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Møtebok frå førre møte
Tilknytningsgebyr for vatn og avløp - sjølvkostprinsippet

fly/Me

>
SIVILOMBUDSMANNEN

Knut Olsen
knut.tax@gmail.com

Vår referanse

Deres referanse

2018/4008

Tilknytningsgebyr

Henvendelsen

Elisabeth Fougner

19.12.2018

korrespondanse,

sist brev 29. oktober

gjelder Vinje kommunes

2018

herfra.

regelverk for beregning

for vann og avløp § 2-2 (Forskrift

13.12.2012
gebyret

Dato

for vann og avløp —selvkostprinsippet

Vi viser til tidligere

tilknytning

Vår saksbehandler

av engangsgebyr

om vass—og avløpsgebyr,

nr. 1310). Du skriver at det er i strid med selvkostprinsippet,

beregnes på grunnlag av bostedets

størrelse.

for

Vinje kommune,
og derved ulovlig, at

Du viser til at det koster like mye å

knytte vann og avløp til en stor hytte, som til en liten hytte.
Sakens dokumenter
At beregning

er innhentet

av tilknytningsavgift

selvkostprinsippet

fra Vinje kommune
på grunnlag

er bl.a. uttrykkelig

og vurdert

sammen med klagen.

av bygningsarealet

fastslått

av Høyesterett.

ikke er i strid med

l sak inntatt

i Rt. 1997 s. 374

uttales det:
«Jeg finner det klart av det ikke er i strid med lov om vann- og kloakkavgift
rammeforskriftene,

at tilknytningsavgiften

synes tvert imot å ha vært klart forutsatt
Gjennomgangen

beregnes etter bygningens

derfor ikke funnet tilstrekkelig
Saken er med dette

avsluttet

areal,

. Det

at det ville bli gitt regler med slikt innhold.»

av saken har ikke gitt holdepunkter

kunne føre til kritikk av Vinje kommunes

eller

konklusjon

for at nærmere

undersøkelser

herfra vil

om ikke å ta klagen din til følge. Vi har

grunn til å gå videre med saken.
her.

For ombudsmannen

Ingeborg Skonnord
seniorrådgiver
Elisabeth Fougner

seniorrådgiver

Besøksadresse: Akersgata 8 l Postadresse:
Telefon: 22 82 85 00 l Grønt nummer:

Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo l Organisasjonsnummer:

974 761 270

800 80 039 l Faks: 22 82 85 11 l postmottak@sivilombudsmannen.no

sivilombudsmannenno
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Vinje kommune
Økonomi, plan og utvikling

Arkiv saknr:
Løpenr.:
Arkivkode:
Utval
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
11.04.2019

2019/636
8101/2019
150

Utval Saksnr
19/16

Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik

Forvalting av særavtale- og konsesjonskraft
Vedlegg:
1 Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft
2 Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft
3 Avtale om disponering av konsesjonskraft
Bakgrunn:
Hausten 2017 fremma rådmannen ei sak om forvalting av særavtale- og konsesjonskraft.
Kommunestyret vedtok 16.11.2017:
1.

2.

Forvalting av konsesjonskraft og særavtalekraft skal frå 1. januar 2018 skje i høve til § 3.2. i den
inngåtte avtale om disponering av konsesjonskraft i Telemar der Vinje kommune er avtalepart (8kommunersavtala). Det betyr at forvaltinga skjer gjennom konsesjonskraftstyret.
Dette er ei prøveordning for 2018 og 2019.

Det er no ønskeleg å evaluere avtala og avgjere om ein skal fortsette denne ordninga eller
finne ei anna løysing. Ei avklaring er også viktig i høve KKST sin prissikringsstrategi.
Vurdering:
Saka som blei handsama av kommunestyret 16.11.2017 ligg som vedlegg til denne saka.
Saka i 2017 var basert på ei sak om sama tema frå 2015. I desse to sakane går det fram at
Vinje kommune ville hatt støre utbytte ved å legge volumet inn til forvaltning hos
Konsesjonskraftstyet i Telemark (KKST). Samstundes har KKST vedteke ein sikringsstrategi
som gjer at inntekta framover i tid er sikra.
Innan 1. desember kvart år må Vinje kommune melde inn til Statkraft kor mykje særavtaleog konsesjonskraft som skal takast ut for kommande år. Kommunen har over fleire år no tatt
ut all tilgjengeleg særavtalekraft, samt noko konsesjonskraft. Totalt for 2018 melde ein om
utak av 138 952 MWh, dette volumet blei lagt til grunn i årsbudsjett 2018. Ut frå dette og
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forventa pris på det tidspunkt årsbudsjett 2018 blei lagt la ein inn ei venta inntekt for 2018.
Inntekta blei justert opp i 1. og 2. tertial, i tråd med prognose frå KKST.
Hausten 2018 justerte KKST ned forventa forbruk i Vinje til 136 236 MWh, utan å ha dialog
med kommunen. Denne justeringa førte også til ned justering av Vinje sin deil av inntektene.
Plan- og økonomisjefen kontakta kraftlaga for å kontrollere om ei slik ned justering var i tråd
med venta forbruk i 2018. Både Rauland kraftforsyningslag og Vest-Telemark kraftlag kunne
rapportere om auka forbruk i konsesjonsområde, og venta høgare forbruk enn det ein venta
hausten 2017 for 2018. Dette blei tatt opp med dagleg leiar i KKST, som skulle tatt saka opp
med styret. Vinje sitt syn blei den gang uansett ikkje tatt til følje. Rådmann i Vinje valde å
ikkje å ta omsyn til revidert budsjett frå KKST ved siste sluttjustering av budsjettet for 2018,
da det ville ført til unødige kutt i drifta. Kraftinntektene er med på å legge føringar for drifta
i kommunen, det er derfor viktig med god dialog og samarbeid rundt budsjett og justeringa
av budsjett.
Kraftlaga har rapportert om eit forbruk på 140 519 MWh for 2018. Altså høgare enn prognosa
ein la til grunn frå kommunen si side, og vesentleg høgare enn justeringa KKST gjorde i sitt
reviderte budsjett for 2018. Ei slik justering får store konsekvensar for kommunen og kan
føre til at det blir satt inn tiltak for å redusere drifta som ikkje er reelle. Våren 2019 har KKST
gått tilbake på dette punktet og vedteke at ein skal ta omsyn til forbruksprognose frå
kommunane, når desse er grunngjeve. Det er bra styret har gått tilbake på dette, men det
opplevast som tungrodd når saker som dette må gå via styret før Vinje sitt syn blir tatt
omsyn til. Inntekt frå sal av særavtale- og konsesjonskraft er midlar kommunen kan nytte
fritt. Vinje kommune er avhengig av at budsjettet er så reelt som råd og at justeringar blir
gjort ut frå faglege argument og i dialog med kommunen, slik at ein har høve til å justere
drifta etter dette. Tett og god dialog er her viktig.
I Vinje blir det arbeida med ulike næringsetableringar og nokon av desse fell under
definisjon alminneleg forsyning. Det betyr at Vinje i framtida kan ta ut ein større del av
konsesjonskrafta enn i dag, dersom desse blir realisert. Før ein la volumet inn i KKST var det
avtaler med kraftlaga om forvalting av krafta. Desse avtalene fungerte godt og ein hadde/har
ein god dialog med kraftlaga. Rådmannen rår derfor til at ein tek kontakt med kraftlaga og
andre aktørar om forvalting av kraft relatert til alminneleg forsyning. Dersom ein går inn for
ein slags sikringsstrategi er det viktig at Vinje kommune har høve til å påverke det som gjeld
vår portefølje, både når det gjeld mengde og pris.

Rådmannens framlegg til vedtak:
Vinje kommune avsluttar ordninga med forvalting av særavtale- og konsesjonskraft
gjennom Konsesjonskraftstyret i Telemark frå 2020. Formannskapet får fullmakt til å
inngå avtale med annan forvaltar.
Rådmannen, 03.04.19
Jan Myrekrok, rådmann /s/
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Vinje kommune
Økonomi, plan og utvikling

Arkiv saknr:
Løpenr.:
Arkivkode:
Utval
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato

2017/1637
20998/2017
150

Utval Saksnr

Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik

Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft
Vedlegg:
1 Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft
2 Avtale om disponering av konsesjonskraft
3 Sak - Vinje kommune
Dokument i saka:
Bakgrunn:
Hausten 2015 fremma rådmannen ei sak om forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft.
Framlegg til vedtak var at: «Forvalting av konsesjonskraft og særavtalekraft skal frå 1.
januar 2016 skje i høve til § 3.2 i den inngåtte avtale om disponering av konsesjonskraft i
Telemark der Vinje kommune er avtalepart (8-kommunersavtala). Det betyr at forvaltinga
skjer gjennom Konsesjonskraftstyret. Dette er ei prøveordning for 2016 og 2017.» Saka blei
utsett av formannskapet 29.10.2015.
Eit av argumenta for å utsette saka var forhandlingane om ny særavtale med Statkraft.
Avtala er no fornya og signera. I løpet av 2017 har ein måtta justere ned inntekter frå kraftsal.
Nedgangen har direkte innverknad på kva ein har disponibelt til tenesteproduksjon, og
korleis ein vel å handtere dette har budsjettkonsekvensar for Økonomiplan 2018 - 2021.
Signala på Formannskapets budsjettseminar gjer at administrasjonen fremjar saka på ny.
Vinje kommune må melde sitt uttak for 2018 innan 1. desember, og ein kan difor ikkje
avvente budsjettvedtaket medio desember.
Vurdering:
Saka som blei handsama av formannskapet 29.10.2015 ligg som vedlegg til denne saka.
Argumentasjon frå 2015 gjeld fortsatt, derfor er det berre tilleggsopplysningar som kjem
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fram i denne. I saka frå 2015 har ein tatt for seg åra 2012 tom 2014, med eit estimat for 2015.
Av tabellen under går det fram kva for gevinst ein ville hatt pr. år ut frå forbrukstala (målt
forbruk pr. år inkl. tap):

Oppnådd pris KKST kr/MWh
Salgspris i Vinje kr/MWh
Diff. Kr/MWh
Forbruk i MWh
Gevinst i NOK

2015
294
159
135
130 167
17 606 163

2016
249
233
16
136 270
2 119 677

Som ein kan sjå av tabellen ville Vinje kommune hatt mykje att også dei to siste åra for å
legge heile volumet inn til KKST. Det er mange risikofaktorar i kraftmarknaden, så det er
vanskeleg å sei kva for utfall det eventuelt vil få framover i tid.
Elles vil rådmannen peike på at dagens omsetningsmåte ikkje har medført lik pris i til
abonnentane i kommunen, ettersom RK utnyttar høvet til å leggje på 2 øre/kWh, medan VTK
har avstått frå dette. Endra omsetningsmåte vil reelt sett heller ikkje endre straumprisen til
sluttbrukarane i Vinje samanlikna med den praksisen som har vore følgt dei seinare åra,
dersom ein ikkje skulle oppleve lengre periodar med svært høg straumpris vinterstid.

Rådmannens framlegg til vedtak:
1. Forvalting av konsesjonskraft og særavtalekraft skal frå 1. januar 2018 skje i høve
til § 3.2 i den inngåtte avtale om disponering av konsesjonskraft i Telemark der
Vinje kommune er avtalepart (8-komunersavtala). Det betyr at forvaltinga skjer
gjennom Konsesjonskraftstyret.
2. Dette er ei prøveordning for 2018 og 2019.
Rådmannen, 15.10.17
Jan Myrekrok, rådmann /s/
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Vinje kommune
Økonomi, plan og utvikling

Arkiv saknr:
Løpenr.:
Arkivkode:
Utval
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato

2015/2106
18241/2015
150

Utval Saksnr

Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik

Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft
Vedlegg:
1 Avtale om disponering av konsesjonskraft
2 Sak - Vinje kommune
Dokument i saka:
1 Avtale om disponering av konsesjonskraft
Bakgrunn:
Gjennom budsjetthandsaminga for 2015, og dei to tertialrapportane gjennom kalenderåret,
har ein sett at kommunens driftsinntekter frå kraftsal har gått kraftig ned. Nedgangen har
direkte innverknad på kva ein har disponibelt til tenesteproduksjon, og korleis ein vel å
handtere dette har budsjettkonsekvensar for Økonomiplan 2016 - 2019. Administrasjonen
fremjar difor ei eiga sak der ein tek ein gjennomgang av måten ein omset krafta på,
utviklinga i innkjøpspris, og alternativ framover. Vinje kommune må melde sitt uttak for
2016 innan 1. desember, og ein kan difor ikkje avvente budsjettvedtaket medio desember.
Vinje kommune har inntekter frå sal av konsesjonskraft gjennom «Avtale om disponering av
konsesjonskraft» (KKST). I tillegg har kommunen inntekter frå sal av særavtalekraft til
alminneleg forsyning. For 2015 tar kommunen ut all tilgjengeleg særavtalekraft, samt noko
ordinær konsesjonskraft til dette formålet. Pris for særavtalekraft er lågare enn pris for
konsesjonskrafta. Salsprisen for konsesjons-/særavtalekraft blei sett til månadsmiddel
spotpris Kristiansand – 10%, med eit golv på 100 kr/MWh og eit tak på 450 kr/MWh for
inneverande år. Etter budsjettet for 2015 blei vedteken har spotprisane vore atskillig lågare
enn prisen som blei lagt til grunn den gong. Det har resulter i at vi har måtta justere ned
inntektsprognosen to gonger hittil i år.
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Vurdering:
Pris på særavtale- og konsesjonskraft

Det har vore ein kraftig auke i innkjøpspris for konsesjonskrafta, så eige tabell. Adm., drift
og vedlikehaldskostnadane for Vinje kraftverk har auka frå 32,1 mill til 77,6 mill. Det gjev
store utslag i pris. Prisen på konsesjonskraft og særavtalekraft kjem først på hausten året
etter ein har meldt om uttak av krafta. Det kjem av at Statkraft ikkje har sine sjølvkostkalkyler klare før dei har avslutta årsrekneskapen. Av denne grunn er vi blitt samde med
Statkraft og KKST at vi får ta ut frå den konsesjonen som er rimelegast for Vinje kommune,
og at dette fastsettast når prisene er klare. Måten Statkraft priser krafta på gjer det vanskeleg
å budsjettere med rett pris og dermed en faktor til usikkerhet når det gjeld både utgifts- og
inntektssida.

2013

2014

Auke

%

Vinje
Songa

9,4
10,47

15,03
10,66

5,63
0,19

59,89
1,81

Kjela
Særavtala

18,43
4,93

17,89
5,02

-0,54
0,09

-2,93
1,83

Spotpris

Det er vanskeleg å budsjettere inntektene frå krafta grunna store variasjonar i marknadsprisene. Prisane i kraftmarknaden har av ulike grunner vore låge i år, og marknaden priser
også krafta framover i tid lågt.

Historiske prisar oktober 2013 tom september 2015 månad for månad.

Det er fleire faktorar som har innflytelse på fastsetting av spotpris, slik som tilbod/
etterspurnad (inkl. import/eksport), magasinfylling, EURO-kurs, med meir. Pr veke 40 var
magasinfyllinga 92,7%, noko som er godt over snitt for perioden 1990-2014.
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Dei langsiktige prisane er ekstremt påverkeleg av værsituasjonen her og nå, og det er noko
av forklaringa på dei låge prisane framover i perioden. Tabellen under syner spotprisar for
område Kristiansand hittil i år, og prisprognose for dei siste månadene i 2015 (ut frå dei
prisane ein kan selje krafta til i marknaden pr veke 40).

Pris i kr/MWh - 2015
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00

Krafta omsettas i EURO på Nordpool, slik at prisane også er påverka av valutakursen. Frå 1.
nov 2013 og fram til i dag har det vore relativt store svingingar i EURO-kursen. Sjå figur
under for utviklinga det siste året.

Pris til sluttbrukar

Kraftlaga legg på 20 kr/MWh på pris til sluttbruker. Tabellen under illustrere prisutvikling
for sluttbruker samanlikna rein spotpris ved:
 Dagens regime spotpris – 10% med golv og tak + 20 kr/MWh i påslag frå kraftlaga
 Spotpris + 20 kr/MWh
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Sjølv om prisen til sluttbrukar ved dagens regime i hovudsak har vore under spotpris, ser ein
at det ikkje har vore store differansen i perioden oktober 2013 – september 2015. I sommar
låg prisen over spotpris ein periode slik at sluttbruker ville tent på å kjøpt til spotpris.
Vi har tatt med spotpris + 20 kr/MWh for å illustrere kva kundane hadde måtta betalt
dersom kraftlaga måtte kjøpe inn krafta til spotpris. For ein husstand med eit forbruk på
25 000 kWh vil påslaget på 20 kr/MWh utgjere 500 kr pr. år. Påslaget til kraftlaga skal dekke
dei kostnadane dei har til administrasjon.
I 2015 ligg vi an til eit snitt på 17,02 kr/MWh i reduksjon i spotpris pr. månad. Totalt for året
utgjer det 425 kr for ein husstand med forbruk på 25 000 kWh. Ein ser at kunden ikkje har så
mykje å spare på å få denne reduksjonen frå Vinje kommune, mens kommunen har mykje å
hente på å trekke inn reduksjonen. Ein kjem tilbake til det i avsnittet under.
Ei subsidiering av sluttbrukarane med reduksjon på 10 % er heller ikkje med på å stimulere
til ENØK-tiltak, slik ein kan ønskje.
Kva ville vi oppnådd ved å legge volumet inn i konsesjonskraftstyret (KKST)

Intensjonen i «Avtale om disponering av konsesjonskraft» (8-kommunersavtala) var at
kommunane som er partar i avtala skulle legge heile sitt volum inn KKST, jf. avtalas § 3.2.
Sakshandsamar har vore i kontakt med dagleg leiar i KKST og fått oppgitt kva for salspris
KKST har oppnådd i perioden 2012 tom 2015. Desse prisene er samanlikna med dei prisene
vi har oppnådd på sal av krafta til sluttbrukarane i Vinje. Av tabellen under ser vi at ein ville
oppnådd ei høgare pris ved å legge volumet inn i KKST, slik intensjonen i avtala er.
2012

2013

2014 Estimat 2015

Oppnådd salspris KKST kr/MWh

368

374

340

296

Salspris Vinje kr/MWh

235

261

205

181

Diff. i kr/MWh

133

112

135

115

Gevinst pr. år ut frå forbrukstala (målt forbruk pr.år inkl. tap) er vist i tabellen under.
2012

2013

Oppnådd salspris KKST kr/MWh

368

374

340

296

Salspris Vinje kr/MWh

235

261

205

181

133

112

135

115

130 457
133 542
124 759
17 298 598 14 986 617 16 835 354

124 759
14 383 465

Diff. i kr/MWh
Forbruk MWh
Gevinst i NOK

2014 Estimat 2015

Som ein kan sjå av tabellen ville Vinje kommune hatt mykje att for å legge heile volumet inn i
KKST i perioden 2012 og fram til i dag. Det er mange risikofaktorar i kraftmarknaden, så det
er vanskeleg å sei kva for utfall det eventuelt vi få framover i tid.
KKST nytter Markedskraft som rådgjevarar ved sal av kraft og dei arbeider for å
optimalisere utakt på kontraktar og sal av krafta. Det er vedteken ein sikringsstrategi i KKST,
slik at ein sikrar ein del av inntekta framover i tid.
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KKST har sikra 60,7% av volumet for 2016 til 304,33 kr/MWh og 38,2% av volumet for 2017 til
271,40 kr/MWh (pr. 13.10.2015). Pr. 13.10.2015 på Nasdaq er 2016 omsett for 212,04 kr/MWh
og 2017 er omsett for 214,83 kr/MWh. Om volumet hadde låge inne i KKST hadde ein altså
oppnådd høgare pris.
I tillegg betaler Vinje kommune kraftlaga kr 200 000 for å vidare formidle straumen til
sluttbrukarane i Vinje (alminneleg forsyning). Denne kostnaden vil falle bort dersom ein
legger heile volumet inn i KKST.
Totalt sett dreier dette seg om mye midlar som ein kunne ha nytta til «dagleg drift»,
investeringar, nedbetaling av gjeld eller plassera i fond. Nå når vi er kome i ein situasjon kor
det ser ut til at kraftprisene vil halde seg låge langt framover i tid, er det enno viktigare at ein
optimaliserer forvaltninga slik at vi kan hente ut mest mogleg av ressursane vi har til
disposisjon.
Korkje Rauland kraftforsyningslag (RK) eller Vest-Telemark kraftlag (VTK) seier at dei vil få
vanskar med ein annan omsetnadsmåte av krafta. Likevel stiller RK spørsmål om dette ville
vere i tråd med intensjonen i særavtala. Rådmannen ser det likevel som relevant å leggje
fram talmaterialet til politisk vurdering.
Sakshandsamar vil presentere saka nærare i møta i formannskap og kommunestyre.

Rådmannens framlegg til vedtak:
1. Forvalting av konsesjonskraft og særavtalekraft skal frå 1. januar 2016 skje i høve
til § 3.2 i den inngåtte avtale om disponering av konsesjonskraft i Telemark der
Vinje kommune er avtalepart (8-kommunersavtala). Det betyr at forvaltninga
skjer gjennom Konsesjonskraftstyret.
2. Dette er ei prøveordning for 2016 og 2017.
Rådmannen, 15.10.15
Jan Myrekrok, rådmann /s/
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Vinje kommune
Rådmannen

Arkiv saknr:
Løpenr.:
Arkivkode:
Utval
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
11.04.2019

2018/1321
7680/2019
150

Utval Saksnr
19/17

Sakshandsamar: Jan Myrekrok

Status for byggjeklare tomter i kommunen
Dokument i saka:
Budsjett og økonomiplan 2019 – 2022.
Bakgrunn:
Det er ei målsetjing å ha byggjeklare tomter i kommunale felt i alle bygdesentra i Vinje.
Bakgrunnen for saka er å gje ei kort oppdatering på status kringom i kommunen, og få ei
politisk vurdering av om ein skal ta åtgjerder for å auke talet på byggjeklare tomter.
Under er linken til oversynet over ledige tomter.
http://www.vinje.kommune.no/tjenester/bygg-og-eigedom/ledige-bustadtomter
Vurdering:
Tenestetorget har orientert rådmannen om korleis dei opplever etterspurnaden. I alle
tomtefelt vil det vere tomter som av ulike årsaker blir oppfatta som mindre attraktive, og står
att.
Bøgrend

Det er framleis to ledige tomter i Vesaasvegen.
Haukeli

Slobrekk har 7 ledige tomter. I kommunedelplanen (KDP) som no er på høyring blir det lagt
til rette nye tomter. Regulering av desse startar opp så snart KDP er vedtatt.
Rauland

I Setali er det 3 ledige tomter etter prosessen med fortetting for nokre år sidan. Krontveit har
27 ledige tomter. Det inneber at det er seld 17 tomter etter at feltet blei opna.
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Øyfjell

Kommunen har gjennomført grunnerverv og det blei i haust løyvd 6 mill til vatn og avlaup.
TDV melder om at dei vil trenge ytterlegare 500 000,- kr til dette føremålet. Resterande
opparbeiding av veg kjem på 4,6 mill kr. Sistnemnte tiltak ligg ikkje inne i økonomiplanen.
Åmot

I Nedre Drotning står det att éi tomt. Surgrav bustadfelt er ein privat reguleringsplan med 6
tomter. Rådmannen kjenner ikkje til eventuelle vilkår knytt til bygging på desse tomtene.
Juvbakk har pt 5 ledige tomter. Tre av dei ligg nedst i Hestetjosvegen i nærleiken av
kraftlina, og noko i skuggen før kveldssola kjem. Rådmannen vurderer det til at desse truleg
er mest aktuelle for kommunale gjennomgangsbustader på sikt. I praksis er det såleis lite å
velje på, og kommunen har fått spørsmål om når tomter lenger nordaust i feltet blir lagt ut
for sal. Det mest nærliggjande neste steg i feltet ser også ut til vere 8 tomter i Juvbakkstubben
øvst feltet. TDV reknar dette arbeidet til 4,3 mill.
Oppsummert
Rådmannen rår til at ein tek inn bustadfelt Øyfjell og klargjer dette for utbyggjing, ettersom
det ikkje er byggjeklare kommunale tomter i denne delen av kommunen. Vidare legg ein
vekt på at første del av løyvinga, og grunnervervet, kom så vidt seint at fullfinansiering ikkje
vart fanga opp i budsjettprosessen.
Så skulle gjerne rådmannen tilrådd å opne fleire tomter i Juvbakk. Det er ledige midlar på
Disposisjonsfondet og Konsesjonsavgiftsfondet, men nivået er sopass lågt at det er ønskjeleg
å sjå utviklinga i andre investeringsprosjekt utover i budsjettåret, og eventuelt tilrå
omfordeling av midlar seinare.

Rådmannens framlegg til vedtak:
1. Kommunestyret tek statusrapporten til vitande.
2. Nytt investeringsprosjekt Bustadfelt Øyfjell får ei ramme på 5,1 mill kr, finansiert frå
Kapitalfondet.
Rådmannen, 02.04.19
Jan Myrekrok, rådmann /s/
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Vinje kommune
Teknisk drift og vedlikehald

Arkiv saknr:
Løpenr.:
Arkivkode:
Utval
Formannskapet

Møtedato
11.04.2019

2018/2713
7487/2019
37/36

Utval Saksnr
19/18

Sakshandsamar: Odd Martin Nystog

Oppstartsvedtak for ombygginga av Åmot brannstasjon og
kommuneverkstad
Vedlegg:
Dokument i saka:
PS 18/96 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2020
Bakgrunn:
I samsvar med budsjettsaka i kommunestyret 13.12.2018 vart det vedteke å utføre ei større
ombygginga av Åmot brannstasjon der ein i tillegg såg på ei samlokalisering med
sivilforsvaret. Vidare i saka vart det vedteke å utføre ei omfattande asbestsanering av
kommuneverkstaden i tillegg til ei rehabilitering av eksisterande bygningsmasse.
Sidan sivilforsvaret nyttar store delar av kommuneverkstaden må desse 2 prosjekta sjåast i
samanheng. Det vert difor søkt om oppstartsvedtak for begge prosjekta i same sak.
Vurdering:
Brannstasjon:
TDV samen med Rambøll Norge AS har utarbeidt eit forprosjekt knytt til ombygginga av
Åmot brannstasjon. Forprosjektet basera seg på at Telenor Communications AS skulle flytte
ut av brannstasjonen og deretter byggje eit nytt lokale på utsida av bygget. Utflyttinga vart
opphavleg kalkulera av Telenor til å koste omlag 2MNOK, men etter nærare berekningar
kom kalkyla på 5,9MNOK. Ein ser at kostnadane vart vesentleg høgare enn fyrst antatt og
vert dermed uaktuelt å gjennomføre med dagens budsjett.
Det vart dermed bestemt at TDV saman med Rambøll Norge AS utarbeider eit nytt
forprosjekt der ein baserar seg på at Telenor Communication AS beheld lokala som dei
nyttar i dag. Dette vil truleg medføre eit større inngrep og kostnadsbilete er per i dag noko
usikkert. Ein reknar mellombels med at ombygginga vil auke til omlag 12MNOK.
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Forprosjektet bli satt i gang April 2019 der ein satsar på byggestart hausten 2019.
Kommuneverkstad:
I hovudsak omfattar prosjektet å rehabilitere/bygge om kommuneverkstaden for å betre
garderobetilhøva, pauseromet, kontorplassane og lageringstilhøva. Det skal og utførast ei
omfattande asbestsanering i heile bygget.

Rådmannens framlegg til vedtak:
Formannskapet tek saka til vitande og gjev oppstartsvedtak i tråd med retningslinjene
for investeringsprosjekt vedtekne i kommunestyret.
Rådmannen,
Jan Myrekrok, rådmann /s/
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Vinje kommune
Teknisk drift og vedlikehald

Arkiv saknr:
Løpenr.:
Arkivkode:
Utval
Formannskapet

Møtedato
11.04.2019

2018/2127
7494/2019
65/52

Utval Saksnr
19/19

Sakshandsamar: Odd Martin Nystog

Oppstartsvedtak - Vinjesenteret
Vedlegg:
1 Planteikning - 1 etasje
2 Planteikning - U. etasje
3 Fasadeteikning - Syd og aust
4 Fasadeteikning - Nord og vest
Dokument i saka:
1.
PS 18/10 Vinjesenteret – Oppstartsvedtak, formannskapsmøte 24.05.2018
Bakgrunn:
I samsvar med oppstartsvedtaket i formannsskapet den 24.05.2018 vart det vedteke å
utarbeide eit detaljegrunnlag for ombygginga av Vinjesenteret. Detaljgrunnlaget er utarbeidt
av konsulentfirmaet A.L Høyer AS og er basera på skisseprosjektet utarbeida av
Hille&Strandskogen AS.
Prosjektet omfattar ei større ombygginga av eksisterande bygningsmasse der ein har lagt til
rett for nytt utstillingsareal, administrasjonsfløy, filmrom og andre turvande funksjonar.
Omlag 600m2 skal byggast om, medan 130m2 skal rivast og byggast nytt. I tillegg kjem eit
påbygg på omlag 90m2.
Vurdering:
Ombyggingsprosjektet er lyst ut som ei generalentreprise med tilbodsinnlevering 10.05.2019.
Vidare vonar ein på kontrahering med entreprenøren i månadsskifte Mai/Juni med
byggestart Juni 2019. TDV estimerer 1 års byggetid.
Før ein får inn tilboda i Mai er kostnadsbilete noko usikkert. Eventuelle budsjettjusteringar
kjem ein attende til i tertialrapporten eller budsjettet for 2020.
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Rådmannens framlegg til vedtak:
Formannsskapet tek saka til vitande og gjer oppstartsvedtak i tråd med retningslinjer for
investeringsprosjekt vedtekne kommunestyret.
Rådmannen,
Jan Myrekrok, rådmann /s/
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Sakshandsamar: Jan Myrekrok

Bankbygget i Åmot - vurdering av kjøp
Vedlegg:
1 Vinje Kommune tilbud
2 takst bank
Bakgrunn:
Ordførar og rådmann hadde måndag 4. mars 2019 eit møte med Sven Erik Leion for å drøfte
nokre tema kring COOP-bygget og Bank-bygget. Status er som følgjer under:
Auka garasjebehov for politiet

Politiet ser ut til å ha undervurdert sitt plassbehov, og ønskjer ei løysing der dei beheld
dagens garasjar på 120m² i Bankbygget i tillegg til nybygd anlegg ved COOP-bygget.
Sparebanken Din

Banken er inne i ei femårig avtale, og denne kan prolongerast med nye 10 år. Både huseigar
og leigetakar vurderer dette som eit sannsynleg scenario. Leiinga i Sparebanken Din stiller
seg positive til at kommunen overtek bygget.
Kommunens leigeforhold

Vinje kommune har sagt opp leigeavtala ved hovudforfall i september, og samstundes bedt
om ei tidsavgrensa avtale ut året. Kommunen har også eit obligasjonsinnskot på 3 mill kr i
dette bygget. Obligasjonen er ikkje rentegjevande, men nivået på husleiga har vore korrigert
for verdien av ein rentekomponent. Kommunen leiger mellom 800 og 900m² til
lensmannskontor, NAV og barnevern.
Bankbygget er til sals

Songa utvikling AS har vore i kontakt med Vest-Telemark næringsbygg AS og forhøyrt seg
om det er interesse frå dei om å kjøpe bygget. Det viser det seg ikkje å vere. Tidlegare har det
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óg vore dialog med Vinje Invest AS som har synt interesse for å kjøpe bygget. Selskapet har
vore i kontakt med kommuneleiinga etter at kommunen fekk tilbodet om å kjøpe
bankbygget, og meldt frå om at dei framleis er interessert, dersom finansiering går i orden.
Då skal det óg vere tale om ein leigetakar som vil vere aktuell for å leige nokre kontor.
Vinje kommune har difor fått tilbod om å kjøpe bygget til takst, 11 mill kr.
Vurdering:
Rådmannen har i samband med etablering av hovudsete for NAV i Tokke, og tilgang til ca
360m² i nybygget i forlenginga av hovudbiblioteket, teke som utgangspunkt at ein skal finne
andre lokalar for å hyse dei tenestene som er i bankbygget. Denne målsetjinga står fast.
Når Politiet ønskjer å halde fram med å leige dagens garasjeanlegg, og kommunen ønskjer å
ha kontroll på vertskapsrolla for etaten, så meiner rådmannen at det er grunnlag for å sjå
nærare på økonomien og mogleikane som kan opne seg ved ei kommunal overtaking av
bygget.
Det har i fleire år vore ønskjeleg å få på plass eit næringshageliknande miljø i kommunen,
men å fylle eit bygg som ventar på å bli bygd, har vist seg å vere krevjande. Då kan tida vere
inne for å vurdere eksisterande bygg som blir ledige. På lik line med andre stader må ein
kunne tru at det er grunnlag for eit kontorfellesskap/veksthus for heiltids- og deltidsarbeidsplassar, gründerverksemder, ”heime- eller hyttekontor” m.m. Sjølv skal kommunen vere
vertskap for eit interkommunalt kraftsamarbeid frå 1.1.2020, som vil trenge lokalar.
Økonomiske konsekvensar

På lik line med COOP-bygget har kommunen altså hatt eit obligasjonsinnskot på 3 mill kr i
bygget. Denne har ikkje vore renteberande, men leigenivået skal ha teke høgde for
rentefaktoren. Denne går til frådrag ved eit eventuelt kjøp. Då står det att å finansiere 8 mill
kr av kjøpesummen. Kapitalkostnaden ved eit lån over 30 år og 2% rente er kr 427 000,-. Ved
siste refinansiering lånte kommunen til ca 1,5% på eittårs horisont.

Kapitalkostnader
Driftsinntekter frå garasje
Driftsinntekter frå banken
Manglande leigedekning i dag

Kjøp av bygget
8 mill lån / 3 mill oblig.

Driftsinntekter-/utgifter
427 000,162 000,200 000,65 000,-

Administrasjonen har innhenta ei ny renteprognose som syner 800 000,- kr lågare renteutgifter for 2019 enn budsjettert. Det er då rom for å dekke inn årets kapitalkostnader innanfor budsjetterte rente- og avdragsutgifter, og innarbeide drifta av bygget frå budsjett 2020.
Rådmannen tilrår etter ei samla vurdering å inngå avtale om kjøp av bankbygget.

Rådmannens framlegg til vedtak:
1. Vinje kommune kjøper bankbygget av Songa utvikling for kr 11 millionar.
2. Inndekning gjennom låneopptak kr 8 millionar og ettergjeving av obligasjon
pålydande kr 3 millionar.
Rådmannen, 04.04.19
Jan Myrekrok, rådmann /s/
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Vinje Kommune
V/ Rådmann Jan Myrekrok.

Skien 5 mars 2019

Jeg viser til tidligere samtaler vedrørende «bankbygget» i Åmot.
Som kjent leier Din Bank fronten av bygget mens dere leier resten for fremleie
til Politiet og Nav, samt noe til eget bruk. Alle er kjent med at nav skal flytte
mesteparten til Dalen og Politiet skal inn i «Coop bygget».
Flyttingen blir sannsynligvis i oktober for Politiet mens tidspunktet for nav er
noe usikkert.
Politiet har kommet med signaler at de ønsker å leie garasjeanlegget videre.
Vi ønsker å tilby dette bygget Gnr:35 Bnr 110 til Vinje Kommune for
Kr, 11.000.000.Vinje kommune har en obligasjon i bygget på kr, 3.000.000.-, som kommer til
fradrag i oppgjøret.
Vi håper å høre fra dere i sakens anledning.

Vennlig hilsen
Songa Utvikling AS
Sven Erik Leion
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Vinje kommune
Rådmannen

Arkiv saknr:
Løpenr.:
Arkivkode:
Utval
Formannskapet

Møtedato
11.04.2019

2017/722
8073/2019
223

Utval Saksnr
19/21

Sakshandsamar: Jan Myrekrok

Søknad om oppstartstilskot - Retro Valve
Vedlegg:
1 Vinje Kommune soknad 31mars2019
2 Retrovalve Forretningsmodell
3 RetroValve Styre og Ressurspersoner
4 Retro Valve Driftsbudsjett rev2
5 Retningsliner kommunal støtte
Dokument i saka:
Formannskapssak 17/26.
Bakgrunn:
Olav Apeland Haugen fekk for to år sidan innvilga søknaden om etableringstilskot for å
arbeide med ein forretningsidé der målsetjinga var gjenbruk av installasjonar i Nordsjøen i
nye utbyggingar. I vedlagde søknad blir det gjort greie for arbeidet so langt, og planane for
oppstart.
Vurdering:
Det er gledeleg at det ser ut til å nærme seg oppstart for dette selskapet, og at Vinje
kommune kan få ein aktør innan sirkulær økonomi1. I møte med politisk leiing og
rådmannen gjorde Haugen greie for det kontaktnett han har i marknaden for å få hand om
komponentar som kan vere aktuelle for gjenbruk, og korleis han såg føre seg vidaresal.
Vidare fekk me hans vurderingar knytt til økonomisk risiko dersom komponentane likevel
ikkje let seg gjenbruke.
I motsetning til lineær økonomi som er basert på at ein utvinner ressursar, produserer, brukar og
kvittar seg med dei som søppel eller forbrenning, så er ein sirkulær økonomi basert på gjenbruk,
reparasjon, oppussing/forbetring og materialgjenvinning i eit kretsløp kor færrast mogleg ressursar
går tapt.
1
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Så er det positivt at Qmatec blir ein sentral medspelar, og deltek med nokre ressursar i
samband med oppstart. Likeeins at familien går inn med eigne midlar.
Det ein kunne tenkje seg å stille vilkår om i samband med ytterlegare støtte, er meir på
budsjett 2020/21 og meir konkret på investeringar knytt til ekspansjon av tilsette.
Med formannskapet sitt vedtak og vurderingar i sak 17/26, og det som no ligg føre frå
selskapet, vil rådmannen tilrå at kommunen «fullfører løpet» med Retro Valve og imøtekjem
søknaden.

Rådmannens framlegg til vedtak:
Formannskapet imøtekjem søknaden med kr 200 000,- som omsøkt, og gjev rådmannen
fullmakt til å avtale særskilte vilkår for støtta.
Rådmannen, 03.04.19
Jan Myrekrok, rådmann /s/
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Vinje Kommune
v/Rådmann, Ordfører og Varaordfører

RetroValve AS
Verkstadvegen, Åmot, Vinje
Vinje 31 mars 2019
Søknad om tilskudd som muliggjør første leveranse innen «Sirkulærøkonomi» til Olje og Gass
Viser til møte den 25.mars. RetroValve har benyttet tilskudd fra 2017 til juridiske avtaler med to
selskap som garanterer for troverdighet når det gjelder Ventilleveranser. Dessuten har vi deltatt på
mange messer og konferanser og banket mange dører hos oljeselskaper og selskaper som i dag
hogger opp oljeplattformer.
Dette har båret frukter. Vi har nå mulighet til å sikre oss godt vedlikeholdte komponenter fra Ula Rig
som skal hogges opp i Stavanger. Sammen med Vinje Industri, Telemark Bil/andre lokale
transportører og Qmatec som lokale samarbeidspartnere kan vi legge grunnlaget for en denne
virksomheten som vi hele tiden har hatt tro på at vi skal få til. Vi vil så fort økonomien byr seg melde
bedriften inn i Subsea Valley, der Vinje da vil være:
«Øvst uppe i den grøne dalen frå Vinje te Fornebu»
Qmatec har lovet å hjelpe RetroValve med denne oppstartfase på en måte som vil spare RetroValve
for betydelige kostnader. De ser nytten av vår etablering i Åmot og vil støtte den.
Vinje Industri har litt overraskende ikke interesse av å hjelpe til. De satser ikke på Olje&Gass i Åmot,
vil ikke ha verksted der, og har for tiden fullt belegg med oppdrag. De jobber med en miljøkontainer
der produksjonen blir lagt til Seljord. De er interessert i å selge timer til RetroValve.
Vi vil selv bidra med egenkapital til RetroValve etter evne. Vi tror på raskt og spennende utvikling de
nærmeste årene, og anser Åmot som et sentralt knutepunkt for effektiv logistikk.
Vi vil bygge opp en organisasjon av nøkkelpersonell her og ser for oss en bemanning på minst ti
personer i løpet av 2020. Det kan bli aktuelt å bygge opp en stab med egne fagfolk, som kommer i
tillegg og vil doble antallet. Vi trenger også et godt produksjonslokale. Tjenester fra snekker for å lage
transportkasser, og transporttjenester håper vi også å få i Vinje.
Vi søker om et tilskudd på NOK 200.000 for å kunne sikre oss råvarer som vil kunne gi god avkastning
allerede i 2019 og bidra til videre utvikling i 2020.
Uten dette tilskudd i april mai 2019, vil denne muligheten glippe, men vi vil fortsatt jobbe for å få til
den ønskede satsning i Vinje i tråd med tidligere avtale.

Med vennlig hilsen
Olav Apeland Haugen
(sign)
Daglig Leder
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RetroValve Forretningsmodell
Vår forretningsidè:
«Sirkulærøkonomi» - gjenbruk - innen Olje&Gass
Retro
Valve

Identifisere og kjøpe
«råvare» for gjenbruk
Identifisere og tipse om
«råvare» for gjenbruk
Identifisere aktuelle
kjøpere
Inngå kontrakt med
kjøper
Besiktige produkt før
kjøp gjennomføres.
(Kjøper er invitert)
Sikre kvalitet ved
fjerning
Sikre dokumentasjon
Transport til vårt
verksted
Plan for overhaling og
testing
Gjennomføre
overhaling, testing og
dokumentasjon
Maskinering,
Reservedeler,
Pakninger, etc
Kunden overtar ansvar
for å hente produkt og
betale
Markedsarbeid
Lobbyvirksomhet
«20 prosent gjenbruk»
Tredjeparts verifikasjon

Agenter
-Norwep
-InnovasjonNorge
-Kjell Ramberg
-Andre

Partnere
Norge

Partnere
Italia

Underleverandører

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
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Vårt hovedkontor er i Åmot i Vinje.
Bemanning her vil trappes oss etter som virksomheten øker.
Vi vil ha:
-

Markedsføringsledelse
Administrasjon
Salg
Kontrakt
Råvare kjøp
Underleverandør utvikling – Lean Filosofi
Utvikling samarbeidspartnere – Lean Filosofi
Produksjonsledelse – Lean Filosofi
Testing
Dokumentasjon
Lager av råvare

Bemanning:
Vi ser for oss en bemanning på rundt 30 personer om fem år – 2024 – for de områder vi selv skal
utføre, samt oppfølging av samarbeidspartnere og underleverandører.

Strategiske lokale samarbeidspartnere:
-

Vinje Industri
Qmatec
Telemark Bil (transporttjenester)
Snekkerfirma for skreddersøm av transport kasser/krybber

Mission: Our mission is an innovative journey for a subsea valve – a ReurnTrip to the seabed.
Vision:
RetroValve shall refurbish 75 per cent of subsea valves in the Norwegian sector and successfully put
them back in service.

Kommentar:
Subsea utstyr er vesentlig mer lønnsomt enn annet utstyr, men vi har nå anledning til å begynne
med topside utstyr – komme i gang og skape omsetning og bygge vårt Varemerke..
Dessuten:
RetroValve skal globalt oppfattes som en kompetent og innovativ aktør som reduserer kostnader
og miljøbelastning i De-Commisionings fasen.
Vår ambisjon er å være en foretrukken leverandør på global basis med en markedsandel på minst
50 prosent innen vår nisje – Sirkulærøkonomi
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RetroValve Styre og Ressurspersoner i 2019
Etter to år med oppstartsfase og markedundersøkelser, har vi RetroValve nå følgende team av
rådgivere til å bygge selskapet:

Styre:
Styreleder: Joachim J. Haugen
-

-

Født 1987
Bachelor Økonomi
Idrettskarriere med norsk toppnivå i Langrenn, TriAthlon, Sykkel, Skøyter
o Norgesmester
o Landsmester
o Sykdom stoppet karrieren
Gjensidige
Maskineriet
If Forsikring

Nestleder: Eivind Arne Fauskanger
-

Født 1965
MSc in Business Administration
2000-2010:
Direktør Virksomhetsutvikling TI-Teknologisk Institutt
2010-2011:
Direktør Telemarksforskning, Notodden
2012:
Assistant Professor USN. Gjesteforeleser universitet i Litauen og Brasil.

Styremedlem: Sigfred Haugen
-

Født 1961
Skien gymnas, reallinje (1977-80)
Bygningsingeniør (1981-1983)
Siviløkonom fra NHH (1985-89)
Høyere avdeling og Høyere revisorstudium ved NHH (1989 - 1992)
1. og 2. avdeling juss fra Universitetet i Bergen

Styremedlem: Gro Elisabeth Haugen
-

Født 1961
Restaurant Kokk
Kokk ved Henrikke SSN
Kantineleder BI Telemark
Kokk Grenland Folkehøgskole
Leder NTL-gruppen i SSN
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Styremedlem: Mark Stanley
-

Født 1966
Tok Veolia til Telemark
Mark Stanley MBA, Dip WM CIWM, Dip Marketing CIM
Sitter i programkommitè for konferansen “De-commissioning North Seas»
2014-Date Managing Director Astonglen Decom (onshore recovery consultants)
2012-2014 Group Development Director Peterson UK Ltd
2010-2012 Commercial Director Veolia Environmental Services (UK)Plc
2000-2010 Industrial Services Director Veolia Environmental Services (UK)Plc
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RetroValve AS - 2019
NAVN

TIMELØNN PR.MND

LØNN U.FP

FP 12 %

TOTALT

Styreleder

0,00

-

-

Adm.sjef

0,00

-

-

markeds. Sjef

0,00

-

-

-

-

salgsleder

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTALT

Periodiserte lønnskostnader - 2019
Periodisering av lønnskostnader

NAVN

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Styreleder
Produksjonssjef
Daglig Leder

0

0

0

0

0

0

Markedssjef

0

TOTALT

-

-

-

-

-

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

0

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

0

0

0

0

0

0

25 000

25 000

25 000

50 000

50 000

50 000

0
-

25 000

0
30 000

0
30 000

0
55 000

0

0

55 000

55 000

Totalt
25 000
0
225 000
0
250 000

Feriepenger

0

0

0

0

0

0

2 550

3 060

3 060

5 610

5 610

5 610

25 500

Arbeidsgiveravgift

0

0

0

0

0

0

3 885

4 661

4 661

8 546

8 546

8 546

38 846

Arb.avg.feriepenger

0

0

0

0

0

0

306

367

367

673

673

673

3 060

Sum personalkostnader

0

0

0

0

0

0

31 741

38 089

38 089

69 829

69 829

69 829

317 406
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Retro Valve AS - 2019
Budsjett 2019
Revidert 30.03.2019
Jan.

Salgsinntekter
Topside
Subsea
Elektro/HPU
Kran/Løft
Andre Driftsinntekter
Sum salgsinntekter

Feb

0

Mar

0

Apr

0

Mai

0

Tilskudd
Vinje Kommune
"Gratishjelp" Nabobedrifter Åmot
Tilførsel Egenkapital
Sum Kapitaltilførsel

Lønnskostnader
Lønn til ansatte
Bilgodtgjørelse avgiftspliktig
Feriepenger 12%
Sykepenger
Arbeidsgiveravgift
Arb.g.avg.avs.feriep.
Forsikringer
Godtgjørelse til styreleder
Trekkpliktig bilgodtgjørelse styre
Godtgjørelse til styre
Yrkesskadeforsikring
Pensjonsforsikring
Sosiale kostnader
Sum lønnskostnad

Andre driftskostnader
Kjøp av enheter of ReUse fra Stena
Kjøp av enheter of ReUse fra Kværner Stord
Kjøp av enheter of ReUse fra AF Decom
Kjøp av tjenester fra Vinje Industri
DNV GL
Kjøp av tjenester fra Qumatec
Avskr. tr.sp.midler/maskiner/inv.
Leie lokaler
Felleskostnader
Renhold
Telemark Bil - Transport kostnader
Honorar revisjon
Honorar regnskap
Honorarer økon./jur. bistand
Kontorrekvisita
Data/teleutstyr
Markedsføring/Kundekontakt
Møter, kurs, oppdatering etc.
Mobiltelefon
Data Kommunikasjon
Porto
Bilkostnader

Jun

0

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Totalt

250 000
0
100 000
250 000
300 000
900 000

800 000
0
50 000
15 000
865 000

1 300 000
0
250 000
365 000
300 000
2 215 000

880 000

0

0
0

0

0

0
0

250 000
0
100 000
100 000
0
450 000

10 000
100 000
110 000

20 000
100 000
120 000

20 000
100 000
120 000

20 000
100 000
120 000

100 000
100 000

-25 000

-25 000

-50 000

-50 000

-50 000

-3 000

-3 000

-6 000

-6 000

-6 000

-3 000
-10 000

-3 525
-423
-1 500
-5 000
-3 000
-40 000

-3 525
-423
-1 500
-5 000
-3 000
-40 000

-7 050
-846
-1 500
-5 000
-3 000
-40 000

-7 050
-846
-1 500
-5 000
-3 000
-40 000

-7 050
-846
-1 500
-5 000
-3 000
-40 000

-13 000

-2 500
-83 948

0
-2 500
-83 948

0
-2 500
-115 896

0
-2 500
-115 896

0
-2 500
-115 896

0

200 000
10 000

0

0

0

0

200 000

10 000

100 000
100 000

0

0

0

-3 000
-10 000

0

0

0

0

-13 000

0

-100 000
-50 000
-50 000
-200 000

-90 000

-20 000

0
-10 000
-1 250
-4 800
-20 000

-5 000
-1 000
-1 000
-1 000
-10 000
0
-1 500
-1 500

-5 000
-1 000
-1 000
-1 000
-10 000
0
-1 500
-1 500

-200 000
-100 000
0
-10 000
-1 250
-4 800
0
0
-5 000
-1 000
-1 000
-1 000
-40 000
-25 000
-1 500
-1 500

-46-

-100 000
-10 000
-200 000
0
-10 000
-1 250
-4 800
0

-100 000
-20 000
-200 000
0
-10 000
-1 250
-4 800
-4 500

-5 000
-1 000
-1 000
-1 000
-40 000
0
-1 500
-1 500

-5 000
-1 000
-1 000
-1 000
-50 000
-25 000
-1 500
-1 500

0
-10 000
-1 250
-4 800
-4 500
-15 000
-5 000
-1 000
-1 000
-1 000
-10 000
0
-1 500
-1 500
-1 000

-200 000
0
-24 000
0
-28 200
-3 384
-7 500
-25 000
-21 000
-220 000
0
0
-12 500
-541 584

-100 000
-50 000
-50 000
-600 000
-30 000
-500 000
0
-50 000
-6 250
-24 000
-139 000
-15 000
-30 000
-6 000
-6 000
-6 000
-160 000
-50 000
-9 000
-9 000
-1 000
0

Jan.

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Reklamekostnader
Annonser
Representasjon, fradragsberettiget
Gaver, fradragsberettiget
Gaver, ikke fradragsberettiget
Forsikringspremie
Bank og kortgebyrer
Annen kostnad
Tap på fordringer
Sum andre driftskostnader
Oppstartskostnader
Etablering av kontor - inkludert IT-utstyr
Kontormøbler
Sentralbordtjeneste
Grafisk uttrykk for RetroValve
Web-sider
Sum oppstartsokstnader
Markedsaktiviteter
Subsea Valley
Oil&Gas North Sea - Aberdeen
OTC-Houston
OTD-Stavanger
Decom North Seas-St Andrews
Oljeselskap Norge
Oljeselskap-UK
Norwep-Canada
Norwep-ASIA
Norwep-Afrika
Norwep-MidtØsten
Norwep-Autralia
Norwep-Sør og Mellom Amerika
Lobbyering Storting - 20% Gjenbruk
Lobbyering Bransjeforrening - 20% Gjenbruk
Sum Markedsaktiviteter

Jul

-190 000

0

0

0

0

-10 000
-20 000
-30 000

0

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Totalt

-5 000
-5 000
-2 000

-5 000
-5 000
-2 000

-5 000
-5 000
-2 000

-5 000
-5 000
-2 000

-5 000
-5 000
-2 000
-5 000

-103 000

-319 050

-404 050

-389 050

-443 550

-50 000
-25 000
-154 550

-15 000
-15 000

-15 000
-5 000
-5 000
-10 000
-20 000
-55 000

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-30 000

-5 000
-5 000
-2 000
-5 000
-5 000

-10 000

-20 000
-10 000

-10 000

-60 000

-25 000

-25 000
-10 000
-5 000

-20 000

-20 000

-10 000

-30 000
-10 000
-10 000
-10 000
-15 000

0

0

0

-10 000

-25 000

-5 000

0

-10 000
-30 000

-5 000
-75 000

-10 000
-5 000
-75 000

-30 000
-20 000
-25 000
-20 000
-40 000
-135 000

-10 000
-10 000
-25 000
-10 000
-10 000
-75 000
-20 000
-30 000
-10 000
-10 000
-10 000
-15 000
-20 000
-30 000
-20 000
-305 000

-10 000

-10 000
-20 000
-20 000

-30 000
-30 000
-12 000
-10 000
-5 000
0
0
-50 000
-25 000
-2 003 250

Finansposter
Renteinntekt
Kursvinning
Andre rentekostnader
Kurstap
Annen finanskostnad
Sum finansposter

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

Resultat

0

0

0

0

-13 000

-203 000

-103 000

-402 998

-487 998

-54 946

340 554

594 554

110 166

Tilførsel Egenkapital
Kapial tilførsel fra investor er lovet dersom vi får hånd om råvanene og følger plan
LIKVIDITET KOMMENTAR:
RetroValve søker å kontraktsfeste Betalingstider mot underleverandører på 90 til 180 dager for å skape balanse med forventede innvetalinger i oppstartsfase.
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RetroValve AS - 2019
Budsjett 2019

Jan.

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Tot.

Salgsinntekter
Sum driftsinntekter

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

450 000
450 000

900 000
900 000

625 000
625 000

2 215 000
2 215 000

Varekostnader
Sum varekjøp

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-190 000
-190 000

-319 050
-319 050

-404 050
-404 050

-389 050
-389 050

-443 550
-443 550

-154 550
-154 550

-2 003 250
-2 003 250

0

0

0

0

0

-190 000

-319 050
0

-404 050

60 950
14

456 450
51

470 450
75

211 750
10

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
-10 000

-13 000
-13 000
-25 000

-13 000
-13 000
-5 000

-83 948
-83 948
-30 000

-83 948
-83 948
-75 000

-115 896
-115 896
-75 000

-115 896
-115 896
-60 000

-115 896
-115 896
-25 000

-541 584
-541 584
-305 000

0

0

0

0

-13 000

-203 000

-402 998

-487 998

-54 946

340 554

354 554

-634 834

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-103 000
-103 000
0
-103 000
0
0
0
0
0
0
-103 000
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Oppstartskost 2019

0

0

0

0

-30 000

0

-55 000

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-135 000

Driftsresultat

0

0

0

0

-13 000

-203 000

-30 000
0
-103 000

-402 998

-487 998

395 054

1 240 554

979 554

-769 834

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

200 000
600 000
80 000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1 581 108

1 334 108

DB I
DG %
Lønnskostnader
Sum lønnskostnader
Markedsførings kostnad
DB II
Andre driftskostnader
Avskrivninger
Sum driftskostnader

Tilskudd
Driftstilskudd Vinje
Tilførsel kapital Investor
Verdi "Nabohjelp"
Finansinntekter
Finanskostnader
Netto finansposter

Resultat før skattekostnad

0
200 000

0
0
0

0
0
0

-

0
0
0

-

0
0
0

-

0
0
0

-

-26 000

0
0
0

-406 000

-206 000
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-805 996

-975 996

340 108

110 166

Vinje kommune

Retningsliner for kommunal støtte til enkeltprosjekt/tiltak/bedrifter
Søknaden må gje ein utfyllande beskriving av /prosjektet/tiltaket/bedrifta.
Prosjektet/tiltaket/bedrifta må bidra til å etablera eit nytt tilbod som ikkje eksisterer i
kommunen frå før.
Søkar må ved søknad leggje fram ei grundig marknadsmessig og økonomisk analyse. Den
.
økonomiske analysen må også innehalde eit likviditetsbudsjett.
Søkar må i søknad kunne vise til tilstrekkeleg eigenkapital.
Tilskottet som ytas kan ikkje overstige 30% av kapitalbehovet.
Søkar pliktar å opplyse om søkar tidligare har mottatt eller fått tilsegn om annan finansiell
støtte til tiltaket/prosjektet/bedrifta.
Tilskottet må vera i tråd med gjeldande EØS-reglar for bagatellmessig støtte. Samla offentleg
støtte kan ikkje overstige 200.000 euro over ein periode på 3 rekneskapsår.
Ein må i saksutgreiinga vurdera om tiltaket/prosjektet/bedrifta vil/kan bidra til etablering av
nye fulltidsarbeidsplassar i privat sektor i kommunen.
Søknader om støtte skal handsamast politisk.
Fylgjande vil/kan bli vurdera når søknaden handsamast:












Om tiltaket/prosjektet vil bidra til auka verdiskaping og sysselsetting i Vinje
kommune
Om tiltaket/prosjektet vil bidra til auka lønnsemd for bedrifta.
Om føresetnadar, planar og budsjetter er realistiske
Innovasjonsgrad - kor nyskapande er tiltaket/prosjektet eller bedriftas øvrige
verksemd?
Om støtta er avgjerande for at tiltaket/prosjektet/bedrifta skal kunne gjennomførast.
For store bedrifter må støtta også bidra til endring i omfang, størrelse,
gjennomføringshastighet eller ressursallokering som ikkje ville skjedd utan støtta.
Om bedrifta har evne til å gjennomføre tiltaket/prosjektet og utnytte resultata av det
Bedriftas konkurranseevne
Relasjonen til eventuelle samarbeidspartnare som er kritiske for bedrifta eksistens og
leveringsevne, eller som skal bidra med kompetanse eller finansiering i
tiltaket/prosjektet
Sikkerheitsdekning for lån og bedriftas evne til å betene gjeld
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Det blir ikkje gjeve tilskott til:
-

Innkjøp av varelager og investeringar i lett omsettelege varer
Transportmidlar, leasingbilar(firmabilar) og vedlikehald av desse
Drift av verksemder (driftstilskott)
Private planprosessar
Aksjekjøp, emisjon, eller medlemstilskott i andre organisasjonar.

Utbetaling:
1. Når det i prosjektet har påløpt meir enn halvparten av budsjetterte kostnadar, kan
halvparten av innvilga tilskott utbetalas. Påløpte kostnadar skal dokumenteras og
stadfestas av godkjent regnskapsfører
2. Når tiltaket er gjennomført skal det leverast ein sluttrapport med tilhøyrande
revisorstadfesta t regnskap (tilskott inntil 50 000 kroner kan eigengodkjennas av godkjent
regnskapsfører)
3. Tilskottet utbetales forholdsmessig etter godkjent rekneskap, likevel ikkje utover
vedtatt tilsegnsbeløp
4. Viss ikkje tilskottet er oppmoda utbetalt i samsvar med vedtak som ligg til grunn for
løyvinga innan 2 år frå vedtaksdato, vil tilskottet automatisk bortfalle. Det kan søkast
om utsetting. Søknad om utsetting må vera velbegrunna og sendes Vinje kommune
seinast 2 månader før fristens utløp
5. Prosjektet/bedrifta som har mottatt tilskott, får ei bindingstid i Vinje kommune på 5
år, og regnskap for drifta skal vera tilgjengelig for Vinje kommune dei første 5 år etter
at tilskottet blir gitt
6. Dersom bedrifta avviklar eller flyttar frå kommunen før bindingstiden er ute, kan
tilskottet krevjast tilbakebetalt, heilt eller delvis

2
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Vinje kommune
Næringskontoret

Arkiv saknr:
Løpenr.:
Arkivkode:
Utval
Formannskapet

Møtedato
11.04.2019

2018/3560
6866/2019
223

Utval Saksnr
19/22

Sakshandsamar: Knut Martin Edland

Svar på CRM-søknad
Vedlegg:
1 Rauland CRM-søknad
2 Avtale krava til Vinje
kommune og Rauland
Turist

Dokument i saka:
Bakgrunn:
Rauland Turist er den som har avtale med Vinje kommune om å utøve reiselivstenester for
kommunen. Dei har stor kompetanse innan digital marknadsføring og utvikling av program
for å hjelpe seg i så måte. CRM står for customer relationship management, som på norsk blir
kunderelasjonshandtering. I dette arbeidet har RT utvikla/modifisert eit CRM opplegg slik
at RT lettare kan gje kundane/turistane ein mykje betre informasjon og ikkje minst kunne
følge opp kunden seinare. Dei kallar det på folkemunne Rauland App’n.
T.d. vil dei få oversikt på ein heilt annan måte i dette rundt GJE-LÅM. Det åleine kan gjera
at inntektene mykje fortare kjem, og at ein kan følgje opp dei som ikkje har betalt. Ein reknar
med at dette kan utgjera mellom 500 000,- og 1 mill. pr år.
Dette systemet kan også nyttas over heile kommunen, og då til heilt andre prisar enn det ein
måtte ut med elles. Noko RT har gjort iht nettside modellen i Visit Rauland, som no vert
nytta av Visit Haukeli og Visit Vinje, til sterkt reduserte prisar. Totalkostnaden dreier seg ca
800 000,-.
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Vurdering:
Dette CRM programmet er no sett igang og allereie gjev stort utbytte. Men systemet er ikkje
heilt ferdig enda. Og Rauland Turist har lagt ut store summar og det har kosta ein del meir
enn det ein budsjettera. Likevel er det i den nemnte avtala eit ledd som seier at Rauland
Turist skal ha «ansvar for drift og utvikling av nettportaler og sosiale medier for
synliggjøring av kommunens ulike reisemål, attraksjonar og aktiviteter». Slik at mykje av
dette er inkludert i denne avtala, og ligg i det årlege beløpet RT får.
Men då dette er eit system som nemnt kan nyttas av andre destinasjonar i kommunen, og til
reduserte pris, meiner Rådmannen at dette er ein god investering som tener mange innan
turistbransjen i heile kommunen. Og det vil på sikt vera med på at Rauland Turist meir og
meir vil kunne klare seg sjølve. Rådmannen rår difor å støtte tiltaket, men av gjevne orsakar
noko mindre enn omsøkt.

Rådmannens framlegg til vedtak:
Vinje kommunen, stør Rauland Turist med kr 100 000,- til vidare utvikling av CRM
systemet. Inndekning innan budsjettramma til Næringskontoret.
Rådmannen, 27.03.19
Jan Myrekrok, rådmann /s/
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Søknad om finansering til CRM-system for Vinje, Rauland og
Haukeli.
Søknadssum: 200.000,Rauland Turist gjør høsten 2018 et omfattende arbeid for å bedre
kommunikasjonen med våre kunder både på sommer og vinter-sesong.
Arbeidet dreier seg om 2 produkter:
-

CRM-system for bedre kundehåndtering, spesielt mot hytte-eiere.
App for bedre kommunikasjon med våre gjester.

Totalkostnaden for dette er kr. 700.000,(Ikke medregnet tid ansatte i Rauland Turist bruker.)
Denne CRM-løsningen blir unik i norsk sammenheng og det finnes ikke en
lignende løsning på markedet i dag.
Vi estimerer at løsningen vil totalt øke Gje-Låm løypeavgift med kr.
500.000,- per år.
Summen kommer i tillegg til det vi i dag klarer å samle inn per år.
Vi utvikler disse produktene på en måte som gjør det rimelig for andre
bedrifter og destinasjoner i Vinje å knytte seg opp til løsningen.
På denne måten får vi stordriftsfordeler og gjør et komplisert og dyrt
system tilgjengelig for hele kommunen og dets næringsliv.
Eksempelvis har vi gjort samme modell på nye nettsider på
www.visitrauland.com .
Her har en destinasjon som www.uvdal.no betalt kr. 300.000,- for samme
løsning, mens Visit Haukeli og Visit Vinje kan få dette for kun kr. 50.000,Vi håper på positivt tilsagn på kr. 200.000,- i dette arbeidet vi gjør for
hele Vinje kommunes næringsliv.

Torben Andersen
Turistsjef Rauland Turist
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Vinje kommune
Rådmannen

Arkiv saknr:
Løpenr.:
Arkivkode:
Utval
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
11.04.2019

2019/985
6848/2019
020

Utval Saksnr
19/23

Sakshandsamar: Jan Myrekrok

Ditt og mitt Vestfold og Telemark - eit kunnskapsbilete i
utvikling
Vedlegg:
1 Saksframlegg til Fellesnemnda
2 Ditt og mitt Vestfold og Telemark - et kunnskapsbilde i utvikling
Bakgrunn:
Fellesnemnda for Vestfold og Telemark handsama i sak 16/19 eit førebels kunnskapsgrunnlag og plan for ein regional planstrategiprosess. Fellesnemnda sitt vedtak er teken inn i
ramma under:
1.
2.

3.

Fellesnemnda tar kunnskapsgrunnlaget Ditt og mitt Vestfold og Telemark – et kunnskapsbilde i
utvikling foreløpig til orientering.
Fellesnemnda slutter seg til plan for en regional planstrategiprosess slik det går frem av
saksutredningen.
Prosjektleder bes sørge for at dokumentet i større grad tar utgangspunkt i utfordringer og muligheter for
bosetting og næringsutvikling i hele Vestfold og Telemark .

Kunnskapsgrunnlaget vil danne eit viktig utgangspunkt for det nye fylkestinget sitt
regionale planstrategiarbeid i 2020, og den vidare utforminga skal skje i nært samarbeid med
kommunar, næringsliv og andre viktige samarbeidspartnarar. I arbeidet med å skape ei
felles forståing av regionen, inviterer fellesnemnda til innspel med m. a. utgangspunkt i
følgjande spørsmål:
 Kva er dei viktigaste områda regionen i fellesskap må prioritere?
 Kor relevant er kunnskapsbiletet?
 Korleis skape nye, prioriterte og relevante samhandlingsarenaer som utnytter
mogleiksrommet den nye regionen gir?
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Frist for å kome med innspel er 15. mai.
Vurdering:
Kunnskapsgrunnlaget freistar å sjå den nye regionen under eitt og bidra til å skape ei felles
forteljing om innbyggjarane og føresetnadane for samfunnsutvikling, verdiskaping og
samarbeid i regionen dei komande åra.
I Vinje har følgjande område vore sett på som viktige:
 Samferdselsutvikling
 Reiseliv og næringsutvikling
 Vidaregåande skuletilbod på Dalen
 Samarbeidet med Universitet i Sørøst-Norge (USN)
 Kollektivtilbodet og skuleskyss
 Samfunnstryggleik og beredskap, herunder likeverdige akuttmedisinske tenester
I høve til samhandlingsarenaer, så har fylkeskommunen sine Arena-møter vore eit godt
forum for drøfting og forankring av felles strategiar og prioriteringar. Det er ønskjeleg at
denne arbeidsmåten blir vidareført. Likeeins gjeld dette Verkstad-forma i til dømes arbeidet
med samordna areal- og transportplan (ATP). Samhandling, god og hyppig kontakt med den
felles stortingsbenken vil kanskje vere ei utfordring som må løysast framover. Det er
ønskjeleg at slike dialogmøter har ein meir uformell agenda, utan mange førebudde innlegg,
der det er tid å ta opp ulike saker som dei einskilde kommunane er opptekne av.

Rådmannens framlegg til vedtak:
1. Vinje kommunestyre ser områda samferdselsutvikling, reiseliv,
næringsutvikling, vidaregåande skuletilbod på Dalen, samarbeidet med USN,
kollektivtilbod og skuleskyss, samt samfunnstryggleik og beredskap inkludert
likeverdige akuttmedisinske tenester som viktige at regionen i fellesskap
prioriterer framover.
2. Vinje kommunestyre ønskjer at fylkeskommunen held fram med Arena-møter
der særskilde tema blir behandla, og ordførarmøter der open dialog blant
deltakarane er prioritert.
Rådmannen, 02.04.19
Jan Myrekrok, rådmann /s/
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00072-1
Kjersti Norgård Aase

Saksgang
Fellesnemnda

Møtedato
26.02.2019

Kunnskapsgrunnlaget og plan for en regional
planstrategiprosess
Innstilling fra prosjektleder
1. Fellesnemnda tar kunnskapsgrunnlaget Ditt og mitt Vestfold og Telemark – et
kunnskapsbilde i utvikling foreløpig til orientering.
2. Fellesnemnda slutter seg til plan for en regional planstrategiprosess slik det går frem av
saksutredningen.

Sammendrag
Bakgrunn for saken
Fellesnemnda vedtok i sak 47/18 Kunnskapsgrunnlag for den nye regionen – forslag til justert
strategiprosess at det kunnskapsgrunnlaget som nå utarbeides skal legges til grunn for
mulighets- og utfordringsbildet i regional planstrategi og ba samtidig om en plan for en regional
planstrategiprosess.

Saksopplysninger
I tråd med temakomiteen for samfunnsutviklerrollens anbefalinger skisseres i denne saken en
prosess som skal lede frem til behandling av en regional planstrategi i nytt fylkesting. Dette
inkluderer bred involvering av berørte parter slik planloven forutsetter.
Som regional planmyndighet skal fylkeskommunen minst én gang i hver valgperiode, og senest
innen ett år etter konstituering, utarbeide en regional planstrategi i samarbeid med kommuner,
statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. Planstrategien
skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige
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utviklingsmuligheter og ta stilling til langsiktige utviklingsmål og hvilke spørsmål som skal tas
opp gjennom videre regional planlegging. Regional planstrategi skal avklare hvilke/hvor mange
planer og strategier som bør avledes.
Plan- og bygningsloven har krav om at regional planstrategi skal utarbeides i samarbeid med
berørte kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner, samt at forslag til regional
planstrategi skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med en høringsfrist på
minimum 6 uker. Så lenge de formelle kravene til medvirkning er ivaretatt, er det i stor grad opp
til fylkeskommunen å vurdere hvordan medvirkningsprosessene skal organiseres.
Kommunene er viktige aktører i arbeidet med regional planstrategi, ikke minst for å få et godt
samspill mellom regional planstrategi og kommunale planstrategier. Det er vesentlig at
kommunene involveres tidlig i arbeidet og at fylkeskommunen tilrettelegger for best mulig
koordinering av arbeidet med regional planstrategi og kommunal planstrategi.
Det ligger i tillegg en premiss i Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) at fylkes-kommunen
skal utarbeide oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i regionen og at denne
oversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med regional planstrategi.

Prosjektleders vurdering
Det vedlagte kunnskapsgrunnlaget Mitt og ditt Vestfold og Telemark – et kunnskapsbilde i
utvikling har gitt oss et veikart for hva vi som region og organisasjon bør være særlig opptatt av.
Kunnskapsgrunnlaget skal være aktørnøytralt og relevant for ulike samfunnsaktører i regionen,
og skal hjelpe oss å jobbe kunnskapsbasert. Regionens store utfordringer og muligheter, slik de
har kommet fram i arbeidet, har også hatt betydning for den administrative organiseringen av den
nye fylkeskommunen, for eksempel gjennom en sterkere kobling mellom næring, innovasjon og
kompetanse, en egen avdeling for samfunnsutvikling, og en egen enhet for kunnskapsutvikling
og analyser av trender og utviklingstrekk.
Særlig viktige områder
Basert på innspill fra fellesnemnda og involveringsmøte i Kragerø, samt utviklingstrekk på en
rekke samfunnsområder i Vestfold og Telemark, peker vi i kunnskapsgrunnlaget på to områder
som det er særlig viktig at regionen i fellesskap prioriterer (se kapittel 1.2):
•
•

Verdiskaping og grønn omstilling for å gi merverdi for innbyggere og næringsliv
Samhandling for å løse komplekse samfunnsutfordringer

Vestfold og Telemark er en ressursrik region, samtidig som behovet for økt verdiskaping og
sysselsetting er større enn i de fleste andre regioner. Det stiller igjen høye krav til helhetlig
politisk skjønn på grunnlag av solide, kunnskapsbaserte analyser. Det handlingsrommet som
tross alt finnes, må vi utnytte, med særskilt fokus på å skape en bærekraftig utvikling.
Økt verdiskaping, flere arbeidsplasser og høy sysselsetting i alle deler av regionen er avgjørende
for å skape et bærekraftig Vestfold og Telemark. Regionen har et stort verdiskapingspotensial
som ikke er tatt ut både når det gjelder produksjon, handel og turisme. En helhetlig satsing for å
forløse verdiskapingspotensialet basert på regionens fortrinn, slik som rene naturressurser og
solid kompetanse på utnyttelse av disse ressursene, høy innovasjonstakt i næringslivet,
eksportrettet næringsliv som stadig må konkurrere og omstille seg, et rikt kulturliv og
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kulturminner som grunnlag for næringsutvikling og attraktive bosteder og feriesteder, er
avgjørende. Tilgang på tilstrekkelig og relevant kompetanse, samt god infrastruktur og mobilitet
er avgjørende for å skape konkurransekraft og økt verdiskaping i regionen. Å skape flere
arbeidsplasser og øke sysselsettingen er også viktig for å begrense utenforskap, fremme
integrering og bedre folkehelsen i regionen.
Innovasjon og ny teknologi er spesielt viktig for verdiskaping framover. Vestfold og Telemark er
en sterk industriregion, med teknologi i verdensklasse, og regionen har allerede høy FoUvirksomhet i næringslivet. Samtidig vil grønn omstilling være avgjørende for å redusere
klimagassutslippene i regionen. Vestfold og Telemark har naturgitte fortrinn og ressurser,
kompetanse og bedrifter som gjør at vi er godt posisjonert til å bidra både til at fremtidige
energibehov dekkes, og at klimagassutslippene reduseres.
Komplekse problemstillinger knyttet til verdiskaping, kompetanseutvikling, folkehelse, grønn
omstilling og mobilitet i regionen krever samordnet innsats. Enkeltaktører kan vanskelig løse
disse utfordringene eller utnytte disse mulighetene hver for seg. Samordning krever deltakelse
fra kommuner, næringsliv, partene i arbeidslivet, frivillig sektor og andre samfunnsaktører. For å
få til endring og en ønsket utvikling vil ulike aktører være gjensidig avhengige av at kompetanse
og ressurser settes inn for å realisere felles mål. Det forutsetter felles regionale initiativ og
mobilisering og koordinering av kunnskap og ressurser. Store deler av offentlig forvaltning er i
endring. Det er i et slikt tidsvindu det er viktig å etablere nye relevante samhandlingsarenaer for
å sette kraft bak felles satsinger.
I tillegg til disse to områdene er det påpekt som særlig viktig å legge til grunn at det i den nye
regionen er store geografiske forskjeller i utfordringer, muligheter, behov og vekstvilkår. Det vil
kreve differensierte løsninger.
Videre prosess
Det er nå lagt opp til enn innspillsrunde, der vi ønsker innspill til kunnskapsgrunnlaget fra
relevante aktører i regionen på følgende:
• Hva er de viktigste områdene regionen i fellesskap må prioritere? (kapittel 1)
• Hvor relevant er det foreliggende kunnskapsbildet? Hva bør vi utdype, utvide, kutte, tilføye
eller endre? (kapittel 2)
• Hvilke forutsetninger ligger til grunn for å lykkes med regional planlegging? (kapittel 3)
• Hvordan skape nye, prioriterte og relevante samhandlingsarenaer som utnytter
mulighetsrommet den nye regionen gir? (kapittel 4)
Før fellesnemnda får kunnskapsgrunnlaget til ny behandling i juni, vil kunnskapsgrunnlaget bli
ytterligere bearbeidet på grunnlag av innspillene, samt ny kunnskap. I tillegg skal Nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging, som vil foreligge i løpet av våren,
innarbeides.
Etter valget høsten 2019 bør det legges rette for en grundig gjennomgang med det nye
fylkestinget, både av prosessen så langt og om utfordrings- og mulighetsbildet slik
kunnskapsgrunnlaget angir. Prosjektleder foreslår at regional planstrategi blir tema (temadag) i
det nye fylkestinget så tidlig som mulig i 2020. Det nye fylkestinget skal deretter drøfte
langsiktige utviklingsmål og hvilke planer som bør utarbeides i kommende valgperiode, først i
form av et høringsutkast.
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For å sikre medvirkning og forankring, foreslår prosjektleder dialogmøter med samarbeidsaktører og berørte parter fra både offentlig, privat og frivillig sektor så tidlig som mulig i arbeidet
med regional planstrategi. Det er av særlig betydning at den regionale planprosessen blir
forankret i kommunene. Gjennom felles forståelse av utfordringer og muligheter kan planer på
regionalt nivå understøtte planer på kommunalt/lokalt nivå og vice versa. For å få til reell
medvirkning og gode prosesser bør så mye som mulig av involveringsarbeidet skje før
høringsutkast til regional planstrategi behandles i Fylkestinget.
Prosjektleder foreslår følgende fremdriftsplan for den videre prosessen frem mot endelig
behandling av ny regional planstrategi:
1.halvår
2019
Kunnskaps- og
forberedelsesfase
(fellesnemnda)
Bearbeidet
kunnskapsgrunnlag fremmes
for fellesnemnda
Fellesnemndas innspill
innarbeides
Kunnskapsgrunnlaget sendes
på innspillsrunde
Kunnskapsgrunnlaget
bearbeides og nasjonale
forventninger innarbeides
Fellesnemnda behandler
endelig forslag til
kunnskapsgrunnlag

2.halvår
2019

1.halvår
2020
(tentativ)

(evt.
okt./nov.)

januar

februar

mars
mars/april

mai

juni

Utarbeide regional
planstrategi (nytt
fylkesting)
Introduksjon av
kunnskapsgrunnlaget på
temadag med nytt fylkesting
(evt. som del av folkevalgtopplæringen)
Utarbeide utkast til regional
planstrategi, inkludert
dialogmøter
Høringsutkast til regional
planstrategi legges frem for
fylkestinget
Høring

jan/febr

april

mai/juni
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Endelig forslag til ny RPS
utarbeides
Endelig behandling av ny
RPS i fylkestinget

august
oktober

Vedlegg:
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Innledning
Nye Vestfold og Telemark fylkeskommune skal være en sterk bidragsyter for å utvikle regionen. Dette
kan vi kun lykkes med om vi samarbeider tett med kommuner, næringsliv, frivilligheten og andre
sentrale aktører i regionen.
Vestfold og Telemark fylkeskommuner har utarbeidet dette kunnskapsbildet som en viktig fortelling om
innbyggerne og forutsetningene for samfunnsutviklingen i regionen de neste årene. Kunnskapsbildet
skal utvikles videre, og må være et felleseie mellom samfunnsaktører i regionen. Kunnskapsbildet skal
ligge til grunn for arbeidet med «Regional planstrategi 2020–2024» som det nye Fylkestinget i Vestfold
og Telemark skal vedta i 2020. Planstrategien skal blant annet avklare hvilke regionale planer som skal
utarbeides i Vestfold og Telemark de neste fire årene.
I kapittel 1 drøfter vi hva vi ønsker å oppnå med den nye regionen. Hvordan kan det at vi nå blir større gi
merverdi for innbyggere, kommuner, næringsliv og andre samfunnsaktører i den nye regionen?
I kapittel 1 peker vi på to områder som det er særlig viktig at regionen i fellesskap prioriterer:
•
•

Verdiskaping og grønn omstilling
Samhandling som forutsetning for å løse komplekse samfunnsutfordringer

Bakgrunnen for at vi peker på disse områdene, er innspill i prosessen, og kunnskap om Vestfold og
Telemarks viktigste utfordringer og muligheter på en rekke samfunnsområder, som vi har samlet i
kapittel 2.
Innenfor den nye regionen er det et stort geografisk mangfold. Selv om verdiskaping,
kompetanseutvikling, grønn omstilling, helse og trivsel, arealutvikling og infrastruktur er like viktig i alle
deler av regionen, må vi ta hensyn til at det kreves helt ulike virkemidler og løsninger i byene og i
distriktene.
Regional planlegging er et viktig verktøy for å utøve samfunnsutviklerrollen. Prosessene rundt regional
planlegging legger grunnlag for å bringe de nødvendige aktørene sammen. I kapittel 3 diskuterer vi hva
som skal til for å lykkes med regional planlegging.
Vi anerkjenner samarbeidstradisjonene i Vestfold og Telemark, men en ny tid krever et nytt blikk på
samhandling. I kapittel 4 diskuterer vi hva som er de viktigste forutsetningene for å skape nye
samhandlingsarenaer i regionen.
Figur 1 viser framdriftsplanen for arbeidet med kunnskapsbildet for Vestfold og Telemark, og hvordan
dette henger sammen med arbeidet med Regional planstrategi. Fram til juni 2019 arbeider vi med å
utvikle dette kunnskapsbildet videre, og vi ønsker nå innspill til:
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Hva er de viktigste områdene regionen i fellesskap må prioritere? (kapittel 1)
Hvor relevant er det foreliggende kunnskapsbildet? Hva bør vi utdype, utvide, kutte, tilføye eller
endre? (kapittel 2)
Hvilke forutsetninger ligger til grunn for å lykkes med regional planlegging? (kapittel 3)
Hvordan skape nye, prioriterte og relevante samhandlingsarenaer som utnytter mulighetsrommet
den nye regionen gir? (kapittel 4)
Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker å være en kunnskapsutvikler i regionen med vekt på
statistikk, analyse og forskning. Hvilken type kunnskap har kommuner, næringsliv, frivillig sektor og
andre samfunnsaktører behov for og ønsker seg?

Figur 1. Tidslinje for arbeid med kunnskapsgrunnlag og regional planstrategi
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1. Hva ønsker vi å oppnå med den nye
regionen?
Fra 2020 blir Vestfold og Telemark én region med over 420 000 innbyggere
fordelt på 23 kommuner. Den nye regionen vil stå overfor flere nye og
komplekse utfordringer, som krever mobilisering og samordnet innsats på
tvers av sektorer og aktører. En større, sterkere og mer funksjonell region vil
kunne gi et bedre grunnlag for gode strategiske valg og økte
samordningsgevinster.

1.1 Sammenslåingen skal gi merverdi
Utfordringer knyttet viktige samfunnsområder som næringsutvikling, kompetanse, folkehelse, klima og
miljø, og by- og stedsutvikling krever helhetstenkning og en samordnet innsats. Løsninger på mange av
utfordringene og mulighetene i regionen kan ikke utvikles av en enkelt aktør alene, men krever tett
samhandling mellom kommuner, fylkeskommune, næringslivet, partene i arbeidslivet, frivillig sektor og
andre viktige samfunnsaktører.
En større region vil kunne gi økt utviklingskraft, der man styrker verdiskapingen i Vestfold og Telemark
ved å videreutvikle samspillet mellom næringsliv, FoU-miljøer og myndigheter, og bygger videre på og
styrker lokale og regionale fortrinn. En større region som klarer å se opplæringsløpet fra barnehage til
høgskole i sammenheng, vil også kunne gi en mer helhetlig kompetanseutvikling som knytter
opplæringsløpet til næringslivets behov.
En større region med en mer samordnet areal- og transportpolitikk vil kunne skape merverdi som
kommer hele Vestfold og Telemark til gode. Videre utbygging av veger og jernbane vil gi en vesentlig
sterkere integrering av arbeidsmarkedene innad i regionen og til andre regioner i Sørøst-Norge.
Gjennom god infrastruktur vil regionen kunne bli mer attraktiv for innbyggere som ønsker seg ut av
pressområder. Vi ser allerede tegn til dette i form av økt befolkningsvekst i nordlige deler av Vestfold i
takt med at pendlingen blir mindre krevende. God infrastruktur er også avgjørende for næringslivet i
regionen.
En større region vil også kunne se utviklingen av byene i Vestfold og Telemark mer i sammenheng, og
utvikle samarbeid mellom byer og distrikter som tidligere har vært på hver side av fylkesgrensene.
En større region vil kunne ha tydeligere påvirkningskraft på sentral politikk og beslutninger. Dette
forutsetter at Vestfold og Telemark klarer å samle ulike regionale interesser i et felles budskap, og drive
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et effektivt påvirkningsarbeid. En større region vil også kunne ha et større internasjonalt engasjement og
aktivt delta i internasjonalt arbeid.
En større region gir muligheter for et bedre og mer koordinert tjenestetilbud til brukerne. Vestfold og
Telemark skal utnytte stordriftsfordeler sammenslåingen gir, ved å frigjøre administrative og
økonomiske ressurser til videreutvikling av tjenestene, og gi bedre tjenester gjennom større bredde i
fagmiljøene, større muligheter for spesialisering og mindre sårbarhet.
En større region vil også kunne gi muligheter for bedre regional tilpasning av offentlige virkemidler.
Sammenslåingen av Vestfold og Telemark kan gi muligheter for å bryte opp utdaterte eller ineffektive
tenkemåter og handlingsmønstre, og gi grunnlag for nytenkning og innovasjon. Det er et stort
innovasjonspotensial i å skape nye koblinger på tvers av sektorer for eksempel mellom opplæring,
arbeidsliv, næringsliv, arealplanlegging og folkehelse, i samspill med aktører i hele regionen.

1.2 Særlig viktige områder
Vestfold og Telemark som ny region har behov for tydelige og prioriterte satsinger for å skape
samhandling og felles løft. Det er avgjørende å prioritere noen utvalgte områder som er særlig viktige for
regionen. Dette er områder der regionen har ambisjoner om få til noe sammen, der vi skal bruke
aktørenes kraft for å få til den utviklingen vi ønsker.
Fellesnemnda for Vestfold og Telemark, som skal forberede og gjennomføre arbeidet med å bygge den
nye regionen, har lagt følgende overordnede målsettinger for Vestfold og Telemark til grunn for sitt
arbeid: bærekraftig vekst, bedre infrastruktur og attraktive samfunn (sak 46/18).
Under et involveringsmøte i Kragerø i oktober 2018 for kommuner, næringsliv og andre
samfunnsaktører i den nye regionen, kom det innspill om følgende satsinger for den nye regionen:
bærekraft forstått som verdiskaping, kompetansemobilisering og klimatilpasning, samt å mestre det
stadig raskere teknologiske klimaet. Disse satsingene skal bygge på regionens fortrinn slik som
teknologi i verdensklasse, kultur og natur med særpreg og tilgjengelighet, port til Europa, stabilt klima
og mangfoldig næringsliv. Dette skal understøttes av en holdning der en seier i regionen er alles seier,
og der den nye fylkeskommunen skal oppleves som relevant både for by og distrikt.
Basert på innspill fra fellesnemnda og involveringsmøte i Kragerø, samt utviklingstrekk på en rekke
samfunnsområder i Vestfold og Telemark (kapittel 2), peker vi på to områder som det er særlig viktig at
regionen i fellesskap prioriterer:
•
•

Verdiskaping og grønn omstilling for å gi merverdi for innbyggere og næringsliv
Samhandling for å løse komplekse samfunnsutfordringer
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1.2.1 Verdiskaping og grønn omstilling
Vestfold og Telemark er en ressursrik region, samtidig som behovet for økt verdiskaping og
sysselsetting er større enn i de fleste andre regioner. Det stiller igjen høye krav til helhetlig politisk
skjønn på grunnlag av solide, kunnskapsbaserte analyser. Det handlingsrommet som tross alt finnes,
må vi utnytte, med særskilt fokus på å skape en bærekraftig utvikling.
Det er avgjørende å få til økt verdiskaping, flere arbeidsplasser og høy sysselsetting i alle deler av
regionen. Vestfold og Telemark har et stort verdiskapingspotensial som ikke er tatt ut både når det
gjelder produksjon, handel og turisme. En helhetlig satsing for å forløse verdiskapingspotensialet basert
på regionens fortrinn, slik som rene naturressurser og solid kompetanse på utnyttelse av disse
ressursene, høy innovasjonstakt i næringslivet, eksportrettet næringsliv som stadig må konkurrere og
omstille seg, et rikt kulturliv og kulturminner som grunnlag for næringsutvikling og attraktive bosteder
og feriesteder, er avgjørende.
Innovasjon og ny teknologi er spesielt viktig for verdiskaping framover. Vestfold og Telemark er en sterk
industriregion, med teknologi i verdensklasse, og regionen har allerede høy FoU-virksomhet i
næringslivet. Det ligger store muligheter i å koble eksisterende kompetansemiljøer i og utenfor den nye
regionen, blant annet sterke fagmiljøer i triangelet Kongsberg-Horten-Grenland.
Fremover vil grønn omstilling være avgjørende for å redusere klimagassutslippene i regionen. Vestfold
og Telemark har naturgitte fortrinn og ressurser, kompetanse og bedrifter som gjør at vi er godt
posisjonert til å bidra både til at fremtidige energibehov dekkes, og at klimagassutslippene reduseres.
Industri- og kompetansemiljøene i regionen har allerede vist seg omstillingsdyktige, og Arena-klyngen
Industrial Green Tech har mål om å gjøre Grenland til verdens første klimapositive industriregion.
Tilgang på tilstrekkelig og relevant kompetanse er avgjørende for å skape konkurransekraft og økt
verdiskaping i regionen. Endringene i arbeidslivet skjer raskt, som følge av digitalisering, globalisering
og grønt skifte. Mange jobber vil endres mye på grunn av digitalisering, og noen vil forsvinne helt som
følge av automatisering. Dette betyr at innbyggerne i Vestfold og Telemark må belage seg på å skifte
jobb og oppdatere kompetansen oftere enn før. Det vil være viktig å få til livslang læring, med
omskolering og etter- og videreutdanning uten å ta mennesker ut av verdiskapende aktivitet. Tett
samhandling mellom utdanningsinstitusjonene, partene i arbeidslivet, NAV og næringslivet i regionen vil
være avgjørende for å utdanne relevant kompetanse for et arbeidsliv i endring. Det ligger store
muligheter i bygge videre på og styrke samarbeidet mellom forskning, næringsliv og arbeidsplassbasert
kompetanseutvikling. Her har regionen et stort konkurransefortrinn med Universitetet i Sørøst-Norge,
som har som mål å bli landets mest arbeidslivsintegrerte universitet.
Å skape flere arbeidsplasser og øke sysselsettingen er avgjørende for å begrense utenforskap, fremme
integrering og bedre folkehelsen i regionen. Vestfold og Telemark har utfordringer med sosiale
helseforskjeller, psykiske plager og mange som står utenfor arbeid og utdanning, særlig blant unge og
innvandrere. For å skape god helse og trivsel for alle, er det behov for at alle innbyggerne i regionen
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opplever trygghet, tilhørighet og muligheter for å bidra i Vestfold- og Telemarkssamfunnet. For mange
vil opplevelsen av å bidra gå gjennom utdanning og arbeid.
Framover vil befolkningen i Vestfold og Telemark trolig øke langsommere enn tidligere, på grunn av
lavere fødselstall og lavere innvandring. Samtidig øker andelen eldre betydelig i årene som kommer. Det
blir derfor stadig færre yngre som skal forsørge flere eldre. For å opprettholde velferdsordningene våre,
må flere bidra til fellesskapet og bli inkludert i arbeidslivet. Rundt 9 % av unge mellom 16 og 25 år er
verken i utdanning eller arbeid, og er særlig utsatt for å havne varig utenfor arbeidslivet. Å jobbe for økt
inkludering av denne gruppen i arbeidslivet, for å bruke kapasiteten de representerer, vil være en viktig
målsetting.
God infrastruktur og mobilitet er en forutsetning for økt verdiskaping, konkurranseevne i næringslivet,
og for at regionen skal være attraktiv for etableringer. Et viktig fortrinn er regionens sentrale plassering,
med umiddelbar nærhet til Oslo-området, og med port til Europa og resten av verden gjennom havner
og internasjonal flyplass. God mobilitet og velfungerende kollektivknutepunkt skaper også større bo- og
arbeidsregioner, slik at flere kan nå et større arbeidsmarked. Dette kan gjøre regionen mer attraktiv for
innflyttere. Kvaliteten på kollektivtilbudet og vegnettet er også viktig, og påvirker persontransportvalg
både internt i byområder og mellom byer og tettsteder. Med begrenset økonomisk handlingsrom for
regionen, er det nødvendig å ha klare prioriteringer både regionalt og i dialog med staten for
investeringer i nasjonal infrastruktur.
For å få til økt verdiskaping og vekst i befolkningen i Vestfold og Telemark, må vi ha byer og tettsteder
som tiltrekker seg folk og nye bedrifter, med gode bo- og oppvekstmiljøer og et rikt kulturliv. Vi må
kunne tilby levende sentrum og spennende jobber. Lykkes vi med å være attraktive for bedrifter og
arbeidstakere i kunnskapsintensive virksomheter, vil også nye arbeidsplasser innen service, kultur og
handel komme. For å skape levende sentrum må både boliger, kontorarbeidsplasser og
publikumsrettede funksjoner lokaliseres i sentrum og det må være gode kollektivknutepunkt. Byene og
tettstedene i Vestfold og Telemark har til vår fordel et stort potensial for omforming og høyere
utnyttelse. Kompakte byer og tettsteder med korte avstander gir mulighet for å kunne begrense
biltrafikken og få flere til å gå, sykle og reise kollektivt i framtida. Det er nødvendig for å få til grønn
omstilling og redusere klimagassutslippene fra transportsektoren. Mer bevegelse i hverdagen bidrar
også til bedre folkehelse.

1.2.2 Samhandling som forutsetning for å løse komplekse
samfunnsutfordringer
De store utfordringene og mulighetene i Vestfold og Telemark går på tvers av sektorer og aktører.
Komplekse problemstillinger knyttet til verdiskaping, kompetanseutvikling, folkehelse, grønn omstilling
og mobilitet krever samordnet innsats. Enkeltaktører kan vanskelig løse disse utfordringene eller
utnytte disse mulighetene hver for seg. Samordning krever deltakelse fra kommuner, næringsliv,
partene i arbeidslivet, frivillig sektor og andre samfunnsaktører. For å få til endring og en ønsket
utvikling, vil ulike aktører være gjensidig avhengige av at kompetanse og ressurser settes inn for å
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realisere felles mål. Det forutsetter felles regionale initiativ, og mobilisering og koordinering av
kunnskap og ressurser.
Det er stolte samarbeidstradisjoner i Vestfold og Telemark, men en ny tid krever et nytt blikk på
samhandling. Store deler av offentlig forvaltning er i endring. Kommuner slås sammen til større enheter.
Fylkesmannen endrer seg i tråd med endringene i det regionale folkevalgte nivået. Også en rekke andre
aktører, som for eksempel NAV og NHO, tilpasser seg ny regional inndeling. Det samme skjer i frivillig
sektor. Det er i et slikt tidsvindu det er viktig å etablere nye relevante samhandlingsarenaer, for å sette
kraft bak felles satsinger.
I den nye regionen vil det være behov for nye planer og strategier som peker ut retning og som gir
grunnlag for samhandling. Men først og fremst er det behov for sterkere forpliktende oppfølging og
gjennomføring. Det engasjementet som oppnås gjennom utarbeidelsen av planer og strategier må
videreføres i gjennomføringen. Sterkere vekt på forpliktende samhandling om felles mål må samtidig
innebære en sterkere resultatorientering. Vi må følge med på og dokumentere resultater over tid, og
vurdere om disse står i forhold til innsatsen som legges ned. Løpende vurderinger og evalueringer skal
gi grunnlag for læring og for å justere kurs.

1.2.3 Mulighetene og virkemidlene varierer mellom by og land
Områdene som det er særlig viktig at regionen prioriterer, må alle sees i et by-landperspektiv. Innenfor
den nye regionen er det store geografiske forskjeller i utfordringer, muligheter, behov og vekstvilkår.
Byene langs kysten er til dels preget av mangfold, dynamikk og sterke fagmiljøer, men opplever
samtidig sterk konkurranse fra hovedstadsområdet. Innlandet har naturgitte fortrinn og
vekstmuligheter innenfor flere næringer, men fagmiljøene er færre og smalere. Områder som
verdiskaping, helhetlig kompetanseutvikling, helse og trivsel, arealutvikling og infrastruktur er like
viktige i alle deler av regionen, men krever helt ulike virkemidler og løsninger i byene og distriktene.
Distriktene i regionen er dessuten mangfoldige, og én og samme tilnærming, måter å håndtere
utfordringer eller gripe muligheter fungerer ulikt i ulike distriktssituasjoner. I distriktene i Vestfold og
Telemark er det bygder som er preget av befolkningsnedgang og en begrenset næringsstruktur, det er
bygder som vokser på grunn av hytteutvikling, det er bygder som er del av pendlingsregioner, og som
vokser på grunn av gode bomiljøer og nærhet til by, og det er bygder som vokser på grunn av sterk
næringsutvikling og nærhet til utdanningsinstitusjoner. Vi må ta hensyn til det geografiske mangfoldet,
og tilpasse virkemidlene deretter.

1.3 Fylkeskommunens samfunnsoppdrag og rolle
Fylkeskommunens samfunnsoppdrag er å skape en helhetlig og ønsket utvikling i regionen gjennom
rollen som tjenesteprodusent, myndighetsutøver og samfunnsutvikler. I premissene for å etablere nye
større regioner, er det understreket at fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle skal styrkes. Det
forutsetter at innsatsen innen ulike sektorer og politikkområder blir sett i sammenheng, slik at summen
av innsats rettet mot klima og miljø, folkehelse, kompetanse, kultur, ressursforvaltning, samferdsel og

Ditt og mitt Vestfold og Telemark

-71-

Hva ønsker vi å oppnå med den nye regionen?

11

næringsutvikling blir til beste for regionen. De regionalpolitiske målene kan bare nås gjennom en bred
tilnærming og gjennom samspill mellom ulike politikkområder og samhandling med andre aktører.
Hofstad & Hanssen (2015) peker på tre dimensjoner ved den regionale samfunnsutviklerrollen:
•
•
•

Gi strategisk retning: utvikle overordnede mål og strategier for regionen
Fremme samarbeid og samordning internt og eksternt for felles innsats
Mobilisere ulike offentlige og private interesser i planarbeid og gjennomføring

For å gi samfunnsutviklingen retning, må fylkeskommunen bruke de virkemidlene vi har tilgjengelig til å
påvirke utviklingen i regionen. Virkemidler som for eksempel ligger i plan- og bygningsloven, og bruk av
gjennomføringsredskap som tjenesteproduksjon, utviklingsprosjekter og partnerskapsavtaler.
Kunnskap om utfordringer og utviklingsmuligheter i regionen er også nødvendig for å prioritere felles
satsinger. Fylkeskommunen skal bidra med viktig kunnskap i form av statistikk og analyse til bruk både i
den regionale og kommunale planleggingen. Den nye fylkeskommunen skal ha spisskompetanse på
kunnskap om Vestfold og Telemark. På denne måten kan vi hente ut regionale synergier som kan
komme både kommuner, samfunnsaktører og innbyggerne i Vestfold og Telemark til gode.
I arbeidet med å bygge nye Vestfold og Telemark fylkeskommune er det gjort organisasjonsmessige
grep for å møte utfordringene og mulighetene i regionen, aktørenes forventninger, samt å være rustet
for å ta imot nye oppgaver. For eksempel er det opprettet en egen avdeling for samfunnsutvikling,
internasjonalisering og klima, som skal jobbe aktivt for å utvikle tillit mellom samarbeidsaktører,
fokusere på å utnytte regionens fortrinn, jobbe for felles målforståelse, synliggjøre merverdi i
tiltaksutviklingen og dokumentere resultater på kort og lang sikt. I den nye fylkeskommunen er næring
og kompetanse knyttet tettere sammen, for å få til relevant kompetansebygging som møter behovene i
det regionale arbeidsmarkedet. Videregående opplæring og folkehelse er også integrert i en avdeling for
å i større grad jobbe helsefremmende for at ungdom skal mestre livene sine på en god måte.

1.4 Bærekraftig regional utvikling
Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge
framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. FN definerer bærekraft ut i fra en forståelse om at
økonomi, ulikhet og miljø påvirker hverandre. For å skape bærekraftig utvikling må samfunnet jobbe på
tre områder:
•
•
•

Økonomi
Sosiale forhold
Klima og miljø

Den økonomiske dimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å sikre økonomisk trygghet for
mennesker og samfunn. Den sosiale delen av bærekraftig utvikling handler om å sikre at alle mennesker
får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. Miljødimensjonen av bærekraftig utvikling handler
om å ta vare på naturen og klimaet som en fornybar ressurs for mennesker.
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Bærekraftig utvikling handler om balansen mellom økonomisk og sosial utvikling og ivaretakelse av
miljøhensyn. Det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig.
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe
klimaendringene innen 2030 (FN-sambandet 2019). De 17 bærekraftsmålene (med 169 delmål)
reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold (Figur
2).
Regjeringen har forpliktet Norge til å følge opp disse målene. Hovedhensikten er en helhetstankegang
hvor sektorer og politikkområder i større grad ses i sammenheng. Gjennom denne helhetstankegangen
har bærekraftsmålene også relevans i regional utvikling og planlegging. Målene handler om store,
overordnede temaer, samtidig som de angår hver enkelt av oss. Bærekraftsmålene kan hjelpe oss til å
løfte blikket, styre i riktig retning og utvikle gode løsninger regionalt – som også bidrar globalt.
Vestfold og Telemark vil bruke FNs bærekraftsmål som et verktøy for samfunnsutviklingen. Vi legger
bærekraftig utvikling og bærekraftsmålene til grunn i kunnskapsgrunnlaget for Vestfold og Telemark, og
i utarbeidelsen av regionale planer. Hvert av temaområdene i dette kunnskapsgrunnlaget har ikon for de
bærekraftsmål (som innenfor sine delmål) som dekker de omtalte regionale utfordringene. De ulike
målene vil i ulik grad være relevante for oss, og det vil være viktig i arbeidet fremover å prioritere de
målene der regionen har størst mulighet til å påvirke.

Figur 2. FNs 17 bærekraftsmål
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2. Sentrale utviklingstrekk i Vestfold
og Telemark
2.1 Slik skapes verdier i Vestfold og Telemark
2.1.1 Verdiskaping og næringsutvikling

Vestfold og Telemark er en særlig ressursrik region, er blant landets største
industrifylker, har et eksportrettet næringsliv og har høy FoU-aktivitet i
næringslivet. Samtidig har regionen behov for økt sysselsetting og
verdiskaping. Det er en utfordring at næringsstrukturen i regionen består av
bransjer med relativt lav verdiskaping.
Med verdiskaping menes den økonomiske merverdien som skapes gjennom produksjons- og
tjenesteaktivitet (både offentlig og privat). Verdiskaping er en forutsetning for vår velferd. Verdiskaping
gir sysselsetting, og dermed kjøpekraft og skatteevne, som igjen utgjør grunnlaget for innbyggernes
økonomi og finansieringsgrunnlaget for de offentlige tjenestene. Verdiskaping er også en forutsetning
for at bedriftene kan investere og utvikle sin kompetanse, noe som er viktig for ytterligere vekst og flere
arbeidsplasser.

Relativt lav verdiskaping i regionen
Verdiskapingen i Vestfold og Telemark er lavere enn i de fleste andre fylker. Endringene i
verdiskapingen har vært store fra år til år, men hovedbildet er relativt lav verdiskaping siden
finanskrisen i 2008/2009.
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En næringslivsindeks som Telemarksforskning (2018b) har utarbeidet, gir et samlet mål for
næringslivets vekstevne, basert på arbeidsplassvekst, produktivitet, lønnsomhet, nyetableringer og
næringslivets størrelse. I perioden 2008-2017 lå Vestfold på 10. og Telemark på 16. plass av de 18
fylkene. Ser man på hele perioden under ett skårer Vestfold best på lønnsomhet og nyetableringer, men
dårligere på produktivitet. Telemark skårer best på produktivitet og dårligst på arbeidsplassvekst. I
2017 hadde imidlertid begge fylkene en sterk arbeidsplassvekst. Verdiskapingen i næringslivet hadde
imidlertid ikke samme vekst som antall arbeidsplasser. Dermed ble produktiviteten i næringslivet
svekket i begge fylkene.
Næringsstrukturen i Vestfold og Telemark bidrar trolig til en lavere verdiskaping enn i resten av landet.
Regionen har en overrepresentasjon av bransjer som nasjonalt har relativt lav verdiskaping, og disse
bransjene ser igjen ut til å ha lavere verdiskaping i Vestfold og Telemark enn i de fleste andre regioner.
Bransjer med lav verdiskaping kan være sysselsettingsintensive (rekrutterer mange uten formell
utdanning), og har således likevel en positiv innvirkning på arbeidsmarkedet. Et eksempel er
reiselivsnæringene, et annet handelsnæringene.
Arbeid og utdanning er avgjørende forutsetninger for at unge kommer godt inn i voksenlivet og for å
skape gode levekår blant alle grupper i befolkningen (se også kapittel 2.1.3). Arbeid er også viktig for
personlig utvikling og for ønsket om å bidra til samfunnsbyggingen. Det er ikke automatisk slik at
næringer med høy verdiskaping også skaper mange arbeidsplasser. Det er derfor viktig for utviklingen i
sysselsettingen at også arbeidsintensive næringer (for eksempel reiselivsnæringene og
handelsnæringene) får muligheter for vekst og utvikling.

Variert næringsstruktur, med mye industri
Vestfold og Telemark er blant landets største industriregioner, og industriens andel av verdiskapingen i
regionen er godt over landsgjennomsnittet. Bare Rogaland, Agder og Møre og Romsdal har en høyere
andel av sin samlede verdiskaping innen industri. De store industribedriftene i Vestfold og Telemark er
konsentrert til Grenland, men også enkelte kystkommuner har en relativt høy andel sysselsatte i
industrien. En betydelig del av industrien i Vestfold og Telemark er eksportrettet. I 2018 eksporterte
regionen for over 45 milliarder kroner, og er etter ny regioninndeling den nest største eksportregionen
etter Vestland (SSB 2019). Det betyr også at industrien er utsatt for internasjonale
konjunktursvingninger, noe som igjen gir ytterligere behov for omstilling og økt kompetanse. Det er en
kompetanse som også er relevant for andre deler av næringslivet i regionen.
For øvrig er regionen preget av en svært variert bransjestruktur med små og mellomstore
industribedrifter lokalisert både i sentrale strøk og i distriktene. Bygg og anlegg samt helse- og
omsorgstjenester er næringer som er overrepresentert i regionen sammenliknet med
landsgjennomsnittet. Det samme gjelder energi, eiendom og handel. Offentlig virksomhet er
arbeidsgiver for omtrent 30 % av de sysselsatte i regionen. Det gir seg særlig utslag i statlig og
fylkeskommunal sysselsetting i Skien og Tønsberg. Kommunesektoren betyr relativt mye for
sysselsettingen i distriktskommunene, der kommunen ofte er den største arbeidsgiveren.
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En særlig ressursrik region
Et rikt og mangesidig ressursgrunnlag er et av de viktigste fortrinnene i regionen. Det er imidlertid viktig
å sikre en bærekraftig ressursforvaltning som både ivaretar hensynet til naturen, samtidig som det øker
verdiskapingen (se også kapittel 2.3.1 om bærekraftig ressursforvaltning). Vestfold og Telemark har en
stor næringsmiddelindustri, der mange bruker produkter fra regionens landbruk som råvarer. Det er
gode muligheter for økt verdiskaping innen denne industrien og primærproduksjonen. Det er et stort
spenn i primærlandbruket når det gjelder bruksstruktur og produksjon. I enkelte kommuner er
landbruket svært viktig for verdiskaping og sysselsetting. Deler av landbruket i regionen er preget av
vekst og innovasjon. Det gjelder blant annet grøntsektoren og produksjon av lokalmat.
I bergindustrien er det også store muligheter. I 2017 ble det omsatt byggeråstoffer, industrimineraler
og naturstein for omtrent en milliard kroner (Direktoratet for mineralforvaltning 2018). Larvik og
Porsgrunn er i dag de største bergverkskommunene i den nye regionen. Det er grunnlag for flere nye
virksomheter basert på mineralressurser fra regionen. En slik stor mulighet er uttak av metaller i
Fensfeltet i Nome kommune. Det kan potensielt gi ringvirkninger for industri og høyteknologimiljøer, for
eksempel på Herøya.
Telemark er rikt på vannkraft, og en stor del av magasinkapasiteten i Norge er i fjellområdene i SørNorge, spesielt i Telemark. Tinn, Tokke og Vinje er kommuner i regionen med særlig stor
kraftproduksjon. Kraftressursene er også viktig for industrien i fylket.
Reiselivsnæringene har særlig to markeder, skjærgårdsturisme og fjellturisme. Dette gir innenlandske
og utenlandske turister en stor bredde i tilbudene. Reiselivsnæringene vokser i antall ansatte, og er
viktig i mange kyst- og fjellkommuner.

Høy innovasjonstakt og gode forutsetninger for vekst
Hovedtyngden av FoU-virksomhet i Vestfold og Telemark foregår i næringslivet, ettersom universitet-,
høgskole- og instituttsektoren er liten i nasjonal sammenheng. Virksomheter i Vestfold og Telemark har
en høy FoU-intensitet, og FoU-kostnadene er høyere enn det næringsstrukturen skulle tilsi. Andelen
foretak som er engasjert i innovasjoner er også noe høyere enn landsgjennomsnittet.
Figur 3 viser at Vestfold og Telemark er en av landets sterkeste FoU-region i næringslivet, målt som
FoU-utgifter per sysselsatt. FoU-utgifter per sysselsatt i næringslivet i Vestfold og Telemark utgjør over
50 000 kroner, og ligger over både landsgjennomsnittet og de fleste andre fylker. Hovedtyngden av FoU
blir utført i prosessindustri, petroleumsvirksomhet, maritim sektor og helsesektoren. Det ligger store
muligheter i å koble flere av disse miljøene for å få til grønn omstilling og bærekraftig vekst.
På den andre siden utnytter næringslivet i regionen de offentlige virkemidlene i Forskningsrådet og
SkatteFUNN i relativt liten utstrekning. Næringslivet i Vestfold utnytter SkatteFUNN vesentlig mer enn
bedriftene i Telemark (Forskningsrådet 2018).
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Figur 3. Egenutført FoU i næringslivet per sysselsatt (i 1000 kr) i 2016. Kilde: SSB (2018s)

Det grønne skiftet krever økt innovasjonstakt i næringslivet og offentlig virksomhet. Vestfold og
Telemark er kjennetegnet ved enkelte teknologimiljøer med høy kompetanse og sterke nettverk mellom
FoU-miljø og bedriftene. Det gjelder for eksempel innen prosessteknologi, elektronikk, vannkraft og
maritim virksomhet. Prosessindustrien har over lang tid måttet innovere og omstille seg. Utviklingen har
ført til stadig høyere kompetanse på omstilling.
Det er flere byer og regioner i randsonen til Vestfold og Telemark som har betydning for
næringsutviklingen i regionen. Det ligger for eksempel ligger store muligheter i trianglet HortenKongsberg-Grenland. I 2017 pendlet 16 000 personer til Kongsberg, Drammen, Akershus vest og Oslo
(SSB 2018c). Kongsberggruppen har nesten 1 000 ansatte i Horten. Ikke minst har Oslo-regionen
betydelige ressurser i form av nasjonalt og internasjonalt sterke FoU-miljøer som er viktige for å øke
verdiskaping og innovasjon i Vestfold og Telemark.

Samhandling mellom utdanningsinstitusjonene og regionalt næringsliv
Universitet i Sørøst-Norge har åtte studiesteder i Vestfold, Telemark og Buskerud, og har som mål å bli
landets mest arbeidslivsintegrerte universitet. Universitetet ønsker å styrke samhandlingen med
næringslivet for å få fram nye arbeidsrettede utdanningsprogram og FoUI-aktiviteter. Et viktig mål er å
forsyne regionens arbeidsgivere med nyutdannede kandidater med relevant kunnskap, og å sørge for at
de sysselsatte i regionen er kvalifisert for et arbeidsliv i endring som følge av digitalisering og ny
teknologi (se også kapittel 2.1.2 om framtidens kompetansebehov). Universitetet anslår selv at omtrent
to tredeler av studentene rekrutteres fra og går tilbake til regionen. Universitetet bidrar også til
utviklingen av flere klynger, og innehar nasjonal og internasjonal spisskompetanse på enkelte områder.
Vestfold og Telemark er også tunge på yrkesfag og fagopplæring innen kompetanseområder som blir
etterspurt av industrien. Innenfor grønn vekst og sirkulær økonomi er det gode forutsetninger for vekst.
Det samme gjelder kultur- og naturbasert næringsliv. Innenfor området autonome skip og kjøretøy har
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universitetet, andre kompetansemiljøer og bedrifter felles prosjekter og gode muligheter for videre
utvikling.

By-land dimensjonen
By og land fyller ulike roller i verdiskapingen. Store deler av eksportrettet næringsliv ligger utenfor de
største byområdene, i bedrifter innenfor blant annet marine og maritime næringer, teknologi, energi,
kraftkrevende industri og reiseliv. Det er en utfordring å videreutvikle aktiviteten i de stedbundne
næringene, både gjennom helhetlig verdikjedeperspektiv og utnytting av regionale fortrinn. Distriktene
generelt og i Vestfold og Telemark spesielt kjennetegnes blant annet av stor avstand til sentrale
områder (byer og tettsteder). Å kompensere for avstandsulemper har vært viktige strategier, både i den
nasjonale distriktspolitikken og i fylkeskommuners og kommuners innsats for utvikling av distriktene.
Samtidig må by-land dimensjonen nyanseres. Som nevnt i kapittel 1.2.3, er det mange typer bygder, der
noen er i langvarig tilbakegang, mens andre vokser. En felles utfordring i distriktene er imidlertid
kapasitet og kompetanse til å håndtere utfordringene og gripe mulighetene. Fylkeskommunen har et
særlig ansvar for at ressurser og kompetanse finner hverandre. Utøvelse av samfunnsutviklerrollen
forutsetter at fylkeskommunen utvikler en problemforståelse som gir ulik tilnærming til ulike
utfordringer og muligheter.
De fleste arbeidsplassene ligger i byene. Byene er viktige i seg selv som motorer i utvikling av regionen
og som næringsklynger med utviklingskraft. Byene er utgangspunkt for å skape synergieffekter mellom
ulike næringer, tjenester og tilbud. Levende byer med et urbant tilbud er viktig for næringslivet, fordi det
er et av premissene for å tiltrekke og beholde enkelte kompetansegrupper. Voksende pendlings- eller
arbeidskraftoppland avspeiler at arbeidsplassene konsentreres i og omkring hovedbyene, at
arbeidsstyrken blir mer spesialisert og at mobiliteten vokser. Arbeidstakere slår seg ikke nødvendigvis
ned i den kommunen de arbeider i. For at denne utviklingen ikke skal baseres på transport med
personbiler, er det viktig å lokalisere arbeidsplasser slik at de i størst mulig grad kan betjenes av et
attraktivt kollektivsystem.
Kunnskap om sammenhengen mellom attraktive sentrum og tiltrekning av høy kompetanse er viktig for
hvordan næringslivet i byene i Vestfold og Telemark utvikles i framtiden. Røtnes og Flatval (2019) har
sett nærmere på hva som kjennetegner byer som vokser. De trekker fram at det er avgjørende at byene i
årene framover klarer å tiltrekke seg både kunnskapsbaserte virksomheter og innbyggere med høyere
og relevant kompetanse. Selv om en kunnskapsbasert virksomhet i prinsippet kan være hvor som helst,
lokaliserer de fleste seg i økende grad i byene, og framfor alt i byenes sentrum eller nær byenes
sentrale kommunikasjonsknutepunkt. Årsaken er at sentrumsnærhet gjør det enklere å holde på og
tiltrekke seg nøkkelpersonell, som enten fortrekker å bo sentralt (det er vanlig blant unge) eller utenfor
bykjernen (litt eldre). For virksomhetene er det viktig at de kommer lett til jobb uansett hvor de bor. Da
blir lokalisering i sentrum av byene viktig, typisk nært knutepunkt for kollektivtransport.
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2.1.2 Opplæring og kompetanse

Et godt opplæringstilbud er avgjørende for at barn og unge i Vestfold og
Telemark skal sikres en trygg og sunn oppvekst som kvalifiserer alle til et godt
voksenliv med deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Gjennomføringen i
videregående opplæring øker, men det er fortsatt rundt 9 % av unge mellom
16-25 år som er uten og utenfor både utdanning og arbeid. Det er også en
utfordring å utvikle et opplæringstilbud som sikrer tilstrekkelig og relevant
kompetanse som møter behovene i det regionale arbeidsmarkedet.
God utdanning er både et mål i seg selv knyttet opp mot samfunnets og næringslivets behov, men og et
virkemiddel for bedre helse, og utryddelse av fattigdom. Et viktig prinsipp i norsk utdanningspolitikk er
livslang læring. Det bidrar både til å øke individets livskvalitet, gi større verdiskaping til samfunnet og
øke fleksibiliteten i arbeidslivet. Dette prinsippet understøtter FNs bærekraftsmål, og gir grunnlag for
utforming av opplæringstilbudet i regionen.
Gjennom opplæringsløpet må barn og unge i Vestfold og Telemark gjennom mange overganger og erfare
mange skifter fra barnehage, grunnskole, videregående skole, høgskole til arbeidsliv. Tidlig innsats og et
helhetlig og sammenhengende opplæringsløp, der kommunene, fylkeskommunen, lærebedriftene,
høyere utdanning og arbeidslivet jobber sammen om god kvalitet i opplæringen og sikrer gode
overganger, er avgjørende for å skape en bærekraftig region. Utdanningsinstitusjonene har også et stort
ansvar for å sikre tilgang på relevant kompetanse som møter etterspørselen i det regionale
arbeidsmarkedet.

Høy barnehagedekning
Det er stadig flere barn som går i barnehage. I 2017 hadde 91 % av barn mellom ett og fem år i Vestfold
og Telemark barnehageplass – likt som landsgjennomsnittet. På starten av 2000-tallet hadde rundt 60
% av barna barnehageplass. Barnehagen er også viktig i integreringsarbeidet, blant annet i
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språkopplæringen. Selv om andelen øker for hvert år, er det fortsatt bare 82 % av innvandrerbarn
mellom ett og fem år i Telemark og 75 % i Vestfold som har barnehageplass (SSB 2018m). I takt med at
barnehagedekningen øker har barnehagen fått en sterkere rolle som utdanningsinstitusjon. Dette gjør at
man i økende grad er opptatt av kvalitet i barnehagen. Internasjonal forskning peker på at barn som har
gått i barnehager av høy kvalitet klarer seg bedre i skolen faglig og sosialt, og at barnehager av høy
kvalitet har positiv effekt på barns livskvalitet i voksen alder, og på barns kognitive og sosiale utvikling.

Ferdigheter fra grunnskolen er viktig for videre utdanning
Skoleåret 2018-2019 var det 219 grunnskoler i Vestfold og Telemark. Nesten alle som går ut av
grunnskolen fortsetter direkte over i videregående opplæring. Kunnskapen ved slutten av
ungdomsskolen, målt i elevenes karakterer (omregnet til en sum grunnskolepoeng), har stor betydning
for gjennomføringen av videre utdanning. Elever som har et høyt antall grunnskolepoeng fra
ungdomsskolen fullfører videregående opplæring i langt større grad enn andre. Ungdomsskoleelever i
Vestfold som avsluttet skolegangen i 2018 hadde i snitt 41,6 grunnskolepoeng, likt som
landsgjennomsnittet. I Telemark var snittet 40,8 grunnskolepoeng. Mens grunnskolepoengene varierer
mye mellom kommunene i Telemark, er fordelingen jevnere i Vestfold (Skoleporten 2019).

Stort potensial for å få flere til å fullføre videregående opplæring
Et av målene for grunnopplæringa er at alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre
videregående opplæring med kompetanse som kan verdsettes for videre studier eller i arbeidslivet.
76,7 % av elevene som startet i videregående opplæring i Vestfold og Telemark i 2012 fullførte med
studie-, yrkes- eller grunnkompetanse i løpet av fem år. Dermed fortsetter den positive trenden med
stigende gjennomføringsgrad i Vestfold og Telemark. Fullføringsgraden i regionen ligger helt likt som
landsgjennomsnittet (Skoleporten 2019).
Omtrent halvparten av elvene som startet videregående opplæring høsten 2018 valgte yrkesfaglige
studieprogram. Gjennomføringsgraden på yrkesfaglige studieprogram er imidlertid langt lavere enn på
studieforberedende. Blant elever som startet yrkesfaglige studieprogram i 2012 hadde 65 % i Telemark
og 63 % i Vestfold fullført fem år senere, mot 88-89 % på studieforberedende studieprogram
(Skoleporten 2019). En del av forskjellene i gjennomføring mellom studieforberedende og yrkesfag kan
forklares med ulikheter i kunnskaps- og ferdighetsnivå fra grunnskolen på de to studieretningene, samt
mangel på læreplasser. Det er også en del som slutter i det de går over fra yrkesfag til påbygging til
generell studiekompetanse.
Overgangen mellom trinnene har svært mye å si for gjennomføringsgraden i videregående opplæring.
Overgangen fra Vg2 på yrkesfaglige utdanningsprogram er en av de mest kritiske med tanke på økt
gjennomføring. Vestfold og Telemark har hatt en økning i antall lærlinger de siste årene, men det er
fremdeles søkere med godkjent grunnlag som ikke får læreplass. Årsakene til dette er flere, og for
mange av disse søkerne vil det ta lengre tid enn ønskelig å oppnå en yrkeskompetanse etter
arbeidslivets behov, og faren for frafall øker jo lenger tid de må vente.
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Lærlingordningen er en viktig rekrutteringskanal for faglært arbeidskraft i regionen. Vestfold og
Telemark hadde i skoleåret 2018/2019 1 678 godkjente lærebedrifter (Nasjonalt register for
lærebedrifter). I 2017 besto 2 025 lærlinger fag-/svenneprøven i Vestfold og Telemark.

Store sosiale forskjeller
Både antall grunnskolepoeng når elevene avslutter ungdomsskole og gjennomføring i videregående
skole varierer mye med sosial bakgrunn. Elever i Vestfold og Telemark som har foreldre med høy
utdanning har i snitt langt flere grunnskolepoeng og fullfører i mye større grad videregående opplæring
enn elever med foreldre med lav utdanning. Levekårsutfordringene i regionen, slik som lavt
utdanningsnivå og lav deltagelse i arbeidslivet (se kapittel 2.1.3), er bakenforliggende
påvirkningsfaktorer som legger mye av grunnlaget for disse sosiale forskjellene. Det er en viktig
målsetning å jobbe for at levekårutfordringene ikke videreføres fra en generasjon til den neste.

De fleste elevene i Vestfold og Telemark trives på skolen
Opplæringsloven har som mål at alle elever og lærlinger skal utvikle kompetanse som gjør dem best
mulig i stand til å være aktive deltakere både i samfunnet og i arbeidslivet. Kommunene og
fylkeskommunen som skoleeiere har altså et samfunnsmandat som både gjelder å tilføre elevene faglig
kunnskap, men også å bidra til at elever og lærlinger kan utvikle sin identitet i et inkluderende og
mangfoldig fellesskap. I ny overordnet del av læreplanen som skal gjelde fra skoleåret 2020-2021
ligger det en særlig forpliktelse for skolen og lærebedriften om å skape et godt og trygt læringsmiljø for
alle. Det er også vektlagt at skolen skal ha fokus på og bidra til elevenes livsmestringsevne. Ungdataundersøkelsen som ble gjennomført på alle ungdomsskoler og videregående skoler i Vestfold og
Telemark i 2017 og 2018 viser at de aller fleste er fornøyd med livene sine og trives på skolen. Samtidig
rapporterer stadig flere både gutter og jenter om psykiske plager, og flere elever i ungdomsskolealder
rapporterer om at de blir mobbet (se også kapittel 2.2.2 om folkehelse).

Ungdom utenfor opplæring og arbeidsliv
En gruppe det er grunn til å ha spesiell oppmerksomhet på, er den gruppen ungdom som har forlatt
videregående opplæring uten å fullføre, og som verken er under annen utdanning eller i arbeid. Disse er
særlig utsatt for å havne varig utenfor arbeidslivet. I Vestfold og Telemark utgjør denne gruppen 9 % av
alle mellom 16 og 25 år (Figur 4). Siden så å si hele årskull starter i videregående opplæring, vil en stor
andel av denne gruppen ha vært innom videregående opplæring før de har falt fra. Et spørsmål er
følgelig hva slags tilbud disse mottar og om det gjøres nok for å fange disse opp i den tiden de befinner
seg i videregående opplæring. Dette er en kompleks utfordring som krever samarbeid på tvers av
sektorer og forvaltningsnivåer.
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Figur 4. Ungdom 16 til 25 år verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid. 2017. Kilde: Skoleporten

Omstilling og vekst krever ny kunnskap
Tilgang på nok og relevant kompetanse i alle deler av den nye regionen er en viktig forutsetning for
innovasjon, omstilling og verdiskaping i Vestfold og Telemark. Fremover må vi regne med store
endringer i kompetansebehovene, blant annet som følge av teknologisk utvikling, digitalisering og
automatisering av oppgaver. Vi kan få et arbeidsmarked med økt etterspørsel etter særlig høyt utdannet
arbeidskraft og lav etterspørsel etter personer uten formell kompetanse. Det vil kunne få særlig
konsekvenser for vår region, som har et lavere utdanningsnivå enn mange andre fylker.
Vi vet allerede noe om hvordan samfunnsutviklingen påvirker de regionale kompetansebehovene
framover, for eksempel at økningen i andelen eldre gjør at flere må arbeide innen helse og omsorg, og at
størrelsen på fødselskullene sier noe om behov for arbeidskraft i oppvekstsektoren. Andre endringer vil
komme som følge av fremtidige teknologiske, organisatoriske eller andre typer nyvinninger, som det er
vanskelig å vite omfanget av. Dagens unge skal utdannes til jobber som ennå ikke finnes, mens de
sysselsattes evne og mulighet til å tilpasse seg nye behov vil være avgjørende for næringslivets
omstillingsevne i regionen.

Tilgangen på kompetent arbeidskraft følger bare delvis etterspørselen
Over flere år har virksomheter i Vestfold og Telemark rapportert om at tilgang til arbeidstakere med
relevant kompetanse er mangelvare. I NHOs kompetansebarometer for 2017, som kartlegger egne
medlemmers behov for kompetanse, svarte i overkant av halvparten av de spurte medlemsbedriftene
fra Vestfold og Telemark at de har et udekket behov for kompetanse (Rørstad m.fl. 2017). NAVs
bedriftsundersøkelse for 2018 viser også at mange virksomheter i regionen opplever
rekrutteringsutfordringer: 17 % av spurte bedrifter i Telemark og 13 % i Vestfold svarer at de har
mislyktes i å rekruttere arbeidskraft, eller har måttet ansette noen med lavere eller annen formell
kompetanse. Det har vært særlig vanskelig å rekruttere folk innen bygg- og anlegg og helse- og
sosialtjenester. Rekrutteringsproblemene i Vestfold (og til dels Telemark) er imidlertid relativt lave
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sammenliknet med andre fylker. Dette skyldes blant annet at arbeidsledigheten i regionen også er høy
(NAV 2018c).

Livslang læring og utforming av opplæringstilbudet
Det som påvirker tilgangen på kompetanse er utformingen av det formelle utdanningssystemet og
læring i arbeids- og samfunnslivet ellers. I det hurtige digitaliserte samfunnet vil behovet for livslang
læring øke, og mye av denne omskoleringen og etter- og videreutdanningen må skje uten å ta folk ut av
verdiskapende aktivitet. Det må derfor være stor grad av fleksibilitet i tilbudet som rigges.
Undersøkelser fra NAV, NHO og KS viser alle at kompetanseheving blant dagens ansatte er bedriftenes
viktigste strategi for å dekke kompetansebehovene. Det er imidlertid en utfordring at det er de med
minst behov som tar mest etter- og videreutdanning. For eksempel er det en del voksne som mangler
grunnleggende ferdigheter, slik som lesing, skriving, tallforståelse og digitale ferdigheter. Det viser seg å
være særlig utfordrende å rekruttere denne gruppen inn til kompetansehevende tiltak.
Å utvikle et fagskoletilbud som er godt integrert med videregående opplæring, og som svarer opp
arbeidslivets behov for kompetanse, er viktig i denne sammenheng. Fagskolen er i høy grad et
utdanningstilbud som næringslivet etterspør, og som er attraktivt blant voksne arbeidstakere som ser
behov for kompetansegivende etter- og videreutdanning. Fagskolen har en omstillingsevne som gjør det
mulig raskt å tilpasse seg arbeids- og næringslivets behov. Det må også være et tett samarbeid med
Universitet i Sørøst-Norge og andre tilbydere av høyere utdanning. Skal opplæringsinstitusjonene tilby
et bærekraftig tilbud, må en hele tiden være i tett interaksjon med det arbeidslivet det skal bygges
kompetanse for. Som nevnt i kapittel 2.1.1 har Universitetet i Sørøst-Norge mål om å bli landets mest
arbeidslivsintegrerte universitet.
Tilgang til karriereveiledningstjenester av høy kvalitet er også avgjørende. Karriereveiledningstjenesten
skal styrke den enkeltes evne og mulighet til å ta bevisste og velinformerte valg og samtidig balansere
dette opp mot næringslivets behov og samfunnets utviklingstrekk. Karriereveiledning er viktig både
tidlig i utdanningsløpet for å forebygge og redusere frafall og feilvalg i videregående opplæring, men må
også styrkes mot arbeidslivet hvor vi i fremtiden vil møte hyppige krav til omstilling. Målrettet og hurtig
kartlegging av kompetanse og veiledning for nyankomne innvandrere kan også bidra til bedre tilknytning
til arbeidslivet for denne gruppen. I grunnskolene og de videregående skolene er det rådgivere som
ivaretar karriereveiledning for elevene. Både Vestfold og Telemark har i tillegg karrieresentre for
aldersgruppen fra 19 år og oppover. Totalt hadde karrieresenterne 2 613 samtaler i 2017. 95 % av
brukerne oppgir at de var fornøyde med samtalen.
Fylkeskommunen har en sentral rolle i å tilpasse utdanningstilbudet til regionens næringsliv. I Vestfold
og Telemark er næringer med høy innovasjonsgrad i vekst, og utviklingen setter store krav til endringer i
kapasitet og innhold i det videregående utdanningstilbudet. Det gjelder særlig innen yrkesfag, der det
over lengre tid har vært en ubalanse mellom etterspørsel og tilbud av arbeidskraft innen blant
byggevirksomhet og helsesektoren. Samtidig er det vanskelig å forutse kompetansebehovene på lang
sikt. Vi må derfor ha fleksibilitet i hvordan vi utformer opplæringstilbudet, og ikke la kortsiktige
konjunkturendringer styre for mye.
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2.1.3 Levekår og integrering

Vestfold og Telemark har utfordringer med relativt lav sysselsetting og høy
arbeidsledighet, særlig blant unge og innvandrere. Regionen har landets
høyeste andel barn i lavinntektsfamilier, og mange av disse har
innvandrerbakgrunn. Det er viktig å få til en samordnet innsats for integrering
og kvalifisering for å få flere med innvandrerbakgrunn i utdanning og arbeid.
Utdanning er en svært viktig forutsetning for å kunne konkurrere på arbeidsmarkedet og for å oppnå
gode levekår. Høy deltagelse i arbeidslivet er en forutsetning for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn.
Arbeid er også viktig for helsa, blant annet som en sosial arena som kan gi opplevelser av samhold,
gjensidig anerkjennelse og skape og oppleve mening, og fordi arbeid gir den enkelte inntekt og
økonomisk trygghet.

Høyest utdanningsnivå i sentrale kommuner
Utdanningsnivået i Vestfold og Telemark har økt kraftig de siste 20 årene. I 2017 hadde 28 % av
innbyggerne over 16 år i Vestfold og Telemark høyere utdanning, mens andelen med videregående eller
høyere utdanning var 72 % (SSB 2018g). Utdanningsnivået i regionen er imidlertid under
landsgjennomsnittet. Kommuner med høy sentralitet har en større andel med høyere utdanning enn
kommuner med lav sentralitet. Tønsberg, Nøtterøy og Horten har høyest andel, mens Drangedal,
Hjartdal og Tinn har lavest andel. Unntaket er Bø kommune som er en kommune med lav sentralitet og
mange med høyere utdanning.

Lav sysselsetting og høy arbeidsledighet
I oppgangskonjunkturen fram til 2008 økte sysselsettingsandelen både i Vestfold og Telemark og i
landet som helhet. Fra 2008 til 2016 falt imidlertid andelen sysselsatte i hele landet. I 2017 var det for
første gang siden 2007 en liten økning i andelen sysselsatte i alle fylker (SSB 2018d). Til tross for dette,
har den nye regionen den nest laveste andelen sysselsatte (i prosent av befolkningen 15-74 år) av alle
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fylker med 63 %. Landsgjennomsnittet er 66 %. Det er særlig lav sysselsetting i alderen 20-40 år og
blant innvandrere i Vestfold og Telemark sammenliknet med andre fylker.
I januar 2019 hadde Vestfold og Telemark den nest høyeste registrerte arbeidsledigheten i landet etter
Østfold, med henholdsvis 3,2 % og 3 % ledige. Landsgjennomsnittet var på 2,6 % (NAV 2019).
Arbeidsledigheten er høyest blant innvandrere og personer under 40 år. Generelt er arbeidsledigheten
høyest i de mest sentrale kommunene i regionen. I de mindre sentrale kommunene er ledigheten under
landsgjennomsnittet. Kviteseid, Tokke og Hjartdal har lavest andel arbeidsledige, mens Horten,
Tønsberg, Skien og Sauherad har den høyeste andelen.
Den relativt lave sysselsettingen og høye arbeidsledigheten blant unge og innvandrere i regionen må
sees i lys av andre utviklingstrekk. For det første forsterkes dette av at det er lav utskifting av
arbeidsstyrken i Vestfold og Telemark (SSB 2018e). De siste 15 årene har Vestfold og Telemark hatt den
største økningen i gjennomsnittsalder blant sysselsatte i landet. Fra 2002 til 2017 økte den med 1,7 år.
I landet som helhet økte den med 1,2 år. Den nye regionen har også blant landets høyeste
gjennomsnittsalder blant sysselsatte. For det andre er det økt konkurranse om jobber som særlig er
aktuelle for utsatte grupper (ungdom, innvandrere med kort botid og personer med lav utdannelse).
Relativt stabilt høyt frafall fra videregående opplæring, særlig i yrkesfag, gjør at mange mangler
grunnkompetanse som trengs for å holde fotfeste i arbeidslivet, samtidig som det blir stadig færre
jobber der det ikke stilles krav til utdannelse. Det er et stort potensial i å utvikle tilbud og koordinere
oppfølging og arbeidsmarkeds- og kompetansehevende tiltak som kan legge til rette for at usatte
grupper i større grad kan delta i arbeidslivet.

Høy andel uføre
En del av de som er utenfor arbeidslivet mottar sosiale ytelser. Uføreytelser er stønadsordninger for å
sikre inntekt til livsopphold for personer i aldersgruppen 18-67 år som har fått inntektsevnen varig
nedsatt på grunn av sykdom, skade eller funksjonshemming. Både Vestfold og Telemark har en høyere
andel uføre enn landet i alle aldersgrupper. Korrigert for alderssammensetningen er andelen
uføretrygdede i regionen 12 %. For landet som helhet er andelen 10 % (NAV 2018a). De siste årene har
økningen i antallet unge uføre fått mye oppmerksomhet. I september 2018 hadde NAV Vestfold og
Telemark registrert til sammen 1 885 uføre i alderen 18-29 år av til sammen 33 469 uføre i regionen
(NAV 2018b). Årsakene til å motta uføreytelser er sammensatte, og omfanget av uføretrygd er ikke bare
en indikator på helsetilstand, men må sees i sammenheng med næringslivsutvikling,
arbeidsplassutvikling og utdanningsnivå i regionen. Økte helseproblemer kan ikke alene forklare
økningen for eksempel i andelen unge uføre.

Barnefattigdommen øker
Som i resten av landet øker andelen barn i lavinntektsfamilier. I 2017 bodde 15 % av alle under 18 år i
Vestfold og Telemark i lavinntektsfamilier (SSB 2018f). Dette er en økning fra 12 % fem år tidligere.
Etter ny regioninndeling er det ingen andre regioner med en så høy andel barn i lavinntektsfamilier som
Vestfold og Telemark. Innvandrere er overrepresentert i denne statistikken. I landet som helhet har
over halvparten av alle barn med lavinntekt innvandrerbakgrunn. Det er imidlertid stor variasjon etter
landbakgrunn. Det har også skjedd en aldersforskyvning i lavinntektsgruppen over tid, der andelen eldre
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med lav inntekt har gått vesentlig ned, mens andelen yngre har økt betraktelig (Helsedirektoratet
2017).

Lav sysselsetting og høy arbeidsledighet blant innvandrere
Integrering handler om at innvandrere og deres barn skal få bruke ressursene sine og bidra til
fellesskapet. Deltagelse i arbeidslivet er av mange sett på som den viktigste veien til god integrering. Å
få flere gjennom utdanning og i jobb handler om muligheter for den enkelte så vel som samfunnets
sosiale og økonomiske bærekraft. Får man flest mulig innvandrere i arbeid, vil det også bli lettere for
innvandrerne å delta i andre deler av samfunnslivet, fordi arbeidet er grunnlaget for blant annet språk,
trygghet og velferd. Innvandrerne er også en betydelig arbeidskraft for offentlig og privat sektor i
regionen.
I 2017 var 58 % av innvandrerne i Vestfold og Telemark sysselsatte. I landet som helhet var andelen 61
%. Av de nye regionene er det bare Agder og Innlandet som hadde lavere sysselsetting blant
innvandrere i 2017 enn Vestfold og Telemark. Arbeidsledigheten er også mer enn tre ganger så høy
blant innvandrere som i den øvrige befolkningen i Vestfold og Telemark (IMDI 2019).
Sysselsettingen er ikke overraskende høyest blant arbeidsinnvandrere og lavest blant flyktninger og
familieinnvandrede. Introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger har siden 2004 vært Norges
største og viktigste integreringstiltak. Flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge, skal skoleres
slik at de kan delta i arbeidsmarkedet. I Vestfold og Telemark var henholdsvis 55 % og 48 % av
deltakerne som avsluttet introprogram i 2014 i arbeid eller utdanning året etter. I landet som helhet var
andelen 58 % (IMDI 2019).
Lav sysselsetting og høy arbeidsledighet blant innvandrere i Vestfold og Telemark henger sammen med
at vi har en større andel innvandrere som har kommet pga. flukt eller familieinnvandring enn mange
andre fylker. I tillegg har regionen et arbeidsmarked som er vanskelig å komme inn på, ettersom
sysselsettingen er lav og arbeidsledigheten er høy også i befolkningen for øvrig.

Manglende grunnleggende ferdigheter hindrer integrering
Blant flyktninger og personer som kommer til Norge som følge av familiegjenforening, er det en stor
andel som har svake grunnleggende ferdigheter, slik som å kunne lese, skrive og regne. Den høye og
økende andelen innvandrere i Vestfold og Telemark som har kommet som flyktninger eller deres
familiegjenforente, innebærer at mange vil trenge god opplæring i grunnleggende ferdigheter for å
kunne integreres på arbeidsmarkedet. Samtidig viser analyser av levekårsundersøkelsen Ung i
Telemark 2018 at ungdommer med innvandrerbakgrunn i Telemark har et stort utdanningsdriv:
sammenliknet med ungdom uten innvandrerbakgrunn velger de i større grad studiespesialiserende
utdanningsprogram, flere sikter mot høyere utdanning, de bruker mer tid på skolearbeid og foreldrene
deres mener i større grad at det er viktig med høyere utdanning (Kristiansen 2018).
Det er mange aktører som er involvert i integreringen av nyankomne flyktninger og innvandrere. Dersom
integreringen skal lykkes, er vi avhengige av et godt samspill og tett og velfungerende samarbeid
mellom ulike ansvarlige aktører. Det er for eksempel en utfordring at for mange innvandrere begynner i
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videregående opplæring uten å være tilstrekkelig kvalifisert på forhånd, og at for få voksne innvandrere
begynner i videregående skole på grunn av manglende tilrettelegging. Det er en stor utfordring å utnytte
mulighetsrommet, å tenke langsiktig og individorientert nok, og å koordinere innsatsen på tvers av
sektorer og forvaltningsnivåer. Det er varslet at fylkeskommunene vil få et større ansvar i dette arbeidet
framover (Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2018).
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2.2 Slik lever vi i Vestfold og Telemark
2.2.1 Befolkningsutvikling

Vestfold og Telemark har lavere befolkningsvekst enn de fleste andre regioner
i landet. Det er bykommunene og tettstedene som har størst vekst, mens flere
av distriktskommunene har hatt nedgang i folketallet. Infrastrukturutbygging
gir et mer attraktivt transporttilbud, korter ned reisetiden og gir tilgang til
større arbeidsmarkeder. Det kan gi økt befolkningsvekst. I årene som
kommer vil andelen eldre øke mye, særlig i distriktene. Utviklingen av
kompakte by- og tettsteder vil være viktig for å effektivisere offentlige tilbud
og tjenester, blant annet til eldre.
1.januar 2018 bodde det 422 449 personer i Vestfold og Telemark. Etter ny regioninndeling er dette
landets sjette største region, målt i antall innbyggere. Folketallet økte med 2 094 personer eller 0,5 %
fra året før. I landet som helhet var veksten på 0,7 %. Veksten i regionen er lav, og i 2017 hadde både
Oslo, Viken, Agder og Trøndelag høyere befolkningsvekst enn Vestfold og Telemark (SSB 2018h).

Innvandring er den viktigste driveren for befolkningsveksten
Antall fødte, døde, innflyttere og utflyttere bestemmer befolkningsutviklingen. Vestfold og Telemark har
de siste årene hatt et lite, men stadig mindre fødselsoverskudd (Figur 5). I all hovedsak er det derfor
nettoinnflytting som har gitt befolkningsvekst i den nye regionen. Størsteparten av innflytterne er
innvandrere. Hvert år har Vestfold og Telemark hatt en nettoinnvandring på i overkant av 2 000
personer, men i 2017 var tallet redusert til 1600. Arbeidsinnvandring har lenge vært den viktigste
årsaken til innvandring til Norge, men antallet arbeidsinnvandrere har falt betydelig etter 2011 (SSB
2018i).
De siste to årene har Vestfold og Telemark også hatt netto innenlands flytting av rundt 500 personer per
år fra andre fylker. Tilflytting skjer særlig fra Buskerud, Akershus og Rogaland, mens den nye regionen
har et flyttetap til Oslo og Agder (SSB 2018j)
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Figur 5. Folkevekst i Vestfold og Telemark 2010-2017 etter fødselsoverskudd, innenlands flytting og innvandring.
Kilde: SSB (2018h)

Andelen innvandrere bosatt i Vestfold og Telemark øker
Selv om innvandringen til Vestfold og Telemark har vært lav i nasjonal målestokk, og gått ned det siste
året, øker andelen bosatte innvandrere for hvert år. Det endrer næringslivet, arbeidslivet og samfunnet i
regionen. Ved inngangen til 2018 var 12 % av befolkningen i Vestfold og Telemark innvandrere. Dette er
en økning fra 8 % i 2010. I tillegg er 2 % av befolkningen norskfødte med innvandrerforeldre. Den nye
regionen har likevel en lavere andel innvandrere enn landet som helhet, der andelen er 14 % (IMDI
2019).
Figur 6 viser at flukt og familieinnvandring er de vanligste innvandringsgrunnene blant innvandrere
bosatt i Vestfold og Telemark. Antallet innvandrere med slik innvandringsbakgrunn har økt betydelig de
siste årene. Vestfold og Telemark har en høyere andel innvandrere som har kommet som flyktninger
eller deres familieinnvandrede enn landet som helhet, mens andelen arbeidsinnvandrere er lavere
(IMDI 2019).
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Figur 6. Antall innvandrere bosatt i Vestfold og Telemark etter innvandringsgrunn. Kilde: IMDI (2019)

I den nye regionen er det Sandefjord som har den høyeste andelen innvandrere, med 14 %.
Sammenliknet med andre kommuner i Vestfold og Telemark har Sandefjord en høy andel
arbeidsinnvandrere, særlig fra Polen og Litauen. En annen kommunen med høy andel innvandrere, er
Skien, med 13 % innvandrere. Blant disse er halvparten flyktninger og deres familieinnvandrede, mens
bare 15 % er arbeidsinnvandrere. I flere av distriktskommunene i Telemark utgjør innvandrerne bare 78 % av befolkningen. Det gjelder for eksempel Hjartdal, Kviteseid, Tokke, Bamble og Siljan.

Befolkningsutvikling i kommunene
Figur 7 viser at de aller fleste, 84 % av innbyggerne i Vestfold og Telemark, bor i mellomstore
bykommuner eller kommuner nær disse (sentralitet 2 og 3 1). Dette omfatter alle kommunene i Vestfold,
samt Skien, Porsgrunn og Bamble i Grenland. 10 % bor i småbykommuner eller nær disse (sentralitet
4), mens 6 % av innbyggerne bor i en av de ni kommunene med lavest sentralitet (5 og 6) (SSB 2018h).

SSBs sentralitetsindeks. Sentralitet defineres både av reisetid inn til et senter og reisetid ut fra et senter. Dette gjør at
sentralitet dels bestemmes av om folk bor tett på arbeidsplasser og tjenestene på et sted, og hvor mange
arbeidsplasser og tjenester det er mulig å nå med en reisetid på 90 minutter. Dette gjør at en forholdsvis stor by som
ligger relativt isolert til, vil ha lavere sentralitet enn en by av mindre størrelse som ligger nær andre folkerike
kommuner.

1
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Figur 7. Folketall per 1.1.2018 i hver kommune i Vestfold og Telemark etter sentralitet. Kilde: SSB (2018h)

Størst befolkningsvekst i sentrale bykommuner
Figur 8 viser at 16 av 27 kommuner har hatt vekst i folketallet de siste fem årene. Den største veksten
finner vi i Bø (11 %), Tønsberg (9 %) og Sande (8 %). Generelt er det de største bykommunene med høy
sentralitet og større arbeidsmarkedsregioner som har vokst mest de siste årene. Unntaket er Bø
kommune, som har lav sentralitet, men der veksten er knyttet til et variert næringsliv, universitet og kort
vei til alternative arbeidsmarkeder. Et annet unntak er Sande kommune som er en del av bo- og
arbeidsmarkedsregionen rundt Drammen og Oslo, og tar del i denne veksten. Dobbeltsporet jernbane
og ny stasjon i Holmestrand medfører at bo- arbeidsregionen utvides, og veksten øker også i
Holmestrand. De fleste kommunene i Øst- og Vest-Telemark har hatt nedgang i folketallet de siste fem
årene. Mange av disse kommunene har lav grad av sentralitet, og er del av mindre
arbeidsmarkedsregioner.

Nettoinnvandring til alle kommuner
Figur 8 viser også at alle kommunene i Vestfold og Telemark har hatt nettoinnvandring de siste fem
årene. Innvandring har særlig vært viktig i distriktskommunene i Telemark, som uten innvandring ville
hatt en ytterligere nedgang i folketallet. I alle kommunene i Vestfold, samt Skien og Bø, har både
innvandring og innenlandsk nettoinnflytting bidratt til vekst i folketallet.
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Figur 8. Prosentvis befolkningsvekst 2014-2018 fordelt på innenlandsk flytting, innvandring og fødselsoverskudd.
Kilde: SSB (2018h, 2018k)

Mest flytting mellom felles bo- og arbeidsmarkeder
Flyttestrømmene er størst mellom kommuner som fremstår som felles bo- og arbeidsmarkedsregioner,
og de aller fleste flyttingene skjer innad i Vestfold og Telemark. Flyttingen går sjelden bare en vei. For
eksempel er det nesten like mange som flytter fra Skien til Porsgrunn, som fra Porsgrunn til Skien, eller
fra Larvik til Sandefjord og omvendt. Mange av kommunene i Telemark har også flyttetap til Grenland.
Kommunene i Vestfold og Telemark har også betydelige flyttestrømmer til og fra Oslo-området. De
fleste kommunene har hatt flyttetap til Oslo de siste årene (PANDA 2018). Flyttetilbøyeligheten er
større blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre enn i den øvrige befolkningen.

Bedre infrastruktur kan øke befolkningsveksten
Økt befolkningsvekst er viktig for at Vestfold og Telemark skal være en slagkraftig region. Tilgang til
arbeid vil over tid styre hvilke regioner har befolkningsvekst. Karriere- og utdanningsmuligheter er et
viktig flyttemotiv for mange, samtidig som gode oppvekstmiljø for barn og nærhet til familie og venner
også spiller en sentral rolle. Tilbud om attraktive jobber for to er ofte avgjørende forutsetning for å
flytte. Mange distriktskommuner med begrenset tilknytning til en større arbeidsmarkedsregion opplever
nedgang i folketallet. Det er særlig høy utflytting av unge mennesker. Med bedre infrastruktur kan en
større andel yrkesaktive i distriktene nå flere lokale arbeidsmarkeder. Det er også til fordel for
næringslivet, som får et bredere rekrutteringsgrunnlag, og bedre muligheter for nyetableringer,
innovasjon og vekst. Med ny E18 og ny dobbeltsporet jernbane ligger det også muligheter for økt vekst i
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mer sentrale kommuner. Vestfold og Telemark kan avlaste det sentrale østlandsområdet, både når det
gjelder forventet befolkningsvekst og utvikling av arbeidsplasser.

Bosettingsmønsteret sentraliseres
Sentralisering er både en internasjonal, nasjonal og regional trend. Stadig flere, særlig unge, bor i byer
og tettbygde områder. Samtidig øker andelen eldre, først og fremst i spredtbygde områder. I Vestfold og
Telemark vokser de enkelte byene, kommunesentrene og tettstedene så godt som uavhengig av
utviklingen i kommunen som helhet. Befolkningsveksten kommer altså der det bor flest folk fra før. Det
kan være flere forklaringer på dette, blant annet at eldre velger å flytte fra utkantsteder til mer sentrale
steder med større tilbud. Dette bildet er særlig tydelig i de mindre kommunene, mens de større byene
med høyest brutto vekst preges av varierende grad av byspredning. Eksempler på kommunesentre som
vokser på tross av at kommunen har opplevd nedgang i folketallet, er Kviteseid sentrum. I perioden
2014-2018 var det befolkningsvekst i Kviteseid sentrum, mens kommunen samlet sett opplevde
befolkningsnedgang på nesten 3 %.

I 2040 vil det være over 470 000 innbyggere i Vestfold og Telemark
Hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger tilsier at det vil bo over 470 000 personer i Vestfold
og Telemark i 2040. Dette er en økning på drøye 50 000 innbyggere fra dagens innbyggertall, eller en
vekst på 12 % (SSB 2018l). Mange kommuner i regionen vil trolig oppleve lavere innvandring og lavere
fødselstall i årene som kommer. Mindre fødselskull vil for eksempel få konsekvenser for dimensjonering
av barnehage- og skoletilbud. Framskrivingene er i all hovedsak en videreføring av
befolkningsutviklingen i den enkelte kommune det siste tiåret. Dette innebærer at veksten i folketallet
først og fremst i kommer i sentrale strøk i Vestfold og Telemark, mens mange distriktskommuner i
Telemark får nedgang i folketallet. Det er imidlertid stor usikkerhet i framskrivingene, særlig knyttet til
omfanget av fremtidig innvandring, der det kan skje store endringer på kort tid, samt usikkerhet knyttet
til framtidige fødselstall. Framskrivingene tar heller ikke hensyn til planlagte endringer lokalt som kan
ha betydning for befolkningsutviklingen. Eksempler på dette er framtidig næringsutbygging og nye
samferdselsprosjekter. Generelt har SSBs befolkningsframskrivinger overestimert befolkningsveksten i
både Vestfold og Telemark.

Sterk aldring i diktriktene framover
At andelen eldre øker er en av de sikre trendene i befolkningsutviklingen framover. Det skyldes at
levealderen stadig øker, og at det er store fødselskull som blir en del av den eldre befolkningen i årene
som kommer. Andelen eldre øker i hele landet. I 2018 var 17 % av befolkningen i Vestfold og Telemark
67 år og eldre. Etter ny regioninndeling gir dette den tredje høyeste andelen eldre av alle regionene.
Hovedalternativet i SSBs befolkningsframskriving viser at antallet 67 år og eldre i regionen vil øke til om
lag 25 % i 2040.
Figur 9 viser at andelen eldre øker mest i distriktskommunene. I en del kommuner i Telemark vil rundt
30 % av innbyggerne være over 67 år i 2040. Sentraliseringen forsterker dette, ettersom unge personer
i fruktbar alder flytter til bynære strøk. Dermed blir barna deres også født i mer sentrale strøk. De eldre
er mer bofaste, og blir igjen i distriktskommunene.
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Eldrebølgen vil føre til at omsorgsbyrden øker kraftig i årene som kommer, og utfordrer bærekraften i
velferdsordningene våre. Selv om alle kommunene i Vestfold og Telemark vil merke dette, gjelder det
særlig distriktskommunene i Telemark. Dette innebærer at det blir flere personer i pensjonsalder og
flere personer i aldersgrupper som har et høyt forbruk av pleie- og omsorgstjenester per person i
arbeidsfør alder. Dette er en utvikling vi kan forvente selv om bedre helse og økt mestring blant eldre
skulle resultere i forlenget arbeidsdeltakelse og økt selvstendighet. Dette kan by på store utfordringer
for mange kommuner, ettersom det vil bidra til et stort press på offentlige tjenester og økt etterspørsel
etter arbeidskraft innen helse og omsorg. Dette gir et behov for effektivisering og utvikling av offentlige
tjenester, både gjennom digitale verktøy og utvikling av annen velferdsteknologi. Dersom
sentraliseringen fortsetter, med høy utflytting av unge voksne, vil også stadig færre eldre bo nær voksne
barn, med den betydningen dette har for tilgang på uformell omsorg. Dette er særlig aktuelt for
distriktskommuner som ligger langt fra høyere utdanningsinstitusjoner (Rogne & Syse, 2017).
Kommunene kan tilrettelegge for boligløsninger for eldre som løser noen av disse utfordringene. Ved å
legge til rette for boliger som er tilpasset de eldre i sentrum av byer og tettsteder, kan man både
effektivisere kommunens tilbud og tjenester, samtidig som det øker mulighetene for den enkelte til å
oppsøke aktiviteter, delta i samfunnet og klare seg selv lengst mulig.

Figur 9. Andel av befolkningen over 67 år i 2040. Hovedalternativet (MMMM) i SSBs befolkningsframskrivinger. Kilde:
SSB (2018l)
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2.2.2 Folkehelse

Folkehelseutfordringene i Vestfold og Telemark, slik som sosiale
helseforskjeller og psykiske plager, påvirkes av samfunnsforholdene. Å skape
god helse og trivsel for alle ved å utvikle gode og helsefremmende
lokalsamfunn, legge til rette for at innbyggerne kan ta ansvar, delta, mestre
og ta kontroll over egen hverdag, vil være viktig i folkehelsearbeidet i den nye
regionen.
Innenfor bærekraftig utvikling står menneskenes behov og muligheter i sentrum. En befolkning som
trives og som har god helse er også samfunnets viktigste ressurs. Helse skapes i hverdagslivet ulike
settinger – der folk lever sine liv, bor, jobber, leker, lærer, elsker. … (WHO 1986). Folkehelsearbeidet
skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge
psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse (Folkehelseloven 2012). Man skal være særlig
oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale helseforskjeller.
Folkehelseutfordringene i Vestfold og Telemark endrer seg i takt med utviklingstrekk i samfunnet.
Psykiske helseplager, og muskel- og skjelettplager, som er de viktigste årsakene til sykefravær, henger
blant annet sammen med nære faktorer som stress, svak sosial støtte, kosthold og stillesitting. Disse
faktorene henger igjen sammen med forhold i arbeidslivet og teknologisk utvikling, familieforhold og
andre sosiale mønstre.

Høy levealder, men store sosiale helseforskjeller
Levealderen i Vestfold og Telemark har aldri vært så høy som nå, og de aller fleste får mange år med
god livskvalitet, uten sykdom og plager. Ungdata-undersøkelsen, som 20 000 ungdommer i Vestfold og
Telemark svarte på i 2017/2018, viser at de aller fleste ungdommene opplever at de har god fysisk og
psykisk helse, og er godt fornøyd med livet de lever. Folkehelseundersøkelsen 2015, som er
gjennomført i Vestfold blant personer over 18 år, viser også at mer enn 8 av 10 vestfoldinger sier at de
er fornøyde med tilværelsen. Tilfredsheten øker med alder, og er høyest blant de eldste.
Samtidig er det systematiske ulikheter i livskvalitet, helse og levekår etter sosial status, basert på
utdannings- og inntektsnivå. For eksempel lever personer i Vestfold og Telemark med høyere utdanning
i snitt 7 år lengre enn personer som kun har grunnskoleutdanning (se Figur 10). Fra måleintervallet
2005–2011 til 2009–2015 har gjennomsnittlig forventet levealder for personer i Telemark med
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grunnskole som høyeste utdannelse blitt redusert med 0,4 år, mens den har økt med 0,5 år blant
telemarkinger med høyere utdanning. Dette viser at levealdersforskjellene etter utdanning har økt i
løpet av 2000-tallet (Norgeshelsa 2018).
Grunnlaget for god helse gjennom livet blir lagt både før, under svangerskap og i tidlige leveår.
Utgangspunktet fra barneårene påvirkes videre i oppvekst og gjennom hele livsløpet. Ungdataundersøkelsen viser også store helseforskjeller etter ungdommenes sosioøkonomiske bakgrunn.
Ungdommer fra familier med lav sosioøkonomisk status har et mer problematisk forhold til foreldre og
venner, trives dårligere på skolen, har oftere fysiske og psykiske helseplager og er mer pessimistiske
med tanke på framtiden enn ungdom som vokser opp i familier med høy sosioøkonomisk status.
De store og økende sosiale forskjellene, med økt ulikhet i helse, ser vi ikke bare i Vestfold og Telemark,
men også i landet som helhet. Faktorer som økt barnefattigdom og økt utenforskap kan bidra til denne
negative utviklingen. Levekårsutfordringene som er beskrevet i kapittel 2.1.3 er bakenforliggende
påvirkningsfaktorer som legger mye av grunnlaget for de sosiale helseforskjellene.

Forventet levealder

86
84
82
80
78
76
2005-2011

2006-2012
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Personer med grunnskole Vestfold

Personer med høyere utdanning Vestfold

Personer med grunnskole Telemark

Personer med høyere utdanning Telemark

Figur 10. Forventet levealder etter utdanning. Kilde: Norgeshelsa 2018

Mange med psykiske helseutfordringer
God psykisk helse er tett knyttet opp mot god livskvalitet, som blant annet kjennetegnes av en
opplevelse av trivsel og mening med tilværelsen, evne til å mestre hverdagens utfordringer og bidra til
samfunnet rundt seg. I Ungdata-undersøkelsen svarer stadig flere ungdommer i Vestfold og Telemark
at de har psykiske plager. Det er langt flere jenter enn gutter som svarer at de har psykiske plager, men
økt omfang ser vi både hos jenter og gutter. I 2017/2018 svarte 16 % av ungdomsskoleelevene og
elever på Vg1 at de har høyt nivå av psykiske plager. Symptomer på psykiske plager øker i løpet av
ungdomsskolen og ser ut til å flate noe ut på videregående skole.
Dybdeanalyser av Ungdata-materialet viser at psykiske plager har en sterk sammenheng med
skolestress, og at både skolestress og psykiske plager henger tydelig sammen med ungdommenes
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relasjon til skolen. Årsakssammenhengene går sannsynligvis begge veier: god psykisk helse øker
muligheten til å klare seg på skolen, mens et godt forhold til skolen kan bidra til god psykisk helse. Det
er jenter som oppgir høyest nivå av både psykiske plager og skolestress, men det er guttene som har
det største frafallet fra videregående opplæring.
Funn fra Folkehelseundersøkelsen 2015 i Vestfold, viser at psykiske plager ser ut til å nå sitt høyeste
nivå for kvinner rundt 20-21 år gamle og for menn rundt 6-8 år senere. Vestfold og Telemark er på
landstoppen når det gjelder bruk av helsetjenester og legemidler som følge av psykiske plager og
lidelser.

Nære påvirkningsfaktorer som kan redusere sosiale helseforskjeller
Å styrke helsefremmende kvaliteter, slik som inkludering, trygghet, mestring i nærmiljø, skole, arbeid og
andre møteplasser, vil være avgjørende for å fremme psykisk helse i den nye regionen.
Helsefremmende kvaliteter i nærmiljø og lokalsamfunn har særlig betydning for barn og unge, som lever
lokale liv og er i formativ alder. Helsefremmende nærmiljøkvaliteter gir også mulighet for fysisk aktivitet
og rekreasjon. Studier viser at barn og unges livssjanser og fremtidsmuligheter påvirkes av materielle,
sosiale og organisatoriske forhold ved nabolaget de vokser opp i (Brattbakk og Andersen 2017).
Blant de nære påvirkningsfaktorene er også kosthold, tobakk og alkohol viktig for sosiale
helseforskjeller. Folkehelseundersøkelsen 2015 i Vestfold viser for eksempel at inntak av grønnsaker
varierer med utdanning. Bildet for alkoholkonsum er mer sammensatt. For eksempel drikker de med
høyere utdanning oftere alkohol og eldre har et hyppig konsum, men med få enheter per gang.

Stadig færre skader og ulykker
Det har vært en betydelig nedgang i dødelighet som følge av ulykker i Norge de siste 40 årene, men
ulykker er fortsatt den viktigste årsaken til dødsfall for personer under 45 år. Nullvisjonen ligger til
grunn for trafikksikkerhetsarbeidet i Vestfold og Telemark. Systematisk arbeid med
trafikksikkerhetstiltak har ført til en betydelig nedgang i antall drepte og hardt skadde skadde i
veitrafikken i Vestfold og Telemark. I 2018 omkom 12 personer i trafikken – en nedgang fra 25-30
drepte på starten av 2000-tallet (SSB 2018r). Tryggere veier, sikrere biler og lavere fart er de viktigste
forklaringene på nedgangen. Viktige medvirkende årsaker til dødsulykker er høy fart, ruspåvirkning,
manglende førerdyktighet, sykdom og trøtthet, ifølge ulykkesanalysegruppen i Statens vegvesen Region
sør.
Nedgangen i antall drepte og hardt skadde gjelder også gående og syklende, men denne
trafikantgruppen har fortsatt en betydelig høyere risiko for å bli drept eller hardt skadd per kilometer
enn de som kjører bil. Ulykker for gående og syklende som ikke involverer motorkjøretøy blir ikke
tilfredsstillende registrert i skade- og ulykkesstatistikken. Med et mål om at flere skal gå og sykle er det
viktig å ha spesielt fokus på hvordan man skal ivareta trafikksikkerheten til de myke trafikantene. Sikre
krysningspunkter, økt separering mot biltrafikken og adskilte løsninger for gående og syklister vil være
viktig i denne sammenheng.
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Norge er sammen med andre skandinaviske land på verdenstoppen når det gjelder antall hoftebrudd.
Både Telemark og Vestfold har noe lavere forekomst av hoftebrudd enn landsgjennomsnittet, og det er
til dels stor variasjon mellom kommunene i det nye fylket (Kommunehelsa 2018).
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2.2.3 Kultur og frivillighet

Vestfold og Telemark har sterke og stolte historiske og kulturelle røtter. Det
gir regionen identitet og et rikt kulturliv. Det er imidlertid en utfordring å
styrke mangfoldet av profesjonelle kunst- og kulturmiljøer i regionen. Det er
behov for å legge til rette for flere fleksible arenaer for kulturopplevelse og
kulturutøvelse – der folk er. Regionen har et geografisk mangfold som gir
gode muligheter til å drive og tilrettelegge for mange ulike aktiviteter på
fjellet, langs kysten og i innlandet både sommer- og vinterstid. For å redusere
sosiale forskjeller i aktivitetsnivået, må vi tilrettelegge for idrett og friluftsliv
som også ivaretar lavterskelaktiviteter.
Kunst og kultur har ringvirkninger for samfunnet som helhet. Et rikt og variert kulturliv er et vilkår for et
velfungerende demokrati hvor kunst og kultur er ytringer med samfunnsbyggende kraft. Kultur bringer
mennesker sammen, skaper møteplasser, dialog, perspektiver, ideer, og bidrar til utvikling av individer
og samfunn. Kunst og kultur er viktig som identitetsbygger og vil prege by- og stedsutvikling i økende
grad framover. Det er også et stadig større fokus på klima, miljø og bærekraft på kulturfeltet. God og
tilrettelagt tilgang til kulturopplevelser og -aktiviteter, idrett og friluftsliv kan bidra til sosial utjevning,
og påvirker positivt i et folkehelseperspektiv. Kulturell og kreativ næring kan bidra til vekst,
verdiskaping og sysselsetting i regionen i en tid der framtidig velferd er avhengig av at vi klarer å utvikle
nye forretningsområder og inkludere flere i arbeidslivet.

Unik historie og rikt kulturliv gir regionen identitet
Lokal kultur og identitet står sterkt i Vestfold og Telemark. Regionen preges av kulturbærere som
sammen med frivilligheten har stor betydning for det lokale kulturlivet. Mens Vestfold er preget av korte
avstander som gir gode muligheter for samarbeid mellom ulike miljøer og aktører i regionen, preger stor
variasjon i infrastruktur og lengre avstander kulturlivet i Telemark.
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Den nye regionen har sterke røtter, både i industriarven, bondekulturen, kystkulturen og sjøfarten. Det
er stor variasjon i kulturuttrykk – fra tradisjon til nyskaping. Henrik Ibsen og Edvard Munch er kjente
verdensnavn og identitetsbærere i regionen, og viktige inspirasjonskilder til nyskapende uttrykksformer
i dag. Tradisjonene står særlig sterkt i Telemark, og fylket er rikt på folkekultur uttrykt gjennom
folkedans, tradisjonshåndverk og folkemusikk.
Vestfold og Telemark har et stort litterært miljø med mange festivaler og arrangementer, et rikt og
profesjonelt miljø for visuell kunst, et sterkt jazzmiljø i Grenland, et bluesmiljø på Notodden, et miljø for
klassisk musikk i Vestfold og Marinemusikken i Horten, en filmbransje i vekst, Teater Ibsen som et
profesjonelt institusjonsteater for Vestfold og Telemark og mange aktive kulturhus som programmerer
bredt.
Kystkulturen og skjærgården i både Vestfold og Telemark bidrar til et aktivt kulturliv om sommeren,
nært knyttet til reiseliv og turisme. Det er tradisjon for utendørsarrangementer og signaturarenaer, og
en stor bredde i festivaler og kulturarrangementer. Ofte er det sterke lokale arrangører med samarbeid
mellom profesjonelle og amatørmiljøer.

Høy kulturaktivitet i regionen
Telemarksforsking (2018a) utarbeider hvert år norsk kulturindeks, basert på data om kulturtilbud og
kulturaktivitet i norske kommuner. Telemark har i mange år havnet langt opp på kulturindeksen, selv
om fylket ikke har noen storby med tunge statsfinansierte kulturinstitusjoner. Telemark er derimot
kjennetegnet av en desentralisert struktur der en rekke kommuner har et bredt og stort kulturtilbud. I
motsetning til andre fylker der hovedvekten gjerne er lagt til de store byene, har man i Telemark både et
museumstilbud, et scenekunsttilbud og et konserttilbud i mange kommuner. I kulturindeksen scorer
Telemark særlig høyt på kulturtilbud for barn gjennom den kulturelle skolesekken. Den kulturelle
skolesekken fungerer som et aktivt virkemiddel for å kompensere for lange avstander og krevende
infrastruktur i fylket. Telemark scorer også høyt på tildelinger fra sentrale støtteordninger, noe som i
stor grad skyldes tildelinger fra Riksantikvaren på grunn av industri- og verdensarvsatsningen på Rjukan
og Notodden.
Vestfold, med flere bykommuner og kortere avstander, har et mer sentralisert kulturtilbud. Fylket
scorer dårligere på kulturindeksen enn Telemark, men scorer høyt når det gjelder kino, konserter og
bibliotek. Dette er kulturtilbud som trenger en kritisk masse av forbrukere for at de skal være
økonomisk levedyktige. I kommuner med mange innbyggere, som byer og regionsentre, er det lettere å
oppnå slike terskler.

Tilrettelagte idretts- og friluftslivsanlegg og aktive opplevelser for alle
Friluftsliv er i stor vekst, med mange nye typer aktiviteter, mer ekstremfriluftsliv og et større fokus på
bynært friluftsliv. Det er gjennomgående god tilgang til friluftslivsområder i den nye regionen. Disse er
sikret gjennom allemannsretten, god arealplanlegging og statlig sikring av friluftsområder. Det er særlig
mange statlig sikrede områder langs kysten. Statlig sikring er viktig for å gjøre disse tilgjengelige for
allmennheten og hindre utbygging. Regionens arealplaner legger føringer om økt tetthet i utviklingen av
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regionens byer og tettsteder. Det kan føre til at rekreasjonsområder med betydning for friluftsliv i
nærmiljøet kan komme under press.
Den nye regionen har også rike naturressurser i form av vilt, fisk, sopp og bær. Høsting av naturens
overskudd er godt forankret i befolkningen. Høstingsbasert friluftsliv er viktig i et folkehelse- og
miljøperspektiv, for å bevare høstingstradisjoner og for å hente ut råvarer av høy kvalitet fra naturen.
Vestfold og Telemark har stolte idrettstradisjoner. Geografiske variasjoner gir gode muligheter til å drive
med flere ulike aktiviteter på fjellet, langs kysten og i innlandet både sommer- og vinterstid. Mange
innbyggere, særlig barn og unge, er aktive i lokale idrettslag som legger til rette for organiserte treninger
og konkurranser. Andre driver med egenorganiserte aktiviteter i treningsstudio eller i naturen. Generelt
er befolkningen mindre fysisk aktive enn tidligere. De som er aktive, driver gjerne med flere aktiviteter,
mens antall inaktive øker. Det er også store og økende sosiale forskjeller når det gjelder aktivitetsnivået
i befolkningen. Innbyggere med høy sosioøkonomisk bakgrunn er mer fysisk aktive enn innbyggere med
lav sosioøkonomisk bakgrunn. Økende økonomiske barrierer for å delta i organisert idrett forsterker
dette.
Idrettsanlegg blir stadig mer spesialiserte og det blir strengere byggtekniske krav til utforming og
tekniske installasjoner. Et utviklingstrekk er at det som tradisjonelt har vært utendørsidretter vil
innendørs. Det bygges flere spesialanlegg og haller til for eksempel klatring, friidrett, fotball, skøyting og
skating. Dette er anlegg som er svært kostnadskrevende å bygge og drifte. Klimaendringer fører til nye
behov for å kunne drive med ulike særidretter, slik som produksjon av kunstsnø og -is, rulleskianlegg,
og kunstgressbaner med undervarme. Det kan igjen føre til miljøutfordringer med kjemikaler, plast og
inngrep i naturen.
Både Vestfold og Telemark har satset på å legge til rette for idretts- og friluftsarrangement og aktive
opplevelser for innbyggere og turister. Aktive ferier med vandring, padling og sykling er trender i
reiselivsmarkedet. Større arrangement og god tilrettelegging gir reiselivsaktører mulighet til å selge
pakker med opplevelsesreiser. Det fører til økonomisk vekst for reiselivsdestinasjonene og
ringvirkninger for handels- og servicenæringene i fylket.

Museumsvirksomhet
Museene i regionen skal forvalte historiske kilder, produsere forskning og formidle kunnskap ut i
samfunnet. Museene i Telemark er organisert som stiftelser med tre konsoliderte enheter: Telemark
Museum, Norsk Industriarbeidermuseum og Vest-Telemark Museum. I Vestfold er museene
hovedsakelig samlet i et interkommunalt selskap: Vestfoldmuseene IKS. I tillegg har Vestfold ett statlig
museum: Preus Fotomuseum, og ett av forsvarets museer: Marinemuseet i Horten. Museene i Vestfold
og Telemark sysselsetter om lag 180 personer og genererer om lag 550 000 besøk per år.

Regionen har en rik kulturarv
Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap er ikke-fornybare ressurser. Det er viktig å sikre de
viktigste kulturminneverdiene varig vern gjennom planverk og forvaltning. Her ligger Kulturminneloven
og plan- og bygningsloven til grunn. Hovedtrekkene i Vestfold og Telemarks arealutfordringer er nedfelt
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i to regionale planer: Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) og Areal og transportplan for
Telemark (ATP-Telemark).
Det er store muligheter i å få til økt verdiskaping og attraktivitet for reiseliv, næringsutvikling og bosted,
knyttet til kulturarven i regionen. Rjukan-Notodden industriarv har verdensarvstatus, og vikingtidens
kulturarv er en viktig identitetsmarkør i Vestfold. Kulturminneverdiene i Vestfold og Telemark er også
viktige ressurser og fellesgoder i by- og stedsutviklingen. Bevaring og bruk av eldre bebyggelse er
bærekraftig og god miljøpolitikk. God arkitektur, historiske bygninger og kulturmiljøer bidrar til
stedstilhørighet og positive opplevelser av bysentraene, tettstedene og bygdene.
Fra 2020 overføres flere statlige kulturminneoppgaver til de nye fylkeskommunene. På denne måten vil
regionen få et mer helhetlig grep om forvaltningen av kulturarven. Det vil gi nye, interessante muligheter
for verdiskaping, reiselivsutvikling og en samlet kulturarvssatsing.

Bibliotekene er en møteplass i lokalsamfunnene
Bibliotekene har en viktig rolle i lokalsamfunnene i Vestfold og Telemark. De fungerer som litteraturhus,
arena for samtaler og debatt, og ikke minst som åpne og tilgjengelige møteplasser i lokalsamfunnet.
Gratisprinsippet, tilgjengeligheten og den lave terskelen for å besøke biblioteket forebygger
utenforskap ved å være et offentlig sted der man kan være «alene sammen» eller delta i uformelle
møter sammen med andre. Biblioteket er også en viktig integreringsarena i det enkelte lokalsamfunn.
Alle kommunene i Vestfold og Telemark har et folkebibliotek. Det er stor variasjon i gjennomsnittlige
besøks- og utlånstall og arrangementsvirksomhet. Enkelte av de små og store kommunene med gode
bibliotek har aktive bibliotekbrukere som besøker biblioteket ofte. De har også høye utlånstall. Andre
derimot, ligger et godt stykke under landsgjennomsnittet. Tendensen er som i landet for øvrig at
besøkstallene øker, mens utlånet går noe ned, særlig blant voksne. I enkelte kommuner er utlånet til
barn meget høyt og langt over landsgjennomsnittet. Generelt bruker folk i dag lengre tid på biblioteket
og gjør andre aktiviteter enn å låne. De leser aviser, møter folk, sitter og jobber, studerer eller deltar på
arrangementer. Dette bekrefter biblioteket sin rolle som møteplass og som uformell læringsarena. Alle
bibliotekene bidrar til å utjevne forskjellene i innbyggernes digitale ferdigheter gjennom kursing og
veiledning.
Det er en utfordring for folkebibliotekene å være relevante for hele befolkningen, parallelt med kravet
om kvalitet i alle ledd. Samtidig ligger mulighetene nettopp i kvaliteten på tjenestene, den tilgjengelige
møteplassen og evnen til å trekke de nye behovene inn i biblioteket.

Frivillighet som en viktig drivkraft i den nye regionen
Frivilligheten er en viktig aktør for å løse samfunnsutfordringer i Vestfold og Telemark, blant annet
knyttet til folkehelse, integrering, kultur og opplæring. Verdien av frivillig innsats i Norge var 75
milliarder kroner i 2016, noe som tilsvarer 148 000 årsverk med ulønnet innsats. Aktivitetene i de
ideelle og frivillige organisasjonene spenner over mange områder, og organisasjonene bidrar til å utføre
viktige oppgaver i velferdssamfunnet. Omfanget av ulønnet frivillig arbeid er størst i kultur og fritid,
inkludert idrett (SSB 2018b).
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I arbeidet med frivillighetsmelding for Telemark pekte frivillige og ideelle organisasjoner i fylket på flere
utfordringer i deres arbeid. Blant annet la de vekt på at det var stadig mer krevende å rekruttere
medlemmer til organisasjonsbygging og -arbeid. Dette henger sammen med at frivilligheten er blitt mer
aktivitetsorientert, med større fokus på egenutfoldelse og tidsavgrensede tiltak i stedet for mer
langvarig organisasjonsarbeid. Denne frivilligheten har ønske om en friere binding av tidsbruken på
frivillighetsarbeidet, og utgjør i dag en betydelig ressurs for det offentlige velferdssystemet. Denne
typen frivillighet har imidlertid ikke noe «talerør» eller noen stor stemme, og de har få eller ingen
søkemuligheter på offentlige tilskuddsordninger. Etablering av lokale frivilligsentraler fanger opp deler
av denne frivilligheten og bidrar til å synliggjøre omfang, samtidig som denne form for frivillighet
dermed også får en stemme. Vestfold og Telemark har 29 slike frivilligsentraler. De frivillige
organisasjonene pekte også på økonomisk forutsigbarhet som en utfordring, samt å gjøre seg synlige i
samfunnet og i media.
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2.3 Slik skaper vi et klimavennlig og attraktivt Vestfold og
Telemark
2.3.1 Klima og ressursforvaltning

Vestfold og Telemark har store klimagassutslipp fra industri og transport. Det
er en utfordring å ivareta regions naturressurser, samtidig som man øker
verdiskapingen. Vi må også forberede og tilpasse samfunnet i regionen til
klimaendringene. Industri- og kompetansemiljøer som er omstillingsdyktige
og et rikt og mangesidig ressursgrunnlag gir muligheter i dette arbeidet.
Bærekraftig ressursforvaltning er en forutsetning for at vi skal kunne oppnå verdiskaping og sosial
velferd. Menneskeskapte utslipp av klimagasser knyttet til vårt forbruk av ressurser, regnes som
hovedårsaken til klimaendringer verden over.

Industri og transport dominerer utslippsstatistikken
I 2016 hadde Vestfold og Telemark et direkte klimagassutslipp på henholdsvis 1,1 og 3,2 millioner tonn
(Figur 11). Til sammen utgjorde dette ca. 8 % av landets totale utslipp. Klimagassutslippet i regionen er
litt større enn folketallet skulle tilsi, og det skyldes i første rekke utslipp fra industri og bergverk, samt
veitrafikk. Utslipp fra industri og bergverk utgjør 67 %, men nivået er gradvis redusert de siste tiårene.
Industrien i dominerer utslippsstatistikken i Telemark, mens Vestfold har det største utslippet fra
transportsektoren (SSB 2018n). Basert på klimaregnskapet for Telemark (Asplan Viak 2017), er
regionen allerede inne i en gunstig utvikling med hensyn til direkte utslipp.
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Figur 11. Direkteutslipp av klimagasser i Vestfold og Telemark i 2016 fordelt etter kilder. Kilde: SSB (2018n)

Den viktigste utfordringen i det regionale klimaarbeidet er å oppfylle de ambisiøse målene satt i våre
regionale klimaplaner. Regionens direkteutslipp skal reduseres med tilsvarende nasjonale mål – det vil
si 40 % innen 2030. I de siste årene har det vært omtrent nullvekst i klimagassutslippene. Gapet
mellom utvikling og mål er med andre ord omfattende og svært utfordrende å lukke. Skal målet være
innen rekkevidde forutsetter det gjennomføring av tiltakene foreslått i de regionale planene, samt en
forventet overgang til lav- og nullutslippskjøretøy (Fridstrøm & Østli 2016). I tillegg må vi bidra til at
industrisektoren, som står for nesten 70 % av direkteutslippet, når sin visjon om å bli klimapositive.
Det er utfordrende at de bedriftene som bidrar mest til verdiskapingen, er de samme bedriftene som i
dag har de største utslippene. På den andre siden, er disse bedriftene og tilhørende bransjer i
omfattende omstillingsprosesser inn mot det grønne skiftet. Den nye regionen har nærings- og
kompetansemiljøer som er langt fremme i miljø-omstillingsarbeidet nasjonalt og internasjonalt. For
eksempel har bedrifter i regionen fått tildelt en betydelig andel av midlene i Innovasjon Norges
miljøteknologiordning, og Arena-klyngen Industrial Green Tech har mål om å gjøre Grenland til verdens
første klimapositive industriregion.

Samfunnet må forberedes på og tilpasses klimaendringene
Klimaprofil Vestfold og Klimaprofil Telemark beskriver forventede klimaendringer og klimautfordringer i
Vestfold og Telemark frem mot 2100 (Norsk klimaservicesenter 2017a, 2017b). Hovedutfordringene for
Vestfold og Telemark er økt sannsynlighet for kraftig nedbør (overvann), regnflom, jord- flom og
sørpeskred, samt stormflo som følge av klimaendringene.
Klimaendringene viser seg å bidra til stadig større utfordringer for samfunnet og for utnyttelsen av
naturresursene i regionen. Dersom vi skal ivareta de verdifulle naturressursene våre fremover, er det en
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forutsetning at vi gjør en innsats for å forberede og tilpasse samfunnet til klimaendringene. Dette
innebærer også verdiskapingsmuligheter knyttet til innovative løsninger for klimatilpasning.
Årsmeldingen for Statens naturskadefond i 2016 viser at Vestfold og Telemark fikk utbetalt 15,7
millioner kroner, hvorav mest var til veier/broer med 11,2 millioner kroner. Deretter fulgte dyrka
mark/jordbruksarealer med 2,2 millioner kroner. I 2016 var den største skadeårsaken flom. Bare
Hordaland fikk utbetalt mer enn Vestfold og Telemark sammenlagt. Det er Telemarksdelen av regionen
som har hatt mest skader knyttet til klimaendringer de siste årene.

Bærekraftig ressursforvaltning
Et rikt og mangesidig ressursgrunnlag er et av de viktigste fortrinnene i regionen. Den nye regionen har
verdifullt landbruksareal som er grunnlag for produksjon av mat, særlig frukt og grønnsaker. De flotte
naturressursene langs kysten og i fjellheimen utgjør, sammen med spennende kulturminner og
kulturtradisjoner, et vesentlig grunnlag for friluftsliv og utvikling av reiselivet. Rike vannressurser og
mineralressurser kan anvendes til produksjon av miljøvennlig energi og i industriproduksjon, men de må
samtidig forvaltes på en bærekraftig måte for framtidige generasjoner.
Arealressursene i sentrale områder, i kystsonen og i fjellet er utsatt for press for utbygging av
næringsvirksomhet, boliger og infrastruktur. Det er en utfordring å utvikle strategier for å ivareta
hensynet til naturen og samtidig hensynet til verdiskaping. Regionen er særlig ressursrik, samtidig som
behovet for økt sysselsetting og verdiskaping er større enn i de fleste andre regioner. Det stiller igjen
høye krav til helhetlig politisk skjønn på grunnlag av solide, kunnskapsbaserte analyser. Det
handlingsrommet som tross alt finnes, bør utnyttes med særskilt fokus på bærekraftig utvikling.
Den nye regionen har verdifullt landbruksareal som er grunnlag for produksjon av mat, særlig innen
frukt og grønnsaker. Som det framgår av kapittel 2.3.2, er landbruksarealene under sterkt press for
utbygging av næringsvirksomhet, boliger og infrastruktur. Videre lokal og regional vekst i
primærproduksjonen og i næringsmiddelindustrien forutsetter at verdifull landbruksjord blitt tatt vare
på.
Vannet er en av våre viktigste fellesressurser. Det viktigste verktøyet i forvaltningen av vannet i regionen
er vannforskriften. Den skal sørge for at vannmiljøet blir beskyttet og brukt på en bærekraftig måte.
Gjennom regionale vannforvaltningsplaner har vi derfor satt mål om at alt vann, både i elver, innsjøer,
kystvann og grunnvann i Vestfold og Telemark, minst skal opprettholde eller oppnå god kjemisk og
økologisk tilstand. En betydelig andel av vannforekomstene i regionen har risiko for ikke å nå disse
målene uten at det settes inn tiltak. Dette er en utfordring, også fordi vannforvaltning er
sektorovergripende og vassdragene i Vestfold og Telemark er forvaltet gjennom tre ulike regionale
vannforvaltningsplaner (Agder, Vest-Viken og Rogaland).
Et utviklingstrekk langs kysten er nedbygging av arealer i strandsonen. Å ta vare på det biologiske
mangfoldet i sjøen og sikre god kjemisk og økologisk status til kystvannet, er særlig relevant for regional
kystsoneplanlegging. Det er nødvendig å legge til rette for at industri og fiskeri utvikles i balanse med de
marine verdiene i sjøområdene. Høsting av de levende, marine ressursene skal være bærekraftig.
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2.3.2 Areal-, by- og tettstedsutvikling

I Vestfold og Telemark er det mye spredt lokalisering som bidrar til økt
transport og nedbygging av verdifulle arealer. Byene har variabel
attraksjonskraft for ny næringsutvikling, og det er utfordrende å få til rett
lokalisering av virksomheter. En ny region kan gi mer forutsigbarhet i
arealpolitikken for et større område. Gjennom samhandling kan bevisst
lokalisering av tilbud og tjenester i sentrum danne grunnlag for mer
miljøvennlig transport og gi utviklingskraft til byene som motor i den regionale
utviklingen.
En bærekraftig arealutvikling innebærer å legge til rette for lokalisering av boliger, arbeidsplasser og
tjenester slik at mest mulig av de verdifulle arealene bevares, behovet for transport med privatbil
reduseres og det utvikles attraktive byer og steder hvor verdiene skapes og menneskene møtes.
Bærekraftige byer og samfunn innebærer å skape infrastruktur, boformer og møteplasser slik at
ulikhetene utjevnes og alle kan delta. Det krever samarbeid på tvers av fagmiljøer og forvaltningsnivåer
for å oppnå dette. Kommunene er sentrale i gjennomføring av arealpolitikken.

Arealene er en begrenset ressurs i byområdene
Som nevnt i kapittel 2.2.1 bor 84 % av befolkningen i Vestfold og Telemark i kommuner med høy
sentralitet. Befolkningsveksten i regionen er lav, men veksten i bykommunene er høyere enn i resten av
kommunene. Befolkningsvekst er en utviklingskraft i et samfunn, men kan også være en utfordring i
arealpolitikken. Arealene er en begrenset ressurs som er under et stadig press. Uten en sterk, tydelig og
forutsigbar arealpolitikk vil befolkningsveksten legge et større press på arealressursene og
samfunnsøkonomien enn det som er nødvendig. Hovedprinsippet i de regionale arealplanene i regionen
er at veksten skal konsentreres og ikke spres, og at hovedtyngden av veksten skal skje som fortetting og
transformasjon innenfor eksisterende byer, bygder og tettsteder.
Regionen har en rekke mellomstore byer og tettsteder som representerer viktige bolig-, arbeids- og
kultursentra. Områdene rundt byene og tettstedene er preget av et spredt utbyggingsmønster med
enebolig- og næringsområder. I de sentrale byområdene er det mer konsentrert bosetting, kortere
avstander og sentral lokalisering av tilbud og tjenester, fortrinn som kan forsterkes gjennom en bevisst
arealpolitikk. Selv om fortettingen øker innenfor byene og tettstedene, er det fortsatt press på utvikling
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av arealer utenfor. Det er sterke krefter som drar i retning av arealspredning og bilbasert utvikling. Det
ønskes fortsatt boligområder utenfor byer og tettsteder og det er et stort press på næringsutbygging
langs E18.

Levende og attraktive byområder
For å skape vekst trenger Vestfold og Telemark byer som er attraktive for kunnskapsbedrifter og for
innbyggerne, med et konsentrert sentrum, gode knutepunkt og møteplasser, og en blanding av bolig,
kontor, handel, servering og kultur. Det er krevende å få et høyt nok aktivitetsnivå til at en liten by eller
tettsted oppleves som pulserende og rik på opplevelser. Derfor bør bysentrum være kompakt og ha
liten utstrekning slik at alle sentrale funksjoner er tilgjengelige i gå- og sykkelavstand og kan nås med
kollektivtransport.
Tradisjonelt har handel vært en av byens og stedets bærebjelker. Et tydelig utviklingstrekk er at handel
etableres utenfor sentrum av byene og tettstedene og dermed konkurrerer med disse istedenfor å
styrke dem. I tillegg utgjør netthandel en stadig økende konkurranse til sentrumshandelen.
En kartlegging gjort i vestfoldbyene viser at det er mangel på næringsarealer, byggeklare tomter og
egnede lokaler for kontoretablering i bysentrene. Dette påvirker i stor grad konkurranseforholdet
mellom bysentrene og arealer utenfor byene. Skal bedrifter velge byen som etableringssted, må både
arealer og attraktive lokaler være tilgjengelige. En tendens de siste årene har vært at det er mer
lønnsomt å bygge boliger i byene enn næringslokaler. Dette har gitt flere boliger, noe som er positivt,
men færre kontor og næringsbygg.
Det er mange, ulike og kryssende interesser og verdier knyttet til de samme arealene i bysentrene.
Dette gjør at det er utfordrende å få til utvikling. Kommunene har her en viktig rolle i å planlegge
helhetlig, gi forutsigbarhet og være pådriver i byutviklingen. God dialog, kontinuerlig samarbeid og felles
prosjekter med grunneiere, eiendomsutviklere og andre sentrumsaktører er nødvendig for å lykkes med
å gå fra plan til handling og fylle byene med rett innhold. Dette er imidlertid omfattende og krevende
prosesser, der det regionale nivået også bør bidra.
De regionale planene for handel og sentrumsutvikling og areal- og transportplanene skal bidra til å
styrke regionens konkurransekraft ved å bygge oppunder eksisterende senterstruktur og skape
grunnlag for redusert bilbruk og mer kollektivtrafikk. Arealbehovet dekkes hovedsakelig gjennom
fortetting og forhåndsklarerte arealer innenfor langsiktige utviklingsgrenser rundt byene og stedene,
eller som definerte bybånd og tettstedsgrenser. For at en skal lykkes med den regionale utviklingen må
areal- og transportplanene følges opp i kommunens arealplaner og i konkrete
gjennomføringsprosjekter. På regionalt nivå må en være tett nok på kommunene og de reelle
utfordringene og mulighetene de har til både å være en nyttig støttespiller og samarbeidspartner i
byutviklingen.
Fortetting og byomforming er et sentralt virkemiddel for bærekraftig arealbruk. Jo tettere by, jo flere
tilbud og tjenester blir å finne innenfor korte avstander. Fortettingspotensialet i bysentrene og
randsonen av byene er stort. Både befolkningstettheten og områdeutnyttelsen i byene i Vestfold og
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Telemark er lavere enn i sammenliknbare norske byer av tilsvarende størrelse. Det er derfor et stor
potensial for fortetting (Asplan Viak 2018). Erfaringer viser imidlertid at fortetting og krav om høyere
arealutnyttelse kan gå på bekostning av kvaliteter som grønnstruktur, byens skala, historisk bebyggelse
og identitet. For å oppnå en bærekraftig fortetting som bidrar til økt attraktivitet, må man finne
balansepunktet mellom utnyttelsesgrad og kvaliteter.
En kartlegging av næringsareal i Grenlandsområdet har vist at regionen har store næringsarealreserver,
men at det er relativt lite areal som er «hyllevare». Dette gjelder både næringsareal for arealkrevende
industri og næring som bør ligge i sentrum av eller tett på byene. De fleste arealene har behov for
regulering og opparbeiding av infrastruktur før de kan tas i bruk. Dette er kostbare og tidkrevende
prosesser. Det er derfor behov for en prioritering av hvilke arealer det offentlige bør rette innsatsen mot.
I en vedtatt strategi for næringsarealer i Grenland har næringslivet bidratt til å prioritere arealer med
størst potensial for verdiskaping og ringvirkninger for regionen, og det er satt fokus på felles innsats og
rollen til de ulike aktørene for å lykkes med realisering. Samhandling, rolleavklaring og prioriteringer er
viktige stikkord for by- og næringsutvikling i Vestfold og Telemark i årene som kommer.
Selv om det er fokus på byutvikling i regionen, vokser byene sakte. Lav vekst og aktivitet krever flere
aktive virkemidler og en annen innsats enn i byer som har høy vekst. Dette gjør at det må satses enda
mer på å styrke utviklingen av byene. På den måten kan det både oppnås en bærekraftig vekst og en
byutvikling som reduserer transportbehovet og på sikt klimagassutslippene fra vegtrafikken. Rett
lokalisering av tilbud og tjenester, både offentlige og private virksomheter, er et av de sterkeste
virkemidlene for å skape kompakte byer med levende sentrum. Det er arealbruken som styrer
transportbehovet. I tillegg må byene ha nok urbane og grønne kvaliteter, gode byrom og møteplasser
for å være attraktive for etablering av næring og som bosted. Satsing på levende sentrum og gode
kollektivknutepunkt vil gjøre byene til tyngdepunkt og drivkraften i den regionale utviklingen.

Levende og attraktive bygder og tettsteder
I distriktskommunene i regionen er det store arealer og lange avstander. Disse kommunene har mindre
tettsteder og et spredt utbyggingsmønster. Mange av områdene har lav eller ingen befolkningsvekst, og
har dermed andre arealutfordringer enn byene. Disse er knyttet til å holde dyrkbar mark i drift og
omdisponering av landbruk-, natur og friluftsområder til utbyggingsformål som bolig, næring, turismeog fritidsboliger. Utbygging til turisme og fritidsboliger preger deler av distriktskommunene i stadig
større grad, mens de opprinnelige bygdene er preget av fraflytting. I disse områdene kan en bevisst
lokalisering av nye funksjoner bidra til å styrke bygdene slik at de fortsatt blir livskraftige, attraktive og
er naturlige sosiale møteplasser.

Verdifulle nasjonale og regionale naturverdier
I Vestfold og Telemark er det arealer av regional og nasjonal verdi knyttet til jordbruk, kultur og
naturverdier. Som nevnt i kapittel 2.3.1 må disse arealene forvaltes på en bærekraftig måte slik at
fremtidige generasjoner også får nyte godt av dem. Vann, matjord, skog og geologiske ressurser er
grunnlag for livsviktig produksjon av matvarer, byggematerialer og produkter og tjenester. Arealene er
også grunnlaget for naturmangfoldet, rekreasjon og friluftsliv. Deler av regionens matjord er blant
landets beste og er viktig som kornkammer, om som frukt- og grønnsakshage for Norge.
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Geografisk spenner regionen fra høyfjell til lavland og fra innland til kyst. Deler av Hardangervidda
nasjonalpark ligger innenfor den nye regionen, i tillegg til andre fjellområder av nasjonal og regional
verdi. Jordbruket setter preg på fylket, både med de store, fruktbare områdene langs kysten og i
landbruksbygdene i innlandet.
Kystområdene i Vestfold og Telemark betyr mye for reiseliv, folkehelse, trivsel. Betydningen av kysten
som rekreasjonsområde er ofte avgjørende for valg av bosted. Rundt 60 % av strandsonearealet i
Vestfold og Telemark er påvirket av bygninger, jernbane, vei eller dyrket mark, og er dermed ikke
tilgjengelig for allmenheten. Kystsonen i Vestfold og Telemark er særlig utsatt for utbyggingspress og
privatisering grunnet fritidsbebyggelse. Mange av disse arealene ligger også nær byer og tettsteder i
utvikling, og er derfor utsatt for annet utbyggingspress. I likhet med i landet som helhet har andelen
tilgjengelig areal i strandsonen blitt noe mindre de siste årene, og i alle kystkommunene i Vestfold og
Telemark har bygningsaktiviteten i strandsonen økt (SSB 2018a).
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2.3.3 Transport og infrastruktur

Vestfold og Telemark har en høy andel bilreiser, og det er utfordrende å endre
reisevaner og ta i bruk restriktive virkemidler. Det er store forventinger til
utvikling av transportsystemet, men regionen har begrenset økonomisk
handlingsrom. Vestfold og Telemark blir nå en tyngre aktør i dialog med
staten, og har både virkemidler og en sentral rolle i å koordinere innsatsen til
de offentlige aktørene. Byvekstavtaler, bypakker og bygdepakker gir
muligheter for mer bærekraftig transportutvikling i regionen.
Samferdsel griper inn i mange samfunnsområder og spiller en viktig rolle for å oppnå en mer
bærekraftig utvikling. Valg av transportform har stor betydning for utslipp av klimagasser, for
miljøforurensing og for arealbeslag. Valg av transportform spiller også en rolle for folkehelse og trivsel.
Mulighet til å delta i samfunnet uten privatbil er en viktig faktor for utjevne sosiale forskjeller.
Tilrettelegging for miljøvennlig mobilitet er sentralt for å utvikle bærekraftige byer og samfunn. Det
kreves samhandling for lykkes med å nå målsettingene.
Befolkningstetthet, trafikkgrunnlag og transportbehov varierer mye i Vestfold og Telemark. I sentrale
byområder i regionen er det relativt konsentrert bosetting, kortere avstander og sentral lokalisering av
mange funksjoner, men fortsatt med stort fortettingspotensial. I en større del av regionen gjør topografi
og spredt bosetting det utfordrende å tilby et tilfredsstillende kollektivtrafikktilbud, og mange har for
lang reisevei til å kunne gå eller sykle. I byområdene er det større muligheter for å endre reisevaner,
men det er mye som gjenstår for å skape en mer biluavhengig mobilitet. Kollektivtilbudet må for
eksempel utvikles slik at folk kommer seg fra der de er til der de skal. Med flere eldre og unge uten
førerkort, blir kollektivtilbudet enda viktigere for å gi nødvendig mobilitet.

Person- og godstrafikken påvirker miljø og klimagassutslipp
Transport har en stor påvirkning på miljøet, både i form av klimautslipp og støy. Både persontrafikken,
godstransporten og flytrafikken har økt, og vil trolig fortsette å øke som følge av befolkningsvekst og økt
kjøpekraft. Vi reiser mer, og vi reiser lengre. Salg av elektriske biler har tatt fart, men foreløpig utgjør det
bare 4 % av personbilene i Vestfold og Telemark (SSB 2018o).
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Som beskrevet i kapittel 2.3.1, er veitrafikk sammen med industri de største kildene til klimagassutslipp
i Vestfold og Telemark. Norge har gjennom Paris-avtalen forpliktet seg til å redusere
klimagassutslippene med 40 % innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. I transportsektoren skal
utslippene kuttes med 50 %. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen i 2013-2014 viste at andelen av
daglige reiser som gjennomføres med bil var 68 % i Vestfoldbyen og 73 % i Grenland. Nye tall for
Grenland fra 2017 viser en reduksjon i andel bilreiser til 69 %. Utviklingen i Grenland henger trolig
sammen med satsingen på bedre busstilbud som har gitt stor passasjervekst i kombinasjon med
innføring av bompenger.
Fylkeskommunens har med sitt ansvar for fylkesveger og lokal kollektivtrafikk en viktig oppgave i å
tilrettelegge for endring av reisevaner og transportmønstre i regionen, og på den måten redusere utslipp
fra transportsektoren. Fylkeskommunen har også påvirkningsmulighet overfor staten med hensyn til
prioriteringer i Nasjonal Transportplan. Dette krever målrettet innsats og tett samhandling mellom
mange aktører. For å redusere bilbruken og få flere til å gå, sykle eller reise kollektivt må det tas i bruk
et helhetlig sett med virkemidler, på tvers av forvaltningsnivåer.
Det er størst potensiale for å endre vanene for reiser i og inn mot byområdene. I byområdene i Vestfold
og Telemark er det gode muligheter for redusert biltrafikk gjennom å prioritere tiltak for myke
trafikanter, knutepunkt, kollektivtilbud og fortetting. På mindre tettsteder og i bygdebyer kan det være
mulig å gjøre tilsvarende grep, og gode knutepunkt og tilrettelagt kollektivtilbud kan bidra til å redusere
en del lange reiser mellom stedene.

Legge til rette for en attraktiv kollektivtransport
I 2017 ble det foretatt 16,1 millioner reiser på de fylkeskommunale bussrutene i Vestfold og Telemark,
en økning fra 13,7 millioner i 2017. Omtrent 17 % av disse reisene var skoleskyss (SSB 2018p). Økt
frekvens, redusert reisetid, forenkling av tilbudet og bedre framkommelighet bidrar til at flere reiser
kollektivt i byområdene. I mindre tettbebygde områder må det tilbys et tilstrekkelig servicetilbud for de
som ikke har tilgang til bil. Det foregår en spennende utvikling av autonome busser som kan bidra til en
mer skreddersydd kollektivtransport. Takst- og billettsamarbeid mellom buss og tog vil også gjøre det
mer attraktivt for mange å reise kollektivt.
Mange aktører må samarbeide for å videreutvikle kollektivtilbudet i den nye regionen. Fylkeskommunen
har innenfor sitt økonomiske handlingsrom mulighet til å prioritere midler til kollektivtrafikken og å
balansere behovet i befolkningen og potensialet for bruk (markedsgrunnlag). Kommunene kan følge opp
med en bevisst arealpolitikk, der lokalisering av funksjoner kan gjøre det mulig for flere å velge
miljøvennlige transportformer. Bussene må sikres god framkommelighet for å kunne konkurrere med
privatbilen, både gjennom byene og på hovedveger mellom byer og tettsteder. Det er behov for
attraktive knutepunkt for buss og tog og holdeplasser som er tilgjengelige for alle. Tilrettelegging av en
hel reisevei fra dør til dør krever samlet innsats fra både kommunene, fylkeskommunen og staten som
veieiere og offentlige tilretteleggere for buss- og togtransport. I tillegg er det private aktører som tilbyr
busstransport på lengre regionale strekninger, men som også fungerer som et lokalt busstilbud på
kortere strekninger.
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Flere skal velge å sykle og gå i hverdagen
Det er betydelige helseutfordringene knyttet til inaktivitet i befolkningen. Ung i Telemark 2018 viser for
eksempel at bare halvparten av ungdomsskoleelevene oppfyller nasjonale anbefalinger om minst en
time fysisk aktivitet hver dag. Hvilke transportmidler vi velger til skole, arbeid, innkjøp og
fritidsaktiviteter påvirker hverdagsaktiviteten, og dermed helsa vår. Både lokalisering av funksjoner,
samt infrastruktur som gjør det attraktivt å gå eller sykle på de korteste reisene, påvirker
transportvalget i hverdagen.
Sykkel konkurrerer tidsmessig med bilen på reiser opp til 3 km, eller enda lenger med el-sykkel. Sykkel
er et billig og effektivt transportmiddel når det er lagt til rette for det. Den nasjonale
reisevaneundersøkelsen fra 2013-2014 viste at 6 % av daglige reiser i Vestfoldbyen og 4 % av daglige
reiser i Grenland ble utført med sykkel. Sykkelandelen er høyere i sentrumsområdene enn utenfor. En
stor andel av befolkningen i Vestfold og Telemark bor innen en radius på 3 km fra sentrum i byene og
tettstedene. Vi har mange sykkelanlegg langs hovedveier og rundt skoler, men løsningene er ofte
stykkevis og delte, med mange systemskifter og ulik standard. Det må tilrettelegges slik at det å sykle
blir et mer attraktivt alternativ, og da må det oppleves både effektivt og trygt. I dag deler syklistene i all
hovedsak plass med gående eller biler. Mange opplever det som utrygt å sykle i kjørebanen og velger
fortauet i stedet. En sammenblanding av gående, syklister og andre fremkomstmidler på fortau og gangog sykkelveier skaper særlig konflikter der det er mange mennesker. Spesielt i byene må det satses mer
på å skille gående og syklende.
For mange er det å gå det valgte fremkomstmiddel på de korteste reisene. I reisevaneundersøkelsen fra
2013-2014 utgjorde andelen gående 20-24 % i sentrum av Vestfoldbyene og 12-15 % utenfor sentrum.
Andelen gående har vært relativt stabil fra 2005 til 2014. I Grenland var den totale andelen gående 17
% i 2013-2014, men med en betydelig høyere andel i Skien sentrum (28 %). Gående og syklister er et
viktig bidrag til et attraktivt bymiljø. De gående trenger gode og trygge omgivelser å bevege seg i.
Etablering og opprettholdelse av snarveier er et viktig tiltak for å få flere til å gå og sykle.
Universell utforming av buss og tog, holdeplasser og gangveier til og fra holdeplassene er viktig for å gi
like muligheter for å delta i samfunnet. En av de største utfordringene for et universelt utformet
transportsystem er manglende drift og vedlikehold, spesielt på vinterstid. Det er også en utfordring med
ulik driftsstandard på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig veinett. Det hjelper ikke at deler av
gangveien er godt vedlikeholdt, hvis resten er lite fremkommelig. Dette gjelder i like stor grad for
sykkelveger. Felles standarder for drift og vedlikehold uavhengig av veieier er derfor et viktig mål.

Holdninger påvirker reisevanene
Det er viktig å starte tidlig med gode vaner for aktiv transport. Barna er morgendagens trafikanter, og
fysisk aktivitet er viktig for læring og konsentrasjon. Det må derfor legges til rette for at enda flere barn
skal sykle og gå til skolen. Ung i Telemark 2018 viser at rundt halvparten av ungdomsskoleelevene i
Telemark går eller sykler til skolen, men andelen har gått noe fra 2015 til 2018.
For å få flere til å reise miljøvennlig må det jobbes med å endre folks holdninger både til valg av
transport, men også å endre oppfatninger av hvordan andre transporttilbud virkelig er. Skal vi klare å
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skape holdningsendring og endre handlingsmønsteret er det nødvendig å ha et godt utviklet tilbud for
alle trafikantgrupper. I tillegg må vi øke fokuset på og kunnskapen om alternativer til bil. Det ligger store
muligheter i å drive mer aktiv sykkelopplæring i skolene, sørge for målrettet informasjon i media og
gjennomføre kampanjer for barn og unge, for bedrifter og befolkningen generelt. Det ligger et stort
potensial i å drive reiserådgiving til bedrifter og samarbeide med videregående skoler, universitetet,
sykehus, kommunelegene og mange andre for å spre budskap som kan endre reisevanene.

Viktig sammenheng mellom transport og arealbruk
Transport og arealbruk henger nøye sammen. Fortetting i sentrumsområder og rundt
kollektivknutepunkt gjør at flere kan gå, sykle eller reise kollektivt til sine daglige gjøremål. En mer
spredt arealbruk skaper økt bilavhengighet og bilbruk. Biltrafikken beslaglegger også verdifulle arealer,
blant annet til gate- og flateparkering i sentrumsområder. Dette er arealer som alternativt kunne vært
brukt til bedre tilrettelegging for gående, syklister og kollektivtrafikk, fortetting og etablering av
attraktive møteplasser i form av parker eller torg.
Ny infrastruktur på vei og jernbane går ofte på bekostning av verdifulle arealer, ikke minst
jordbruksarealer. Det er derfor viktig å utnytte dagens infrastruktur så godt som mulig. Dette gir også
samfunnsøkonomiske gevinster.
Sammenhengen mellom tilgjengelige parkeringsplasser og andelen som bruker andre transportmidler
er tydelig dokumentert. En restriktiv parkeringspolitikk er derfor sammen med bompenger effektive
virkemidler for å endre folks reisevaner, men de er svært krevende å innføre. For at det skal være mulig
å redusere tilgangen på parkeringsplasser i sentrumsområder er det samtidig viktig at det ikke åpnes for
handel utenfor sentrum, noe som svekker konkurranseevnene til de som er etablert i sentrum.

Ønsker flere bypakker, byvekstavtaler og bygdepakker
Etter mange års forberedende strategi- og planarbeid bygges det nå en rekke bypakkeprosjekter i
Grenland som skal bidra til bedre framkommelighet for næringstransporten og gjøre det mer attraktivt
for gående, syklende og kollektivreisende. Bypakke Grenland er et spleiselag med både bompenger og
egenandeler fra tre kommuner, Telemark fylkeskommune og staten. Byområdet Grenland har fått tildelt
betydelige belønningsmidler fra staten for utvikling av kollektivtilbudet og miljøvennlige
transportformer de siste ti årene, og er nå i posisjon for å forhandle om byvekstavtale. Byvekstavtaler er
en forpliktende avtale mellom lokale og statlige myndigheter for å nå målet om at veksten i
persontransport skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange (nullvekstmålet). Statens satsing på
byområdene framover skjer i stor grad innenfor rammene av byvekstavtalene. I avtalene og pakkene tas
det i bruk en helhetlig portefølje av tiltak som skal spille sammen for å gi måloppnåelse. I Bypakke
Grenland består tiltakene av investeringsprosjekter på kommunale, fylkeskommunale og statlige veger,
drift av kollektivtransport, vedlikehold av g/s-ruter, bilreduserende tiltak, informasjons- og
holdningsarbeid, ITS-tiltak og arealpolitiske virkemidler. I en framtidig byvekstavtale vil jernbanen og
utvikling av knutepunkt ha en større rolle.
Det arbeides med å få på plass bypakker også i Tønsberg-regionen og Larvik. På sikt kan også
Sandefjord være aktuell for en bypakke. I Telemark er det i gangsatt en bygdepakke i Bø-Sauherad.
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Det er de ni største byområdene i Norge som er invitert til å forhandle med staten om byvekstavtaler.
Byvekstavtalene utløser betydelige statlige midler. I inneværende Nasjonal transportplan er det satt av
66,4 milliarder kroner til denne potten. Vestfoldbyene er i dag ikke inkludert i ordningen, men jobber i et
nettverk sammen med andre mellomstore byområder med liknende transportutfordringer for å komme
inn under ordningen. For å komme i posisjon til en byvekstavtale må kommunene forplikte seg til å
jobbe mot et nullvekstmål for personbiltrafikken. Arealbruk som bygger opp om et redusert
transportbehov og mer miljøvennlig mobilitet er en premiss i byvekstavtalene i enda større grad enn for
bypakkene. I henhold til Nasjonal transportplan 2018-2029 skal bypakker og belønningsavtaler fases
inn i byvekstavtalene.
Byvekstavtaler, bypakker og bygdepakker er en måte å få økt økonomisk handlingsrom og å koordinere
felles prioriteringer for å nå nasjonale og regionale mål. Forpliktende samarbeid mellom de offentlige
aktørene gjennom slike avtaler er krevende og omfattende, men gir store muligheter for gode resultater
i framtiden.

Stort etterslep for fylkesvegene
Potensialet for næringsutvikling henger sammen med effektiv og trygg transport. Vestfold og Telemark
har over 3 000 km med fylkesveg, og disse er viktig infrastruktur for bosetting og næringsliv i hele
regionen. Fylkesvegene representerer viktige forbindelser mellom regionene i fylket, særlig i
sammenheng mellom overordnet vegnett mellom Østlandet og Vestlandet.
På fylkesvegnettet er det behov for omfattende investeringer og mye vedlikehold.
Investeringsetterslepet er stort og investeringene er langt fra store nok til å bedre situasjonen. Det er
behov for betydelige midler til vedlikehold for å fjerne forfall og oppgradere fylkesvegnettet. Veger som
er i dårlig stand øker de årlige driftskostnadene til fylkeskommunen. Endringene i klima gjør at
fylkesvegnettet er enda mer sårbart for skader som følge av at grøfter, kulverter, rør og fjellskjæringer
ikke vedlikeholdes systematisk. For trafikantene som ferdes lang fylkesvegene har vegstandarden
betydning for trafikksikkerheten. Med overføring av en rekke ansatte fra Statens vegvesen til nye
Vestfold og Telemark fylkeskommune vil kompetansen og personressursene på dette området internt i
organisasjonen endres betraktelig. Det vil allikevel være behov for tett samarbeid med Statens
vegvesen for å se utviklingen av det totale vegnettet i sammenheng.
Med begrensede midler i den nye regionen blir det viktig å avklare hvilke fylkesveger som skal ha høyere
prioritet for drift, vedlikehold og investeringer enn andre. Dette må sees i sammenheng med både
dagens bruk og framtidige ønsker for utvikling av byer, tettsteder og næringsutvikling. Bompenger kan
bidra til finansiering av investeringer på fylkesveger både som strekningsvise prosjekt eller som en del
av bypakker.

Utvikling av statlige veger i den nye regionen
E18 går på tvers av Vestfold og Telemark med flere nybygde strekninger. Andre deler inngår i
porteføljen til Nye Veier AS og er under planlegging. For Langangen-Dørdal foreligger det lokale vedtak
om bompengefinansiering og reguleringsplanarbeidet er i sluttfasen. For Dørdal-Grimstad er det satt i
gang et interkommunalt plansamarbeid for hele strekningen.
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E134 Haukelivegen er både en sentral nasjonal transportkorridor som binder sammen øst- og
vestlandet, men den fungerer også som en regional veg som binder sammen naturlige arbeids-, boligog serviceregioner som Haugalandet, Vest-Telemark, Notodden, Kongsberg og Drammen. Tre prosjekter
i Vestfold og Telemark er allerede prioritert i Nasjonal transportplan 2018-2029, og det jobbes aktivt for
å opprettholde disse prioriteringene og få flere prosjekter på listen.
Vestfold og Telemark har tre riksvegstrekninger, nr. 19, 36 og 41. For Grenland havn og transporten på
E18 er Rv36 som kobling til E134 spesielt viktig. Rv 36 går også gjennom byområdet i Grenland.
Investeringer på denne strekningen inngår i dag i Bypakke Grenland og en framtidig byvekstavtale.
Fylkeskommunene og de største bykommunene vil ifølge Samferdselsdepartementet få en enda
viktigere rolle i arbeidet med NTP-prosesser framover, både med bakgrunn i regionreformen, de mange
utfordringene og ønskene knyttet til transport, og at handlingsrommet i norsk økonomi vil bli mindre
framover.

Utvikling av Vestfoldbanen og togtilbudet
Vestfoldbanen skal bygges ut med sammenhengende dobbeltspor og nye stasjoner i Vestfold og
Telemark. En moderne jernbane vil bidra til kortere reisetid, et bedre togtilbud og knytte sammen bo- og
arbeidsregioner. Dette vil gjøre den nye regionen mer konkurransedyktig med tanke på å tiltrekke seg
nye næringer og arbeidskraft. For at folk skal kunne bruke toget til jobb, er det viktig at arbeidsplassene
er i nærheten av jernbanestasjonene – innenfor 5 til 10-minuttersbyen. Fortetting av
kontorarbeidsplasser knyttet til de nye stasjonene er derfor spesielt viktig.
Staten står for finansieringen av jernbanen gjennom de årlige statsbudsjettene. Nasjonal transportplan
forutsetter en ferdigstillelse av Vestfoldbanen frem til Skien i 2032, med det er gitt signaler om at det
kan bli skjøvet ut i tid. Vestfold og Telemark holder trykket oppe overfor sentrale myndigheter både
faglig og politisk for at opprinnelig fremdriftsplan skal følges. Dette er blant annet viktig for å få to tog i
timen til Skien. Togtilbudet sørover om morgenen og nordover om ettermiddagen med ett tog i timen er
for dårlig med tanke på arbeidspendling innad i den nye regionen Vestfold og Telemark.
Både Vestfoldbanen, Sørlandsbanen og Bratsbergbanen har hatt positiv passasjerutvikling.
Eidangerparsellen som åpnet i september 2018, har redusert reisetiden med 25 minutter mellom Larvik
og Porsgrunn, og knytter Vestfoldbyene og Grenland bedre sammen. På lengre sikt vil utbygging av
Grenlandsbanen, som kobler sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, skape nye muligheter.
Grenlandsbanen vil sammen med E18 danne et godt grunnlag for å videreutvikle et felles bo- og
arbeidsmarked også mot Agder, og dermed styrke den nye regionen.
For Grenland har videreutvikling av knutepunkt Porsgrunn og knutepunkt Skien høy prioritet, og videre
prosesser vil kunne inngå i en byvekstavtale. Et sentralt togstopp i Skien vil gjøre sentrum mer attraktivt
for lokalisering av offentlige og private arbeidsplasser og boliger. Regionreformen vil også gi et større
behov for pendling og reiser mellom Vestfoldbyene og Skien. I Porsgrunn er det et behov for å
oppgradere knutepunktet som en del av dagens togtilbud og for å få utløst fortettingspotensialet i dette
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sentrale området. Området har ikke kunnet utvikles som følge av usikre planer knyttet til fremtidig
jernbaneutvikling.

Flytrafikk
Torp Sandefjord lufthavn er en sentral del av Vestfold og Telemark sin transportløsning, med 1,5-2
millioner passasjerer hvert år. Flyplassen har hatt en særlig sterk passasjervekst de to siste årene (SSB
2018q). Torp gir et viktig bidrag til å dekke reisebehovet for eksisterende næringsliv, men flyplassen er
også en viktig forutsetning for etablering av ny næringsvirksomhet. Dessuten er Torp et sentralt bidrag i
konkurransen på Østlandet om rekruttering av flere innbyggere. Notodden flyplass har
Kongsbergregionen som sitt primære markedsgrunnlag. Det er daglig rutetrafikk Notodden-Bergen. Det
er under etablering en flyskole på Notodden.

Utvikling av godstransport og havner
Godstransport på veg øker og skaper store utfordringer for fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø.
Interregional plan for intermodal godstransport i Telemark og Vestfold har til hensikt å samle regionens
krefter for å gjøre godstransporten i de to fylkene mer miljøvennlig og fremtidsrettet. Gjennomføring av
planen skal bidra til at mer godstransport av varer gjennom fylket flyttes over fra veg til sjø og bane.
Planen legger opp til at utnyttelsen av infrastrukturinvesteringer skal bedres og mulighetene for
samarbeid og funksjonsfordeling mellom aktørene skal utredes. Gjennom dette vil regionens
konkurransekraft styrkes, og klimautslipp fra tungtransport på veg reduseres. Mer gods på sjø og
jernbane krever bedre jernbaneinfrastruktur til havnene og omlastingsarealer nær havnene.
Godstransport konkurrerer med persontrafikken om kapasitet på veg- og banenettet. God infrastruktur
øker muligheten for at gods til/fra andre deler av landet kan transporteres via Grenland/Larvik til blant
annet Hirtshals og andre havner i det eksisterende rutenettet. Større godsmengder øker
sannsynligheten for ruter til nye destinasjoner, som for eksempel Gøteborg. Det vil gi nye muligheter for
næringslivet i Vestfold og Telemark.
Lokaliseringen av mange av havnene i Vestfold og Telemark gjør arealene rundt havnene attraktive både
for næringsutvikling og byutvikling. Det er behov for å sikre arealer til fortsatt havnedrift og lager- og
manøvreringsarealer på land for å ivareta dagens og fremtidens behov. Etablering av nye havner vil føre
til store konflikter med annen arealbruk i kystsonen, men kan være en langsiktig strategi dersom det blir
knapphet på havnearealer. Med endringene i havnenes rolle og funksjon som følge av byutvikling,
transformasjon og endringer i transportsystemet, er det behov for å samordne havnenes rolle og tilbud i
transportsystemet bedre. Det bør også arbeides for å redusere utslippet fra skipstrafikken gjennom
tiltak for landsstrøm og mer miljøvennlige ferger.
Det pågår flere prosjekt som konkret oppfølging av den regionale planen, blant annet godskonsept
Vestfold og Telemark. Prosjektet er et samarbeid på administrativt og politisk nivå mellom de gjeldende
kommunene og fylkeskommunene, Jernbanedirektoratet, Bane NOR og de to havnene. Prosjektet skal
sørge for reetablering av havnesporet og terminalen i Larvik, reetablering av jernbanesporet og
terminalen på Herøya, videreutvikling av eksisterende jernbanetransport over Brevikterminalen i
Grenland og sikre og sette i stand Borgestad som «togbyggersted» for kortere godstog fra disse tre
stedene.
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3. Å lykkes med regional planlegging
Komplekse problemstillinger i samfunnet krever kunnskap om
sammenhenger og koordinering for å finne løsninger som er til felles beste.
Regional planlegging kan bidra til dette, men det krever god regi og
prosessledelse fra fylkeskommunen. For at regionen skal lykkes med en
ønsket samfunnsutvikling må både de offentlige, private og frivillige aktørene
legge inn kraft og dra i samme retning. Regional plan er et egnet verktøy for å
samle aktørene og legge til rette for en samordnet virkemiddelbruk.
Dette kunnskapsgrunnlaget beskriver flere komplekse samfunnsutfordringer i regionen som trenger
koordinering mellom aktører og samordning av virkemidler for å finne gode løsninger til felles beste. Det
blir en viktig oppgave for den nye fylkeskommunen å prioritere innsats for å finne løsninger på de
viktigste regionale utfordringene. For å lykkes med den regionale planleggingen må vi lytte til
tilbakemeldinger og lære av egne erfaringer. Erfaringer tilsier blant annet at det har blitt utarbeidet for
mange planer, og at de ikke følges godt nok opp. Det er altså behov for prioritering og det er behov for
større gjennomføringskraft.
Regional planstrategi for Vestfold og Telemark 2020-2024 skal beskrive viktige regionale
utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter, og ta stilling til langsiktige
utviklingsmål og hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging, jf. §7 i plan- og
bygningsloven. I planstrategien vil vi ta stilling til hvilke regionale planer som skal utarbeides i regionen
de neste fire årene. Hovedutfordringene som kommer fram i dette kunnskapsgrunnlaget vil være et
viktig grunnlag for prioriteringer i planstrategien.
Vestfold og Telemark har en rekke vedtatte regionale planer og strategier (se vedlegg 1). Eksisterende
regionale planer for Vestfold og Telemark gjelder for sitt geografiske område inntil nye planer blir
vedtatt (Forskrift om sammenslåing av Vestfold og Telemark fylkeskommuner 2018). Nye regionale
planer vil trolig kunne vedtas tidligst i 2022. Det kan imidlertid være behov for en raskere samordning
av noen enkelte temaer innenfor eksisterende planer for å utarbeide felles politikk. Ett eksempel på
dette kan være behov for harmonisering av regional arealpolitikk langs E18 når det gjelder etablering av
handel og kontorarbeidsplasser, som i dag er tema i henholdsvis Regional plan for samordnet areal og
transport i Grenland og Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold.
I arbeidet med regional planstrategi skal det vurderes hvilke planer som skal bestå, hvilke som skal slås
sammen, og hvilke som skal utgå eller omgjøres til strategier. Erfaringene fra begge fylkene er at
regionale planer er strategiske verktøy som egner seg godt til å sette viktige samfunnsutfordringer på
dagsorden og bidra til ønsket utvikling. For å oppnå ønsket resultat krever regionalt planarbeid gode
prosesser, medvirkning, forankring og oppfølging. Erfaringene fra begge fylkene er at dette er

Ditt og mitt Vestfold og Telemark

-118-

Å lykkes med regional planlegging

58

ressurskrevende både internt i fylkeskommunen og blant medvirkningsaktørene. Et begrenset antall
planer vil derfor være viktig for å prioritere regionens samlede ressursbruk og ha nok kraft til
gjennomføring. Det engasjementet vi oppnår gjennom utarbeidelsen av planer og strategier må vi ta
vare på i gjennomføringen og oppfølgingen av disse.
En regional plan er et egnet verktøy når flere forvaltningsnivåer er involvert og det er behov for
forpliktende samordning og oppfølging, når det foreligger komplekse problemstillinger som krever
avveiing og når det er mange interesser og potensielle konfliktområder. For tema der det regionale
samordningsbehovet ikke er like tydelig, kan vi med fordel utarbeide regionale strategier som ikke har
tilsvarende prosesskrav som regionale planer.
Erfaringer fra begge fylkene tilsier at antall regionale planer bør reduseres, og at det bør være grundig
vurdert om regional plan er det riktige verktøyet for oppgaven.
Det kan derfor være hensiktsmessig for nye Vestfold og Telemark fylkeskommune å vurdere om
regional plan er riktig verktøy når følgende kriterier kan legges til grunn:
•
•
•
•
•
•

planen oppfyller fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle
planen omhandler et tema som er definert som en hovedutfordring i regionen
planen gir strategisk retning for utviklingen i regionen
det foreligger komplekse problemstillinger som krever avveiing mellom ulike
samfunnsinteresser
det er behov for å samordne innsats på tvers av sektorer og aktører
det er flere forvaltningsnivåer involvert og det er behov for forpliktende samordning og
oppfølging

For å lykkes med regionalt planarbeid i Vestfold og Telemark må planene være basert på et oppdatert
og omforent kunnskapsgrunnlag, og det må skapes en felles forståelse blant aktørene for
samfunnsutfordringene som utgjør behovet for en regional plan. Økonomiske konsekvenser for
samfunnet bør i større grad være en del av kunnskapsgrunnlaget. For å skape resultater av planarbeidet
må de regionale planene utarbeides i samhandling med alle relevante aktører. Det er fylkeskommunens
ansvar å sørge for gode medvirkningsprosesser som bringer fram de ulike sidene av
samfunnsutfordringene, og som peker ut mulige løsninger. Den regionale planleggingen skal ta hensyn
til at kommunenes utfordringer og behov er ulike. I arbeidet med å følge opp og gjennomføre planene
skal vi følge med på og dokumentere resultater over tid, og vurdere om resultatene står i forhold til
innsatsen som legges ned.
I videre plan- og utviklingsarbeid bør det vurderes å ta i bruk Smart spesialisering som metode. Smart
spesialisering er en metode som er utviklet i EU for ulike typer regioner og som norske myndigheter
anbefaler å ta i bruk. Et av hovedgrepene i smart spesialisering er å avdekke regionale forskjeller og
muligheter og skreddersy politikken til hver region. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har
utarbeidet en egen veileder om smart spesialisering og flere fylker/regioner benytter i dag denne
metoden i sitt plan- og utviklingsarbeid. Smart spesialisering som metode forutsetter bred involvering

Ditt og mitt Vestfold og Telemark

-119-

Å lykkes med regional planlegging

59

av samarbeidende aktører. Videre oppfølging av dette må derfor ses i sammenheng med etablering av
nye relevante samhandlingsarenaer og partnerskap.
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4. Samhandling som forutsetning for
regional utvikling
En vesentlig dimensjon ved samfunnsutviklerrollen er å mobilisere og
koordinere kunnskap og ressurser fra statlige, fylkeskommunale, kommunale,
private og frivillige aktører. Mobilisering krever relevante møteplasser,
nettverk og partnerskap. Nettverkssamarbeid og partnerskap kan gi grunnlag
for at ulike aktører får utfordret sine problem- og løsningsforslag og at
aktørene finner samarbeidsmuligheter de tidligere ikke har sett. Samtidig er
det en rekke utfordringer og muligheter som enkeltaktører vanskelig kan løse
hvert for seg og som krever samordning og samhandling.
Det er etablert en diverse ulike samhandlingsarenaer mellom nasjonale, regionale og lokale aktører.
Noen samhandlingsarenaer er etablert som uforpliktende møteplasser, noen som nettverk, mens andre
er mer forpliktende (avtalebaserte) partnerskap. Det finnes brede horisontale samhandlingsarenaer der
i hovedsak aktører på det regionale nivået samordner innsatsen gjennom utvikling av felles planer og
oppfølging av disse. Det finnes vertikale samhandlingsarenaer der aktører på ulike forvaltningsnivå
møtes. Det er etablert langsiktige, dels permanente, samhandlingsarenaer og det etableres kortsiktige
og mer prosjektbaserte samhandlingsarenaer. Som en fellesbetegnelse på slike samhandlingsarenaer
blir ofte brukt begrepet partnerskap.
Det finns ingen entydig definisjon av partnerskap. Ofte blir partnerskap knyttet til et formelt og
forpliktende samarbeid som er kontrakts- eller avtalefestet. Et avtalebasert partnerskap bør ha en
strategisk karakter (mer enn en gjennomføringsavtale) og således være langsiktig (flere år). Partnerskap
skal være mer forpliktende enn tradisjonelle samarbeidsformer.

4.1 Hva bør vektlegges ved etablering av
samhandlingsarenaer?
Ved etablering og samordning av samhandlingsarenaer bør valget av samarbeidsform gjøres på
grunnlag av formål og mandat. For noen formål kan det være riktig «bare» å ha en felles uforpliktende
møteplass for gjensidig informasjons- og erfaringsutveksling eller som en tidsbegrenset prosjektorganisering. For andre formål kan det være riktig med et avtalebasert langsiktig og forpliktende
partnerskap. Etablering av partnerskap bør være forankret i moderorganisasjonen og ha en tydelig
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avklaring av roller, ansvar og grad av forpliktelse. Det bør legges vekt på at det ikke etable res flere slike
samhandlingsarenaer enn at alle relevante aktører har mulighet og kapasitet til å delta.
Det er samtidig grunn til å peke på det som kan være en demokratisk utfordring : «Omfattende
samarbeid mellom regioner, kommuner, næringsliv og andre aktører kan imidlertid utvikle seg til et såkalt
fjerde forvaltningsnivå som opererer på siden av de folkevalgte organene på lokalt og regionalt nivå. Både
regioner og kommuner må være seg bevisst hvilke diskusjoner og beslutninger som foregår i
partnerskapene, slik at samarbeid ikke går på bekostning av politikernes demokratiske innflytelse. Ved
etablering av partnerskap og andre arenaer er det viktig å være oppmerksom på hensynet til åpenhet og
gjennomsiktighet” (Kommunal - og moderniseringsdepartementet 200 6 , s.38 ).
Temakomiteen for samfunnsutviklerrollen , som ble nedsatt av fellesnemnda Vestfold og Telemark , har
skissert en mulig struktur for organisering av samhandlingsarenaer i den nye regionen . Anbefalingen
innebærer at det etableres et «overordnet part nerskap» som samle r tunge samfunnsaktører om viktige
veivalg for hele den nye regionen, og som kan forene kreftene om tiltak som kan fremme vekst og
bærekraftige løsninger i alle deler av regionen. Et slikt partnerskap kan defineres som et strategisk
partnerskap, der primært regionale aktører får et ansvar for å identifisere region ens utfordringer og
muligheter blant annet som ledd i arbeidet med regional planstrategi. Et slikt overordnet partnerskap
bør i tillegg ha som formål å fremme regionens inte resser overfor statlige myndigheter og profilere
regionen gjennom tiltak som en årlig «Vestfold - og Telemarkskveld» i Oslo. Et slikt partnerskap bør i så
måte være sektorovergripende og inkludere aktører som favner hele regionen.
Anbefalingen fra temakomi teen er videre at det samtidig etableres mer «faglig rettede partnerskap »
innenfor utvalgte temaer . I den grad slike partnerskap har som del av sitt mandat å følge opp felles
initiativ, bør slike etableres med deltagelse fra både stat, region og kommuner. Som mer operative
partnerskap vil det kunne gi økt felles forpliktelse når det gjeldet gjennomføring.
En todelt struktur for samhandlingsarenaer (her definert som partnerskap), slik temakomiteen
skisserer, kan illustreres slik :

Overordnet sektorovergri pende partnerskap for
regionen
Tematiske
partnerskap

Tematiske
partnerskap
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Temakomiteen viser til Verdiskaping Vestfold og Regionalt partnerskap Telemark som overordnede og
brede partnerskap. På bakgrunn av at disse partnerskapene kun har verdiskaping og næringsutvikling
som sitt primære fokus og i tillegg har deltagelse fra statlige aktører, er det et spørsmål om disse bør
være grunnlaget for et fremtidig overordnet sektorovergripende partnerskap. Dessuten har Regionalt
partnerskap Telemark ikke tilsvarende politisk representasjon som Verdiskaping Vestfold. Med
deltagelse fra statlige aktører og en klar utøvende rolle, kan det være mer formålstjenlig at disse utgjør
grunnlaget for et tematisk partnerskap innenfor verdiskaping og næringsutvikling, på linje med Arena
Samferdsel/Plattform Vestfold og Klima- og energiforum/Klimanettverk. En slik løsning ville kreve at
det etableres et nytt overordnet strategisk partnerskap med primært regionale aktører. Det kan tenkes
flere slike tematiske partnerskap, men innenfor et antall som ikke fører til at aktører med mindre
kapasitet og ressurser ikke evner å delta. I tillegg til tematiske partnerskap kan det også tenkes mer
geografisk avgrensede partnerskap.
Hvilke fremtidige samhandlingsarenaer som bør prioriteres bør avdekkes som et resultat av den videre
prosessen med kunnskapsgrunnlaget og regional planstrategi.

4.2 Etablerte samhandlingsarenaer i Vestfold og Telemark
Det er vanskelig å gi en fullstendig oversikt over alle etablerte samhandlingsarenaer i Vestfold og
Telemark. Det er etablert samhandlingsarenaer både på politisk nivå og på administrativt nivå. I denne
sammenheng er det naturlig å avgrense videre drøfting til samhandlingsarenaer med politisk deltagelse
eller som har en tydelig politisk forankring. Administrative samhandlingsarenaer er i all hovedsak
knyttet til sektoravgrensede oppgaver eller tema, og drøftes ikke i denne sammenheng.
Verdiskaping Vestfold er et partnerskap med formål å fremme innovasjon og verdiskaping i Vestfold.
Partnerskap består av ni likeverdige partnere; Vestfold fylkeskommune, kommunene ved KS Vestfold,
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Universitetet i Sørøst-Norge, NAV Vestfold og Telemark,
Innovasjon Norge Buskerud, Telemark og Vestfold, NHO Vestfold og Telemark, LO Vestfold og
Forskningsrådet.
I partnerskapets prosjektportefølje finnes blant annet Verdiskapingsinitiativet som er et felles prosjekt
som arbeider for at Vestfold vinner fram i konkurransen om bedrifter og arbeidsplasser med høy
verdiskaping. Prosjekt Vekstetablerere gir rådgivning til etablerere i en tidlig fase med gratis rådgivning.
I Prosjektet «Flere unge i fast arbeid» har partene i Verdiskaping Vestfold forpliktet seg i en
samarbeidsavtale til å gjennomføre prosjektet i fellesskap. Noen av de nevnte prosjektene finansieres
også med andre midler enn fra partnerskapet, blant annet fra kommunene og fra enkelte av partene i
partnerskapet.
Verdiskaping Vestfold er ansvarlig for den årlige partnerskapskonferansen. Verdiskaping Vestfold har
fått delegert fra fylkestinget forvaltningen av de statlige regionale utviklingsmidlene (ca. 7 mill.kr. i
2018).
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Regionalt partnerskap Telemark ble formelt inngått i 2017 med følgende samarbeidspartnere:
Telemark fylkeskommune, kommunene ved regionrådene, Fylkesmannen i Telemark, Høgskolen i
Sørøst-Norge, NAV, LO, NHO, en rekke virkemiddelaktører, herunder SIVA, Innovasjon Norge, Norges
Forskningsråd, Inkubatoren Proventia, Telemark Næringshage, landbruket ved Telemark Bondelag og
Telemark Bonde- og Småbrukarlag og næringsutviklingsselskapene i fylket. Partnerskapet ledes av
næringssjefen i Telemark fylkeskommune.
Regionalt partnerskap Telemark er basert på en avtale som forplikter partene til å
• arbeide aktivt for bærekraftig utvikling
• støtte opp under hverandres arbeid der det er naturlig
• delta i relevante regionale plan- og strategiprosesser og i utformingen av Telemark
fylkeskommunes årlige handlingsprogram for vekst og verdiskaping, herunder prioritere
innsatsområder
• være med å skape økt kunnskap om og tilslutning til regionale prioriteringer
• arrangere en årlig partnerskapskonferanse, blant annet ved å involvere det politiske
lederskapet på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå
• ivareta samarbeidet med Etablererkontoret Telemark
Regionalt partnerskap Telemark er etablert etter nasjonal modell for samordning og samhandling
mellom fylkeskommunene og andre regionale aktører og statlige virkemiddelaktører, dvs. Innovasjon
Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.
Vestfold klima- og energiforum har i alt 28 partnere fra både offentlig og privat sektor. Forumet har to
faste stillinger. Satsingsområder i 2017 har vært:
• energibruk i nye og eksisterende bygg
• støtte kommunene i deres arbeid med klima- og energispørsmål
• bidra til overgang til fossilfri energibruk og klimagassreduksjon i transportsektoren
• aktiv bruk av nettsider
Telemark har ikke et tilsvarende forum, men fellesnemnda har bedt om å få utredet etablering av et
klimanettverk for den nye fylkeskommunen.
Plattform Vestfold er et partnerskap og samarbeidsforum for jernbane i Vestfold. Partnerskapet består
av stasjonskommunene, Vestfold og Telemark fylkeskommuner, næringsliv og arbeidstakerorganisasjonene. Målet med partnerskapet er raskest mulig utbygging av dobbeltsporet Vestfoldbane.
Arena Samferdsel Telemark er en møteplass med formål om å:
• sikre dialog mellom regionene i Telemark og fremme forståelse for hele fylkets
samferdselsutfordringer
• legge til rette for at vi kan opptre samlet og omforent overfor statlige/nasjonale myndigheter
• videreutvikle og forsterke kulturen for å bli enige om budskap og prioritering av
samferdselsprosjekter

Ditt og mitt Vestfold og Telemark

-124-

Samhandling som forutsetning for regional utvikling

•

64

sette i system og lage forutsigbarhet i denne type samarbeid som har vært gjennomført i
tidligere NTP-prosesser

Deltagere på denne møteplassen er kommuner, regionråd, fylkeskommunen, Statens vegvesen,
Kystverket, NHO, Fylkesmannen, E134 Haukelivegen AS, Grenland Havn AS, Lastebileierforbundet,
Jernbane-forum Sør og andre samarbeidspartnere.
Samarbeidsrådet for folkehelse i Vestfold har som sitt mandat en rådgivende rolle for
• Program for folkehelsearbeidet i kommunene
• Regional plan for folkehelse
• Oversiktsarbeid etter folkehelseloven
• Utvikling og samordning av pågående og nye folkehelsesatsninger
I samarbeidsrådet sitter representanter fra Vestfold fylkeskommune og fylkeskommunale råd,
kommunene/KS, Fylkesmannen, Universitetet i Sørøst-Norge og fra humanitære og frivillige
organisasjoner.
Samarbeidsrådet for folkehelse i Telemark er et dialogforum for:
• Iverksetting og oppfølging av Program for folkehelsearbeidet i kommunene
• Iverksetting og oppfølging av Regional plan for folkehelse
• Initiering av satsinger innen folkehelse og tidlig innsats
I samarbeidsrådet sitter representanter fra Telemark fylkeskommune, kommunene/KS, Fylkesmannen,
Universitetet i Sørøst-Norge, KoRus-sør, Telemarksforsking og NAV.
Bystrategi Grenland er regionalt samarbeid om areal, transport og klima i byområdet Grenland.
Bystrategi Grenland skal bidra til å nå de nasjonale klimamålene og skape en attraktiv og konkurransedyktig byregion. Samarbeidet består av 4 kommuner, fylkeskommunen, Statens Vegvesen,
Fylkesmannen og Jernbanedirektoratet. Fylkeskommunen har en koordinerende rolle i samarbeidet, og
fylkesordfører leder den politiske styringsgruppen. Bystrategisamarbeidet brukes i dag som arena for
porteføljestyringen av Bypakke Grenland og belønningsavtalen. En framtidig byvekstavtale med staten
vil også følges opp innenfor det etablerte samarbeidet.
Bypakke Tønsberg er på et annet stadium enn Bypakke Grenland i forhold til finansiering og
gjennomføring og er noe ulikt organisert. I Vestfold er det Statens vegvesen som er koordinator.

4.3 Fylkesregionale samhandlingsarenaer
Østlandssamarbeidet er en samarbeidsorganisasjon for de åtte fylkeskommunene på Østlandet:
Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. Samarbeidet skal bidra til
å videreutvikle Østlandet som en konkurransedyktig region i Europa og skal samtidig sikre en regional
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balansert og bærekraftig utvikling innen landsdelen. Østlandssamarbeidet har også et internasjonalt
fagpolitisk utvalg, og en internasjonal administrativ gruppe.
Jernbaneforum Sør er et regionalpolitisk samarbeid mellom fylkeskommunene Vestfold, Telemark,
Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Forumet skal arbeide for en høyest mulig prioritering av
jernbaneutbyggingen i regionen. Målet med forumet er å få forsert utbyggingen av en moderne jernbane
på hele strekningen Oslo - Stavanger, inkludert en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

4.4 Internasjonale samhandlingsarenaer
Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) er en europeisk samarbeidsorganisasjon og
består av ca. 160 medlemmer fra kystregioner i 28 land. CPMR har kontor i Brussel, Belgia og i Renne,
Frankrike. CPMR er både en tenketank, lobbyorganisasjon og pådriver for at regionale myndigheter skal
få en mer fremtredende rolle i EUs og medlemsstatenes beslutningssystemer. CPMR er delt inn i seks
geografiske underkommisjoner hvor Nordsjøkommisjonen (se under) er den med sterkest kobling til
Norge. Fjorten norske fylkeskommuner, inkludert Vestfold og Telemark, er medlemmer i CPMR.
Nordsjøkommisjonen er en underkommisjon i CPMR, og er et samarbeid mellom regionale myndigheter
rundt Nordsjøen. Medlemsregionene kommer fra åtte land: Skottland, England, Belgia, Nederland,
Tyskland, Danmark, Sverige og Norge. Formålet med organisasjonen er å fremme regionalt samarbeid
for å på beste mulige måte møte de utfordringene og mulighetene som finnes i Nordsjøregionen som
helhet. Samarbeidet har fire fokusområder: marine ressurser, transport, energi og klimaforandringer, og
smarte regioner. Både Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune er medlemmer.
Telemark fylkeskommune er medlem i Euromontana, en europeisk organisasjon som arbeider for
samarbeid og utvikling av fjellområder. Organisasjonens formål er å promotere levende fjellområder,
bærekraftig utvikling og livskvalitet for de som bor der. 75 organisasjoner fra 20 europeiske land er
medlemmer.
Osloregionens Europakontor er en medlemsorganisasjon med 21 medlemmer på Østlandet som
inkluderer fylkeskommuner, kommuner, universiteter og høgskoler. Kontoret bistår med henvendelser
til EUs organer, etablerer kontakt med andre regionskontor og organisasjoner, og bistår i forbindelse
med søknader til programmer/prosjekter innenfor EU/EØS. Videre innhenter og videreformidler
kontoret informasjon av interesse for medlemmene, bruker Brussel-miljøet til å synliggjøre
Osloregionen og østlandsfylkene som interessante samarbeidspartnere, og yter bistand til å knytte
internasjonale kontakter, for eksempel i forbindelse med medlemmenes ønsker om
hospitering/møter/studiebesøk. Både Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune er
medlemmer.
EU nettverk Sørøst-Norge – Innovasjonspartnerskap for Horisont 2020 er et nettverk ledet av
Universitetet i Sørøst-Norge som skal legge til rette for nettverksbygging for å mobilisere FoU-miljøer,
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bedrifter og offentlige aktører til å sende prosjektforslag til EUs forsknings- og innovasjons-program
Horisont 2020. Partnerne i nettverket er USN samt fylkeskommunene i Vestfold, Telemark og Buskerud.

Andre internasjonale arenaer/samarbeid:
•
•
•
•
•
•

Samarbeid med Hubei provins i Kina (Telemark fylkeskommune)
Medlem i Norsk-Kinesisk Handelskammer (NCCC – Norwegian-Chinese Chamber of Commerce)
(Telemark fylkeskommune)
Samarbeid med Midtvesten i USA (Telemark fylkeskommune)
Samarbeidsavtale med Kaunas kommune i Litauen (Vestfold fylkeskommune)
Samarbeidsavtale med Schleswig-Holstein i Tyskland gjennom Østlandssamarbeidet.
Medlem i Nettverk av vannveier i Europa – (Network of Inland Waterways of Europe, NIWE)
(Telemark fylkeskommune)
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Vedlegg
VEDLEGG 1: OVERSIKT OVER REGIONALE PLANER OG STRATEGIPLANER I VESTFOLD OG TELEMARK
Vedtatte (gjeldende)
regionale planer i Telemark
Regional planstrategi for
Telemark
Regional plan for folkehelse
Regional plan for oppvekst og
kompetanse
Regional plan for samordna
areal og transport i Telemark

Planperiode

Regional plan for samordnet
areal og transport i Grenland

2014-2025

Regional plan for reiseliv og
opplevelser

2011- (anbefalt
erstattet av felles plan
med Vestfold)
2011- (anbefalt
erstattet av felles plan
med Vestfold)

Regional plan for nyskaping
og næringsutvikling

2016-2020
2018-2030
2016-2020
2015-2025

Strategiplaner i Telemark*

Planperiode

Strategi for idrett, friluftsliv og
fysisk aktivitet
Strategi for kultur og kulturarv

2016-2020

Busstrategi for Grenland
Strategi og plan for myke
trafikanter
Hovedvegnett for
sykkeltrafikk i Grenland
Landbruks- og matmelding
Planer/strategier under
arbeid i Telemark
Regional klimaplan for
Telemark (2019-2026)

2015-2025
2014-

Kystsoneplan for Telemark
2018–2028

2014-

Vedtatte (gjeldende)
regionale planer i Vestfold
Regional planstrategi for
Vestfold
Regional plan for folkehelse
Regional plan for et helhetlig
opplæringsløp
Regional plan for handel og
sentrumsutvikling (2009)
Regional plan for bærekraftig
arealpolitikk (RPBA)
Regional plan for kystsonen i
Vestfold

Planperiode
2016-2020
2016-2020 (revideres)
2015-2018
Innlemmes i RPBA fra
våren 2019 og gjelder
da til 2040
2013-2040
2014-

Regional plan for verdiskaping 2015og innovasjon
Regional plan for klima og
energi
Strategiplaner i Vestfold*

2016-2020
Planperiode

Strategiplan for videregående
opplæring
Strategisk kultur- og
idrettsplan
Bibliotekplan

2017-2022

Planer/strategier under
arbeid i Vestfold
Revidert plan for folkehelse
2019-2030

Status

2019-2022
2019-2022

20092013Status

Planprogram vedtatt
des. 2017. Høring
høsten 2018. Forventet
planvedtak april 2019.
Planprogram vedtatt
Revidert plan for bærekraftig
okt. 2017. Prosessen
arealpolitikk 2019-2040
sterkt forsinket.
Kunnskapsinnhenting i

Ditt og mitt Vestfold og Telemark
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Høringsfrist desember
2018. Behandles våren
2019
Høringsfrist desember
2018. Behandles våren
2019

Vedlegg

70

2019. Bør samordnes
med felles plan med
Vestfold.

Interregionale planer i
Telemark
Fylkesdelplan for
Hardangervidda
Regional plan for Setesdal
Vesthei,
Ryfylkeheiane og Setesdal
Austhei
Regional plan for
vannforvaltning i vannregion
Vest-Viken
Regional plan for
vannforvaltning i vannregion
Rogaland
Regional plan for
vannforvaltning i vannregion
Agder
Plan for intermodal
godstransport i Telemark og
Vestfold

Planperiode

Regional plan for transport (ny) Høringsfrist desember
2019-2040
2018. Behandles våren
2019
Interregionale planer i
Planperiode
Vestfold

2011-2025
2012- (Handlingsplan
2015-2018)

2016-2021

Regional plan for
vannforvaltning i vannregion
Vest-Viken

2016-2021

Plan for intermodal
godstransport i Telemark og
Vestfold

2015-

2016-2021

2016-2021

2015-

*Strategiplaner er her planer der eksterne samarbeidsaktører har vært involvert

Ditt og mitt Vestfold og Telemark
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Vinje kommune
Næringskontoret

Arkiv saknr:
Løpenr.:
Arkivkode:
Utval
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
11.04.2019

2018/1802
6316/2019
242/&00

Utval Saksnr
19/24

Sakshandsamar: Knut Martin Edland

Reglar for fisk-vilt-friluftsliv
Vedlegg:
1 ØTB Skjønn
Bakgrunn:
I skjønnet for ØTB, er det under konsesjonsvilkår nr 7 punkt 5, er det gjeve plikt til
konsesjonær ØTB, å betale kr 90000,- årleg til Vinje kommune for opphjelp av
Fisk/Vilt/Friluftsliv.
Det er opp til Kommunestyret å avgjera korleis desse skal nyttast.
Vurdering:
Rådmannen meiner at desse midlane bør kunne nyttas til føremål administrasjonen finn som
føremålstenleg for opphjelp av Fisk/Vilt/Friluftsliv i kommunen. Fyst og fremst rundt og i
Møsvatn, men også til andre stader der er behov for å yte slik opphjelp. Næringskontoret
har idag liknande arbeid i resten av kommunen, som t.d. administrasjon av fiske og jaktkort.

Rådmannens framlegg til vedtak:
Vinje kommunestyre delegerer til rådmannen, å administrere denne årlege utbetalinga
til opphjelp av Fisk/Vilt/Friluftsliv, fyst og fremst i og rundt Møsvatn, men også andre
stader i kommunen der det er naudsynt for slik opphjelp.
Rådmannen, 13.03.19
Jan Myrekrok, rådmann /s/
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Vinje kommune
Næringskontoret

Arkiv saknr:
Løpenr.:
Arkivkode:
Utval
Kraftfond Møsstrond
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
25.03.2019
11.04.2019

2019/897
6102/2019

Utval Saksnr
19/6
19/25

Sakshandsamar: Knut Martin Edland

Årsmelding for Kraftfond Møsstrond 2018
Vedlegg:
1 Årsmelding for Kraftfond Møsstrond 2018

Dokument i saka:
Bakgrunn:
Kraftfond-Møsstrond blei oppretta med bakgrunn av vedtak i kgl. resolusjon av 13.02.15 og
kommunestyrevedtak 12.05.2016. Kommunestyret vedtok samtidig Vedtekter for Kraftfond—
Møsstrond, og desse blei godkjend av Fylkesmannen i Telemark 15.06.2016.
Vedtektene vart reviderte og vedtekne av Vinje kommunestyre den 31.mai 2018, for så godkjenning av
Fylkesmannen i Telemark den 18.juni 2018. Desse erstattar vedtektene frå den 12.mai 2016.

Vurdering:
Vedlagt framlegg til årsmelding for 2018. Denne skal leggjast fram for kommunestyret jfr. § 8
i vedtektene for kraftfondet. Årsmeldinga skal også sendast til Fylkesmannen i Telemark og
Telemark fylkeskommune.

Rådmannens framlegg til vedtak:
Årsmelding 2018 for Kraftfond-Møsstrond blir vedteken slik den ligg føre
Rådmannen, 12.03.19
Jan Myrekrok, rådmann /s/
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Handsaming i Kraftfond Møsstrond 25.03.2019:
Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke.
Årsmelding 2018 for Kraftfond-Møsstrond blir vedteken slik den ligg føre
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Årsmelding for Kraftfond-Møsstrond 2017.
Kraftfond-Møsstrond blei oppretta med bakgrunn av vedtak i kgl. resolusjon av 13.02.15 og
kommunestyrevedtak 12.05.2016. Kommunestyret vedtok samtidig Vedtekter for Kraftfond—
Møsstrond, og desse blei godkjend av Fylkesmannen i Telemark 15.06.2016.
Vedtektene vart reviderte og vedtekne av Vinje kommunestyre den 31.mai 2018, for så godkjenning av
Fylkesmannen i Telemark den 18.juni 2018. Desse erstattar vedtektene frå den 12.mai 2016.
Ved kgl. res. av 13.02.2015 fekk Vinje kommune eit næringsfond på kr. 25 mill. kroner. Den årlege
avkastinga av dette fondet utgjer saman med del av konsesjonsavgift knytt til 1942-reguleringa
stadfesta i 1948 utgjer årleg avkastning av Kraftfond-Møsstrond ( kraftfondet ).
Fondet var pr. 01.01.2018 på kr.25 370 050,- .
Styret er vald av kommunestyret med 3 politikarar og 2 etter forslag frå Møsstrond.

Øystein Høgetveit - leiar
Asbjørg Neset - nestleiar
Halvor Lien - medlem
Gunn Seltveit Bøe - medlem
Kjetil Vaagen – medlem
Det har vore 2 møte i 2018.
Søknader:
Det har kome fire søknadar om stønad i 2018.
To fekk avslag, ein fekk stønad, og ein vart avgjort 2019 og avslegen.
Bjørn O. Skinnarland søkte om stønad til veg, og fekk avslag
Magnar Skinnarland søkte om stønad til garasjeanlegg på Varland, og fekk avslag
Møsstrond Lekter AS søkte om tilskot til kjøp av ny lekter, og fekk tilskot
Vinje kommune søkte om midlar til innsamling, og fekk avslag ( dei søkte i 2018,og fekk
handsaming og svar i 2019)
Andre saker:
 Det er arbeidd med å få til retningsliner for bruk av midlane ifrå Fondet, og dette
held fram i 2019.
 Oppussing av Garasjen på Varland. Det vart bytt ut vindskier, og beisa.
Økonomi:
Fondet:
Avsett fond 2015
Utgifter pr 31.12.17
Innbet. Møsstrond bustadfond
Renter pr.31.12.2017
Saldo 31.12.2017
Driftsutgifter 2018

kr 25 000 000
kr -445 890
kr 104 605
kr
711 335
kr 25 370 050
kr -189 320
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Kjøp av lekter

kr -1 570 000 ( tilbakeføre fondet 1.mill med kr 100 000 pr. år frå

2019).

Årleg tilskot frå komm. 2017/18
Årets renteinntekter
Saldo 31.12.2018

kr
857 418
kr
334 885
kr 24 803 033

Regnskapet for 2018:
Konto
10199
10500
10530
10820
10830
10980
10990
11150
11200
11600
11706
11800
12300
12400
12410
13700
14290
14701
15002
17290
17500
19002
19502

Konto (T)
AVSETTE FERIEPENGAR I ÅRET
LØN ANNA
HONORAR TREKKPLIKTIG
MØTEGODTGJ.FOLKEVALDE
LØN TAPT ARB.FORTENESTE FOLKEVALDE
ARB.GJ.AVG.FERIEPENGAR
ARB.GJEVAR AVGIFT
MATVARER SERVERING I KOMM.REGI
ANNA FORBR.MATR./RÅVARER OG TENESTAR
REISE / KOSTGODTGJERSLE (OPPGÅVEPLIKTIG)
ANDRE TRANSPORTUTGIFTER
STRAUMUTGIFTER elektrisk kraft til lys og
oppvarming
VEDLIKEHALDSUTGIFTER BYGNINGAR
SERVICE-/DRIFTSAVTALER
SNOBRØYTINGSAVTALER
KAUP AV TENESTAR FRÅ ANDRE (PRIVATE)
MEIRVERDIAVGIFT
TILSKOT TIL NÆRINGSFØREMÅL
ANDRE RENTEUTG.EININGANE
MVA.KOMP.DRIFT
KOMMUNAR REFUSJONAR
RENTEINNTEKTER einingane
BRUK BUNDNE FOND EININGANE

Vinje den 080319
Knut Martin Edland
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Beløp
rekneskap
305,24
487,8
31200
6479
3616,5
32,35
4429,03
3721,6
1648,1
4307,5
800
18057,35
35625
2869
25000
50560
0,01
1570000
182,01
-0,01
-857418
-334885
-567017,5

Vinje kommune
Økonomi, plan og utvikling

Arkiv saknr:
Løpenr.:
Arkivkode:
Utval
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
11.04.2019

2018/3387
2733/2019
004

Utval Saksnr
19/26

Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik

Årsmelding for konsesjonsavgiftsfondet - 2018
Vedlegg:
1 Årsmelding for konsesjonsavgiftsfondet - 2018
2 Vedtekter for konsesjonsavgiftsfondet
Dokument i saka:
 Vedtekter
 Årsmelding for konsesjonsavgiftsfondet 2018
Bakgrunn:
Av §7 i vedtektene for konsesjonsavgiftsfondet går det fram at det skal leggjast fram ei
melding for kommunestyret om verksemda i fondet kvart år. Gjenpart av meldinga skal
sendast til fylkeskommune og fylkesmann.
Vurdering:
Det skal utarbeidast årsmeldingar for konsesjonsavgiftsfondet. Ein finn mykje av den same
informasjonen i dei årlege rekneskapa.
Det største ankepunktet mot kommunen si forvaltning av desse midlane er, og har i lengre
tid vore, måten ein følgjer opp § 1 i vedtektene. Hovudregelen er at fondet minimum skal ha
ein grunnkapital på 2 års årlege konsesjonsavgifter. Det vil sei nesten 52 mill, - basert på
inntektene i 2018. Når fondet ikkje har ein slik storleik må ein minst årleg avsetje 1/5 av dei
årlege konsesjonsavgiftene. I 2018 har ein i Vinje avsett 393 000 kr meir enn dei budsjetterte
konsesjonsavgiftsinntektene. Årsmeldinga syner at fondet er brukt i samsvar med
kommunens eigne vedtekter.
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Rådmannens framlegg til vedtak:
Årsmelding for konsesjonsavgiftsfondet for 2018 vert godkjent.
Rådmannen, 21.03.19
Jan Myrekrok, rådmann /s/
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Vinje kommune
Teknisk drift og vedlikehald

Arkiv saknr:
Løpenr.:
Arkivkode:
Utval
Formannskapet

Møtedato
11.04.2019

2019/438
7655/2019
Q14

Utval Saksnr
19/27

Sakshandsamar: Magne Tveiten

Oppstartsvedtak - Sagvegen med flaumvoll - Åmot
Dokument i saka: sak 2018/2778
Bakgrunn:
Prioritering av opprusting av kommunale vegar 2019 - 2022. Sagvegen i Åmot skal utbetrast.
Strekninga frå E134 til reinseanlegget skal dimensjonerast for 10 t akseltrykk. Det skal
byggast flaumvoll mot elva. Det skal og byggast ny bru over elva slik at det blir tilkomst til
området frå fylkesveg 38 Dalsvegen. Kostnad: ca. 10 mill. inkl. mva. Fordela slik i budsjett: 7
mill. i 2019 og 3 mill. i 2020.
Gjennomføring:
Asplan Viak as. står for planar, teikningar og prosjektering. Tiltaket omfattar oppgradering
av ca. 300 meter kommunal veg. Ca. 400 meter med «ny» veg, som skal ligge på toppen av
flaumvollen. Total lengde på flaumvollen er ca. 600 meter og skal steinsettast mot elv.
Systemet for overvatn skal byggast med opne grøfter, slukar og stikkrenner ut i elva.
Prosjektet omfattar ikkje ny bru. Denne må eventuelt stadfestast i budsjett for 2020.
Vurdering:
Slik gjennomføringsplan no føreligg, kan det tenkast at delar av løyvingar i 2020 må flyttast
til 2019 budsjettet, men det kjem me attende til i 2. tertial for 2019.

Rådmannens framlegg til vedtak:
Formannskapet gjev løyve til oppstart av prosjektet Sagvegen med flaumvoll jamfør sak
2018/2778.
Rådmannen, 08.04.19
Jan Myrekrok, rådmann /s/
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