
 

 

Utviklingsprogram for byregioner - Fase 2:  Rapportering pr. 15.02.2016 

 

Midt-Telemark regionen 

 
Beskrive eventuelle organisatoriske endringer i forhold til prosjektplanen 
Høgskolen i Sørøst-Norge har gått inn som partner til eierkommunene Bø, Sauherad og Nome og har 
dermed en plass i styringsgruppen. Bent Gurholt, daglig leder av Midt-Telemark næringsutvikling, 
sitter også i styringsgruppen sammen med eiere på vegne av bedrifter i Midt-Telemark. 
 
Evt. presisering av mål for prosjektet 
Prosjektmål 
Innovasjon- og kunnskapsdeling mellom næringsliv, kommunene, 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, samarbeid, 
økonomisk samspill og delingskultur mellom næringsliv, Høgskolen i Sørøst-Norge, videregående 
skoler og kommunene. Målet er å skape en god innovasjon og vekstkultur i regionen. 
 
Effektmål 
Økt samspill mellom næringsliv, Høgskolen i Sørøst-Norge(HSN), videregående skoler og 
kommunene 
skal føre til: 
• Økt kompetanse hos ledere og ansatte i bedrifter og kommunene 
• Økt kjennskap til tilgjengelige kunnskapsmiljøer i regionen 
• En bedre kultur for deling og samarbeid 
• Økt nytenking og utvikling i næringsliv, offentlig sektor og FOU/undervisningsmiljø 
• Styrke HSN som en utviklingspartner for regional utvikling og næringsutvikling i Midt-Telemark 
 
Resultatmål 
• 150 nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser i regionen i løpet av en 5-års periode 
Med kompetansearbeidsplasser menes arbeidsplasser hvor arbeidstaker har minimum 3 år med 
høyere utdanning. Tallene hentes fra SSB 
• Minst 20 bedrifter i Midt-Telemark inngår i nettverk med HSN 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 HSN eller videregående skoler som 
kunnskapsleverandører 
• Studiested Bø utvikles som et foretrukket kontaktpunkt til akademisk kompetanse for næringsliv 
og regionale aktører. 
 
Beskrivelse av aktivitetene fram til nå 
Planlagte aktiviteter i prosjektet Reelt utført 
 
HA 1 Planlegge 
Etablere prosjektorganisasjon, formell prosjektplan og bemanning. Engasjere ekstern bistand til 
aktuelle oppdrag. Prosjektplan er ferdigstilt og prosjektleder for hovedprosjektet er engasjert fra 
det regionale næringsutviklingsselskapet. 
Det er også engasjert egen prosjektleder for ett av delprosjektene - Kompetansedeling. Prosjektleder 
er til daglig ansatt ved høgskolen i Sørøst-Norge. 
 



 

 

HA 2 Oppstartsmøte 
Samle alle prosjektdeltagere for å drøfte overordnede føringer for prosjekter og milepæler. Det er 
gjennomført 2 styringsgruppemøter med drøfting av prosjektmål, økonomi, beslutningspunkter og 
delprosjekter. Møteprotokoller foreligger. 
 
HA 3 Mobilisere 
Gjennomføre work shops for de ulike temaene som vi ønsker å ta tak i for å etablere felles mål og 
eierskap til strategiene. Det er gjennomført en 2 dagers work shop i forstudiet – Demola. Deltagere 
fra næringsutviklingsapparat, Ungt entreprenørskap, høgskole, bedrifter, studentbedrifter, 
Innovasjon Norge, kommuner og fylkeskommune var representert. Det er gjennomført 
oppstartsamling i delprosjekt – Kompetansedeling. Representanter fra bedrifter, 
næringsutviklingsselskap, høgskole og videregående skoler var representert. 
 
HA 4 Delrapporter 
Utarbeide delrapporter på de ulike temaer gjennom arbeid i arbeidsgrupper Det foreligger en 
forstudierapport fra Demola. Det foreligger møteprotokoller fra arbeidsgruppemøter og 
styringsgruppemøter. 
 
HA 5 Politisk prosess 
Samarbeid mellom kommuner om regional utvikling krever politiske prosesser og politisk enighet. 
Midt-Telemarkrådet er et politisk organ som fungerer som styringsgruppe for prosjektet. Ved 
fremlegging av delrapporter involveres bredere politiske grupper som Midt-Telemark tinget eller 
felles kommunestyre. Årlige rapporter om prosjektet behandles sammen med årsmelding for 
næringsutviklingsarbeidet. Prosjektleder og prosjektansvarlig har deltatt på rådsmøter for å 
informere om prosjektet. 
Det er lagt halvårsplaner ut prosjektperioden for rapportering på status, prosjektmatrise og 
delprosjekter. Hvert år i desember blir det også framlagt forslag til årsrapport på prosjektet. Viser til 
beslutningspunkter under Prosjektstyring og oppfølging i prosjektplanen. 
 
HA 6 Konklusjoner 
På bakgrunn av arbeid i work shop og delrapporter med forslag konkluderes med forslag til 
strategier og videre arbeid. Det foreligger ingen konklusjoner foreløpig. Det forventes konklusjon på 
forstudie Demola i slutten av februar 2016 og forstudie Kompetansedeling 15. juni 2016 
 
HA 7 Planlegge 
Hva skal konklusjonene brukes til? Planlegge iverksetting av forslagene Det foreligger ingen planer 
for iverksetting ettersom vi ikke har avsluttet forstudiene. 
 
HA 8 Nasjonal kunnskapsdeling 
Delta på Distriktssenterets samlinger. Motta statlig styringssignal og erfaringsdeling Prosjektleder 
deltok på nettverkssamlingen i september 2015. Prosjektansvarlig og prosjektleder deltok på 
nettverkssamling i februar 2016. 
 
HA 9 Rapportere 
Sluttrapporten skal inneholde oppsummering av delrapportene. Ikke påbegynt 
 
HA 10 Sluttmøte 
Presentasjon av hovedrapport og plan for iverksetting av forslagene Ikke påbegynt 
 
 
 



 

 

Vurdering av framdriften i arbeidet i forhold til prosjektplanen 
Fremdriften i prosjektet går som planlagt. Vi har etablert prosjektorganisasjon og startet to 
forstudier som initiativ for å nå målene våre i prosjektplanen. Vi bruker PLP som styringsverktøy og 
kommer fortløpende til å gjøre vurderinger på om prosjekter vil videreføres til neste prosjektfase.  
Noen av resultatmålene vi har satt oss er ambisiøse og det har derfor vært viktig for oss at partene 
(HSN, videregående skoler, næringsliv og kommuner) tar et eierskap tidlig i delprosjektene. Alle 
parter har en rolle i styringsgruppe eller delprosjektene pr. januar 2016.  


