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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
Midt-Telemark 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 2017 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 2017
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. 31.12.2017.
Ann Kristin Ødegård, leder Etablererkontoret
Karsten Pedersen, bedriftsrådgiver
Ingebjørg Synnøve Tegdal Halvorsen, prosjektleder
Bent Gurholt, daglig leder
Styrets sammensetning pr. 31.12.2016.
Styreleder:
Geir Sønstebø
Styremedlem: Torstein Haukvik
Styremedlem: Knut Helkås Dahl
Styremedlem: Morten Eek (nestleder)
Styremedlem: Hans Vetle Sjørholt
Styremedlem: Anne Lise Haugestøl
Styremedlem: Erik Aarnes

100 %
100 %
100 %
100 %

Vara: Bjørn Magne Langkås
Vara: Kjell Arne Lunde
Vara: Inger Signe Tveito
Vara: Sveinung Sauar
Vara: Karin Kjeldal Nilsen
Vara: Margrethe Seljord
Vara: Tone Jøran Oredalen
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Ansattes representant: Ann Kristin Ødegård
Fortsatt drift.
Årsregnskapet for 2017 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 5.380.940,- mot 4.579.084,- i 2016. Årsregnskapet avsluttes med et
overskudd på kr 538.554,- mot et overskudd i 2016 på kr 204.064,-. Overskuddet overføres til annen
egenkapital.
Selskapet har en likviditetsbeholdning på kr 4.050.994,- pr. 31.12.2017 og totalkapitalen var ved
utgangen av året på kr 5.197.114,-. Egenkapitalandelen er på 3.336.204,- mot 2.797.649 i 2016.
Selskapet har hatt god aktivitet i 2017 og arbeider etter strategisk næringsplan med underliggende
handlingsplan for perioden 2015 – 2018. Selskapets aktiviteter beskrives i egen årsmelding for
2017.
Arbeidsmiljø.
Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller ulykker i
2016. Samlet sykefravær 3,25 %. 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 9.4.2018
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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.

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.
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.

1

MMMM-prognose
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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
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.
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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.

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
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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.
For nærmere detaljer, se nettsiden www.mtnp.no

Mineralressurser
Det er spilt inn behov for tilgang til mineralressurser i regionen. Dette gjelder spesielt områdene i
Nome som omfatter Fensfeltet, leire og grusressurser. Det er viktig at dette tas med i
utarbeidelsen av nye arealplaner i kommunene. Utnyttelse av lokale ressurser er et godt grunnlag
for utvikling av nye næringer.

7. Næringslivet og etableringer
TEKNOLOGISELSKAPET STANDARD BIO
Bø bedriften Standard Bio AS ble etablert i 2011 og har utviklet
patentsøkt teknologi og metoder for behandling av avfallsstrømmer i land- og skogbruk. Selskapet, som har både lokale,
norske og utenlandske investorer på eiersiden, bygger nå et
pilotanlegg for produksjon av ”biokull mineral komplekser” og bioaktivt gjødsel i Bø i Telemark. Pilotanlegget, som bygges i samarbeid
med Fredrikstad baserte CH Evensen, vil stå ferdig i løpet av 3.
kvartal 2018 og har fått MNOK 2 i støtte fra Miljøteknologi
ordningen til Innovasjon Norge. I tillegg til pilotanlegget, har
Standard Bio også patentert sin «Tornado Controller», en slags
syklon produsert av Bandak Lunde, som effektivt tørker, maler ned
og separerer ulike materialer. MTNU har økonomisk støttet
utviklingen av dette utstyret. Samarbeidet med Elkem Technology
for testing og verifisering av Tornado Controller har vært viktig og
sammen deltar Elkem og Standard Bio i et stort EU finansiert
Horisont 2020 prosjekt for testing av utstyret inn mot aluminiums
industrien. Standard Bio ventes å gjøre sine første kommersielle
salg i løpet av første halvår 2019.

Oljerelatert virksomhet bærer preg av omstilling og utfordringer for å opprettholde full
sysselsetting. Disse virksomhetene har hatt utfordringer i 2016. Aktiviteten i oljesektoren har
utviklet seg positivt i 2017 og bransjen sier selv at det går mot bedre tider igjen. Bandak er en
viktig hjørnesteinsbedrift i Nome og største arbeidsplassen i Lunde og kan igjen vise til vekst.
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 2017. Vi hadde
samme situasjon i 2017. Reiselivet i Telemark trenger tunge fyrtårn som øker attraktiviteten for å
besøke Telemark.
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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.
Fruktmiljøet er i positiv utvikling både innen dyrking og foredling.
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 god vekst.
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. Noen mindre industrivirksomheter har etablert seg og
det er potensialet for videreutvikling av ny produksjon.
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.
Befolkningsveksten i Midt Telemark er god sammenlignet med øvrige Telemark.
Midt Telemark er i stor endring og ifølge Telemarksforskning har Midt Telemark en svært god
næringsattraktivitet sammenlignet med andre tilsvarende regioner i landet. Dette er en markant
endring fra 2016.

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.

Lifjell
Høsten 2017 ble behovet for et felles møtepunkt for næringsdrivere på Lifjell påpekt. Man ønsket
å koordinere og planlegge aktiviteter felles. Ønsket kom fra Lifjellstua som var nyetablerte på
stedet. MTNU påtok seg ansvaret for å holde i møtene og bistå med prosjektledelse. Hensikten
med prosjektet er å realisere enkle tiltak som vil forbedre Lifjell som destinasjon. Ønskede
effektmål av samarbeidet:
Flere turister til Midt-Telemark (også på vintertid) som legger igjen penger
Øke kommunale inntekter via hyttesalg/eiendomsskatt
Nye næringsmuligheter på Lifjell / Flere arbeidsplasser
En bedre kultur for deling og samarbeid der vi heier på naboen
Økt nytenking og utvikling i reiselivsbransjen i Midt-Telemark
Våren 2018 ble to konkrete tiltak satt i gang. Studentene ble engasjert til å gjøre en
markedsanalyse av Lifjell via Demola prosjektet. En markedsundersøkelse på Lifjell er aldri gjort
før og er en aktivitet vi ser samler de næringsdrivende på Lifjell. Man satt også opp taxibuss til
Lifjell. Sistnevnte tiltak var ikke noe suksess og de som skal på fjellet tar egen bil.
Flere felles prosjekter bland de næringsdrivende er ønskelig og man ser at slike tiltak forbedre
samhandlingen mellom aktører. Det jobbes videre med felles internettportal og promoteringsfilm
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av fjellet. Det er også ønskelig å sammen spleise på en felles løypemaskin og opplyst
ski/sykkelløype.
Det er stor aktivitet på Lifjell med godt salg av tomter og bygging av hytter.

Gvarv 2.0
Høsten 2017 satt man i gang et forprosjekt for å sjekke mulighetene for å etablere et cideri i de
fruktlageret i Gvarv sentrum. Man ønsket å etablere et opplevelsessenter i forbindelse med
ciderproduksjonen. Man har gjennomført en rekke aktiviteter for å sjekke tilgang på frukt
(hovedsakelig epler), markedet både nasjonalt og internasjonalt, produksjonsutstyr og
etableringskostnader. Man han i denne prosessen skalert ned forventingene og det se ut som om
et cideri på Gvarv har livets rett.
For å redusere kostnadene ytterligere har Marthe Haugerud, fra Norsk Husflidslag, har også blitt
koblet inn i prosjektet for å se på mulighetene om å etablere et bedriftsnettverk av lokale
håndverks- og lokalmat produsenter i området. Dersom denne lokaliseringen hadde vært i
fruktlageret i Gvarv sentrum ville man kunne dele leiekosten mellom flere aktører. Mulig vil dette
også skape positive synergieffekter på produktutvikling, distribusjon, salg og etterspørsel.
Forprosjektet for Gvarv 2.0 skal avsluttes i Mai 2018

Bø Arena
MTNU bidrar inn i oppstarten av prosjektet Bø Arena. Prosjektet arbeider med plan for området
mellom Bø Camping og Telemarkshallen. Planen er å etablere et arrangementsområde med basis i
ny travbane. Prosjektet er spennende og vil bygge opp under regionens attraktivitet som
besøksdestinasjon.

9. Prosjekt fullfinansiert
Kunnskapspark
Basert på delingskultur og sambruksfilosofi vil kunnskapsparken bli et nytt og kreativt
kompetansemiljø for offentlige og private virksomheter. Bygget vil ligge i hjertet av Bø, med
Høgskolen, Bø Hotel og Gullbring kulturanlegg som nærmeste naboer. Kunnskapsparken blir bygd
med fremtiden i tankene noe som gjenspeiles dens utforming og kontorfasiliteter. Målet med
prosjektet er økt næringsutvikling i regionen i et tettere samspill mellom næringsliv og akademia.
MTNUs engasjement inn i prosjektet er finansiert med regionale utviklingsmidler fra TFK, MidtTelemark fondet. Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) er gått inn som byggherre og Bø
Kommunale Eigedomsselskap AS (BKE) vil drifte den nye Kunnskapsparken. SSN vil bygge 114
boenheter i 3. og 4. etasje og 14 hybler i 2. etasje.
SSN gikk i Mars 2018 inn i fase 1 med Betonmast der de nå jobber med å utforme grovskissene til
bygget. Prislappen på bygget ligger i underkant av 200 millioner og ny revidert pris kommer i
starten av mai 2018.
MTNUs rolle som prosjekteier er primært å arbeide for realisering av prosjektet gjennom å bistå i
planlegging og samhandling mellom SSN, BKE og leietakerne. Per dags dato pågår leieforhandlinger
med Statsbygg, på veien av Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Foreldreutvalget for
grunnopplæringen (FUG), som august 2019 ønsker nye lokaler i Bø. Parallelt med dette jobber
MTNU med å få det nye hovedbiblioteket i Midt-Telemark inn i bygget. Det ble i April 2018 vedtatt
i fellesnemda at man skal fokusere på et bibliotek i den nye kommunen og det skal ligge i Bø. Dvs
at leieareal i Kunnskapsparken vil bli betraktelig – nærmere 600 kvm. Her er det skrevet
intensjonsavtale. Nye NAV Midt-Telemark ønsker seg også inn i bygget. De ønsker å se hvilke
synergieffekter en lokalisering så tett på Høgskolen (snart universitetet) i Sørøst-Norge kan gi. Siste
forhandlinger på dette foregår nå i Mai 2018.
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Etter at man har signert avtaler med de store og tunge offentlige aktørene vil man videre fokusere
på mindre private bedrifter slik at det blir en god blanding av næringsaktiviteter i bygget. Dette er
avklart med SSN som påtar seg hele risikoen ved byggeprosjektet. Det er viktig for SSN at før man
setter spaden i jorden så burde det garanteres en leieinntekt på ca 4 millioner.
Hovedutfordringen i forhold til bygget i dag er momsrelatert. Dette er et spørsmål som blir revidert
av revisor.
Bygget er planlagt ferdigstilt høst 2019.

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)
MTNU har jobbet med aktiviteter som kobler studenter og næringsliv. Nedenfor er en kort status
av tiltak:
Mentor
Mentorprogrammet er et av HSN sine satsningsområder innenfor strategisegmentet «regional
forankring». Målet med programmet er å styrke samarbeidet mellom studenter, næringsliv og
offentlig virksomhet. Programmet er ledet av Trond Østgaard arbeidslivskoordinator for HSN og
Per Suseg. Første pilot i Bø ble kjørt våren 2018 med støtte og hjelp fra MTNU.
Kort om mentorprogrammet:
Mentorprogrammet er en ordning som hjelper nyutdannede ungdom ut i arbeidslivet for første
gang. MTNU kontakte en rekke avgåtte næringslivssjefer, nåværende næringslivssjefer, politikere
og ildsjeler i Midt-Telemark. Totalt endte vi opp med en mentorgruppe på 17 der alle har lang
erfaring fra hvordan man må opptre og navigere seg frem i arbeidslivet. Det ble rekruttert 7
bachelorstudenter, alle fra handelshøgskole fakultetet. Det er lagt opp med både fellessamlinger
og samtaler mellom mentor og student. Studentene har fått hjelp til hvordan de skal te seg i en
jobbsøkersituasjon, samt råd og tips om muligheter ved videre studier og hvordan de skal
håndtere avgjørende samtaler. Man kan se at det er en overvekt av studenter med utenlands
opprinnelse som har meldt seg på programmet.
Programmet slet med studentrekrutering men har vært en suksess blant de påmeldte, både
mentor og studenter. Les om saken her: https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/koplast-paarbeidslivet-med-mentorordning-article214583-7457.html
Programmet og eksisterende mentorliste skal videreføres til neste semester, der HSN har interne
rutiner for hvordan de vil tiltrekke seg studenter til programmet.
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Demola
Demola er et internasjonal organisasjon som ønsker å samle tverrfaglig kompetanse og jobbe
direkte opp mot ekte næringslivscase. Dette kan være både privat og offentlig næring. Demola har
sitt utspring i Finland og er en metodikk utviklet for å skape innovasjon med kunden/brukeren i
fokus.
Det var Telemark Fylkeskommune som først så potensialet i Demola som en bro mellom
høgskoler/universiteter og næringen. De gjennomførte et forprosjekt som ledet videre til et
hovedprosjekt på 3 år. Det er nå Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) som eier prosjektet og det er en
del av «industriakademia» som har som mål å styrke samarbeid mellom akademia og industrien.
Prosjektleder for Demola HSN er Lars Gunnar Sønsteby.
Første 3 Demola case ble startet høst 2017. De tre casepartnerne er:
- Destinasjonsutviklere på Lifjell i Bø (Buengruppen AS og Høgefjell AS)
- Konseptutviklere innen Helseklyngen tilknyttet Vestre Viken i Drammen (Agc Consult AS)
- Helseselskapet Imatis AS som driver helseinnovasjon i Porsgrunn.
Sammen har vi gjort et forankringsarbeid bland dekaner, instituttledere og fagpersonell på
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM), Fakultetet handelshøgskolen (HH) og
Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS). Det er kurset kompetansemeglere fra Vekst i Grenland
(VIG) og Telemarksforskning. Dette fasilitatorkurset ble holdt i Bø og på Start Opp lokalet som HSN
har en eierandel i. Fasilitatorer blir lønnet av Telemark Fylkeskommune via kompetansemegling.
Hovedprosjektet har til høsten vart 1 år og det er 2 år igjen av prøveperioden. Kompetansemeglere
og Midt-Telemark Næringsutvikling (MTNU) jobber for å få inn neste års caseprosjekter. HSN
jobber internt for rekrutering av studenter. Alt av markedsmaterial er produsert og klart til neste
års bruk.
Demola prosjektet er garantert videreført 2 år etter byregionsprogrammets avslutning. Deretter
må de søkes nye midler for videreføring eller midlene må hentes fra internt fra HSN, eventuelt
kommuner/fylkeskommuner.
StartOpp
Startopp lokalet ble åpent i Januar 2017 som et lokalt tilbud til studenter og gründere i MidtTelemark. Prosjektet er finansiert av HSN, Bø kommune (kommunalt næringsfond) og
Byregionsprosjektet. MTNU drifter bygget.
I dag sitter det 2 oppstartbedrifter og 7 studentbedriftene i startopplokalet. Det er og har vært
hovedbasen for Demola fasilitering og et lokale hvor START HSN (studentlinjeforening) har sine
medlemsmøter. I tillegg blir lokalet benyttet av innovasjonslærer, Hanne Viken, til undervisning i
faget Anvendt Entreprenørskap. Hennes filosofi er at aktivitet utenfor høyskolebygget vil stimulere
til nytekning og sette fart på innovasjonsprosessen hos studentene.
Det er arrangert 4 faglunsjer i for studenter og nyetablerere der det har vært godt oppmøte på
samtlige. Etableringskontoret har dropp-inn kontor i hver tirsdag fra 09:00 – 13:00, en tjeneste
som ble mye brukt i starten. Dessverre har man sett en nedgang av dropp-inn kunder.
Ekstern inntekt
HSN studenter benytter lokalet gratis. Oppstartsbedrifter får de 2 første månedene gratis. Tredje
til sjette måneden betaler de 600 NOK. Syvende til tolvte måneden 1 200 NOK. Bedrifter med 1-3
ansatte 18 000 per måned.
Dagens utfordringer er at startopplokalet er ikke er økonomisk bærekraftig. Det er for liten
leieinntekt i forhold til utgifter. Det er diskutert med Erling Rønnekleiv om resterende midler fra
byregionsprogrammet skal benyttes til å videreføre tilbudet om et startopplokale i Bø gata 33.
Dette vil heller ikke være en varig finansieringskilde.
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Strategisk markedssamarbeid
Man har sett at det er tydelig behov for å samkjøre aktiviteter mellom næringslivet og høgskolen i
Bø. Ofte ønsker bedriftene å benytte høgskolen for oppgaveløsing, praksisplasser eller å være
arena for forskningsaktiviteter. Det har lenge vært uklart hvor og hvordan man henvender seg.
HSN jobber kontinuerlig for å levere kandidater til arbeidslivet med oppdatert kunnskap og
kompetanse. De ønsker å videreutvikle og styrke samhandling med næringslivet for å få fram nye
arbeidsrettede utdanningsprogrammer og forskning-, utvikling- og innovasjonsaktiviteter (FoUI).
Dette problemet har lenge blitt diskutert og i 2015 gjorde man et tiltak for å enklere kunne
henvende seg til høgskolen. Dette var et samarbeid mellom Høgskolen og MTNU og VIG. Høsten
2016 engasjerte man en student til å etablere en portal som samlet informasjon inn et felles sted.
Dette gjorde det enklere for bedrifter som ikke kjente noen interne HSN ansatte å henvende seg til
Høgskolen.

Etter at studenten sluttet på HSN så falt portalen
sammen. Kommunikasjonsavdelingen på HSN hadde
lyst til å implementere denne siden inn på HSN sin egen
nettside. I April 2018 ble dette en realitet. Der man
enkelt på hjemmesiden kan klikke på «Samarbeid med
oss»

Så kommer man til en oversikt over alle campuskontakter og kan legge inn en forespørsel om
samarbeid som blir send til rett person i HSN systemet og behandlet.
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Beredskapssenter for Samvirke
Forprosjektet er avsluttet med vedtak om ikke å videreføre i et hovedprosjekt.
Prosjektet ble finansiert med regionale utviklingsmidler fra TFK, RDA midler og Midt-Telemark
fondet.
Den største utfordringen har vært 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 gjorde det vanskelig å nå beslutningstakere i etaten.
Uten et positivt initiativ fra politiet om etablering av et større senter er konklusjonen at det ikke er
realistisk å realisere prosjektet.

Kompetansehus i Nome
Det er opprettet kompetansehus i bankbygget i Lunde. Leietagere har flyttet inn og huset er i drift.
Nome Kompetansehus AS ble stiftet som selskap 3. januar 2017, og håndterer leietagere og drift i
huset.
Bygget er kjøpt opp av Nome kommune som nå er ansvarlig for bygningsmassen. Kontorene er
100% utleid, men det er ledige plasser i et åpent kontorlandskap.
Det jobbes videre med å etablere kompetansehus på Ulefoss. Her er det forhandlinger med
Sparebank 1 om deler av bankarealet inne på Ulefoss senter, etter at biblioteksbygget er blitt
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vurdert som for kostbart å bygge om til formålet.
I desember ble det gitt klarsignal fra Kanalforetaket om at de ønsket å bli en del av
kompetansehuset hvis det ble etablert i bankarealene på Ulefoss Senteret.
Det er et mål å ha et kompetansehus på plass på Ulefoss i løpet av første halvår 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.
Konsesjon er gitt høsten 2017 og selskapet planlegger videre for prøvedrift i 2018.

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.
Bedriften Standard Bio bygger pilotanlegg for produksjon av jordforbedringsmiddel basert på
møkk, flis, biokull og leire i Bø. Denne bedriften har også behov for leire i sin produksjon.
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.
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Bedriftsretta aktiviteter
Det er i 2017 arrangert 6 frokostmøter i Midt-Telemark. MTNU har videre bistått Skatteetaten og
Innovasjon Norge med arrangement, kurs og seminar.
Det er i tillegg gjennomført 65 bedriftsbesøk i 2017, 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.

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 2016 kr 350.000,- (avregning april 2017).
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 2017.
Lifjell, utviklingsprosjekt i samarbeid med grunneiere, utviklere, kr 50.000,Fensfeltet, etablere webside, arbeid med forankring av muligheter med REE, kr 100.000,Gvarv 2.0, prosjekt for nytt cideri i gamle Fruktlageret på Gvarv, kr 50.000,Bø Arena, prosjekt for etablering av arrangementsarena, trav ved Telemarkshallen, kr 50.000,Disponibelt i fondet pr. 31.12.17 kr 137.000,-.

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. I 2017 kom det en liten
nedskjæring i beløpet og det ble da kr. 1 150 000,- til disposisjon pr. kommune.
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.
Tildeling av regionale utviklingsmidler for 2018 er redusert med ca. 30%.
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Bruk av Kommunalt næringsfond, bedriftsretta midler 2017
Bø kommune
Tittel

Søker

Tilskudd

Videreutvikling av hylleblomstsaft produksjon

Hyllest Mie Dahlmann Jensen

48 000

Investeringsstøtte Telemark Takst

Kjeldal, Tor Andre

20 000

Søknad om støtte til etablering

Osazee, Bolton

10 000

Søknad om midler til oppstart av Lifjellstua
Støtte til produksjon av fjerde generasjon og
indistruell kjurrumat hos Bandak as i lunde
(kopi)
Søknad om støtteordninger for Optituning av
sør as
Søknad om støtte til utstyr for videre drift av Bø
og Lifjell Turridning AS
Krokvokst: Trehandverk frå Telemark.
Etablering av pileåker og investering i
kursverktøy.

Torbjørn Kallestad

160 000

Standard bio as

100 000

Søknad videreutvikling solceller

Midt Telemark Elektro AS

Logistikksenter

MH utvikling

Etablering av avdelingskontor i Bø, e-læring
Søker om støtte til etablering av
prosjektutviklingsbedrift i Bø kommune.
Søknad om tilskudd til etablering av forsøksdrift
i prosjektet "Fra jord til bord"

Telemark kompetanse as

40 000

Sa-Ho as

40 000

Spire og gro AS

50 000

Optituning avd sør AS

50 000

Bø og Lifjell Turridning AS

75 000

Krokvokst

25 000
20 000
100 000

738 000

Nome kommune
Tittel
Atelier/Galleri på Fen, Ulefoss

Søker
Reiten, Åsne Margrete

Tilskudd
30 000

Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvoter

Magnus Hartveit

40 000

Strategisk utvikling av handelsnæringen i
Lunde
Pro Touring Styling kit

Lunde Handelsforening

50 000

Pro Touring Support AS

25 000

Ferdigstilllese av Tixo software

Tixo AS

25 000

Utvikling av pedagogisk programvare i statikk
for fag-og ingeniørutdanning
Fra jord til bord på norsk

Inge Tang

25 000

MTNU AS

25 000

Etablering av Ulefoss Smakeverk AS

Ulefoss Smakeverk As

60 000

Videreutvikling på Spiseriet Øvre Verket

Linger AS

10 000

Etablering av Las Palmas v/ Mohammad Salha

Las Palmas

10 000

Etablering av ny tjenesteytende bedrift i Nome,
e-læring
Etablering av bakerovn på Øvre Verket

Telemark kompetanse as

40 000

Øvre Verkets Venner

47 000

Søknad om tilskudd til etablering av forsøksdrift
i prosjektet "Fra jord til bord"
Utenfor rammene rammebutikk/rammeverksted med ny vri
Tilskudd til utvikling av prototype verktøy for
rensemiddel
Etablering av Hilton Interiør og Xokolaterie
servering.
Videreutvikling av kundekommunikasjon på
nett.

Spire og gro AS

50 000

Alexander Fenton

25 000

Norsk Øko-rens AS

50 000

Hilton Art Imports

25 000

Rett Profilering AS

18 000

555 000
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Sauherad kommune
Tittel

Søker

Tilskudd

Oppstartsmidler
Stønad til investering av stolpehammermaskin til
traktor.
Søknad om støtte til utvikling av ledende digital
løsning

Flåtin, Øyvind

30 000

Håkonsløkken, Vidar

50 000

Buen Gruppen AS

60 000

Søknad om tilskudd til kunstneropphold og
utstilling i Stockholm

Billy's Garage land

30 000

Ciderproduksjon og besøkssenter

Gvarvgata 42 AS under stiftelse

Søknad om tilskudd til kurs som
Hovedsikkringsvakt, bedriftsutvikling

Flåtin Hogst og Rydding AS

30 000

Søknad om tilskudd til oppstart av bedriften Merco
Mods. Spesiallaget IT utstyr for spillmarkedet.

MercoMods

50 000

Søknad om tilskudd til etablering av bilpleiefirma

Eek, Even

15 000

Etablering av forsøksdrift i prosjektet "Fra jord til
bord".

Spire og gro AS

50 000

Oppstart birøkt

Abuzamel, Said

40 000

Tilskudd til sanitæranlegg for servicebygg

Holtskog Nyhuus Design Ans

70 000

Forprosjekt ciderproduksjon i Gvarv

Gvarv 2.0 AS

100 000

100 000
625 000

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.
Midt-Telemark gjennom MTNU er med på en partnerskapsavtale mellom de 4 regionene i
Telemark og Telemark Fylkeskommune. I tråd med partnerskapsavtalen søker Etablererkontoret
Telemark om finansiering til sine utviklingsaktiviteter. Grunnlaget for søknaden er en felles
handlingsplan på Telemarksnivå som utvikles hvert år.
For Midt-Telemark blir dette tilskuddet på ca. kr 300 000,- pr. år.

Resultater
I løpet av 2016 ble det gitt veiledning til 87 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. 60% av våre nye
etablererkunder i 2017 etablerte egen bedrift. Dette er et tall vi ser holder seg ganske jevnt fra år
til år på mellom 60 og 65%.
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Det finnes foreløpig ingen spesifikk statistikk for Telemark på hvor mange av disse som enten
ekspanderer videre eller legger ned. På nasjonalt nivå ser vi at Telemark ligger på fjerdeplass i
landet med i overkant av 30% av bedriftene som overlever etter 5 år. Dette gjelder da både vår
kunder og de som har etablert seg uten å benytte seg av vårt tilbud.
Kundestatistikk
Antall etablererkunder
Av disse har registrert firma
Kvinner
Næringsfaglige vurderinger

2014
67
40
24
8

2015
64
39
24
9

2016
69
41
30
15

2017
87
52
34
17

Fordeling pr. kommune
Bø
Nome
Sauherad
Annen 2
Sum

2014
42
15
8
3
67

2015
26
23
12
2
64

2016
27
24
16
7
69

2017
37
25
18
87

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.
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. MTNU har en vararepresentant i styret til UE.
Etablererveiledning for innvandrere
Gjennom Etablererkontoret Telemark har MTNU vært 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 gjennom Voksenopplæringa. En person fra MTNU/ Etablererkontoret
stiller opp og holder kurset på Voksenopplæringa for å knytte kontakt med de som vurderer å
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starte egen næring. Kurset blir svært positivt mottatt og flere av deltakerne tar kontakt med oss
for veiledning i etterkant. I 2017 ble det holdt 2 kurs.

13.Statistikk – utviklingen i Midt Telemark
Generelt om utviklingen i Telemark (kilde Telemarksforsking).

Sammendrag
Telemark fikk vekst i antall arbeidsplasser i 2017. Veksten var klart sterkest i næringslivet. Det var
forholdvis sterk vekst i antall arbeidsplasser i næringslivet på landsbasis i 2017.
Arbeidsplassveksten i Telemark var litt svakere enn landsgjennomsnittet. Antall arbeidsplasser i
offentlig sektor endret seg lite i Telemark i 2017, mens det var fortsatt vekst i offentlige
arbeidsplasser ellers i landet. I de ti siste årene har Telemark den svakeste veksten i antall
arbeidsplasser i næringslivet av alle fylkene i landet.
Den svake arbeidsplassveksten i Telemark skyldes delvis at Telemark ikke har hatt gunstige
strukturelle betingelser for vekst i næringslivet. Bransjesammensetningen til Telemark har ikke
vært gunstig. Samtidig har Telemark langt lavere befolkningsvekst enn ellers i landet. Den svake
befolkningsveksten har påvirket de delene av næringslivet som har et lokalt og regionalt marked
negativt. Arbeidsplassutviklingen i næringslivet i Telemark har likevel vært mye dårligere enn
forventet. Det tyder på at Telemark har vært et lite attraktiv fylke for næringsliv i den siste
tiårsperioden. De siste to årene har imidlertid arbeidsplassveksten i næringslivet i Telemark blitt
litt bedre enn forventet. Det viser at næringsattraktiviteten til Telemark har blitt positiv.
Folketallet i Telemark økte i 2017, men veksten er fortsatt mye lavere enn ellers i landet.
Nettoflyttingen til Telemark har vært omtrent som forventet ut fra sentralitet og
arbeidsplassvekst. Årsaken til den svake befolkningsveksten er den svake arbeidsplassutviklingen
kombinert med fødselsunderskudd. Bostedsattraktiviteten til Telemark er normal.
Midt-Telemark har imidlertid hatt en oppsiktsvekkende sterk utvikling i 2017, både når det gjelder
arbeidsplassvekst i næringslivet og flyttetall. Midt-Telemark har faktisk vært den mest attraktive
regionen i landet når det gjelder nærings- og bostedsattraktivitet samlet sett i 2017.

Tillitsundersøkelse
Telemarksforsking har i 2017 gjennomført en undersøkelse i Midt-Telemark for å kartlegge tilliten
mellom politikere, ansatte i kommunene og næringslivet.
Fire av spørsmålene handlet om MTNU. Spørsmålene er ment å fange opp tre grunnleggende
aspekter av tillit: Velvilje, kompetanse og integritet. Det siste spørsmålet er generelt, om hvorvidt
respondenten har høy tillit til MTNU.
Tabell 1: Gjennomsnitt score
Spørsmål
Jeg har høy tillit til Midt-Telemark Næringsutvikling (MTNU)
Midt-Telemark Næringsutvikling er opptatt av næringsutvikling
i min kommune
Midt-Telemark næringsutvikling har høy kompetanse
Midt-Telemark Næringsutvikling opptrer stort sett ryddig og
ærlig

Totalsum

Bø Nome Sauherad Totalsum
4,5
4,3
4,7
4,5
4,8
4,4

4,5
4,4

4,7
4,7

4,7
4,5

4,8
4,6

4,7
4,5

5,1
4,8

4,8
4,6
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Tilliten til MTNU er gjennomgående høy for alle de tre kommunene og varierer lite mellom de ulike
gruppene. Både politikere, næringsliv og kommunalt ansatte har omtrent samme høye tillit til
MTNU. Totalsummen på 4,6 er et høyt nivå. I en tilsvarende undersøkelse fikk Gjøvikregionen
Utvikling en samlet score på 4,2 på de samme spørsmålene.
Det er et stort flertall som er enig i at MTNU opptrer stort sett ryddig og ærlig.
Det er et stort flertall som sier seg enig i påstanden: Midt-Telemark Næringsutvikling er opptatt av
næringsutvikling i min kommune. Det var ikke tilfelle i samme grad i den tilsvarende målingen av
Gjøvikregionen Utvikling.
Lavest score fikk MTNU for påstanden: «Jeg har høy tillit til Midt-Telemark Næringsutvikling
(MTNU)» fra Nome. En gjennomsnittscore på 4,3 er imidlertid likevel høyt og viser at flertallet har
høy tillit til MTNU også i Nome. Når vi ser litt bak vurderingene fra Nome, kommer det fram at de
ansatte i kommunen har lavere tillit til MTNU. Det er små forskjeller mellom vurderingene av
MTNU fra politikerne og næringslivet mellom kommunene, men de ansatte i Nome har lavere tillit
til MTNU enn de ansatte i Bø og Sauherad. De ansatte i Nome har en samlet gjennomsnitt på 4,2.
Det er altså ikke snakk om mistillit til MTNU fra de ansatte i Nome kommune, men at det ikke er så
høy tillit til MTNU som fra de andre kommunene.

Næringsattraktivitet
Av regionene i Telemark er det Midt-Telemark som har hatt den høyeste næringsattraktiviteten de
siste ti årene. I Midt-Telemark har antall arbeidsplasser vokst med 2,6 prosentpoeng mer enn
forventet. Vest-Telemark har også hatt noe bedre utvikling i næringslivet enn forventet, men har
likevel hatt sterk nedgang på grunn av svært ugunstige strukturelle betingelser.
Øst-Telemark og Grenland har hatt en langt svakere utvikling i næringslivet enn forventet. De har
begge hatt en sterkt negativ næringsattraktivitet.
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Befolkningsutvikling
Utviklingen i Telemark, kommunevis 2016-2017. Det er positiv befolkningsvekst i alle 3
kommunene. Bø har spesielt god vekst og er i landstoppen på vekst sammenlignet med folketall.

Sysselsetting
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Oppsummering
2017 har vært preget av høyt aktivitetsnivå i MTNU. Det har vært fokus på å gjennomføre mange
bedriftsbesøk (65 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 2017 har arbeidsledigheten gått ned i Telemark. Vår region er
også avhengig av en positiv utvikling i Grenland.
Arbeidsledigheten er noe lavere i 2017 enn i 2016 i Midt Telemark. Nome hadde lavest
arbeidsledighet med 1,7 % ved utgangen av 2017.
I rapporter utarbeidet av Knut Vareide ved Telemarksforsking har Telemark sammenlignet med
resten av landet, under gjennomsnittlig næringsattraktivitet. Midt Telemark har imidlertid ganske
god næringsattraktivitet sammenlignet med regioner det er naturlig å sammenlikne seg med.
Dette kan tyde på et godt samla arbeid innenfor alle faktorer som påvirker til positiv
næringsutvikling i regionen.
Det er betydelig befolkningsvekst i Bø. I Nome og Sauherad er det det også vekst i befolkningen.
Dette er en god indikator for positiv vekst i regionen.
Det er vekst i arbeidsplasser i regionen etter flere år med utfordringer bl.a. med nedleggelser av
industriarbeidsplasser og utfordringer for noen eksisterende.
Generelt er det grunn til optimisme for næringsutviklingen i regionen. Gjennom samarbeid med
alle aktører har vi gode muligheter til å lykkes med å nå målene satt i SNP 2015 – 2018.

Bø, 27.4.2018

Bent Gurholt
Daglig leder
Midt-Telemark Næringsutvikling AS
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