er mest relevant. Denne gangen E134. For meg som politikker utenfor V-T er
det et bra sted og treffe folk og bygg nettverk. Har allerede hatt kontakt med noen fra V-T i etterkant om saken
NHO er alltid interessant, business siden er alltid bra å få høre da det gir et annet perspektiv.
Artig med Nærenergi som var så oppgitt, men kanskje litt for mye klaging.
2.

Hva av dette vil vi gjøre mer av?

Må være temaer som er relevant i tiden, noe som folk snakker om. Da kan folk dra i jobben sin. Må man ta fri
fra jobben reiser man ikke.
3.

Hva tenker du om at konferansen nå var todelt og at vi hadde en egen temadel på formiddagen?

Når man bor utenfor regionen, kan man ikke starte før kl 10.00. jeg kom ikke før midt på dagen, av forskjellige
årsaker. Men dersom man reiser mye blir det for stress med 09.30. Oppfattet at det var veldig mye VestTelemark fokus første delen, men det var jo generelt tema. Dele opp dagen i 2 er smart, da treffer man mange.
For ettertiden kan det være lurt å samle bolkene etter hva som er interessant mht geografi, en Vest-Telemark
del og en generell Telemark del.
Å starte kl 10.00 neste år er helt OK. Helt greit at det er lang dag. Lunch til lunch kunne vært bra. Det som er
viktig at det er relevante tema. Kan gjerne ha lunch til lunch dersom man tenker at det er viktig med
underholdning på kvelden. Ellers så er en dag veldig greit.
4.

Hvilke andre ideer har dere til å gjøre konferansen bedre?

Flinke arrangører, flinke konferansierer som var flinke til å introdusere. Ha store navn på programmet, det
trekker alltid. Det er tema som teller.
5.

Hvordan fikk du vite om konferansen?

Fikk informasjon til kommunen som hadde fått invitasjon på e-post.
6.

Er det andre ting du vil si som vi ikke har pratet om?

Legge ut deltakerliste er lurt. Veldig mange er opptatt av nettverk. Vil ha god tid til pauser og middag.

Intervju 3

1.

Vi skal lære mest mulig av konferansen, la oss start med det vi fikk til – hva fungerte best på
konferansen?

Bra og interessante innlegg. Fint at det er mye pauser, for det er en lang dag. Litt frukt. Var med hele dagen, var
veldig sliten etter dagen. Man følger så med og er ikke vant til å følge med. Mye å fordøye.
Næringsnyttige innlegg, nyttig for for alle parter både offentlig og privat.
2.

Hva av dette vil vi gjøre mer av?

En for lang dag, var sliten/hang-over på torsdag på jobb. Tidligere middag er også en fordel, nå ble klokka 2030
før vi kom til middagen – og da var det ikke mer energi til å mingle.
3.

Hva tenker du om at konferansen nå var todelt og at vi hadde en egen temadel på formiddagen?

Veldig greit. Kan da velge. Kunne velge og bare delta på nr 1, men avhenger veldig av tema. Del nr 1 var mest
matnyttig, del 2 har vi hørt om før. Mer fleksibel påmelding kunne vært lurt, da kan man velge om hva en skal
gå på og hva som er mest interessant.
4.

Hvilke andre ideer har dere til å gjøre konferansen bedre?

Har ikke noen spesielle tips. Er flinke med pauser og det er viktig.
5.

Hvordan fikk du vite om konferansen?

Fikk info fra mannen min. Så det på FB etterhvert.
6
Ikke noe spesielt.

Er det andre ting du vil si som vi ikke har pratet om?

Intervju 4
1.

Vi skal lære mest mulig av konferansen, la oss start med det vi fikk til – hva fungerte best på
konferansen?

Den første delen var mer matnyttig enn selve konferansen. Den andre delen var politikk, og framsnakking av
hverandre. Det er hyggelig, men har liten overføringsverdi. Jeg går på del 2 av konferansen fordi jeg føler jeg
må. Første delen var bra, her var det om vi kunne gjøre noen endinger og vi fikk med noe hjem som vi kunne
jobbe med. Den andre delen er fin, men så går vi hjem og ingentings skjer i etterkant. Hva av dette vil vi gjøre
mer av?
Viktig å ha med at noen lykkes i Vest-Telemark. Næringslivet og gründeren burde være der og hørt på, savner
at disse deltar. De som jobber og sliter hver dag er ikke der, de må jobbe for å tjene penger. Det er de store
som allerede har lykkes som er der, og det er kanskje denne sammensetningen av folk som er rett.
Hva ønsker vi oppnå med Vest-Telemark Konferansen? Den er fint for å vise hva vi får til, og det er bra. Men du
bør spørre næringslivet hva de tenker. Hadde de noe utbytte av dagen, knytter de noen kontakter, oppnår de
noe?
Første delen var matnyttig, gir noe vi skal jobbe med når vi kommer hjem igjen. E134 har vi vært gjennom. At
politikerne står der og krangler har liten verdi.
2.

Hva tenker du om at konferansen nå var todelt og at vi hadde en egen temadel på formiddagen?

Fungerte helt fint. Fint at alt er på en dag, slik at en blir ferdig med.
7

Hvilke andre ideer har dere til å gjøre konferansen bedre?

Kan bli enda mer faglig. Et tema kunne vært NAV, samhandling med NAV i kommunene. Kanskje de kunne
forklare hvordan de jobber mht arbeidstilrettelegging mm. Skal rådmenn komme, må programmet tilpasse
disse. De ønsker mer faglighet. Få diskusjon i pausene er viktig. Kanskje lage workshops i pauser?
8

Hvordan fikk du vite om konferansen?

E-post. Masse e-poster og folk som sendte videre. Må jobbe med målgruppe før en kan si noe om
kommunikasjon.
9

Er det andre ting du vil si som vi ikke har pratet om?

Tror det nå kan være bra å skifte ressursperson for Konferansen. Det har blitt veldig likt, år etter år med ganske
mye det samme. Således kan en nå nytte muligheten både til å tenke nytt, åpne noen nye dører og kanskje lage
en enda bedre konferanse framover. Debattlederen har også vært den samme i mange år, kanskje på tide med
en forandring her også?

Intervju 5

1.

Vi skal lære mest mulig av konferansen, la oss start med det vi fikk til – hva fungerte best på
konferansen?

Interessant å få med det som skjer lokalt og hos andre næringsdrivende i kommunene i del 2. Del 1 var
interessant foredragsholdere som traff, spesielt Meinert fra Nærenergi. Debatt om vei interessant.
2.

Hva av dette vil vi gjøre mer av?

Var veldig bra det som var. Begge delene var bra. Kunne møte hver foredragsholder etterpå, det var
positiv.
3.

Hva tenker du om at konferansen nå var todelt og at vi hadde en egen temadel på formiddagen?

Helt flott at den var delt i 2.
Nyetablerte fikk vist seg fram – det er bra.
Etablering av vei bra – er interessant for meg.
4.

Hvilke andre ideer har dere til å gjøre konferansen bedre?

Faginnhold som noen kunne bruke etterpå. Sortering av avfall og at det stilles krav til renovasjon. Offentlig
anskaffelser er et eksempel på et bredt tema. Parallelle sesjoner er ikke noen god ide, da blir det rotete og
opphakket, max 2 temaer i tilfelle.
5.

Hvordan fikk du vite om konferansen?

Invitasjon fra mail, har fått dette i flere år. Klapp på skulderen fra ordfører om at jeg burde ta en tur.
6.
Nei

Er det andre ting du vil si som vi ikke har pratet om?

Intervju 6

1.

Vi skal lære mest mulig av konferansen, la oss start med det vi fikk til – hva fungerte best på
konferansen?

Bra at det er mange foredragsholdere og mange temaer. På veidelen var det litt for mange, det var alt for
langt og de pratet om det samme. Melding mottatt på vei – kunne ha kuttet noe.
2.

Hva av dette vil vi gjøre mer av?

Ble for langt, dagen ble for lang generelt. Og spesielt når det ar så fult i salen, ble for intenst og for mye
folk. Planlegge bedre slik at middag kommer tidlig og at man orker og mingle. Ble kjent med noen og fikk
pratet. Var veldig fornøyd i fjor også, og tenkte at dette må jeg på.
3.

Hva tenker du om at konferansen nå var todelt og at vi hadde en egen temadel på formiddagen?

Fint at det var to temaer. Like best del 1. De som kom til lunch hadde gått glipp av noe. Bra med et
fagtema. Kunne hatt del 1 som den var og kuttet ned på del 2. Kunne hadde hatt middag kl 6. Ikke
nødvendig med en inspirator, men kunne hatt mer fag. Inspiratoren var moro den, og vi skal nytte you
tube video og vise denne fram. Således ga den inspirasjon, men strengt tatt ikke nødvendig.
4.

Hvilke andre ideer har dere til å gjøre konferansen bedre?

Gøy med kulturelle innslag. Middag kl 6. Ha en fagdel og splitte det med suksesshistorier etterpå. Fint
samlingspunkt, men så sen middag gjør at man orker ikke sosialisere.
5.

Hvordan fikk du vite om konferansen?

FB + at jeg fikk mail
6.
Nei

Er det andre ting du vil si som vi ikke har pratet om?

Sluttrapport Vest-Telemark Online kafè
Vest-Telemark Online Kafé er ei kursrekkje på 5 samlingar som tek opp aktuelle tema for
næringslivet i Vest-Telemark innanfor ulike område innan digital synligheit. Samlingane har
føregått i Telemark Næringshage, Kviteseid og Fyresdal Næringshage - på dagtid i Kviteseid
og kveldstid i Fyresdal.

Bakgrunn
Dagens samfunn er grunnleggjande digitalt og det stiller krav til oss om å vere synlege på
nett. Dei fleste av oss deler same utfordring: korleis skal ein nytte dagens digitale mediar
korrekt, og korleis skal ein skaffe seg oversikt over kva som krevjas for å vere synleg på ein
optimal måte? På bakgrunn av dette har det oppstått behov for auka kunnskap om
strategisk bruk av digitale mediar og verktøy for å gjere dette i eiga verksemd. Det stillar krav
til kunnskap om kva for verktøy som finst og korleis ein kan nytte desse på best mogleg
måte.
Næringsapparatet i regionen opplever at kompetanse knytt til digitale strategiar etterspørjas
og at det generelt er stort fokus på korleis verksemdene skal lukkas betre på nett. Dette er
problemstillingar me møter både hjå offentlege aktørar og det private næringslivet i
regionen.
Telemark Online er eit samarbeidsprosjekt mellom Telemark Fylkeskommune, Innovasjon
Noreg og Google (http://www.telemarkonline.no). Det har vore eit ønskje om å bruke
erfaringane frå dette prosjektet til å skape eit nettverk og auke interessa og kompetansen
rundt digital synligheit i Vest-Telemark. Svaret på dette er Vest-Telemark Online Kafé.
Gjennomføringsplanen under vil ta for seg korleis dette skal fungere i praksis. Det har blitt
integrert som ein del av ByR Vest-Telemark, eit prosjekt i regi av dei seks kommunane i VestTelemark. Ein del av dette prosjektet er å etablere Vest-Telemark utviklingsarena – og her
passar Vest-Telemark Online Kafé inn for å teste ut ulike gjennomføringsmetodar
samstundes som ein kan møte ønskje næringsapparatet med å auke kompetansen til
næringslivet i Vest-Telemark rundt digitale strategiar.

Organisering
Vest-Telemark Online Kafé vart sett i gang som ein del av ByR Vest-Telemark, arbeidspakke
5. Tiltaket står nemnd i del 2 av prosjektskissa for arbeidspakke 5.
(http://www.vt-radet.no/prosjekt/byregionprogrammet-vest-telemark/)
Prosjektleiar for ByR arbeidspakke 5: Svein Foldøy, Telemark Næringshage
Kafèvert Kviteseid: Lill Susan Rognli Vale, Vest-Telemark Næringsutvikling
Kafèvert Fyresdal: Kristin Vedum, Fyresdal Næringhage

Målgruppe
Målgruppa for Telemark Online Kafé er næringslivet i Vest-Telemark.
Me kan vidare dele målgruppa i to:
Føreseigeleg/organisert: gruppe 1
Påmelding til heile kursrekka. Av erfaring er det
ikkje lett å vite kva ein eigentleg treng å lære
noko om (fleire nemnar at dei har fått nokre
aha-opplevingar undervegs på Telemark Online i
høve tema dei eigentleg ikkje tenkte var så
interessante). Det vil vere 25 plassar i Fyresdal
og 20 plassar i Kviteseid tilgjengeleg for dei som
melder deg på heile kursrekka.

Lågterskel/fleksibelt: gruppe 2*
Drop-in plassar. Denne gruppa vil ikkje ønskje å
melde seg på heile kursrekka på grunn av lite
kunnskap innanfor tema som skal snakkast om.
Dei kjem heller på litt etter kvart eller kan velje
ut enkelte tema som dei ønskjer å delta på.
For å ivareta denne gruppa og få fram viktigheita
av digital synligheit for denne gruppa er det 5
drop-in plassar i Kviteseid og 5 drop-in plassar i
Fyresdal. Desse kan ein melde seg på til mellom
kvar samling.

* Det å vera tydelege på Vest-Telemark vinkling på kursrekka håpar me kan bidra nettopp til å senke
terskelen for deltaking.

Plan for gjennomføring
Kafèvert
På kvar samling vil det vere ein kafèvert som sørger for den praktiske gjennomføringa av
samlinga.
Kviteseid:
Lill Susan Rognli Vale
Tlf. 995 60 117
E-post: lill.vale@vtnu.no
Fyresdal:
Kristin Vedum
Tlf. 932 59 472
E-post: kristin.vedum@silvaconsult.no
Samlingane
Samlingane varar i 3 timar. På morgon i Kviteseid og kveldstid i Fyresdal – dette er for å ha
eit heilskapleg tilbod til Vest-Telemark. Det er store geografiske avstandar og det er
ønskjeleg og sjå på kva som fungerer best av morgon- og kveldsarrangement.
Introduksjonsføredrag:
Kvar samling startar med eit introduksjonsføredrag på 1-1,5 timar. Dette føredraget innheld
fagleg kunnskap om det gitte temaet i tillegg til at det skal presenteres eit konkret case frå
Vest-Telemark med nokon som har lukkast med dette i praksis. Dette vil gje deltakarane
kunnskap om temaet i tillegg til inspirasjon ved å sjå at ein kan lukkast med dette frå VestTelemark.

Workshop:
Etter føredraget set me oss saman ved småborder (som på kafè) og diskuterer temaet. Då
kan verksemdene diskutere seg i mellom, lære av naboen, hjelpe kvarandre med å avdekke
kvarandres USP/kvalitetar – og ikkje minst spørre føredragshaldaren eller kaféverten om råd.
Det er også ønskjeleg å rekruttere fleire fagressursar til samlingane som også kan delta aktivt
i workshopen. Det er viktig at det blir sett av tid til kort presentasjonsrunde på småborda når
workshopen er i gang om det er nokon som ikkje kjenner kvarandre på gruppa.
Gjennom å setje verksemdene saman på denne måten håpar me å kunne skape eit nettverk i
løpet av desse samlingane som kan halde kontakt også etter at kaféen er avslutta. Ingenting
er betre enn om deltakarane kan bruke kvarandre som sparrepartnarar i framtida også.
Lill Susan Rognli Vale vil i samråd med føredragshaldarane stå ansvarlig for å utforme
organisere workshopen. Same workshop vil nyttast både i Fyresdal og Kviteseid.
Program
Tema

Føresdragshaldar

Stad

Kick off!
Korleis lukkas med di
digitale
marknadsføring?
Fellessamling for alle
deltakarar

Edison Wolfram

Kviteseid

19. januar 2017 18.00–21.00

Kviteseid

14. februar 2017 08.30–11.30

Kva er rett innhald til
nettsida di?

Skodde Studio og
Hilde Haugen,
Dataservice
Rjukan

Fyresdal

14. februar 2017 18.00–21.00

Storytelling
Me kan ikkje forvente å
Kjersti Kaasa og
kunne konkurrere på
Linn Sigrid
pris i Vest-Telemark,
Bratland
me må fokusere på dei
gode historiane
Sosiale medier*

Elise Landa
Omsland , Sense
kommunikasjon

Dato

Klokkeslett

Kviteseid

08.30–11.30
23. mars 2017

Fyresdal

18.00–21.00
23. mars 2017

Kviteseid

25. april 2017 08.30–11.30

Netthandel frå VestTelemark

og Line Omland
Eilevstjønn, VestTelemark blad

Fyresdal

25. april 2017 18.00–21.00

Shopscience v/
Arnstein Berg

Kviteseid
Fyresdal

1. juni 2017 08.30–11.30
6. juni 2017 18.00–21.00

*grunna sjukdom vart kursdagen i sosiale medier gjennomført den 13/6.
Kommentarar til temaval:
Kick-off:
Dette føredraget skal vere for alle som har meldt seg på og skal inspirere til å forstå
heilskapen i det dei no skal igjennom.
Kva er rett innhald til nettsida di:
Korleis skal ein nå fram med bodskapet sitt på eit internett som vert stadig fullare og dermed
gjer det endå vanskelegare å gjere seg synleg?
Storytelling:
Eit svært viktig tema og kanskje enno viktigare i distrikts-Noreg. Me kan ikkje forvente å
kunne konkurrere på pris i Vest-Telemark, men korleis kan me då konkurrere med senter i
byar og netthandel? Me må få fram dei gode historiane, kvar enkelts USP (unique selling
points).
Sosiale medier:
Elise frå Sense kommunikasjon har dette føredraget på dei andre Telemark Online
samlingane og er verkeleg dyktig. Her må ein lokal leverandør vike for å gje næringslivet i
Vest-Telemark det beste! Veldig bra om me kan rekruttere lokale leverandører til å delta på
workshopen.
Netthandel frå Vest-Telemark:
Eit vanskeleg tema å formidle, men veldig aktuelt i Vest-Telemark. Er det verkeleg slik at alle
MÅ ha nettbutikk? Er det berre å bruke 100 000,- på ein nettbutikk så får ein solgt masse
varer?
Påmelding og deltakarar:
Det vart oppretta eit enkelt påmeldingsskjema i Google Forms for påmelding til heile
kursrekkja. I tillegg har me oppretta skjema for drop-in påmelding til samtlege kursdagar.
Totalt meldte 35 personar seg på til heile kursrekkja, 15 i Fyresdal og 20 i Kviteseid. Ein trakk
seg etter kick-off så det har vore 34 deltakar gjennom heile kursrekkja fordelt på 30 ulike
verksemder. Totalt har me hatt 15 drop-in deltakarar gjennom kursrekkja: 2 på kick-off, 4 på
samlinga om nettsider og 9 på samlinga om sosiale medier.

Budsjett og finansiering
Det vart sett av 50 000,- til organisering og evaluering av Telemark Online Kafé i det
opphavlege budsjettet for ByR Vest-Telemark, arbeidspakke 5. Det vart og innvilga ei
tilleggsbevilgning frå arbeidsgruppa i WP 5 på kr. 100.000,- då det ikkje var mogleg å dekkje
inn kostnadane via deltakaravgift og opphavleg budsjettsum.
Budsjett og rekneskap:
Inntekter
Deltakaravgift (45 deltakarar,
deltakaravgift per pers: 2000,-)

Budsjett for gjennomføring
av samlingane

Drop-in deltaking

kr 66 000,00
kr 7 500,00

Bevilgning får WP 5

kr 50 000,00

Ekstrabevilgning frå arbeidsgruppe

kr 100 000,00

Sum inntekter
Utgifter
Enkel servering (100,- per pers per
samling)
Timeforbruk:
(Deltaking kafévert 950,- per time, 3,5
timar per samling + Organisering
workshop 2t per samling)
Kick off med Edison Wolfram
Andre føredragshaldarar
Marknadsføring mv.
Sum utgifter
Resultat

kr 90 000,00

Rekneskap for heile
prosjektet

kr 90 000,00

kr 235 500,00

kr 22 500,00

kr 24 275,00

kr 46 550,00
kr 10 000,00
kr 10 000,00
kr 89 050,00

kr 157 225,00*
kr 23 555,00
kr 1 577
kr 206 632,00

kr 950,00

kr 28 868,00

* summen inkluderer alt arbeid (både organisering, førebuingar og etterarbeid) knytt til arrangementet i
perioden frå 01.11.16 – 15.06.17. Budsjettet har kun tatt høgde for kostnadar knytt til sjølve gjennomføringa,
og ikkje etablering av konseptet og alt arbeid som måtte gjennomførast og i mellom samlingane.

Ein føresetnad for at budsjettet (som berre fokuserer på sjølve gjennomføringa av
samlingane) skulle balansere var at alle plassane for kursrekka vart fylt opp. Totalt var det 45
plassar fordelt på 20 plassar i Kviteseid og 25 plassar i Fyresdal. Hadde alle drop-in plassane
og blitt fylt opp (5 i Fyresdal og 5 i Kviteseid per samling) ville det ha betydd ei auka inntekt
på 25 000,-. Årsaka til at desse ikkje er med i budsjettet er at det var sentralt å halde desse
plassane opne til potensielle drop-in gjester og ikkje la seg freiste til å selje desse plassane til
heile kursrekka for å få auka inntekter. Dette er ei gruppe som er vanskeleg å rekruttere til ei
heil kursrekkje, men ei veldig viktig gruppe å gjere bevisste på dei digitale moglegheitene.

*Kommentarar til timeforbruk i rekneskapen:
• I rekneskapet har me teke inn alle kostnadar som er knytta til Vest-Telemark Online
Kafé, ikkje berre sjølve gjennomføringa av samlingane slik det er gjort i budsjettet.
• Det gjekk mykje meire timar til utvikling og naudsynte førebuingar enn først antatt. I
tillegg måtte ein god del av desse førebuingane gjerast dobbelt opp, altså på to ulike
stader og med dobbel personressurs.
• Rekruttering av deltakarar, føredragshaldarar og inspiratorar tok og mykje tid. I
tillegg var det naudsynt å kompensere ein del av føredragshaldarane økonomisk for
tapt arbeidsforteneste. Dette var det ikkje teke høgde for i budsjettet.
• Det synte seg arbeidskrevjande å marknadsføre ei slik kursrekkje. Me nytta FB,
nyheitsbrev og nettsider, i tillegg til mailar og informasjon i alle dei nettverk me har i
regionen. Me fekk og redaksjonell omtale i både TA og VTB. I og med at me og skulle
rekruttere deltakarar til drop-in plassar måtte me gjennom dei same rundane før
kvar enkelt samling.
• Oppfølging og dialog med både deltakarar og føredragshaldarar synte seg og vera eit
større arbeid enn fyrst antatt.
• Handtering av uføresette hendingar (som dømesvis avlysning av kafé same
morgonen som me skulle gjennomføre) bidreg og til at timeforbruket gjeng opp.

Marknadsføring
-

Det vart oppretta ei Facebook-side for Vest-Telemark Online Kafé (i skrivande stund
med 175 følgjarar). Her har me nytta nokre midlar til å betale for synliggjering av
innlegg med påmeldingsskjema.
Etter kursstart har sida fungert som ein kommunikasjonskanal med deltakarane og
for å profilere drop-in plassane.
Me har nytta nettverket til kafévertane og prosjektleiar samt nyheitsbrevlistene til
Telemark Næringshage, Fyresdal Næringshage og Vest-Telemark Næringsforum for å
spreie informasjon.
Redaksjonell omtale om kaféen har vore på trykk i TA og Vest-Telemark Blad. I tillegg
har kaféen vore presentert flerie gonger på FB-sida til Telemark Online.
Det har vore informert om drop-in plassar på alle samlingane –deltakarane har vorte
oppfordra til å ta med seg naboen.

Evaluering
Me gjennomførte ei nettbasert evaluering etter at siste kursdag var gjennomført den 13/6.
Følgjande kan oppsummerast frå denne:
Totalt 12 svar av 34. 58 % av dei som svarte deltok i Fyresdal, 42% i Kviteseid.
På spørsmål om kva for samling som har vore mest interessant rangerast samlingane som
følgjer (her kunne ein velgje meire enn eitt svaralternativ):
Sosiale media (84%)

Kick-off og digital strategi (41%)
Rett innhald til nettsida (41%)
Storytelling (25%)
Netthandel frå Vest-Telemark (0%)
På spørsmål om kva som var viktigast for deltaking svarar 58% at kurset vart arrangert i
nærleiken av bustad/arbeidsstad, og 42% at kurset vart arrangert på kveldstid. Ingen har valt
svaralternativet at kurset vart arrangert på dagtid. Av samtaler med deltakarane ser me at
den viktigaste føresetnaden for deltaking, uavhengig av stad og tidspunkt, er at kurset er
relevant.
Me ynskja og å kartlegge nytta deltakarane hadde av å delta på workshops. Heile 92% svarar
at det har vore nyttig å vera med på workshopane. Dersom det vert nye kurs har dei og svara
positivt på at ynskjer og å delta på framtidige workshops.
Majoriteten av dei som har svart på evalueringa, 84%, svarar at dei har knytta nye kontaktar
i løpet av kursgjennomføringa. Dette bekreftas og i dialog med deltakarar som ikkje har
delteke i evalueringa.
Me ser og, både av evalueringa og dialog med deltakarar, at fleire har møtt kvarandre i
etterkant av kursdagane og diskutert digital synligheit.
På spørsmål om det er ynskjeleg å delta i eit framtidig bedriftsnettverk med jamlege
samlingar om synligheit og digital strategi, svarar over 90% at det er aktuelt eller svært
aktuelt. På spørsmål om betalingsvilje ser me at den er relativt låg. Majoriteten meiner 500
kr per kursdag er max av det dei ynskjer å betale (dvs 2000 per kursrekkje i scenariet dei fekk
presentert).
Konklusjonen er at kursrekkja har vore svært godt motteke blant verksemdene. Deltakarane
har vore jamt over nøgde med både føredragshaldarane og tema som har vore gjennomgått.
Fleire ynskjer seg meir kursing, særleg i bruk av sosiale medier.
Når det gjeld sjølve gjennomføringa ser me at det har vore bra å kunne tilby same kurs på
ulike stader på ulikt tidspunkt. Dette er imidlartid ei særs ressurskrevjande
gjennomføringsform og er ikkje ein berekraftig måte å organisere ei eventuell framtidig
kursrekkje på.
Me ser og at betalingsviljen er relativt avgrensa blant verksemdene i regionen.

Vidareføring?
Prosjektleiar i Telemark Online, Anett Stabell, har vore med på 2 samlingar i Vest-Telemark
Online Kafé – både i Kviteseid og Fyresdal. Kafévertane og Annett har hatt god dialog
undervegs og det har og vore gjennomført eit møte for å diskutere ei framtidig løysing på
korleis denne type kursing i framtida kan tilbys verksemdene i Telemark. Me ser at eit
bedriftsnettverk kan vere løysinga, med ein dedikert og finansiert ressurs til å drive dette i
fortsettinga.

Det er ingen tvil om at det både er ynskjeleg og naudsynt for verksemdene å heve sin
digitale kompetanse. Dette er gode argument for ei vidareføring av kurset i ei eller anna
form. Me ser i alle fall at tema er særs aktuelt og kan gjerne tilbys som frittståande
temamøter i næringshagane i regionen om ein ikkje klarar å etablere ei heil kursrekkje.

