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Søknad – Byregion Fase 2
Søknadsnr.

2015-0010

Søknadsår 2015

Støtteordning

Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017)

Prosjektnavn

Byregion Midt-Telemark

Arkivsak

Kort beskrivelse
Skape en god vekstkultur i Midt-Telemark gjennom innovasjon- og kunnskapsdeling mellom
næringsliv, høgskole og videregående skoler.
Gjøre høgskolesenteret Bø til en motor for ny vekst og utvikling i regionen.
Prosjektbeskrivelse
Innovasjon- og kunnskapsdeling mellom næringsliv, høgskole og videregående skoler.
Høgskolesenteret Bø som motor for ny vekst og utvikling i regionen.
Det skal innarbeides prosesser som løpende sikrer styrket og vedlikeholdt kunnskap, samspill og
delingskultur mellom næringsliv, Høgskolen i Telemark, videregående skoler og kommunene.
Deltatt i fase 1 av Utviklingsprogrammet for byregioner: Ja
Det er utarbeidet strategisk næringsplan som nå er vedtatt i alle kommuner.
Det er også utarbeidet handlingsplan for 2015 som skal til politisk behandling i kommunene før
sommeren.

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier

Bøgata 67
3800 BØ I TELEMARK

-

Kontaktperson

Bø Kommune (på vegne av MidtTelemarkrådet)
Org.nr:962 276 172
Bent Gurholt /Midt-Telemark
Næringsutvikling AS

Kyrkjevegen 6
3800 BØ I TELEMARK

932 40 080

Prosjektleder

Midt-Telemark Næringsutvikling
AS v/Bent Gurholt

Kyrkjevegen 6
3800 BØ I TELEMARK

932 40 080

Geografi
819-Nome, 821-Bø, 822-Sauherad

-1-

RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

Spesifikasjon
Bakgrunn
I løpet av 2014 – fase 1 – er det gjennomført prosesser mellom kommuner, kompetanseinstitusjoner
og næringsliv i Midt-Telemark med sikte på å lage en ny strategisk næringsplan for regionen.
I denne planen er det valgt ut hovedsatsinger som regionen mener er strategisk viktig å arbeide
videre med for å utløse ytterligere vekst i arbeidsplasser i våre kommuner.
Gjennom nærings og samfunnsanalyser, workshop med næringslivsrepresentanter,
spørreundersøkelser og dybdeintervjuer med nøkkelpersoner fra næringslivet har vi avdekket
følgende flaskehalser for dynamisk arbeidsplassutvikling i Midt-Telemark – og som er mulig å gjøre
noe med.
1) Mellom næringslivet, Høgskolen i Telemark, videregående skoler og kommunene er det:
• Et svakt samspill som fører til svakere utviklingskraft og svakere arbeidsplassvekst enn det som
ville ha vært mulig.
• Få arbeidsplasser innen privat tjenesteytende næring med krav til høyere utdanning sett i forhold
til antall utdanningsplasser i regionen og utdanningsnivået i befolkningen.
• For lite kunnskap om hverandre, og det fører til at muligheter for utvikling og arbeids-plassvekst
ikke blir oppfattet.
• Svak kultur for deling og samarbeid der vi heier på hverandre og naboen, og det fører til
manglende stimulans til nytenking og utvikling i næringsliv, offentlig sektor og
FOU/undervisningsmiljø.
2) Bedrifter er usikre når de skal rekruttere ny kompetanse. Dette gjelder særlig med hensyn til
holdninger og egenskaper som trengs i utvikling og nyskaping. Dette er også holdninger som
gjenkjennes i offentlig sektor og FOU/undervisningsmiljøer. Vi har alle behov for å utvikle en sterkere
kultur for nytenking og vekst.
Midt-Telemark er et kompetansesenter i Telemark med Høgskolen i Bø (1800 studenter), Bø
videregående skole og Nome videregående skole med avdelingene Lunde og Søve. Utdanningsnivået
i befolkningen er høyt, men tallet på arbeidsplasser i kompetansekrevende arbeidsplasser er
uforholdsmessig lavt. Resultatene i samfunnsanalysen tilsier at det ligger et stort potensiale i å
redusere flaskehalsene som i dag hindrer samarbeid mellom kompetansemiljøa og næringslivet.
Prosjektmål
Det skal innarbeides prosesser som løpende sikrer styrket og vedlikeholdt kunnskap, samspill og
delingskultur mellom næringsliv, Høgskolen i Telemark, videregående skoler og kommunene. Det vil
også være naturlig å se på frivillige aktører og Fylkeskommune som samarbeidspartnere i enkelte
prosesser.
Målet er å skape en god vekstkultur i regionen.
Følgende prosesser skal inngå i arbeidet:
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• Utnyttelse av anvendte forskningsmuligheter i samspill mellom offentlig forvaltning,
næringsliv og FoU/utdanningsmiljø (Bachelor, master og PhD).
• Videreutvikling av innovasjonsstudiet i samspill mellom næringslivet og Høgskolen i
Telemark.
• Utvikling av fagkurs, lederutvikling og sertifiseringer for næringslivet (inkludert digitale kurs og
tester) i samarbeid mellom høgskole og videregående skoler.
• Etablere system, struktur og kultur for kunnskapssamarbeid i kunnskapspark og næringshager
gjennom forpliktende avtaler.
• Styrking av samhandling, samarbeid og økonomisk samspill mellom aktørene i Midt-Telemark.
• Internasjonalisering av kunnskapsmiljø.
Forankring
Prosjektspesifikasjon er politisk behandles i samarbeidskommunene, formannskap eller
kommunestyrer. Midt-Telemarkrådet tilrår til kommunene.
Satsningsområdet i byregion Midt-Telemark er forankret i SNP kapittel 4. (ref. vedlegg)
Prosjektorganisering
Prosjektet eies av Midt-Telemarkrådet på vegne av Bø, Nome og Sauherad kommuner sammen med
Høgskolen i Telemark.
Eierne oppnevner en styringsgruppe som består av rådmennene, dekan/administrasjonssjef ved AF –
Høgskolen i Telemark og representant fra næringslivet. Det etableres i tillegg en eller flere
prosjektgruppe(r) som settes sammen med tverrfaglig kompetanse fra kommunene og videregående
skoler, næringsliv – og høgskolen.
Regionrådssekretær oppnevnes som prosjektansvarlig (PA) med ansvar for å rekruttere prosjektleder
og rapportere resultat overfor eierne.
Midt-Telemark Næringsutvikling har rollen som prosjektleder.
Byregionnettverket vil bli brukt som en samarbeidspartner i forhold til erfaringsutveksling og
nettverksbygging i prosjektet.
Samarbeidspartnere
Nome- og Bø videregående skole
Næringslivet (Bransjer som er prioritert i SNP) - Ref. vedlegg
Regional forvaltning i Telemark
Aktiviteter
Dette er tenkt som et 3 årig utviklingsprogram med klare overordna målsettinger som er målbare
både for resultatmål og prosjektmål. Med kommunene som hovedeiere er det viktig at
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rapporteringen kommer inn sammen med årsrapportering for øvrig næringsutviklingsarbeid og
interkommunalt samarbeid. Det skal derfor utarbeides statusrapport for samtlige målområder for
hvert årsskifte, samt årlige sluttrapporter for å ivareta KMD sine rapporteringslinjer i programmet.
• Utnyttelse av anvendte forskningsmuligheter i samspill mellom offentlig forvaltning,
næringsliv og FoU/utdanningsmiljø (Bachelor, master og PhD)
• Videreutvikling av innovasjonsstudiet i samspill mellom næringslivet og Høgskolen i
Telemark
• Utvikling av fagkurs, lederutvikling og sertifiseringer for næringslivet (inkludert digitale kurs og
tester) i samarbeid mellom høgskole og videregående skoler.
• Etablere system, struktur og kultur for kunnskapssamarbeid i kunnskapspark og næringshager
gjennom forpliktende avtaler.
• Styrking av samhandling og samarbeid mellom aktørene i Midt-Telemark, også med tanke på
økonomisk samspill.
• Internasjonalisering av kunnskapsmiljø.
Målgrupper
Næringslivet i Midt-Telemark
Lokalsamfunnet
Uteksaminerte kandidater fra videregående- og høgskole.
Høgskolen i Telemark og de videregående skolene i regionen.
Kommunene
Resultat
• 150 nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser i regionen i løpet av en 5-års periode.
• Minst 20 bedrifter i Midt-Telemark inngår i nettverk med Høgskolen i Telemark om
studentarbeid i eksisterende arbeidsplasser.
(Praksisplasser, mentorordninger, studentoppgaver og trainee)
• Minst 50 bedrifter årlig deltar på kurs eller kompetansehevingstiltak for egne ansatte
eller ledere – med kompetansemiljøer fra Høgskolen i Telemark eller videregående skoler som
kunnskapsleverandører.
• En sterkere stilling i fylket for Høgskolen i Telemark.
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Effekter
Økt samspill mellom næringsliv, Høgskolen i Telemark, videregående skoler og kommunene skal føre
til:
• Flere arbeidsplasser.
• Flere bedrifter i nettverk med HiT om studentarbeid i eksisterende arbeidsplasser.
• Økt kompetanse hos ledere og ansatte i bedrifter.
• Økt kunnskap om tilgjengelige kunnskapsmiljøer i regionen.
• En bedre kultur for deling og samarbeid der vi heier på hverandre og naboen.
• Økt nytenking og utvikling i næringsliv, offentlig sektor og FOU/undervisningsmiljø.
• Mer knoppskyting i næringslivet.

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan

Kostnadsplan/budsjett
Tittel
Arbeid utført av partnerne *)
Eksternkjøp **)

2015

2016

2017

SUM

800 000
1 100 000

800 000
1 100 000

800 000
1 100 000

2 400 000
3 300 000

Sum kostnad
1 900 000
1 900 000
1 900 000
5 700 000
*) Dagsats 4700 kr gir 170 utførte dagsverk av partnerne gjennom møter, nettverkssamlinger, workshops og
deltakelse i andre prosjektaktiviteter årlig. Dette fordeler seg på alle tre kommunene og alle institusjonene
samt næringslivsrepresentanter.
**) Eksternkjøp kan være både innleie av konsulenter, FOU eller ansettelse av prosjektressurser.
«Kostnadene skal spesifiseres, jf. punkt 4 i Utlysningen»
Finansieringsplan
Tittel
Egeninnsats fra partnerne
Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
Kommunene
Sum finansiering

2015

2016

2017

SUM

800 000

800 000

800 000

2 400 000

900 000
200 000

900 000
200 000

900 000
200 000

2 700 000
600 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

5 700 000

«Byregionens egenfinansiering skal spesifiseres, jf. punkt 4 i Utlysningen»
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Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

Bekreftelse HiT.pdf
Bekreftelse VGS.pdf
Kommunestyrevedtak.pdf
Milepælsplan.pdf
Næringsmonitor.pdf
Oppsummering intervju til SNP.pdf
Prosjektplan_MT.pdf
Regional Analyse MT.pdf
SNP_MT.pdf

186 424
209 518
82 140
190 239
590 329
357 206
550 687
1 899 627
482 737
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28.04.2015
22.04.2015
22.04.2015
24.04.2015
24.04.2015
27.04.2015
29.04.2015
22.04.2015
28.04.2015

