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Søknad – Byregion Fase 2 
 

Søknadsnr. 2015-0021 Søknadsår 2015 Arkivsak  

Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) 

Prosjektnavn "Vennskap bygges av delte gleder - ikke av delte bekymringer". 

   

Kort beskrivelse 

Institusjonell kapasitet og kultur  ble i fase I avdekket som den viktigste flaskehalsen for å skape flere 

arbeidsplasser, økonomisk vekst og regional utvikling. Partnerskapet vil derfor at en fase II skal 

handle om å utvikle en delingskultur. Det nye Partnerskapet ser infrastruktur og omstilling som 

viktige mulighetsvindu for samarbeid og økonomisk vekst. UNESCO-nominasjonen av Rjukan - 

Notodden til verdensarvlisten og Kongsberg som globalt industrilokomotiv spiller sentrale roller 

Prosjektbeskrivelse 

Prosjektet vil med omforente tema utvikle strategier og nettverksarenaer samt delta i det nasjonale 

nettverkssamarbeidet: Målsettingene er å skape flere arbeidsplasser i basisnæringer og 

besøksnæringer. Det ser ut til at strategisk kompetanse og en utviklet delingskultur er en 

minimumsfaktor i kommunene, samtidig som vi ser at næringslivet i en tid med store omstillinger og 

sterk konkurranse trenger til å inngå i sammenhenger som gir merverdi. Dette prosjektet vil lage 

strategier for styrking av vertskapsrollen og næringssamarbeid. Notodden kommune vil søke  

internasjonalt samarbeid i INTERREG programmet URBACT for slik å knytte europeiske strategier til 

prosjektet. Vi vil også se på en videreføring av Telemarksforsknings prosjekt "Stedsinnovasjon".  

Vi har valgt to gjennomgående tema som tilnærming for å skape flere arbeidsplasser i basisnæringer 

og besøksnæringer: Vertskapsrollen i næringsetablering og utvikling av strategier for bruk av 

Høgskolene i regionen og relevante norske forskningsmiljø.   

Basisnæringene i partnerskapet er mangfoldige, og dekker samlet sett viktige komponenter for 

videreutvikling av regionen. Prosjektet ønsker å se nærmere på basisnæringene sin rolle for å 

videreutvikle de tjenesteproduserende regionale næringene for slik å gjøre industrilokomotivene mer 

konkurransedyktige og for å styrke underleverandører gjennom samarbeid og FoU. Relevante 

regionale leverandørnæringer for disse lokomotivene trenger å utvikle en delingskultur for å bli så 

store at de utgjør en kritisk masse. 

Partnerskapet har store forventninger til Rjukan - Notodden på UNESCOs verdensarvliste, og allerede 

i dag ser vi at mange næringsaktører ønsker å delta.Prosjektet ønsker å etablere en nettverksarena 

for næringsaktører på områdene Opplevelsesnæring og Event- og Festival aktører. Hensikten er å 

fremme sunn konkurranse, omstilling og utvikling gjennom samhandling og deling. 

Kommunenes næringsapparat og planavdelinger har sentrale roller i tilrettelegging for 

næringsutvikling, men også innenfor de andre tema som er beskrevet. For styrking av relevante 

regionale næringer og for å finne bærekraftige synergier vil prosjektet gjennom næringssamarbeid 

utforske mulighetene for attraktiv hytteutvikling. I mange kommuner med svak befolkningsvekst vil 
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hyttebefolkningen over tid kunne spille sentrale roller i deler av regionen og være en ressurs også i 

perspektiv av næringsutvikling. 

Deltatt i fase 1 av Utviklingsprogrammet for byregioner: Ja 

I fase I fikk vi laget en samfunnsanalyse som bare dekker deler av det nye partnerskapet. Vårt 

hovedfokus i fase II er likevel så allment at vi  ikke trenger en ny helhetlig analyse. Det legges  med en 

oppsummering av analyser for det nye partnerskapet samt innspill til utviklingsområder. I tillegg 

legges ved samfunnsanalyser for Midt-Telemark, Vest-Telemark og Kongsbergregionen. 

Kontaktopplysninger 

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil 

Søker / 
Prosjekteier 

Notodden kommune 
Org.nr:938583986 

Teatergata 3 
3672 NOTODDEN 

- 

Kontakt-
person  

Bjørn Frode Moen 
 

Teatergata 3 
3672  NOTODDEN 

97053420 

Prosjekt-
leder 

John Terje Veseth 
 

Bygg 90 Næringsparken 
3672  NOTODDEN 

91357811 

 

Geografi 

604-Kongsberg, 807-Notodden, 822-Sauherad, 826-Tinn, 827-Hjartdal, 828-Seljord 

Spesifikasjon 

Bakgrunn 

Notodden og Tinn kommune har gjennom hele fase I i ByR programmet hatt næringssamarbeid i 

Kongsbergregionen som tilleggsarena og i mange av de analysene som er gjort blir regionen sett 

under ett. De samarbeidende kommunene var også deltagere i Telemarksforskning sitt prosjekt 

"Stedsinnovasjon" I perioden fram mot ny søknad og fase II har Byr programmet vakt økende 

interesse i nabokommunene. Søknad fra Byregion Notodden vil derfor i fase II omfatte følgende 

kommuner: Notodden, Kongsberg, Tinn, Hjartdal, Seljord og Sauherad. Bare Sauherad, Tinn og 

Notodden var med i fase I, men da i to forskjellige prosjekt. En ny oppsummerende samfunnsanalyse 

for et nytt partnerskap vil følge søknaden samt samfunnsanalyser for Midt-Telemark, Vest-Telemark 

og Kongsbergregionen. 

Prosjektmål 

Å samle resultat fra næringsutviklingsprosjekter som er gjennomførte og de som er aktive for å 

etablere en felles kunnskapsdatabase. 

Å etablere verktøy for strategisk kompetanseplanlegging i kommunene for å sikre dagens 

velferdstjenester, og samtidig styrke evnen til fornyelse av tjenester og arbeidsformer i regionen . 

Å etablere møteplasser for identifisering og initiering av tiltak for kompetanseutvikling og nye 

samarbeidsformer mellom lokomotivbedriftene og  regionale underleverandører. 

Å etablere en nettverksarena for opplevelsesnæringer, eventselskap og festivaler for slik å 

videreutvikle de etablerte internasjonale festivalene og se hvordan lokale festivaler og arrangement 

kan gjøres bærekraftige og stimulere til nye arrangement. 
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Å etablere samarbeidsarenaer med relevante høgskoler og forskningsmiljø. 

Å utvikle en delingsarena for kommunenes næringsapparat og planavdelinger. 

  

Å inngå aktivt i det nasjonale nettverkssamarbeidet 

Forankring 

Søknaden er utarbeidet av prosjekteier i samarbeid med kommunenes næringsapparat. Det 

forutsettes vedtak i alle kommunestyrer. Deler av partnerskapet er gjennom næringssamarbeid i 

Kongsbergregionen godt forankret ved eksisterende nettverk som videreføres parallelt med arbeidet 

i ByR prosjektet. 

Kommunestyrevedtak vil bli ettersendt innen oppsatt frist 18.juni 2015. 

Prosjektorganisering 

Notodden kommune er prosjekteier for ByR Notodden.  

Rådmenn i de samarbeidende kommunene er styringsgruppe 

Ordførere i de samarbeidende kommunene er referansegruppe 

Arbeidsgruppen består av næringsapparatene i de samarbeidende kommunene 

Prosjektet ledes av Notodden utvikling AS (NUAS) Prosjektleder har ansvar for framdrift og 

rapportering i prosjektet.  

Det etableres tilpassede utviklingsfora i hver av de samarbeidende kommunene. Utviklingsforumet 

bør bestå av ordfører, rådmann, planavdeling og næringsavdeling. Næringsapparatet får i dette 

forumet løpende politisk og administrativ forankring av prosjektet. 

Samarbeidspartnere 

Kongsbergregionen 

Telemark og Buskerud fylkeskommuner 

Høgskolen i Buskerud/Vestfold 

Høgskolen i Telemark 

Telemarksforskning i Bø 

Kongsberg næringsforum 

Innovasjon Norge 

NCE Systems Engineering i Kongsberg 

Verdensarvkoordinatorer i Telemark fylkeskommune, Tinn og Notodden 

Arrangører av events, festivaler og arrangører  
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Andre etter behov. 

Aktiviteter   

Delta i nettverkssamarbeidet i ByR programmet. 

Møte kommunenes næringsaktører som er relevante for tema i prosjektet for utvikling av en 

delingskultur. 

Etablere en nettverksarena for underleverandører til industrilokomotivene. 

Delta i kommunenes utviklingsfora for slik å sikre forankring og eventuelt foreta justering.  

Gjøre avtaler med miljø som kan være prosessveiledere for utvikling av en delingskultur. 

Utvikle en felles kommunikasjon og mediestrategi for formidling av prosjektet. 

Lage innspill til en felles næringsstrategi 

Bringe inn europeiske erfaringer ved deltaking i kunnskapsdelingsprogrammet URBACT 

Målgrupper 

Teknologiindustrien og opplevelsesindustrien 

Regionale utviklingsaktører samt politisk og administrative ledere i kommunene 

Kommunene og fylkeskommunene 

Allmennheten 

Resultat 

Prosjektet har utviklet en sterk delings- og utviklingskultur både i det offentlige og i næringslivet. 

Prosjektet har utviklet en åpen og sunn innbyrdes konkurranse for felles attraksjonskraft og regional 

økonomisk vekst. 

Prosjektet bidrar med strategiske innspill til kommunenes planstrategier. 

Effekter 

Prosjektet har etablert en delingskultur på tvers av regioner og dermed økt evnen til hurtigere 

omstilling i bedriftene og kommunene. 

Prosjektet har skapt optimisme i næringslivet gjennom utvikling av en delingskultur som evner å 

samhandle, dele og konkurrere samtidig. 

Prosjektet har gjort tilgjengelig den internasjonale kunnskapsfronten i regionen for omsetting til 

regionale fortrinn. 

Prosjektet har muliggjort en regional planstrategi. 

Mulige hindringer: 
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Kommunene i regionen er mest seg selv nok og makter ikke å løfte seg til en delingskultur med sunn 

konkurranse. 

Næringslivet får ikke forståelse for sine behov fra vertskommunene og regionen, og opplever ikke 

regionen som attraktiv for investering og utvikling. 

Politisk provinsialisme vanskeliggjør regional utvikling. 

Tids- og kostnadsplan 

Tidsplan 

 

Kostnadsplan/budsjett 

Tittel 2015 2016 2017 SUM 

Arbeid utført av partnerne   960 000   960 000   960 000  2 880 000 

Delta i nasjonalt nettverk   60 000   60 000   60 000   180 000 

Eksternkjøp   300 000   300 000   300 000   900 000 

Frikjøp av næringsaktører etc   40 000   40 000   40 000   120 000 

Prosjektledelse   340 000   340 000   340 000  1 020 000 

Stedsinnovasjonskonferanser x 6   300 000   300 000   300 000   900 000  

Sum kostnad 2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000 

Arbeidsinnsats fra partnere dagsats 4800,- og 200 utførte dagsverk per år totalt.  

Arbeid i prosjektgruppe, nettverkssamlinger og konferanser 

Bred deltagelse fra både politikk og næring i nasjonalt nettverk 

Vi ser på kjøp av prosessveiledning og evaluering som en videreføring av prosjektet "Stedsinnovasjon". Vi 

vurderer vårt prosjektet å være FoU arbeid. For at en kontrakt skal anses å være en FoU-kontrakt, må det 

foreligge et forsknings- eller utviklingselement og kan unndras offentlig utlysning noe vi mener vår søknad 

oppfyller. Hvis det ikke kan aksepteres skal vi selvsagt lyse ut på vanlig måte. Dette må avklares! 

Frikjøp overslaget er tentativt men vi tror det vil være nyttig 

Prosjektleder vil måtte bruke mye tid på lederskap i tillegg til å delta på fellesarenaer. Kostnad ca. 20% 

stilling. 

Stedsinnovasjonskonferanser to ganger i året to dagers samlinger med overnatting. 

Deltagelse i et URBACT prosjekt vil ikke finansieres av ByRegion prosjektet. 

 

«Kostnadene skal spesifiseres, jf. punkt 4 i Utlysningen» 

 

Finansieringsplan 

Tittel 2015 2016 2017 SUM 

Egenfinansiering arbeid   960 000   960 000   960 000  2 880 000 

Egenfinansiering frikjøp   40 000   40 000   40 000   120 000 

Tilskudd KMD  1 000 000  1 000 000  1 000 000  3 000 000  

Sum finansiering 2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000 

Samarbeidet mellom kommunene og næringsaktører m.v. vil trolig i noen sammenhenger ha behov for 

frikjøp. Det er viktig at kommunene tar denne kostnaden. 

 

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

Dokumentnavn Filstørrelse Dato 

ByR Notodden oppsummering Fase II.pdf   43 560 29.04.2015 

Gantt-prosjektplanlegger ByReg fase II.xlsx   16 388 29.04.2015 

Regional analyse Kongsbergregionen 2013.pdf  1 535 241 29.04.2015 

Regional Analyse Midt-Telemark.pdf  1 899 627 29.04.2015 

Regional Analyse Vest-Telemark.pdf  1 894 041 29.04.2015 

Regional Analyse Øst-Telemark.pdf  1 905 248 29.04.2015 

 


