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Telemark i Europa 



Hvorfor internasjonalt arbeid på et 

regionalt nivå? 

 
 

Regionracet:  

 

 Valget står ikke mellom Vinje eller Tinn, Porsgrunn 
eller Kragerø… ei heller Oslo…..  

 

 Valget vil være mellom regioner og områder i hele 
Nord-Europa; men også i et globalt perspektiv. 

 

 I alle regioner jobbes det aktivt med posisjonering 
og å vinne fremtiden. 
 

 



Hva kan internasjonalisering i et fylke gjøre 

gjennom handlingsrettet prosess-/ prosjekt 

arbeid? 

 
 

 Utarbeide Løft-prosesser for deltakende kommuner/instanser. 

 

 Ta med oss resultatene inn i et regionalt, nasjonalt eller et 
europeisk prosjektpartnerskap for å avdekke og beskrive 
initiativ og felles interesser. 
 

 Avklare utfordringer som det aktuelle området/samfunnet står 
overfor. 

 

 Videreføre arbeidet som er startet. 
 

 Kartlegge ressurser og aktuelle aktører. 
 

 Vannkraft, konsesjons-politikk, nytt vanndirektiv, reiseliv, 
næringsutvikling, kultur, primærnæringer. 
 



Vår arbeidsmodell 



Telemark fylkeskommunes internasjonale 

innsats områder: 

Internasjonale Arenaer 

 Telemark fylkeskommune skal være 

representert i internasjonale organisasjoner 

og nettverk med relevans for utvikling av 

vårt fylke som et attraktivt, bærekraftig sted 

for bosetting, næringsvirksomhet og besøk. 

Det er viktig å være til stede og kunne 

påvirke politikk og virkemidler som i stadig 

økende grad blir utviklet på de internasjonale 

arenaer.  

 

 



Europeiske Arenaer hvor Tfk deltar. 

 CPMR – Conference of Peripheral Maritime 

Regions of Europe – Fylkestingpolitiker Gunn 

Marit Helgesen er 1. visepresident.  

 NSC – North Sea Commission –Fylkestingpolitiker 

Gunn Marit Helgesen er President og Tfk har 

sekretariatsansvar.  

 AER – Assembly of European Regions  

 BSSSC – Baltic Sea States Sub-Regional 

Cooperation  

 Euromontana - A European Association for 

Cooperation between Mountain Regions  

 

 

 



Conference of Peripheral Maritime 

 Regions of Europe (CPMR). 

 

 

 



CPMR 

 
Seks geografiske kommisjoner for 

å fremme og forsvare interessene til  

de 161 medlemsregionene.  

 

CPMR har en desentralisert struktur for at de geografiske 

kommisjonene kan fremme utfordringene og mulighetene 

som finnes i de ulike havbasseng/geografiske områder.  

 

Hver geografisk kommisjon har sin egen 

organisasjonsstruktur som passer for den enkelte 

organisasjon, for å fremme det interne samarbeidet i 

kommisjonen og innen CPMR. 



 

 

Conference of Periferal Maritime Regions (CPMR) / The North Sea Commission (NSC)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

          North Sea Commission President Ms. Gunn Marit Helgesen had the opportunity to meet and discuss North Sea Region issues with the 

President of the EU Commission Mr. José Manuel Barroso. 

 

 



North Sea Commission (NSC) 

 8 Land; 
Sweden, Denmark, 

Germany, The 

Netherlands, 

France, England, 

Scotland, Norway 

 

 Representerer 

35 medlems- 

regioner. 



NSC 

 

The North Sea Commission ble  

grunnlagt i 1989 for å fremme og forbedre 

partnerskap mellom regioner for å møte de 

utfordringene og mulighetene som er i 

Nordsjøregionen. 

 

NSC skal fremme Nordsjøbassenget som en 

økonomisk enhet i Europa, ved å oppmuntre til felles 

utviklingstiltak og politisk lobbyvirksomhet på EU-

nivå. 

 

Hvordan? NSR 2020 
 



Key Challenges for the North Sea Region 

2020 and focus areas. 

 
 

 

 

No Priority  Focus areas 

1 Managing Maritime 

Space 

• Maritime spatial planning 

• Exploitation of marine resources 

• North Sea Stakeholder Forum 

2 Increasing accessibility 

transport 

• Promote development of multimodal corridors 

• Multimodal logistics chains 

• Clean transport  

• Clean shipping 

3 Tackling climate change • Climate change adaption 

• Low-carbon technologies and energy 

efficient/green technologies 

• Renewable energy and North Sea energy grid 

4 Attractive and 

Sustainable 

Communities 

• Competiveness of sectors and enterprises 

(maritime and tourism) 

• Demography 

• Development of skills and employability 

5 Promoting innovations and excellence (a horizontal priority) 



Globale Arenaer 

 Hubei Provinsen i Kina (partnerskapsavtalen 

mellom Telemark og Hubei Provins) 

 Midt-Vesten i USA 

 Telemark fylkeskommunes globale nettverk 

 

 

 



Telemark fylkeskommunes internasjonale 

innsats områder: 
 

 

 

Kompetanse 

 Fylkeskommunens rolle som en 
aktuell/kompetent regional utviklingsaktør 
forutsetter at en holder seg godt orientert om 
internasjonale forhold, og at vi evner 
sammen med andre miljøer å dele og utvikle 
denne kunnskapen.  

 



Telemark fylkeskommunes internasjonale 

innsats områder: 
 

 

Møteplasser  

 Fylkeskommunen skal skape sterke, felles 

møteplasser for personer, organisasjoner og 

miljøer for internasjonale spørsmål for 

Telemark og ellers. Møteplassene skal 

oppfattes som aktuelle og attraktive. 

Møteplassene skal utvikles i nært samarbeid 

med aktuelle partnere. 

 



Regionale/Nasjonale Møteplasser 

 Tfks seminar serie om internasjonalisering – 
arrangeres 2 ganger i året i Telemark. 

 

 Osloregionens Europakontor i Brussel 

 

 Fjellregionsamarbeidet Norge 

(Vinje, Tinn, Hjartdal, og Fyresdal kommuner er 
aktive medlemmer og Tokke/Kviteseid kommer?) 

 

 ØstlandsSamarbeidet- Tfk er leder for 
internasjonalt arbeid. 

 

 



Telemark fylkeskommunes internasjonale 

innsats områder: 

Prosjektutvikling og Prosjektassistanse 

 Telemark fylkeskommune skal ha høy 

internasjonal prosjektkompetanse. 

Prosjektutviklingen skal skje i samarbeid 

med fylkeskommunale og kommunale 

faglige instanser, samt private fellesinstanser 

(nettverk). 

 Gode søknader og effektiv prosjektledelse er 

en suksessfaktor i internasjonalt 

prosjektarbeid. 

 



Internasjonal prosjektdeltakelse 

 Telemark kommuner, skoler og andre instanser har deltatt i en rekke EU 
og andre internasjonale prosjekter i samarbeid med Telemark 
fylkeskommune siden 1997 med mange gode resultater. Noen av disse er; 

 

 Interreg IVA Kattegat – Skagerrak Program 

 SWOT Analyse, Hav Møter Land, IKON-Interregionalt KulturOplevelses 
Netværk, CO2 Retur til lager under Nordsjøen, MARKIS- Maritime 
kompetanse og innovasjonssamarbeid i KASK, SMIL(E)- Skandinaviska 
Metoder for Innovativ og Larande (Europa) 

 

 Interreg North Sea Region Program 

 Interreg IVB: Clean Shipping, Coast Alive, Waterways for Growth, 
STRATMOS, Interreg IIIB: North Sea Rural, BESST, Nordic 
Transportpolitical Network, Farmers for Nature, Canal Link, Water City 
International I & II, MoPark , Forum Skagerrak, Waterline Economy, Interreg 
IIC: Greenport (Tfk var leadpartner) 

 

 Interreg North South East West Program 

 Interreg IVC: Waterways Forward; IIIC: Euromountains.net, VNE-Inland 
Waterways of Europe 

 

 



Internasjonal prosjektdeltakelse 
 Interreg Baltic Sea Region program  

 Interreg BSRP IVB:  Trans In Form; IIIB: PIPE, Innovation Circle, SuPortNet II, 
CONNECT BSR  

 

 ESPON 2013 

 PURR- Potential of Rural Regions 

 

 EEA Norway Grants 

 Preservation of Cultural Heritage in Maramures County (RO) with Telemark County 
(NO) 

 

 URBACT 

 OP-ACT 

 

 Leonardo da Vinci program 

 Study trip to London Fashion Academy (Kragerø vgs); GLOCAL - Global 
Education Business Partnership, Gateway to Guidance 

 

 Telemark provins og Hubei provins (Kina) vennskapsavtale 

 Kina 2011 – næringsrettet event skal arrangeres i Hubei i november 2011 (avlyst) 

 Expo 2010 Norway-Hubei Days i Shanghai, Kina (12-13 oktober 2010)  

 Hubei-Telemark Week 2009 in Telemark 

 Norway-Hubei Week 2007 in Wuhan, Kina 

 
 
 

 



Vannvei 

prosjekter 

i Telemark  Bremerhaven- 

Waterways for Growth 

Kragerø-Canal Link Emmen-Waterways Forward 

Møsvatn – VNE- Inland 

Waterways of Europe 



EU Programmer 
INTERREG (Regionalutvikling): 

 IVA KASK, Interreg IVB Nordsjø, Interreg IVB Østersjø, Interreg IVC (øst, vest, 
nord, sør) 

 

Næringsutvikling 

 CIP – Competitiveness and Innovation 

 

Utdanningsprogrammer 

 LLP – Lifelong Learning 

 Leonardo da Vinci 

 Aktiv Ungdom 

 

Kultur 

 Media 

 

Forskning og Utdanning 

 FP7 – Seventh Research Framework Programme 

 

Helse 

 

Transport/Infrastruktur 

 Marco Polo 

 

Pluss mange flere…… 
 



Tilskuddsmidler 

 Tfks Team Internasjonalt kan tilby mindre 
tilskudd til diverse internasjonale rettede 
prosjekter, for eks. til; 

• forstudier/forprosjekter,  
 

• Utvikling av prosjekter innenfor  

  nordiske og europeiske programmer, 

 

• andre relaterte aktiviteter som 
tilfredsstiller Telemarks internasjonale 
strategi. 

 



Telemark International Bulletin 

 Utgis 2 ganger per år på Engelsk til vårt 

globale nettverk. 

 



Team Internasjonalt –  

Making Telemark a bit more international 

 

“Nothing makes the earth seem so spacious as to have friends at 

a distance; they make the latitudes and longitudes.”  

Henry David Thoreau  

 

With regards, Bjørn, Dawn, Vibeke, Thrond and Lars 

 


