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1. Innledning
Midt-Telemark Næringsutvikling AS (MTNU) er eid av de tre kommunene og næringslivet i regionen
og er næringsapparat for kommunene Bø, Sauherad og Nome. Strategisk næringsplan for MidtTelemark 2015 – 18 er styrende for selskapets arbeid. Planen prioriterer de områder som skal ha
fokus i utviklingsarbeidet for regionen. For konkret arbeid som utføres i MTNU er det utarbeidet
egen handlingsplan som tar for seg konkrete tiltak og mål det skal arbeides med. Handlingsplanen
rulleres hvert år. MTNUs primære mål er å bidra til økt sysselsetting. Utviklingen i antall
arbeidsplasser sees i sammenheng med befolkningsutviklingen. Tallgrunnlaget gjengitt nedenfor er
basert på befolkningsutvikling i 2016 og sysselsettingstall fra 2015. Dette har sin årsak i når SSB
offentliggjør sin statistikk.

2. MTNU – organisering
MTNU har pr. 31.12 2016 4 ansatte. Etablererkontoret som er en del av MTNUs virksomhet utgjør
1,5 årsverk. Øvrig aktivitet utgjør 2,5 årsverk hvorav 1 årsverk er prosjektlederstilling med fokus på
større regionale prosjekter. Øvrige ressurser arbeider primært med bedriftsrådgivning og
næringsutvikling. Økonomifunksjon er satt bort til regnskapsbyrå som har fått noe utvidet ansvar i
forhold til prosjektrapportering for selskapet.

3. Styrets årsberetning
Årsberetning 2016
Midt-Telemark Næringsutvikling AS
Virksomhetens art og lokalisering.
Midt-Telemark Næringsutvikling AS er et regionalt næringsutviklingsselskap for kommunene Nome,
Sauherad og Bø. De tre kommunene har etablert et omfattende og forpliktende interkommunalt
samarbeid på en rekke områder.
Som et tiltak i en overordnet strategi for å styrke og utvikle regionen, er det opprettet et regionalt
næringsutviklingsselskap med kommunene som eiere av 51 % av aksjene i selskapet. Øvrige
aksjonærer er næringslivet. Kommunene bidrar til driften av selskapet.
Midt-Telemark Næringsutvikling AS har kontor på Hellandtunet i Bø og er samlokalisert med MidtTelemark Rådet.
Bemanning pr. 31.12.2016.
Ann Kristin Ødegård, leder Etablererkontoret
Karsten Pedersen, bedriftsrådgiver
Siri Elisabeth Hafnor, prosjektleder
Bent Gurholt, daglig leder

100 %
100 %
100 %
100 %
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Styrets sammensetning pr. 31.12.2016.
Styreleder:
Geir Sønstebø
Styremedlem: Torstein Haukvik
Styremedlem: Knut Helkås Dahl
Styremedlem: Morten Eek (nestleder)
Styremedlem: Johan Diderik Cappelen
Styremedlem: Anne Lise Haugestøl
Styremedlem: Erik Aarnes

Vara: Bjørn Magne Langkås
Vara: Kjell Arne Lunde
Vara: Inger Signe Tveito
Vara: Sveinung Sauar
Vara: Hans Vetle Sjørholt
Vara: Margrethe Seljord
Vara: Tone Jøran Oredalen

Ansattes representant Siri Elisabeth Hafnor
Fortsatt drift.
Årsregnskapet for 2016 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at
forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Regnskapet gir etter styrets oppfatning et riktig bilde av
selskapets stilling.
Omsetningen siste år var på 4.579.083,- mot 5.626.193,- i 2015. Årsregnskapet avsluttes med et
overskudd på kr 204.064,- mot et overskudd i 2015 på kr 132.501,-. Overskuddet overføres til annen
egenkapital.
Selskapet har en likviditetsbeholdning på kr 4.936.475,- pr. 31.12.2016 og totalkapitalen var ved
utgangen av året på kr 5.178.001,-. Egenkapitalandelen er på 2.797.649,- mot 2.593.585 i 2015.
Selskapet har hatt god aktivitet i 2016 og arbeider etter strategisk næringsplan med underliggende
handlingsplan for perioden 2015 – 2018. Selskapets aktiviteter beskrives i egen årsmelding for 2016.
Arbeidsmiljø.
Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller ulykker i
2016. Samlet sykefravær 1,53 %. Dette regnes som svært tilfredsstillende for selskapet.
Ytre miljø.
Selskapet forurenser ikke det ytre miljø utover det som er tillatt i lover og forskrifter og har derfor
ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området.
Likestilling.
Selskapet hadde ved årsskiftet 4 ansatte, 2 kvinner og 2 menn. Styret består av representanter fra
kommunene, næringslivet og forskning-/utdanningsmiljøene i regionen, samt 1 ansatt representant
fra de ansatte som observatør til styret. Styret er fordelt 30 % på kvinner og 70 % på menn. Styret har
ut fra vurdering av bedriftens størrelse, antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig
å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestillingsarbeidet.

Bø, den xx.xx.2017

Geir Sønstebø
Styreleder

Torstein Haukvik
styremedlem

Morten Eek
styremedlem/nestleder
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Knut Helkås Dahl
Styremedlem

Johan Diderik Cappelen
styremedlem

Anne Lise Haugestøl
styremedlem

Erik Aarnes
Styremedlem

4. Strategisk næringsplan 2015 – 2018
Strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 (SNP) er utarbeidet på oppdrag av
kommunestyrene i Bø, Nome og Sauherad kommuner. Planen skal være retningsgivende for
næringsutviklingsarbeidet i Midt-Telemark for 2015 – 2018. Planen er grunnlaget for arbeid med
utvikling av næringslivet.
Målet for den nye næringsplanen er å sikre en netto vekst i arbeidsplasser i regionen som minst er i
takt med befolkningsutviklingen i regionen. Dette skal ivaretas gjennom tiltak for å bevare
eksisterende næringsliv, få til vekst gjennom knoppskyting og nyskaping, stimulere til et bedre
samarbeid mellom næringslivet, kunnskapssektoren og offentlig sektor i regionen.
Planarbeidet er gjort i samspill med representanter for næringslivet i Midt-Telemark. Planen skal
ligge til grunn for konkretisering av tiltak gjennom årlige handlingsplaner.
Bent Gurholt i Midt Telemark Næringsutvikling AS har vært oppdragsgivers prosjektansvarlige.
Agenda Kaupang v/Morten Stenstadvold (prosjektleder) og Erik Holmelin (prosjektmedarbeider og
kvalitetssikrer) har planlagt, gjennomført og rapportert fra samlinger og intervjuer samt skrevet ut
denne rapporten.

SNP – 2015 – 2018: Mål for utvikling av næringslivet i Midt-Telemark
Det overordnede målet for Strategisk næringsplan er:
Hovedmål: SNP skal bidra til å sikre en netto vekst i arbeidsplasser i regionen som minst er i takt
med befolkningsutviklingen.
SSBs befolkningsprognose1 for Midt Telemark tilsier en befolkningsutvikling fra 16802 innbyggere i
2014 til 17545 i 2024, altså ca. 750 flere innbyggere. Gitt at SSB prognosen slår til, og en får til en
netto vekst i antallet arbeidsplasser i tråd med målet vil dette bety minst 300 flere arbeidsplasser i
2024. I planen sees regionen under ett. Hvis dette fordeles jevnt per år vil en i SNPs tidsperspektiv
2015-18 få ca. 100 arbeidsplasser. Det er f.eks. betydelig mer enn den faktiske veksten regionen har
sett i perioden 2008-2013 hvor antallet sysselsatte med arbeidssted i regionen har økte med 65.
Enkeltvis har kommunene mål i sine planer som legger opp til en vekst som er større enn dette. Bø
har f.eks. utarbeidet en egen prognose på 500 nye arbeidsplasser innen 2025. Veksten blir da 500
fratrukket eventuelle nedleggelser.
Samlingene og intervjuene som er gjennomført i prosessen med SNP har gitt grunnlag for å definere
fem delmål under hovedmålet.

1

MMMM-prognose
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Delmål 1: Bevare det eksisterende næringslivet gjennom å bygge på lokale fortrinn og styrker
Midt-Telemarkregionen har næringsområder som står sterkt og hvor det er vekst og/eller
potensiale for vekst. Regionen har en sterk industri. Regionen har rike gründertradisjoner. Bygg- og
anleggsbransjen er sterk, selv om mye av markedet er lokalisert utenfor regionen. Natur- og
opplevelsesrelaterte merkevarer som Bø Sommarland og Telemarkskanalen er grunnlaget for en
levedyktig besøksnæring. Regionen har et sterkt landbruksmiljø med vekst og utvikling i
landbruksproduksjon, utvikling av nye produkter og tilgang til kompetanse gjennom
utdanningsinstitusjoner. Regionen har et høyt utdanningsnivå, og gjennom HSN,
Telemarksforskning og de videregående skolene har en tilgang på god kompetanse.
Hovedaktiviteter for å følge opp denne strategien er:
 Det skal være fokus på aktiviteter som bidrar til å støtte opp om og styrke det en allerede er
gode på og bidra til videre utvikling på disse områdene. Det skal arbeides for å synliggjøre
regionens fortrinn for næringsetablering.
Delmål 2: Sikre vekst gjennom knoppskyting og nettverksbygging
Det skal arbeides med konkrete tiltak for å bidra til kommersialisering av forretningsideer som
virksomheter i dag ikke realiserer. Dette gir mulighet for knoppskyting og nyetableringer.
Innovasjon Norge sine virkemidler (Skattefunn, forskningsmidler) skal aktivt selges inn til
virksomhetene.
Slike utviklingstrekk kan fremmes ved å etablere nettverk og næringshager hvor ideer drøftes.
Næringslivet i Midt-Telemark etterlyser nettverk og fora som bidrar til at næringslivet blir bedre
kjent med hverandre og utvikler tillit og lojalitet til hverandre. Det skal opprettes møteplasser og
idebanker hvor ideer en bedrift selv ikke har mulighet til å følge opp kan deles med andre.
Hovedaktiviteter for å følge opp dette målet er:
 Bedre utnyttelse av lokale leveransekjeder. Mange virksomheter i Midt-Telemark har for
liten kjennskap til det lokale leverandørmarkedet og utnytter ikke det potensialet som ligger
her. Nye leveransekjeder bør etableres


Knoppskyting fra det eksisterende næringslivet er viktig for næringsutvikling. Muligheter
skal avdekkes i bedriftsbesøk.



Det skal arbeides for økt lokale leveranser til offentlige virksomheter gjennom kommunenes
anskaffelser. Det skal arbeides aktivt mot kommunene slik at innkjøp har grønn profil basert
på lokale leverandører.

Delmål 3: Tilrettelegge for nyetablering og innovasjon
Det skal det tilrettelegges for ny virksomhet og utvikling av nye ideer. Regionen skal være åpen for
nye ideer og ny virksomhet og aktivt legge forholdene til rette for dette.
Hovedaktiviteter for å følge opp dette målet er:
 Videreføre og utvikle MTNUs etablererveiledning.


Etablere nettverk for det som også er åpne for nyskapere, gründere og entreprenører.



Utvikle vekstmiljøer for nyetableringer gjennom kunnskapsparker og næringshager. Bidra til
offensivt samarbeid mellom utdanningsmiljøer og næring.



Sikre tilgang til arealer.

Delmål 4: Samarbeide med kompetanse og kunnskapssektoren
Midt-Telemark har en befolkning med høy kompetanse og har et betydelig innslag av
kompetanse/utdanningsmiljøer lokalt. Høyskolen i Telemark, Telemarksforskning og de
videregående skolene danner grunnstammen i dette. Det er allerede en del samarbeid mellom
næringslivet og utdanningssektoren som skal styrkes. For å styrke evnen til å koble kunnskap og
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kommersiell aktivitet bør det arbeides for at kunnskapsbedrifter etablerer seg i regionen (f.eks.
konsulentbedrifter).
Hovedaktiviteter for å følge opp delmålet er:
 Etablere samarbeid med sektoren i form av mentor- og lærlingeordninger og nettverk.


Arbeide aktivt for å tiltrekke seg etablering av nye kompetansebedrifter.



Byregion programmet bør videreføres slik at regionen bedrer attraktiviteten i forhold til
bosetting, infrastruktur og sentrumsutvikling.

Delmål 5: Proaktive kommuner og et fremover lent næringsselskap.
De tre kommunene og MTNU er de viktigste tilretteleggerne for næringsutvikling i regionen. MTNU
skal aktivt samarbeide med Fylkeskommunen og Innovasjon Norge.
Næringslivet ønsker at de tre kommunene har et helhetlig perspektiv på utvikling i regionen.
Kommunene må ha fokus på hva som er til fordel for regionen som helhet og ikke bare i de enkelte
kommunene. God tilgang på næringsarealer til gunstige priser er viktig. Kommunale planer,
saksbehandling, nivå og struktur på kommunale avgifter er alle viktige forhold.
Kommunen kan også bidra til å bygge opp under lokalt næringsliv gjennom de anskaffelser av varer
og tjenester de gjør. Anskaffelsesregelverket gir rom for kommunen til å strukturere sine
anskaffelser på måter som også gir lokale leverandører mulighet til å konkurrere.
Hovedaktiviteter for å følge opp delmålet er:
 Økt interkommunalt engasjement i næringsarbeidet gjennom kommunal deltakelse i
nettverk og dialogfora.
 Iverksette prosesser i kommunen for å finne ut hvordan barrierer for nyetablering kan
reduseres.
 Etablering av en felles anskaffelsesstrategi for de tre kommunene hvor et perspektiv på lokal
leverandørutvikling vektlegges.

5. Handlingsplan
Strategisk næringsplan følges opp av årlige handlingsplaner. Her settes mål for konkrete tiltak og
arbeid som utføres av MTNU. Handlingsplan med aktivitetsplan for hver kommune er lagt ut på
nettsidene til MTNU.
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6. Utvikling og markedsføring av attraktive næringsarealer

Næringsarealer.
Det er ledige næringsarealer i regionen, både tomter og bygg slik at det er mulig for nyetablerere å
få tilgang på relativt kort varsel i hele regionen. Det legges vekt på å gi alle som henvender seg om
etablering og areal, valgfrihet og flere alternativer for mulig etablering.
Et mulig område for nyetableringer er fabrikken og området til Wienerberger i Lunde.
Wienerberger har signalisert at de ønsker å selge.
Bø Handelspark er i ekspansjon og er i ferd med å fylle sitt areal med etableringer. På Kastet i
Ulefoss vurderes det også ytterligere nyetableringer.
Samlet sett er det bra tilgang på lokaler og arealer for næringsetablering i Midt-Telemark.

Midt Telemark Næringspark.
På Brenna er det solgt 3 tomter. Næringsparken utvikles og drives av Midt-Telemark Næringspark
AS. MTNU er leid inn for å bistå med salg av tomter. Arbeidet faktureres etter medgått tid..
Laskemoen Eiendom AS har etablert seg med nytt bygg. Virksomheten er primært utleie av utstyr
og maskiner innen byggebransjen. Telemark Byggentreprenør er leietaker i 2 etasje. Det arbeides
videre med en rekke interessenter som vurderer etablering. Slik sett har Laskemoens etablering
skapt ny interesse for området.
Lensmannsetaten med nytt felles lensmanns kontor for Midt-Telemark ønsker seg lokalisert til
Brenna.
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7. Næringslivet og etableringer

(Varden 17.august 2016, Foto: Andreas Soltvedt)

(Kanalen.no januar 2016, Foto: Tor Espen Simonsen)

Oljerelatert virksomhet bærer preg av omstilling og utfordringer for å opprettholde full
sysselsetting. Disse virksomhetene har hatt utfordringer i 2016 og må også i 2017 regne med
utfordringer. Flere av virksomhetene i regionen arbeider aktivt med omstilling. Bandak AS ble kjøpt
opp av lokale eiere, Telemark Utviklingsfond og Nome Investeringsselskap. MTNU bidro i prosessen
med refinansiering. Bandak er en viktig hjørnesteinsbedrift i Nome og største arbeidsplassen i
Lunde.
Reiselivet kan generelt vise til noe vekst og det arbeides godt blant mange bedrifter med
ekspansjon. Bø Sommarland og Telemarkskanalen er blant de største attraksjonene i Telemark.
Fruktbygda kan vise til fortsatt vekst. Telemark Kanalcamping har også god vekst og utvider. Likevel
har ikke reiselivet i Telemark hatt like stor vekst som for resten av landet i 2016.
Produksjon innen frukt og bær til konsum viser også vekst og virksomheter innen foredling har god
vekst. Landbruket i Midt Telemark har bedre produktivitet enn gjennomsnittet i Norge.
Annen industri og tilknytta bransjer innen tjenesteyting har stabil drift. Handelsnæringen utvikler
seg positivt i Bø med nyetableringer, for Sauherad og Nome er handelen relativt stabil, men preget
av for stor handelslekkasje.
Annen virksomhet innen industri, transport og entreprenører har vekst eller stabil drift.
Det er brukt og vil bli brukt mye ressurser på å bistå bedrifter som er i omstilling.
Det viser seg i praksis vanskelig å få til nyetablering av større industribedrifter. Flere bedrifter som
er etablert kan likevel vise til god aktivitet.
For å øke attraktiviteten generelt i Midt-Telemark er det viktig med god tilrettelegging for bolig- og
leilighetsbygging. Befolkningsvekst er en forutsetning for vekst i alle deler av næringslivet.
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8. Videreutvikling av regionens opplevelsesprodukt
Regionen har behov for opplevelsesprodukter og arenaer som kan danne grunnlaget for å utvide
sesongen fra sommerdestinasjon til helårig reisemål. Dette kombinert med utvikling av et variert
tilbud som gjør reiselivet i området mer robust i forhold til naturlige klimatiske variasjoner står
sentralt i de planer og mål som er utviklet. Regionen skal styrke fokuset på natur- og kulturbaserte
opplevelser, og sørge for organisering og nødvendig infrastruktur knyttet til arenaer som kan nyttes
til kommersielle opplevelsestilbud.
MTNU har i 2016 bidratt med arbeid i en forstudie for Telemark fylke

Høyt og Lavt Klatrepark Bø
Parken hadde sitt første driftsår i 2015 med over 10.000 besøkende, godt over første års budsjett.
Dette har blitt en ny attraktivitet i området rundt Bø Sommarland og har blitt en suksess. Parken
har planer om ytterligere utvidelse i 2016. MTNU har arbeidet mye med prosjektet med oppgaver
innen forretningsplan og finansiering fra virkemiddel apparatet. Parken regner med en
sysselsettingseffekt på 3-4 årsverk for 2016.

Sykkelsatsing i Midt-Telemark
Vi gjennomførte en forstudie i Midt-Telemark i 2015 for å finne ut hvilke områder som bør
prioriteres hvis man skal tilrettelegge for terrengsykling, og hvordan vi kan tilrettelegge for å
tiltrekke oss treningsgrupper på landeveissykler. Forstudierapport foreligger på prosjektet. Det ble
videre søkt om et forprosjekt for å starte planleggingen av tiltak og samarbeidspartnere. Vi fikk
tildelt midler fra Midt-Telemark fondet og næringsfondet (midler avsatt til arbeid med Lifjell). Vi
fikk avslag fra Telemark fylkeskommune og dermed avkortet prosjektet. TFK ønsker å gjøre en stor
sykkelsatsing i hele Telemark og jobber nå med å få på plass et prosjekt for å koordinere
sykkelsatsingen sentralt. Midlene vi fikk tilsagn på har vi prioritert til å jobbe med en sykkelløype på
Lifjell. Det foreligger en plan på hvor løypa bør gå og hvor arbeidet bør startes. Foreløpig er det ikke
grunneiertillatelser på plass, men sykkelmiljøet ved fire representanter er klare til å starte arbeidet.
Når arbeidet kan startes avhenger derfor av tillatelse fra grunneier.

Samlet sykkelstrategi for Telemark
På oppdrag fra Telemark fylkeskommune har prosjektleder Siri Hafnor vært rundt i fylket og samlet
informasjon om hva de ulike kommunene og næringslivskatører mener er viktige og riktige
satsingsområder. Strategien ble levert til fylkeskommunen desember 2016 og danner grunnlaget for
et 3-årig fylkesprogram for sykkelsatsing innen reiseliv. Målet er å bli sykkelfylke nr. 1 i Norge.

Lifjell
Lifjell skal videreutvikles gjennom utbygging, produktutvikling og samarbeid med reiselivsaktører
om oppbygging av kommersielle helårlige opplevelsesprodukt. Det er etablert et profesjonelt
serviceselskap som har ansvar for å drifte skitilbudet og som har bidratt til en kraftig opprusting av
aktivitetsanlegget både for alpin, Telemark og skileik de senere år. Hytteutbyggingen er godt i gang,
men går tregere enn forutsett. Rullering av kommunedelplanen er nå igangsatt og ny
reguleringsplan er vedtatt. Flere grunneiere kan igjen starte salg av hyttetomter.
Lifjell Nye Muligheter AS er etablert. Selskapet er eid av en rekke grunneiere og har som sitt
primærfokus å få etablert en sammenbindingsheis mellom Lifjell skisenter og Lifjell Vinterland.
Dette vil være et viktig bidrag til å øke attraktiviteten til Lifjell. Daglig leder i MTNU er styreleder i
selskapet.

10

«Velkommen»-skilt
Etter ønske fra ordførere og rådmenn i alle 3 kommuner ble det besluttet å gi MTNU prosjektansvar
for å gjennomføre en felles skiltplan for «velkommen-skilt» til bygdene våre.
Produktet vil bli finansiert av kommunenes driftsmidler, og MTNU bidrar med egeninnsats av en
prosjektleder.
MTNU har i samråd med Statens Vegvesen og tett samarbeid med designbyrå presentert noen
løsninger for kommunene. Og i løpet av 2015 ble design, utforming og ordlyd avklart i alle 3
kommuner:
Velkommen til Ulefoss – Norges eldste industristed
Velkommen til Lunde – I hjertet av Telemarkskanalen
Velkommen til Bø – Studie- og handelsbygda
Velkommen til Fruktbygda – Sauherad
Skiltprosjektet ble realisert høsten 2016 og skilt er montert ved innfartsveger til alle
kommunesentra.

9. Prosjekt fullfinansiert i 2015
Kunnskapspark
Prosjektet Campus Bø ble avsluttet høsten 2014 hvor resultatet er en utviklingsplan over området
ved Høgskolen i Sørøst-Norge – studiested Bø. Som en videreføring av prosjektet, med fokus på
næringsutvikling, tok MTNU initiativet til et nytt prosjekt for å etablere en kunnskapspark på
campus. Målet med prosjektet er økt næringsutvikling i regionen i et tettere samspill mellom
næringsliv og høgskole. Et av de viktigste delmålene er å få etablert et nytt næringsbygg i området.
Prosjektarbeidet startet for fullt i 2015. Prosjektet er finansiert med regionale utviklingsmidler fra
TFK, Midt-Telemark fondet og grunneier av Hotellfinans AS.
I desember 2016 ble det inngått en intensjonsavtale mellom Hotellfinans AS og
Studentsamskipnaden Sør-øst Norge om kjøp av eiendommen. Studentsamskipnaden Sør-øst Norge
planlegger oppføring av nytt bygg med 120 studenthybler og 4.000 m2 kontorareal. MTNU arbeider
med å få inn leietakere i den nye Kunnskapsparken. Planlagt ferdigstillelse tidligst høst 2018.

Byregionprogrammet
Byregionprogrammet fase 2 startet opp høsten 2015 og programperioden varer til høsten 2018.
Programmet støttes økonomisk av KMD, faglig av Distriktssenteret og krever ressursinnsats fra
kommunene, HSN, videregående skoler og næringslivet.
Dette er et 3-årig utviklingsprogram med klare overordna målsettinger. Det skal jobbes med
innovasjon og kunnskapsdeling mellom næringsliv, kommuner, høgskole og videregående skoler.
Eierskap og organisering
Prosjekteier: Bø, Nome og Sauherad kommuner ved Midt-Telemarkrådet m/ Høgskolen som
partner.
Prosjektansvarlig: Erling Rønnekleiv
Prosjektleder: Siri Hafnor
Styringsgruppe: Åse Egeland, Bjørn G. Andersen, Erik Aarnes og Bent Gurholt
Arbeidsgruppe: Utnevnes Ad hoc. (Etableres knyttet til konkrete deler av prosjektet)
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I 2015 ble det startet opp to underprosjekter for å nå overordnede mål. Det ene prosjektet er
Demola og det andre er Kompetansedeling. Det foreligger egen prosjektplan på
Byregionprogrammet. Siri Hafnor er utleid fra MTNU for å lede prosjektet for Midt-Telemarkrådet.
For å imøtekomme arealbehovet når Demola kommer på plass, har vi tilrettelagt et StartOpp lokale i
Bøgata 33. Her kan studenter og gründere komme og bli del av et miljø med andre gründere. MTNU
står som leietagere av lokalet og tilbudet prosjektfinansieres frem til oktober 2018. Planen er at
Demola kommer på plass våren 2017.

Beredskapssenter for Samvirke
Forprosjektet skal videreføre det arbeid som er i gang for et øvelsesenter for nødetatene. Politiet
bruker i dag en del av lokalene på Sagamoen for trening. Prosjektet har som mål å etablere et
regionalt treningssenter for nødetatene for Telemark og omkringliggende fylker.
Prosjektet er finansiert med regionale utviklingsmidler fra TFK, RDA midler og Midt-Telemark
fondet. Forprosjektet beregnes avsluttet 1. halvår 2017.
Prosjektet går mot sin avslutning. Som en foreløpig konklusjon kan det synes vanskelig å få etablert
senteret. Den største utfordringen er å få etablert en avtale med politiet om bruk i et omfang som
gjør at etableringen kan gjennomføres. Prosjektet har dratt ut i tid, dette skyldes også at politiet har
vært og er i omorganisering, noe som gjøre det vanskelig å nå beslutningstakere i etaten.

Kompetansehus i Nome
Det er gjennomført en forstudie for å kartlegge mulighetene for etablering av næringshage i
Ulefoss. Søve v.g. skole og Ulefoss sentrum er vurdert som lokasjoner. Ved gjennomgang på Søve
var ønske å finne nye «grønne» næringer som ønsket å etablere seg. Konklusjonen er at dette er
vanskelig. Forstudien anbefaler en etablering i Ulefoss sentrum. Dette arbeidet ble videreført i
2016.
Hovedprosjekt ble opprettet i mai og det ble besluttet å opprette to kompetansehus i Nome. Ett i
bankbygget i Lunde, og ett i biblioteksbygget på Ulefoss.
En arbeidsgruppe har jobbet med å skaffe leietagere slik at man på bakgrunn av behov kunne sette
i gang prosesser for å gjøre byggene tilgjengelig til formålet.
Bankbygget i Lunde vil være klart i 2017, mens bibliotekbygget på Ulefoss krever større ombygging
og vil ikke kunne ferdigstilles før 2018.

Telemark Naturstein AS
Lifjell Naturstein AS er avviklet. Nytt selskap, Telemark Naturstein AS er etablert. Selskapet er
etablert med aksjekapital på 1.800.000,-. Selskapets formål er: Uttak, salg, foredling og muring av
naturstein, samt eksport og import av naturstein.
Det er planlagt etablering av nytt brudd inn fra Sauherad siden, primært på Lars Roes eiendom.
Konsesjonsbehandling er i avslutningsfasen og det regnes med at den er ferdigbehandlet i Q1 2017.
Når konsesjons foreligger planlegges det prøvedrift. Oppstart av prøvedrift er avhengig av at man
kommer til enighet med Sauherad kommune om krav til «rigging» knyttet til prøvedrift.

Lifjell Nye Muligheter
Det er liten aktivitet i selskapet. Tomter tilhørende eiere av Lifjell Nye Muligheter er nå klare for
salg. Fra tomtesalg tilfaller en andel selskapet som skal bidra til å finansiere den planlagte
sammenbindingsheisen.
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Forstudie leire bedriftsnettverk
Det arbeides med å se på muligheten for bruk av leire som tilsetning i betong.
Når man skal lage sement varmebehandler man kalkstein over 1450 grader, noe som fører til at
steinen spalter CO2. Alene er dette cirka 60 prosent av det totale utslippet. Resten kommer fra
brennstoff. Brent leire er mye mer miljøvennlig siden den ikke gir fra seg CO2 under
varmebehandling, annet enn utslippene som skyldes selve oppvarmingen. Disse er på sin side langt
lavere fordi leiren ikke trenger å varmes høyere enn 600 til 800 grader. Dette muliggjør dessuten
bruk av bio-brennstoff, som vil redusere CO2-utslippet ytterligere.
Det er stor interesse for prosjektet, men samtidig en klar holdning til at dette med tilsetning av leire
som erstatning for deler av sementen er noe som må forankres hos Kontrollrådet for
Betongprodukter. Det er imidlertid velvilje til å utføre forsøk og kontroll av betong som er tilsatt
leire, dersom det er behov for det.
MTNU kartlegger holdning hos grunneiere og virksomheter i regionen som bruker betong i sin
produksjon.

FAGUTDANNING BORE- OG FUNDAMENTERINGSYRKET
Det er i dag ca. 60 firmaer i Norge som enten driver med spesialboring, fundamentering, pæling
eller spunting. Felles for disse er at de ansatte ikke har noen egen fagutdannelse og dermed heller
ikke muligheten til å oppnå fagbrev innenfor det de jobber med.
Det arbeides med å se på om denne type fagutdanning kan bidra til å styrke utdanningstilbudet ved
Nome v.g. skole avd. Lunde.

Fensfeltet.
Prosjektet for nærmere undersøkelse og kartlegging av Fensfeltet fortsetter i 2017 med region
geolog Sven Dahlgren som prosjektansvarlig.
Interessen for sjeldne jordartsmineraler er stor.
MTNU arbeider med forankring på politisk nivå for å etablere positive holdninger og politisk vilje til
å ville utnytte ressursene.

Bedriftsretta aktiviteter
Det er i 2016 arrangert 6 frokostmøter i Midt-Telemark. MTNU har videre bistått Skatteetaten og
Innovasjon Norge med arrangement, kurs og seminar.
Det er i tillegg gjennomført 80 bedriftsbesøk i 2016, hvor MTNU har bistått med informasjon om
finansieringskilder og søknadsskriving, samt synligjort samarbeidsmuligheter for bedriftene
innenfor vår region. Resultatet av disse besøkene har vært en økt andel av Skattefunn-søknader og
søknader til kommunalt næringsfond, og flere prosjekter hvor bedrifter samarbeider om løsninger.
Noe av det viktigste MTNU oppnår gjennom bedriftsbesøk er å kunne formidle kopling mellom
bedrifter i regionen og kartlegge muligheter for knoppskyting.
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10.Midt-Telemark fondet
Årlig har det blitt bevilget 450.000 – 500.000 kroner av avkastningen fra Midt-Telemark
Interkommunale næringsfond for å fremme næringsutvikling og regional utvikling i Midt-Telemark.
Med synkende rentenivå er avkastningen for 2015 kr 390.000,-. Anslaget for 2016 er noe lavere, ca
kr 350.000.
De siste årene har fondet vært vårt grunnlag for å trekke regionale utviklingsmidler til MidtTelemark. Både fylke og stat krever minimum 50 % i egenfinansiering av alle tiltak de støtter.
Midlene fra fondet til lokale utviklingsprosjekter er viktige for å utløse regionale utviklingsmidler fra
Telemark fylkeskommune.
Bevilgninger fra fondet i 2016.
Bø Kunnskapspark kr. 150 000,Telemark Turist AS kr. 100 000,- (midlene benyttes dedikert til arrangement i Midt-Telemark).

11.Kommunale næringsfond
I 2011 fikk de tre kommunene Nome, Bø og Sauherad første gang overført midler til kommunalt
næringsfond. Midlene overføres direkte til kommunene til forvaltning og det har hittil gått 1,2 Mill
til hver kommune pr. år. En viss andel disponeres/ saksbehandles, med noe variasjon mellom
kommunene, av MTNU til bedriftsretta tiltak hvert år.
KMD og fylkeskommune krever at kommunene setter opp plan og budsjett for bruk av midlene og
benytter seg av det nettbaserte systemet på www.regionalforvaltning.no til rapportering av bruken.
I årsmeldingen rapporteres kun bruk av budsjettposten for direkte bedriftsretta midler.
Det er en mulighet for avkortning av midlene for 2017 med lavere bevilgning til fylkeskommunen
fra staten.

Bruk av Kommunalt næringsfond, bedriftsretta midler 2016
Næringsfondet i Nome
Beskrivelse
Administrasjon av bedriftsretta næringsfond

Budsjett

Tilskudd

Saldo

Antall

40 000

-40 000

0

0

Bedriftsretta støtte

500 000

-500 000

0
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Næringsutvikling på Fensfeltet

100 000

-100 000

0

1

Infrastruktur, forskjønning og bolyst

50 000

0

50 000

0

100 000

0

100 000

0

70 000

-70 000

0

1

320 000

0

320 000

0

20 000

0

20 000

0

1 200 000
-710 000
490 000
* Disse har det ikke kommet inn søknader på i systemet, så de er ikke saksbehandlet av Mtnu.
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Interkommunalt næringsfond
Lunde slusepark Infrastruktur og utvikling
Telemarkskanalen regionalpark
Ulefoss Kulturarv
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Bedriftsretta saker
Tittel

Søker

Norsjø Fun

Norsjø Fun

10 000

Villa Lunde Kanalbutikk og konsertsal

Elisabeth de Lunde

50 000

Ulefoss Skap AS

Ulefoss Skap AS

Økonomisk støtte

Kampen Pub Ulefoss AS
Jensen og Wik Eiendom
AS
GUSTAVSEN
MANAGEMENT AS

35 000

10 000

Søknad om støtte til markedstest for kolleksjon

Lindgren, Malin
Nettverkskreditt
Telemark
Ulefoss
Handelsstandsforening
Midt-Telemark
Næringslutvikling
Irene Haugland Design
AS

Etablering av Asiamat butikk i Lunde

ASIAMAT NOME

Nye drivere overnatting Lille Ulefoss

ØvreVerket Spiseriet

Storbilvask
Støtte til utvikling av Intranett for bedrifter ( SaaS
- softwear as a service )
Søknad om støtte til etablering
MØY - kvinnebedrifter med Telemarkssving
Støtte til lojalitetsprosjekt på Ulefoss
Nome Næringshage

Tilskudd

100 000

43 500
50 000

17 000
5 000
100 000
50 000
25 000
4 500
500 000

Rda midler under næringsfondet
Beskrivelse

Budsjett

RDA midler overført næringsfondet 2016

Tilskudd
561 500

Saldo

-443 500

Antall

118 000

4

Saksliste
Tittel

Søker

Geologiske ressurser og næringsutv. på Fensfeltet

Regiongeologen Btv

100 000

100 000

Ulefoss Skap AS

Ulefoss Skap AS
Jensen og Wik Eiendom
AS
Bandak Eiendom Lunde
as

100 000

100 000

43 500

43 500

200 000

200 000

443 500

443 500

Storbilvask
Re-etablering av Bandak Lunde

Tilskudd

Saldo

Næringsfondet i Sauherad
Beskrivelse

Budsjett

Admin

Tilskudd

Saldo

Antall

60 000

-60 000

0

0

Bedriftsretta midler

640 000

-572 000

68 000

8

Næringsutvikling generelt

155 827

-150 000

5 827

3

50 000

0

50 000

0

Regionalpark

200 000

0

200 000

0

Stedsutvikling og forskjønning

150 000

-60 000

90 000

3

1 255 827

-842 000

413 827
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Profilering og vertskapsarbeid

* Disse postene har det ikke kommet inn noen søknader på
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Bedriftsretta støtte
Tittel

Søker

Utvikling av vikingborgen Olavsborg

Fleks Sørebø

50 000

NY WEB/DIGITALE TJENESTER - FORPROSJEKT

Holte Industri AS

40 000

Oppgradering av Oredalen

Scan African

70 000

Norsk Eplefest 2016

45 000

Vannboring ved Lystang Camping, Holtsås.

Norsk Eplefest AS
Nettverkskreditt
Telemark
Lystang Camping v/
Haugholt, Norunn

Markedsstøtte

slaattune Trevare AS

30 000

Eek Logistikk 2016

Eek Logistikk AS

MØY- kvinnebedrifter med Telemarkssving

Tilskudd

17 000
40 000

280 000
572 000

Næringsfondet i Bø
Beskrivelse

Budsjett

Tilskudd

Administrasjon

Saldo

Antall

60 000

-60 000

0

0

1 082 900

-847 500

235 400
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Kulturbaserte utviklingsprosjekt

106 000

-100 000

6 000

1

Næringsretta utviklingsprosjekt

597 237

-321 000

276 237

8

1 846 137

-1 328 500

517 637
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Bedriftsretta tilskudd

Bedriftsretta støtte
Tittel
Støtte til prøveproduksjon

Søker
Hyllest Mie Krogh
Jensen

Etablering av testlab

NIRAS AS

50 000

Utvidelse av camping og klatrepark

Bø Camping AS

50 000

Nytt lagerbygg

Systemblokk AS

New Contour

Henriksveen, Tormod

50 000

Ombygging bøyemaskin til 20" + sveiseverksted

NIRAS AS

50 000

Saman om utvikling av Telemarksfjoset.

Systemblokk AS

30 000

Tilskudd til EU linje for kjøretøy inntil 7,5T

50 000

Markedsundersøkelse India

Bø Bil og Karosseri AS
Nettverkskreditt
Telemark
Induction Spares &
Service AS

Profilering Himmeltaket

Screen Graph AS

30 000

Step Media

Torbjørg Haugland

50 000

Søknad om støtte for Optituning

Optituning avd sør AS

49 000

Søknad om midler til Feldenkraispedagogutdanning
Søknad om tilskudd til kompetansehevende
arrangement, Sentrumsringen i Bø

Margit Buen

25 000

Sentrumsringen
INDUCTION SPARES
AND SERVICE AS

16 500

MØY- kvinnebedrifter med Telemarkssving

Etablering produksjon induksjonsmaskiner

Tilskudd
14 000

100 000

17 000
16 000

250 000
847 500
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Rutine for rapportering og saksbehandling
Budsjettposten for direkte bedriftsretta støtte saksbehandles på MTNU for alle tre kommunene.
MTNU har også fått ansvaret for innrapportering til Telemark Fylkeskommune og KMD gjennom det
nettbaserte systemet Regionalforvaltning.no
MTNU har fått fullmakt til å behandle og vedta saker opp til kr. 50 000,- administrativt for Nome og
Bø. For Sauherad går alle saker til UNPT utvalget for vedtak.

12.Veiledningstjenester for nyetablerere og bedrifter
Etablererkontoret
MTNU driver Etablererkontoret for Midt-Telemark. Dette er et av 4 kontor i Telemark som utgjør
nettverket Etablererkontoret Telemark. Kontorene har likelydende tilbud i alle regionene. Gjennom
Etablererkontoret tilbyr vi gratis veiledning til de som ønsker å starte egen bedrift.
Telemark Fylkeskommune var med på finansiering av Etablererkontoret Telemark også i
2016. Etter signaler fra fylkeskommunen ble det høsten 2014 søkt om finansiering for nye 2 år
gjennom et prosjekt hvor det i tillegg til normal drift skal sees på en omorganisering og
videreutvikling av tjenesten. Prosjektet fikk tilsagn om 2,5 mill. pr. år i 2 år for hele Telemark og det
tilsvarer det støttenivået vi har hatt de siste årene. For MTNU vil det si ca. 300 000,- pr. år til
Etablererkontoret i Midt-Telemark.

Resultater
I løpet av 2016 ble det gitt veiledning til 69 nye etablererkunder (se vedlagt statistikk). Faktisk antall
kunder pr. år er for øvrig høyere enn dette ettersom vi har flere som kommer tilbake for videre
veiledning i årene etter de er registrert som førstegangskunder.
Det finnes foreløpig ingen spesifikk statistikk for Telemark på hvor mange av disse som enten
ekspanderer videre eller legger ned. På nasjonalt nivå ser man at 1 av 3 nyetablerte bedrifter lever
etter 5 år.

Kundestatistikk
Antall etablererkunder
Av disse har registrert firma
Kvinner
Næringsfaglige vurderinger

2013
100
58
45
10

2014
67
40
24
8

Fordeling pr. kommune
Bø
Nome
Sauherad
Annen
Sum

2013
45
33
18
4
100

2014
42
15
8
2
67

2016
2015
69
64
39 Off. q1 2017
30
24
15
9
2015
26
23
12
3
64

2016
27
24
16
2
69

Organisering og videreutvikling av Etablererkontoret Telemark
Det ble i 2015 rigget et prosjekt som har som mål å definere hvordan etablerertjenesten skal
organiseres og hvordan tjenestene kan videreutvikles.
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I løpet av 2016 ble det utviklet en partnerskapsavtale som skal gjelde mellom hver kommuneregion
og Fylkeskommunen. Avtalen går ut på at hver region og Fylkeskommunen går inn med hver sin del
av finansieringen. Hver regions tilbyder forplikter seg til å stille med et standardtilbud i tillegg til å
være en aktiv deltaker i nettverket og eventuelle fellesprosjekter. Det legges også opp til mer
samhandling på tvers av regionene for å utnytte hverandres kompetanse.
Bevilgningen fra fylkeskommunene vektlegger nytenkende prosjekter for å øke tilfanget på
etablerere.
For mer informasjon se: www.etablererkontoret.no

Entreprenørskap i skolen
MTNU samarbeider med organisasjonen Ungt Entreprenørskap (UE) og de videregående skolene i
forbindelse med veiledning for Ungdomsbedrifter. Det jobbes også med studentbedrifter fra Hit
som ønsker å ta skrittet videre mot å etablere sin egen arbeidsplass etter endt studie. Vi stiller som
dommere og veiledere på Gründercamper og messer i regi av UE og har en vararepresentant i
styret til UE Telemark.
Gjennom Etablererkontoret er det også inngått en samarbeidsavtale med UE som nå er opp til
revidering.

Etablererveiledning for innvandrere
Gjennom Etablererkontoret Telemark er MTNU deltaker i et prosjekt som jobber med å utvikle/
tilpasse en metodikk for etablererveiledning av innvandrere/ fremmedspråklige. Det er utviklet
egne kursmodeller med enkelt språk som også inneholder ordliste og mulighet for å legge inn egne
notater med forklaringer. Selv om språket er forenklet er viktige faguttrykk beholdt med tanke på
at det vil være nødvendig for kommunikasjon med regnskapsfører, kunder og offentlige etater.
I Midt-Telemark har det første introduksjonskurset blitt lagt inn som fast post på
Introduksjonsprogrammet. Vi har også gjennom samarbeidsmøter med Nav, voksenopplæring og
flyktningetjeneste fått nyttige innspill til utvikling av kursmodulene. Disse samarbeidspartnerne er
derfor godt informert om tilbudet og i løpet av 2016 har vi kommet i kontakt med flere innvandrer
som ønsker å etablere egen bedrift.

13.Statistikk.
Befolkningsutvikling
Det er ulikhet i regionen i befolkningsvekst med sterkest vekst i Bø, tall oppdatert t.o.m.
31.12.2016. Midt-Telemark ligger på samme vekstnivå som Grenland, men langt under
landsgjennomsnittet som er preget av størst vekst i de store byene. (kilde Telemarksforsking).
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Utvikling i folketall Midt-Telemark kommunene (kilde Telemarksbarometeret).
Nome
Areal (km2)
Folketall
Fødselsoverskudd
Nettoinnflytting
Folketilvekst

429.68
2012

2013

2014

2015

2016

6 579
-3
48
46

6 625
-8
32
18

6 643
-16
3
-13

6 630
-33
-66
-96

6 534

263.11
2012

2013

2014

2015

2016

5 766
14
10
25

5 791
15
28
43

5 834
24
119
143

5 977
11
113
124

6 101

321.37
2012

2013

2014

2015

2016

4 314
7
46
55

4 369
-8
-36
-44

4 325
9
14
21

4 346
-18
10
-8

4 338

Bø
Areal (km2)
Folketall
Fødselsoverskudd
Nettoinnflytting
Folketilvekst

Sauherad
Areal (km2)
Folketall
Fødselsoverskudd
Nettoinnflytting
Folketilvekst

Bø har god vekst, Nome relativt stor nedgang og Sauherad en liten nedgang.
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Sysselsetting.
Som følge av overgang til nytt datagrunnlag er ikke tallene fra SSB for antall sysselsatte fra 2014 til
2015 sammenlignbare. Antall sysselsatte er 60 000 lavere i det nye datagrunnlaget enn ved det
gamle. Det innebærer at tallet på sysselsatte i 2015 er lavere enn tallet på sysselsatte i 2014 i alle
fylker som følge av denne endringen.
En indikasjon på endringene fra 2014 til 2015 er fylkenes relative andel av landet som helhet. Syv
fylker har en høyere andel sysselsatte etter arbeidssted (arbeidsplasser) i 2015 sammenlignet med
2014. Størst relativ økning har Troms, Akershus og Oslo. Størst relativ nedgang har Rogaland,
Finnmark og Aust-Agder.
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Av kommunene i Telemark har 8 kommuner en høyere andel sysselsatte etter arbeidssted
(arbeidsplasser) i 2015 sammenlignet med 2014 i prosent av fylket som helhet. Størst relativ økning
har Hjartdal og Vinje. Størst relativ nedgang har Kragerø, Sauherad og Nome.
Som følge av endringene i datagrunnlaget må tallene tolkes med stor varsomhet.
Kilde : SSB
Nr

Kommune Summer av 2014 Summer av 2015
805 Porsgrunn
17722
16885
806 Skien
25236
24768
807 Notodden
5404
5320
811 Siljan
488
487
814 Bamble
5022
4789
815 Kragerø
4406
4076
817 Drangedal
1257
1205
819 Nome
2435
2271
821 Bø (Telem.)
2770
2734
822 Sauherad
1367
1379
826 Tinn
2877
2709
827 Hjartdal
586
687
828 Seljord
1600
1514
829 Kviteseid
1195
1130
830 Nissedal
653
628
831 Fyresdal
535
530
833 Tokke
1024
1000
834 Vinje
1702
1773

Totalsum

76279

73885

-4,7
-1,9
-1,6
-0,2
-4,6
-7,5
-4,1
-6,7
-1,3
0,9
-5,8
17,2
-5,4
-5,4
-3,8
-0,9
-2,3
4,2
-3,1
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Statistikk er for det meste hentet fra Telemarksforsking sin Regionale analyse for Midt-Telemark
2015. Rapporten i sin helhet finner du her:
https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/start.asp?merket=5
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Figur 1: Arbeidsplassvekst i næringslivet i kommunene i Telemark i perioden 2009-2014. Etter kommunenavnet står
rangeringen blant de 428 kommunene i Norge.

Oppsummering
2016 har vært preget av høyt aktivitetsnivå i MTNU. Det har vært fokus på å gjennomføre mange
bedriftsbesøk (80 bedrifter) og komme i god dialog med næringslivet for å motivere til
knoppskyting i eksisterende virksomheter. I tillegg er det gjennomført flere arrangement.
Næringsfrokost er blitt en fast og populær aktivitet. I tillegg gjennomføres det «start opp kurs»
m.m. for etablerere.
Aktivitetene gjennomføres med grunnlag i SNP 2015 – 2018 og handlingsplan for perioden.
Det er fortsatt utfordringer for næringslivet i Telemark generelt. Men, generelt kan det se ut som
om Telemark har økende aktivitet. I 2016 har arbeidsledigheten gått ned i Telemark. Vår region er
også avhengig av en positiv utvikling i Grenland.
Arbeidsledigheten er noe lavere i 2016 enn i 2015 i Midt Telemark (gj.snitt 2,4 %). Statistikk for
utviklingen i sysselsettingen 2016 foreligger først på forsommeren 2017.
I rapporter utarbeidet av Knut Vareide ved Telemarksforsking har Telemark sammenlignet med
resten av landet, under gjennomsnittlig næringsattraktivitet. Dette er en samlet utfordring for alle
som er involvert i samfunnsplanlegging og utvikling også utenfor næringsutvikling.
Det er betydelig befolkningsvekst i Bø. I Nome og Sauherad er det liten eller ingen vekst i
befolkningen.
Det arbeides med flere positive aktiviteter videre i 2017. Det er derfor grunn til en viss optimisme
for næringsutviklingen i regionen. Gjennom samarbeid med alle aktører har vi gode muligheter til å
lykkes med og nå målene satt i SNP 2015 – 2018.

Bø, 27.3.2017

Bent Gurholt
Næringssjef
Midt Telemark Næringsutvikling
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