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Formål

Mål: Økt antall arbeidsplasser, minst 

tilsvarende landsgjennomsnittet. 



Arbeidsplassutvikling Grenland sett opp mot 

nasjonalt gjennomsnitt (Norge er 100): 

Vekst i antall lønnstakere i Grenland og 

nasjonalt. Både privat og offentlig sektor



Vekst i antall lønnstakere i Grenland og 

nasjonalt. Kun privat sektor

Årsvekst i antall lønnstakere. 

Kun privat sektor



Visjon: Grenland – samlet, synlig og attraktiv



Handlingsplanen 

Nyskaping

Sette regionens 

gründere/ide-

havere i stand til å 

etablere og utvikle 

robuste virksom-

heter og gode 

løsninger, spesielt 

for klima og miljø.

Bedriftsattrahering

Gjøre regionen 

attraktiv og synlig for 

lokalisering av 

virksomheter.

Samarbeid og 

samordning

Gi økt kompetanse 

om entreprenørskap 

og innovasjon til 

studenter, gründere, 

næringsliv mfl., samt 

skape et mer 

effektivt virkemiddel-

apparat



Nyskaping



Startopp Grenland

«ViG skal tilby kompetanse-
hevende tiltak av ulik karakter»

• 250 – 300 brukere per år

• Rundt halvparten starter bedrift

• Kurs, veiledning, møteplasser, 
startoppmiljøer 



41 – 9 - 32









• Brutto - kr 19 mill.

• Rest - kr 5,7 mill.

• Lån til Proventiabedrifter – kr 5,2 mill.

• Forvaltningsprofilen - lån kan gis til:

a) Utviklingsprosjekter i preinkubasjon 
eller inkubasjon hos Proventia.

b) Utviklingsprosjekter med et godt 
arbeidsplasspotensial på kort eller lang 
sikt.

Grenland næringsfond



Bedriftsattrahering



Invest in Grenland

Håndtere henvendelser:

- Som kommer til ViG 

- Bistå Site Telemark ved behov

- Bistå Frier Vest ved behov

Gjennomføre oppsøkende aktivitet:

- Prosjektet «REE-regionen Telemark»

- Prosjektet «Farmasiregionen Telemark»

- Prosjekt om autonomi (under planlegging)

- Mindre case basert på behov i Industrial Green Tech

- Flere ideer!



Eksempel på mottak av henvendelser….

3 via IN, 5 via REE, 16 dialog







● Innholdsmarkedsføring på E24

● Totalt 38.7641 sidevisninger på E24.no og 6223 sidevisninger på MinE24

● Gjennomsnittlig lesetid for hele perioden på E24 ligger på 1:23, benchmark er 50 

sekunder. 

● I snitt klikket 3,2% av leserne seg videre gjennom de ulike lenkene. Her forventer 

vi vanligvis mellom 2-5%. 



Visjon:   Grenland – samlet, synlig og attraktiv

Hovedmål: Økt antall arbeidsplasser, minst tilsvarende landsgjennomsnittet

Nyskaping

Sette regionens gründere/ 

idehavere i stand til å 

etablere og utvikle robuste 

virksomheter og gode 

løsninger, spesielt 

for klima og miljø

Samarbeid 

og samordning

Gi økt kompetanse om 

entreprenørskap og 

innovasjon til studenter, 

gründere, næringsliv, mfl., 

samt skape et mer effektivt 

virkemiddelapparat

Innsatsområder/delmål KPIer 2018 Q 3 2019 2019

Etablerertjenesten: Score på minst 4 av 5 i brukerundersøkelser (hhv veiledning og 

Smartstartkurs).

4,8/

4,4

4,5/

4,2
4

Utviklingsprosjekter: Bidratt til igangsetting/progresjon av utviklingsprosjekter, med 

arbeidsplasspotensial på minst 25.
3 3 3

Helseinnovasjon: Bidratt til prosjektsøknader fra helsebedrifter til nasjonale og 

internasjonale finansieringsordninger, med arbeidsplasspotensial på minst 5.
- 13 3

Private arbeidsplasser/Invest in Grenland: Hatt dialog/ informasjonsutveksling med 

bedrifter/investorer.
1 16 5

Statelige arbeidsplasser: Analysert og jobbet med mulige utflyttinger/nyetableringer/ 

omorganiseringer.
- 1 3
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Nasjonalt kompetansesenter for helse og miljø.: Kompetansesenter er etablert og en 

post på statsbudsjettet er på plass.
- 1 2

Næringsarealer: Mottatte unike henvendelser med henvisning til arealguiden.no. - 4 3

Gründeruka: Score på minst 4 av 5 i evaluering av hhv. Vekst-konferansen og 

Startgropa.

3,8/

4,4

4,1

4,3
4

Felles arena: Deltatt i ett kommunestyre-/formannskapsmøte i hver av 

grenlandskommunene.
3 3 6

Bedriftsattrahering

Gjøre regionen attraktiv

og synlig for lokalisering 

av virksomheter 



Styret

Styret velges av representantskapet. 

Styret skal ha 5 til 7 medlemmer. 

Styrets leder og nestleder velges av 

representantskapet for to år. De 

ansatte skal ha en representant i 

styret. Et flertall av styrets medlemmer 

skal rekrutteres fra offentlig og privat 

næringsliv.

Selskapsavtalen.



Ansatte og næringskollegiet i Grenland





Kjønn

Alder

Utdanning Inntekt

Geografi
Denne demografien er basert på 

svarene fra 132 panelister, og er 

hentet fra Norstat. 

DEMOGRAFI



Strategisk grep C1: 

Tiltrekke private, statlige 

og internasjonale 

virksomheter


