Oppsummeringsnotat:
Evaluering Regionalpark Haldenkanalen
Bakgrunn:
Styret i Regionalpark Haldenkanalen har vedtak på at virksomheten skal evalueres etter 3 år, dvs
høsten 2014.
Dette tiltaket ønsket styret å gjennomføre selv om oppstarten av organisasjonen har tatt lengre tid
enn forutsatt, og virksomheten i realiteten kun har hatt ett års ordinær drift. Den korte
driftsperioden gjorde at det ikke var hensiktsmessig med en full evaluering. Det ble derfor vedtatt å
gjennomføre en «temperaturmåling» for å se om virksomheten var på rett vei i forhold til
forventninger og behov hos viktige interessenter.

Metode og gjennomføring
Undersøkelsen ble gjennomført av Telemarksforskning.
En regionalpark er en kompleks organisasjon med mange interessenter som kan ha til dels svært
ulike forventinger. Dette gjorde det hensiktsmessig å gjennomføre telefonintervjuer ettersom disse
gjør det mulig å stille tilleggsspørsmål og dermed få frem nyanser i respondentenes svar.
I alt ble det gjennomført 20 telefonintervjuer. Respondentene dekket de viktigste
interessentgruppene rundt Regionalpark Haldenkanalen og var ordførere, næringsutviklere,
representanter fra fylkeskommunen, næringsaktører, styremedlemmer og ansatte.
Intervjuene ble gjennomført som relativt åpne samtaler, men etter en felles mal. Intervjuguiden
ligger ved.
Utviklingsarbeid lik det man skal gjøre i Regionalpark Haldenkanalen er langsiktig. I ett nyetablert
selskap og med en strategi som var vedtatt for under ett år siden, var det ikke hensiktsmessig å
evaluere resultater av virksomheten. Det var altså nødvendig å etablere andre parametre for å måle
om regionalparken innfridde forventningene.
I intervjuguiden ble dette gjort på to nivåer: Første del av samtalen gikk på å avklare i hvilken grad
respondentene opplevde at Regionalpark Haldenkanalen fungerte ift vedtatte mål. Den andre delen
av samtalen var mer fremtidsrettet og gikk på forventninger til fremtidige resultater. Her ble det tatt
utgangspunkt i den evalueringen Agderforskning har gjennomført på oppdrag av Distriktssenteret.
Evalueringen omfattet det de tre etablerte regionalparkene Valdres Natur- og kulturpark,
Nærøyfjorden Verdensarvpark og Telemarkskanalen Regionalpark, og gjorde en del positive funn.1
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Regionalparker i Norge. Kartlegging av arbeidet og resultater i seks regionalparker. Hva er
oppnådd og hva er merverdien
1

Intervjuguiden tok utgangspunkt i disse funnene, og respondenten ble stilt spørsmål om i hvilken
grad de mente at Regionalpark Haldenkanalen var på et spor som gjorde det sannsynlig at med
tilsvarende positive effekter på sikt.
Resultatene ble presentert og benyttet som utgangspunkt for videre diskusjon på en samling på
Fredriksten festningshotell 29-30 september. Deltakerne på seminaret representerte eiere, råd,
styre og administrasjon. Oversikt over deltakere ligger ved

Resultater av undersøkelsen
Resultatene av undersøkelsen er i sin helhet presentert og oversendt på powerpoint. Følgende
hovedfunn oppsummeres her:
•
•

•

•
•
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Ikke alle interessentene er kjent med organisasjonens mål. Det er også ulike oppfatninger av
hva parken skal være og stort spenn i forventninger.
Mange mener at det er skapt en samarbeidsplattform som kan utvikles videre. Det er også
mange som uttrykker at det har tatt for lang tid å komme i gang, men at man nå har tro på
fremtiden.
Tilfredshet med konkrete tiltak som er gjennomført, for eksempel servicekurs, turistkart,
aktivitetsnivå langs kanalen, samarbeid med Allsang på Grensen. Samtidig påpeker mange at
det er uheldig at parken har markedsført tilbud som ikke er etablert eller av god nok kvalitet.
Flere påpeker også at det er en viss skjevhet mellom kommunene i hvor høyt Regionalparken
prioriteres
Forankring, jobbing, flere produkter er de stikkordene som peker seg ut på spørsmål om hva
som skal til for å lykkes (se illustrasjon nedenfor)

Konklusjoner og anbefalinger
Konklusjonene og anbefalingene baseres på evalueringen og diskusjonene under samlingen på
Fredriksten.
Regionalparken har et bredt utviklingsperspektiv og skal bidra til attraksjonskraft både som bo- og
arbeidsregion samt besøksmål. Diskusjonen på Fredriksten avdekket at kommunene først og fremst
har ønsker om å samarbeide om reiseliv/opplevelsesutvikling med området rundt
Haldenkanalen/vassdraget som fellesnevner. Når det gjelder utviklings om bo- og arbeidsregion har
flere av kommunene andre samarbeidsallianser som vurderes som mer relevante.
Det anbefales derfor at Regionalpark Haldenkanalen prioriterer å jobbe med reiseliv/
opplevelsesutvikling. Dette omfatter vedtatte mål om å få flere mennesker inn i området og å jobbe
med området rundt Haldenkanalen/vassdraget som opplevelsesrom ift kulturlandskap, villmark,
aktivitet, kultur, historie, mat, fine steder. Arbeidsdelingen er at regionalparken og offentlige aktører
legger til rette for næringsutvikling, men at næringen har ansvar for egen utvikling. Lykkes en med å
øke attraksjonskraften som besøks- og opplevelsesområde vil en også få positive effekter ift posisjon
som bo- og arbeidsregion
Det er viktig å ha en langsiktig strategi, men også ha noen synlige resultater på kort sikt.
En kritisk faktor for styret er å bygge en utviklingskultur som er mulighetsorientert, preget av
raushet, forutsigbarhet og entusiasme. Det er viktig å satse på dem som vil og kan. Det er ingen som
har rett på hjelp eller bistand fra regionalparken
I forhold til rollen er følgende tre prinsipper viktige.:






Regionalparken må klare å fylle et gap i det regionale innovasjons- og utviklingssystemet.
Regionalparken må altså ta en rolle som er ledig og som bidrar til å øke innovasjons- og
gjennomføringsevnen lokalt
Regionalparken må jobbe både «nedenfra og opp» og «utenfra og inn». Parken må altså
både klare å motivere til og ta tak i lokale initiativ, samtidig som man andre ganger må tilføre
regionen det eksterne blikket for å få til nødvendige løfte
Regionalparken skal først og fremst jobbe bak scenen, dvs som en utviklingsaktør som jobber
strategisk og tilretteleggende, for eksempel med å få på plass helhetlige satsninger, tilføre
kompetanse og kunnskap, tilrettelegge viktig infrastruktur. Regionalparken kan også ta en
viktig rolle ift myndigheter og andre rammesettere.

Regionalpark Haldenkanalen har mange interessenter med svært ulike ståsteder. For å gjøre
organisasjonen relevant er det er viktig å drive målgruppetilpasset kommunikasjon. Eksempler på
dette er illustrert i tabellen nedenfor. Det er også viktig å påpeke at det mange ganger, for eksempel i
forbindelse med potensielle tilreisende eller hytteeiere, kan være riktig å synliggjøre Haldenkanalen –
ikke Regionalpark Haldenkanalen.
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Disse anbefalingene kan oppsummeres i 7 råd til videre arbeid:
1.
2.
3.
4.

Prioriter reiseliv og opplevelsesnæringer.
Jobb med Haldenkanalen/vassdraget og området rund som opplevelsesrom
Ha en langsiktig strategi, men skap synlige resultater
Bygg en utviklingskultur som er mulighetsorientert, preget av raushet, forutsigbarhet og
entusiasme
5. Sats på dem som vil og kan
6. Bruk målgruppetilpasset kommunikasjon
7. Jobb med å bli en tydelig organisasjon. Husk at Regionalparken Haldenkanalen:
o Skal fylle et gap i det regionale innovasjons- og utviklingssystemet
o Skal jobbe både «nedenfra og opp» og «utenfra og inn
o Først og fremst skal jobbe «bak scenen»
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