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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. Handlingsplanen fra 2017 ble ikke rullert i 2018. Siste
kvartal av 2018 har vært preget av vurderinger om MTNU skal videreføres i sin nåværende form
eller ikke i den nye Midt-Telemark kommune. MTNUs primære mål er å bidra til økt sysselsetting.

2. MTNU – organisering
MTNU har pr. 31.12 2018 5 ansatte hvorav 2 er deltidsstillinger. Samlet sysselsetting utgjør 3,8
årsverk. Etablererkontoret som er en del av MTNUs virksomhet utgjør 1,5 årsverk. Øvrig aktivitet
utgjør 2,3 årsverk hvorav ca. 0,5 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
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Årsberetning 2018
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. Selskapet har kontordag i
Nome 1 – 2 dager pr. uke.
Bemanning pr. 31.12.2018.
Ann Kristin Ødegård, leder Etablererkontoret
Karsten Pedersen, bedriftsrådgiver
Bent Gurholt, daglig leder
Elisabeth Bråten Vefall
Marthe Haugerud
Styrets sammensetning pr. 31.12.2018.
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 %
40 %
40 %

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

Ansattes representant Ann Kristin Ødegård
Fortsatt drift.
Årsregnskapet for 2018 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 4.455.005 mot 5.380.940,- i 2017. Årsregnskapet avsluttes med et
overskudd på kr 230.867,- mot et overskudd i 2017 på kr 538.554,-. Overskuddet overføres til annen
egenkapital.
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Selskapet har en likviditetsbeholdning på kr 4.845.552,- pr. 31.12.2018 og totalkapitalen var ved
utgangen av året på kr 5.814.926,-. Egenkapitalen er kr 3.567.071,- mot 3.336.204 i 2017.
Selskapet har hatt god aktivitet i 2018 og arbeider etter strategisk næringsplan med underliggende
handlingsplan for perioden 2015 – 2018. Selskapet har nådd sine mål i planen. Aktivitetene
beskrives i egen årsmelding for 2018.
Arbeidsmiljø.
Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller ulykker i
2018.
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 5 ansatte, 3 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 25 % på kvinner og 75 % 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.
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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.
Resultat hovedmål 2015 - 2018.
Ut fra SSBs befolkningsframskrivinger ble dette antatt å bety en vekst på 100 arbeidsplasser fra
2015 til 2018.
Fasit: Befolkningsvekst på 2,8 prosent fra 2015 til 2018.
Fasit: Arbeidsplassvekst på 1,8 prosent fra 2015 til 2017
Fasit: Arbeidsplassvekst på 1,9 prosent i næringslivet fra 2015 til 2017.

Resultat arbeidsplassutvikling 2015 - 2017

1

MMMM-prognose
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Offentlig
Privat
Total

+ 44
+ 74
+ 118

Målet i planen ble oppnådd i 2017. Tallene for 2018 foreligger ikke pr. 31.12.2018.

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.
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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.
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.
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5. Handlingsplan
Strategisk næringsplan følges opp av årlige handlingsplaner. Handlingsplaner ble ikke revidert i
2018.

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 til industriformål. Når det gjelder handel bør det
være grunnlag i Bø for bedre organisering av areal for handel i sentrum. 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. I ny
arealplan for Nome er det ønskelig å legge til rette for næringsareal i Helgen ved Sør-Norsk Boring.
Det er ledige arealer, bygg på Sagamoen i Lunde.
Bø Handelspark er i ekspansjon og er i ferd med å fylle sitt areal med etableringer. På Kastet på
Ulefoss vurderes det også ytterligere nyetableringer.
Midt Telemark Næringspark AS har ledige tomter for etablering på Brenna.
Det er viktig at det til enhver tid er tilgjengelige arealer for næringsetablering og at dette tas inn i
rullering av arealplaner i kommunene.

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.
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7. Næringslivet og etableringer
Ulefoss Skap

Ulefoss Skap AS ble etablert i desember 2015, og hadde sitt utspring fra Istrail Ulefoss.
Eierne av Ulefoss Skap AS er Frode Kongsgård og Jan Ivar Slåttedalen, begge med fartstid i "gamle"
Istrail Ulefoss. Med oss i bedriften har vi gode medarbeidere med lang erfaring i skapbygging og
mekanisk arbeid.
Ulefoss Skap holder til på Norges eldste industristed, Ulefoss i Telemark, og fører med det en lang
tradisjon med god kvalitet videre. I 2016 ble Ulefoss Skap AS nominert til Årets Gründerpris i
Telemark.
Selskapet er 19 ansatte og forventer fortsatt ekspansjon med god ordrereserve.

Standard Bio – fokus på sirkulærøkonomi.
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 4.
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 som produseres på Bandak Lunde AS, som effektivt tørker,
maler ned og separerer ulike materialer. MTNU har gjennom det
kommunale næringsfondet vært med på å gi økonomisk støtte til
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 2019.
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Oljerelatert virksomhet bærer preg av omstilling og utfordringer for å opprettholde full
sysselsetting. Disse virksomhetene har hatt utfordringer også i 2017. Aktiviteten i oljesektoren har
utviklet seg positivt i 2018 og bransjen sier selv at det går mot bedre tider igjen. Bandak AS 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 SA kan vise til fortsatt vekst. Telemark Kanalcamping har også god vekst og utvider.
Reiselivet i Telemark trenger tunge fyrtårn som øker attraktiviteten for å besøke Telemark.
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. Det drøftes nå oppstart av cider
produksjon.
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. Systemblokk AS har
utviklet seg til å bli en stor og viktig industri bedrift i Bø med leveranser over hele landet. Bedriften
har 85 ansatte.
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
videreføring av trenden fra 2017.
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8. Utdrag fra prosjekter i regionen
Arbeid med etablering av Forskningspark
MTNU har i tett samarbeid med USN bidratt til at det er signert samarbeidsavtaler med
næringslivet (Telefrukt, Standard Bio og Sagaplant). På bakgrunn av viljen fra næringslivet ønsker
USN å etablere en Forskningspark.
Oversikt over satsings- / FOU områder.
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Sykkelsatsing i Midt-Telemark
Sammendrag fra sluttrapporten.
På bakgrunn av gjennomført forstudie for sykkelsatsing i Midt-Telemark i 2015, ble det søkt om et
større forprosjekt for regionen. Forprosjektet skulle legge til rette for en landevei og
terrengsykkelsatsing med sentrale aktører som verter for større treningsleirer og et godt
tilrettelagt tilbud i form av infrastruktur. Forprosjektsøknaden fikk dessverre ikke full finansiering,
så det ble gjort en omprioritering i prosjektet slik at det kunne legges en plan for en
terrengsykkelløype fra Jønnbu på Lifjell og ned. Grunnlaget for valget er at det er positive
næringsaktører til en sykkelsatsing både på topp og i bunn av fjellet, det er et ønske om en
sommersatsing på Lifjell fra reiselivet, veien opp til fjellet brukes allerede som en treningsstrekning
for landeveissyklister og det eksiterer en fin og gammel ferdselsvei som det kan bli aktuelt å ta i
bruk ned.
Det planlagte forprosjektet ble kortet ned og mye gjenstår for å få på plass en god nok plan for en
stor sykkelsatsing i området. I løpet av prosjektperioden har Telemark fylkeskommune utarbeidet
en reiselivsstrategi for sykkelsatsing som gjelder hele fylket. En satsing i Midt-Telemark bør derfor
ses i sammenheng med satsinger som gjøres videre i fylket.

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.
I 2018 har det vært liten prosjektaktivitet hvor MTNU har hatt en rolle.
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 har i denne prosessen skalert ned forventingene og det se ut som om
et cideri på Gvarv har livets rett.
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Sammendrag fra sluttrapporten.

Sluttrapport Forprosjekt Gvarv Cideri – 14 januar 2019
Bakgrunnen for forprosjektet
Meningen var at forprosjektet skulle gjennomføres med sluttrapport innen utgangen av mars 2018.
Av flere årsaker viste det seg et behov for mer tid i prosjektet til vurderinger på hvordan den
opprinnelige ideen kunne la seg realisere. Det viste å være svært nyttig å bruke lengre tid i sluttfasen
av prosjektet.
Ved bistand fra Bent Gurholt og Ingebjørg Synnøve Tegdal Halvorsen ved Midt-Telemark
Næringsutvikling og Jan Meland ved Midt-Telemark Landbrukskontor, gjorde vi tidlig ferdig
nødvendig innhenting av fakta, og i løpet av høsten 2018 og fram til starten på januar 2019, har vi
kommet fram til en konklusjon på hvordan vi kan tenke oss å gå videre med prosjektet ved å bygge
opp et produksjonsapparat i flere steg. Dette er kommentert nærmere i sammendraget.
Sammendrag og konklusjon
Med bakgrunn i ideen om å utvikle Gvarv Fruktlager i Gvarv sentrum for produksjon av sider og
etablering av kompetanse- og opplevelsessenter, mener vi mulighetene for realisering av dette er
mulig over en periode på 2-5 år.
For å kunne lykkes med dette, mener vi at det aller viktigste er å utvikle et aktivt miljø med
interesse og kompetanse for produksjon av sider i Midt-Telemark utover dagens produksjon på
Lindheim Ølkompani. Etter hvert som et slikt miljø er etablert, ønsker vi å starte planlegging for
produksjon av sider i Gvarv Fruktlager.
For å få fortgang i etableringen av et miljø for produksjon av sider i Telemark, tok Midt-Telemark
Landbrukskontor høsten 2018 initiativ til et kurs i sider produksjon. Kurset blir arrangert i Ulvik i
Hardanger i mars 2019, og blir støtta av Kompetansenettverk for lokalmat Øst, Midt-Telemark
Næringsutvikling og Gvarv 2.0 AS. Det har vist seg stor interesse for kurset som er fulltegnet, og
med 15 deltagere fra Telemark. Styret i Gvarv 2.0 har etablert kontakt med flere av deltakerne på
kurset om eventuelt framtidig samarbeid.
Med dette som bakgrunn, ønsker vi å starte arbeidet slik i første fase:
1. Som følge av den store økningen i epleproduksjonen, er det i dag for liten kapasitet til
pressing av eple i Midt-Telemark. For å sikre nok råstoff til sider produksjon, ønsker vi
derfor å legge til rette pressing av bær og frukt i Gvarv Fruktlager som første skritt i
etableringen av en større sider produksjon.
2. I tillegg vurderer vi å legge til rette for at andre typer aktiviteter med tilknytning til lokalmat
kan etablere seg i Gvarv Fruktlager. Det kan også tenkes at det kan legges til rette for
kursaktiviteter som kan være med på å legge grunnlaget for et kompetansesenter innen
videreutvikling av produkter og opplevelser i tilknytning til fruktmiljøet og
ciderproduksjonen.
3. Vi mener dette vil bidra til nye arbeidsplasser i Gvarv Fruktlager og støtte opp under annen
sysselsetting i området, men dette vil bli nærmere beskrevet i neste fase.
Diverse vurderinger
 En stor del av Gvarv Fruktlager er utleid på forholdvis korte avtaler, men eier av Gvarv
Fruktlager AS er interessert i å utvikle eiendommen i tråd med planene til Gvarv 2.0 AS. Det
er imidlertid ikke aktuelt for Gvarv 2.0 AS å inngå avtale om kjøp av Gvarv Fruktlager på
nåværende tidspunkt, men heller inngå leieavtale om bruk av eiendommen for oppstart av
virksomhet som skissert.
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Fruktbygda Sauherad har profilert seg som et attraktivt reisemål i regionen, og med den
lange frukthistoria og mange aktører innen fruktproduksjon, videreforedling og opplevelser,
mener vi at det bør etableres et senter for foredling og opplevelser i Gvarv sentrum.

Tidsforbruk og kostnader
Prosjektdeltakerne har lagt ned mange timer i befaringer, møter, diskusjoner og vurderinger, både
internt i prosjektet, med personer i fruktmiljøet og med representanter hos MTNU og MidtTelemark Landbrukskontor. I løpet av prosessen har det flere ganger dukket om nye moment som
har vært viktige for vurderingen av prosjektet, men som presisert innledningsvis har det vært svært
nyttig å bruke såpass mye og lang tid på prosjektet. Gjennom hele prosjektfasen har vi hatt god
støtte fra fagmiljøene rundt oss.
I løpet av prosjektet ble det klart for oss at det ikke var nødvendig med så mye innleie av
konsulenter som budsjettet la opp til. Vi har i stedet brukt mer og lengre tid enn planlagt internt i
prosjektet med ulike undersøkelser, og har derfor ikke brukt så mye kostnader som budsjettert i
søknaden om støtte.
Gvarv, 14. januar 2019
for styret i Gvarv 2.0 AS

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. Pr. 31.12.2018 er avklaring rundt arealbruk og avtaler ikke helt i mål.

Kunnskapspark
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Næringsutvikling knyttet til høgskolen et viktig tiltak i Utviklingsplanen for Campus Bø (Statsbygg,
2014). Prosessen med å tilrettelegge for Bø kunnskapspark har vært organisert i et eget prosjekt med
Bø kommune, Høgskolen i Sørøst-Norge (heretter kalt USN, Universitetet i Sør Øst Norge) og
Midt-Telemark Næringsutvikling (heretter kalt MTNU) som ansvarlige aktører. Dette er den
viktigste satsingen innenfor næringsutvikling på campus Bø i perioden 2014-2018.
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.
På forsommer 2018 ønsket ikke lenger SSN å delta i prosjektet. Det ble derfor en omstart med nye
aktører.
Sammendrag fra sluttrapporten.
Med bakgrunn i undersøkelser gjort i forbindelse med Campusutviklingsplanen for USN (Statsbygg,
2014), så har det blitt gjennomført et forprosjekt for å legge til rette for et næringsbygg på campus.
Utviklingsplanen for Campus Bø er et samarbeidsprosjekt mellom USN, Bø kommune, Statsbygg,
Telemarksforsking/Telemark kompetansebygg AS, Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (tidligere
Studentsamskipnaden i Telemark) med flere. Utviklingsplanen inneholder tiltak innenfor:
 Byplanmessige forhold, infrastruktur og mobilitet, fysiske og funksjonelle forhold, sosiale og
kulturelle forhold, studenter/ansatte/studietilbud/fag, næringsutvikling knyttet til USN
Næringsutvikling knyttet til USN ble et eget prosjekt, Kunnskapspark Bø.
MTNU fikk hovedansvaret for arbeidet på det siste punktet og planene som er beskrevet i
denne rapporten er et resultat av det arbeidet.
Arbeidet har blitt gjennomført som planlagt, men har tatt lengre tid enn skissert i opprinnelig
søknad. Det har foregått en fusjonsprosess i USN som har gjort at beslutningsmyndighet har endret
seg. I tillegg har det vært fusjon i Studentsamskipnaden som følge av nytt fusjonert USN. Det har
også vært en pågående prosess med andre mulige utbyggere som har tatt tid. Prosjektet har søkt om
utsettelse på rapportering fra 2016 til desember 2018 og fått det innvilget.
Oppsummert - mulighet for realisering.
- Området er regulert for formålet
- Grunneier vil selge, bygge ut på sin tomt (takst foreligger)
- Investorer er på plass, har finansiering, forhandlinger med entreprenører pågår
- Arbeid med leietakere fortsetter
- Bø bibliotek har vedtak på flytting
- Intensjonsavtale med USN foreligger, Forskningspark med start på 300 m2.
- Samtaler med næringsliv pågår, flere firma er interessert, avventer endelig priser fra
investorer/utbygger.
Etablering av Forskningspark er viktig for Kunnskapsparken. Vedtak om oppstart foreligger antatt i
november/desember.
Prosjektet regnes nå som avsluttet da man har fått belyst og fått på plass de faktorer som er
nødvendig for å få til en etablering.
MTNU er nå sterkt engasjert i å få etablert en Forskningspark med fokus på kobling mot regionalt
næringsliv og arbeider sammen med USN med dette.
Prosjektet er tett på ved og lykkes, men endelig beslutning fra investorer tas ikke før en utleiegrad
på ca. 60% er realisert.
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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, Elisabeth Vefall
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.
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. Utviklingen av Demola som verktøy for nyskaping har til nå ikke slått til. Prosjektet drives av
USN med støtte fra TFK:
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 driftet bygget.
StartOpp lokalet i Bøgata ble avviklet i september 2018 pga. manglende finansiering og aktivitet i
lokalene.
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Kompetansehus i Nome

I løpet av 2018 ble det etablert kompetansehus på Ulefoss i lokalene til Sparebank 1.
Det ble også gjort en utvidelse i Lunde med 2 ekstra kontorer. Og samtidig ble antallet åpne plasser
redusert pga liten pågang.
På Ulefoss var første del av lokalene innflytningsklare i mai. Da flyttet Telemarkskanalen FKF og
Telemarkskanalen Regionalpark inn. Over sommeren flyttet også Isachsen Entreprenør (Nå
Betonmast) inn med 1 mann på et kontor.
I tillegg er det planlagt at lokalavisen Kanalen og Nome Regnskap skal inn i lokalene i løpet av 2019.
Nome Kommune har også spilt inn at de ønsker et kontor til en prosjektleder i kompetansehuset
på Ulefoss.
Med etableringen av kompetansehus også på Ulefoss, er prosjektet å anse som avsluttet med
suksess.
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Forstudie leire bedriftsnettverk

Sammendrag fra sluttrapport.

Interesse fra bedrifter.
Det er god interesse fra bedriftene som er kartlagt for å vurdere bruk av leire som større eller mindre
innsatsfaktor i deres produkter. Når det gjelder betongindustrien så er innblanding av leire i bærende
betongkonstruksjoner komplisert i forhold til testing og godkjenning fra myndighetene. Her kreves
mer testing og Sintef bør antatt involveres i et hovedprosjekt. For betongprodukter som
belegningsstein o.l. vil Systemblokk teste ut dette i sin produksjon til høsten.
Standard Bio har i gang et pilotprosjekt for å produsere jordforbedringsmaterial ut av gjødsel, flis,
sand, biokull og leire. Leire er et viktig bindemiddel i produktet. Standard Bio har tatt omfattende
prøver av leire og skal teste denne i sin produksjon.
Mulighet for å samle aktiviteter.
Det er utført en kartlegging for å vurdere ny aktivitet på gamle Bratsberg teglverk. Her kan ny
aktivitet for anvendelse av leire bli viktige bidragsytere. Noe av produksjonsutstyret på teglverket
kan muligens brukes videre. Det er gjennomført flere møter med eieren, Wienerberger for å drøfte
overtakelse av eiendommen. Pris er en viktig faktor for overtakelse. Nome kommune ved sitt
eiendomsselskap er involvert i prosessen.
Kartlegge grunneiere.
Det er gjennomført samtaler med de fleste grunneiere om hvordan de ser på ny aktivitet med
leireuttak på sine områder. Oppfatningen er delt, men flere er positive. For de fleste er pris viktigste
faktor men for andre også engasjement for lokal næringsutvikling. Konklusjon så langt er at det vil
åpne seg muligheter for leireuttak fra flere grunneiere.
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Etablere hovedprosjekt for ny virksomhet.
Det er interesse for å etablere et nytt selskap med hovedformål uttak av leire med mål om
produksjon for leveranse til industrien. Selskapet må stå ansvarlig for avtale med grunneiere, finne
egnede produksjonsarealer, etablere produksjon for uttak, sortering av leire, tørking, brenning og
logistikk for leveranser. Leire som ressurs vil også kunne ha anvendelser utover tilsetning i betong
og som tilsetning i Standard Bio sine produkter. Selskapet bør derfor også arbeide med FOU for
produktutvikling. Konkret er Systemblokk og Standard Bio interessert i å vurdere start av et nytt
selskap. De andre aktørene har blitt mindre involvert men har også uttrykt ønske om å bli oppdatert
om prosjektet for å vurdere mulig deltakelse.
---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 2018 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.
Rapport fra «langhulls» boringer» i 2018 finner du her:
www.ngu.no/publikasjon/rare-earth-elements-ree-two-long-drill-cores-fen-carbonatite-complextelemark-norway
Generell informasjon om fensfeltet: www.fensfeltet.no
Det pågår et prosjekt i samarbeid med Vekst i Grenland for å kartlegge mulig økt
næringsvirksomhet knyttet til REE. En del av dette arbeidet er innen resirkulering av REE.
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Lokal mat og håndverk (hele rapporten ligger på www.mtnu.no )
Gjennomført i perioden 1. mars 2018 - 1.april 2019. Prosjektleder Marthe Haugerud.
Involverte bedrifter/personer/produsenter:
Merete Olafsdatter Nordbø med firmaet Fruktkonfekt
Borghild Telnes med firmaet Firingan
Mari Fallet Mosand med firmaet Krokvokst
Kristine Søgnen, poet
Firmaene: Bø Brød og Linbakst

Erfaringer og muligheter for videreføring av arbeid i prosjektperioden
Det er lagt ned et stort engasjement og masse arbeidstid i prosjektet. Prosjektleder har hovedsakelig
vært ansatt i 20% i prosjektperioden. Hadde prosjektet kun hatt 2 hovedbedrifter inne i
utviklingsfasen ville prosjektet vært mer oversiktlig og lettere å gjennomføre, men hatt mer ensidige
produkter å presentere. Ved å invitere med seg flere produsenter og utøvere i produktutviklingen har
samarbeidet og oversikten vært mer utfordrende og til dels utfordrende, men produktene og
produktutviklingen har blitt mer kompleks og fruktbar. Flere av de involverte vil nok samarbeide
videre på forskjellige vis. Poeten og kalligrafen vil kanskje gi ut en bok. Sjokolademakeren og
kalligrafen vil antakelig arbeide videre med emballasje til sjokoladen for salg og produksjon.
Trevirkeren og sjokolademakeren har allerede bestilling til servering på et hotell. De snakke om å
lage et hefte som viser produktene som er utviklet for å ha noe håndfast å presentere til markedet.
Prototypene vil tilkomme produsentene. Alle vil ha rettigheter til å bruke bildene.
En tydeligere rolleavklaring og fordeling av ansvar, arbeid og avklaring av forventninger og budsjett
kunne ha vært en fordel. Hadde vi starta prosjektet på nytt nå hadde nok flere ting blitt gjort
annerledes. Dette er erfaringer vi vil ta med oss videre og slik har vi lært gjennom erfaringer vi har
gjort oss. Det har vært en utfordring å være prosjektleder i en begrenset stilling og alle involverte
har nok lagt ned ganske mye engasjement og delvis gratis arbeid.
Mht. budsjett burde en større del av potten gått til arbeidstid og mindre til kostnader til materialer,
ingredienser og leie av lokaler.
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Totalt hadde vi mellom 50-60 produkter til visning på vurderingen som har blitt utviklet i
prosjektperioden. Det er et veldig mye større antall produkter enn rammen i prosjektet. Jeg tror og
håper at produktene vil ha livets rett og at mange er aktuelle for salg og videreformidling.
Tilbakemeldingene fra vurderingen er veldig gode samt litt kritikk og noen nyttige tips og forslag til
videre utvikling.
Det har vært en spennende og krevende prosess å lede dette prosjektet. Når man krysser to eller flere
fagfelt vil det være fruktbart og nyttig, men samtidig komplekse utfordringer og dualiteter. Mange
av produktene bærer preg av å skulle balansere opp mot hverandre mht. til form, innhold, estetikk,
og verdiformidling. Skal emballasjen, sjokoladen eller poesien være hovedproduktet? Kan alle
vektes like mye i en presentasjon i form av et og samme produkt? Hvem skal eie produktet osv.? I
denne settingen vil sjokolademakeren være den som antakelig selger produktet og måtte betale
håndverkerne for emballasje og serveringsmateriell videre. Ved innkjøp til hotell eller
serveringssteder vil det være mulig å kjøpe treprodukter for seg til flergangsbruk og bestille ferske
sjokoladeleveranser fra produsenten. Håndflettede kurver som gaver fylt av lokalprodusert mat og
håndverk er aktuelle på flere vis, men noen må ta ansvar for å sette sammen varen og distribuere og
administrere dette arbeidet. Tidligere eier av Bø Brød var opphaveren av ideen til dette gaveproduktet og var interessert i å selge produktene gjennom sitt utsalg. Vi har nå kontakt med ny eier
som får presentert ideen og som kan være en mulig samarbeidspart videre. Mht. verdier som kretser
rundt sirkulær økonomi er det mange hensyn som skal tas på veien både mht. valg av materialer,
ingredienser og hva det estetiske uttrykket formidler samt verdiene man merker produktene med.
Alt dette kom vi ikke fram til med hele eller fulle løsninger på. Mange av produktene er kommet
langt på vei mot å bli nærmest ferdig utviklet mens andre er mer prega av å være skisser eller på
idestadiet.
Flere er interessert i prosjektet og vi vil sende informasjon og bilder til Norsjø frukthotell,
Emballasjeforeningen, Lindheim ølkompani, Tuddal høyfjellshotell, Galleri Nyhus, Visit Bø,
Telemarksforsking, Mattilsynet, Bonus helsekost, Jacob og Gabriel, Maeemo, Norwegian made,
Linbakst, ny eier av Bø brød.
Prosjektleder har avtale med Lindheim ølkompani om presentasjon av prosjektet og visning av noen
av produktene. Her vil det kanskje komme nye muligheter for samarbeid og salg.
Det blir laget en presentasjon av arbeidet på MTNU AS sine nettsider og en presentasjon på deres
facebooksider. Link:

Bedriftsretta aktiviteter
Det er i 2018 arrangert 6 frokostmøter i Midt-Telemark. MTNU har videre bistått Skatteetaten og
Innovasjon Norge med arrangement, kurs og seminar.
Det er i tillegg gjennomført 70 bedriftsbesøk i 2018, 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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Fast informasjonsutveksling med kommunene - næringsgruppemøter
I løpet av et år har vi faste møter med hver kommune for felles informasjonsutveksling. Det er 4
møter pr. år med hver kommune. Bø og Sauherad har slått sammen sine møter. Det har vært
informert om bedrifter, etablereraktivitet, prosjekter osv. Her går vi også gjennom budsjett for
næringsfondet og diskuterer noen konkrete næringsfondssaker.
Deltakere er rådmann og ordfører i tillegg til repr. fra administrasjonen som jobber med
næringsrelaterte tema. I Nome har også Nome Investeringsselskap fast plass.

Samarbeid med Innovasjon Norge og Landbrukskontoret
Innovasjon Norge har faste utekontordager en gang pr. mnd bortsett fra jul og sommer. Når de
kommer til vår region er vi f.eks. ute på bedriftsbesøk, i møter med nyetablerere eller holder felles
arrangement. Når den som har ansvar for landbrukssaker og tilleggsnæring kommer har vi felles
lunsjmøte på Landbrukskontoret og noen ganger felles befaringer.
Samarbeid med Landbrukskontoret foregår også på enkeltsaker/ etableringer eller prosjekt.

9. 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 2017 kr 360.000,- (avregning mars 2018).
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 2018.
Nome v.g. skal arrangere NM i skogbruksfag på Søve 10-12.4 2018,

bevilget kr 50.000,-

Visit Bø arrangement Telemarksveka,
MTNU, arbeid med Kunnskapspark,
Visit Bø, forstudie reiselivsprosjekt Kina,
MTNU v/prosjektansatt Marthe Haugerud, prosjekt Mat og Håndverk,
Visit Bø arrangement Telemarksveka 2019,

bevilget kr 100.000,-.
bevilget kr 100.000,bevilget kr 25.000,bevilget kr 50.000,bevilget kr 100.000,-.

Til disposisjon pr. 31.12.2018:

Kr 103.000,-.

10.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. Da ordningen startet fikk
hver kommune kr. 1 200 000,- pr. år. I 2017 kom det en liten nedskjæring i beløpet og det ble da
kr. 1 150 000,- til disposisjon pr. kommune og i 2018 kom en ytterligere nedskjæring som gjorde at
beløpet ble på kr. 805 000,- 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 og
søknadsmottak.
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I årsmeldingen rapporteres kun bruk av budsjettposten for direkte bedriftsretta midler.
Tildeling av regionale utviklingsmidler for 2018 ble redusert med ca. 30%.

Bruk av Kommunalt næringsfond, bedriftsretta midler 2017
Her vises rapportene som er politisk godkjent, fordelt pr. kommune. På grunn av politisk
behandlingstid og rapporteringsfrist til Telemark Fylkeskommune kan det ha kommet saker i
desember 2018 som ikke er tatt med her. Disse tas med i rapportering på 2019.

Bø kommune
Tittel

Søker

Søknad om støtte til oppstart for Bahrawy Solutions.

Bahrawy Solutions

10 000

Prosjekt i forbindelse med kommunesamanslåing

Bø blad AS

15 000

Tilskudd for overtakelse og tilrettelegging av bigård

Norli Birøkt

25 000

Tilskudd til etablering av keramikkverksted

Grete Helland Sanda

10 000

Søknad om tilskudd til etablering av Enggrav media

Enggrav Media

25 000

Etablering av Nilsen's Linbakst

Nilsen's Linbakst

10 000

Pilotanlegg - tilførsel og oppkobling av 400 V elektrisitet

Standard Bio

49 000

Midt-Telemark Ventilasjonsrens

Midt-Telemark Ventilasjonsrens

25 000

Etablering av sjokoladeproduksjon med lokale råvarer

Merethe Nordbø
Breiva Gjestegård v/ Kathrine
Mjelva Østergaard

35 000

Etablering av glamping på Breiva Gjestegård
Sum

Tilskudd

* 100 000
304 000

Nome kommune
Tittel

Søker

Videreutvikling av kundekommunikasjon på nett.

Rett Profilering AS

18 000

Utvikling av ny funksjon i Tixio

TIXIO TECHNOLOGIES AS

25 000

Støtte til videreutvikling av golfanlegg.

Norsjø Golfklubb

50 000

Etablering Trykk Norge

Gregorowicz, Jolanta

25 000

Kurs og kompetanseheving

Ulefoss Handelsstandsforenig

20 000

Finansiering av oppstart for Knutzen Multi Service

Knutzen Multi Service

25 000

Støtte til markedsavklaringsfase, etablering Foto Telemark

Foto Telemark

30 000

Oppstart av liten kafe og kunst galleri

Thorvaldsen, Kate

15 000

Ladepunkt Lunde

Lunde Slusepark Drift AS

20 000

Etablering av veiledning/coachingvirksomhet

Jørn Carel Flatland

15 000

Kommersialiseringsfasen, etablering Norsk Øko-rens AS

Norsk Øko-rens AS

50 000

Oppstart av Hudpleieklinikk med avanserte maskiner

Dermafin Hudpleie Klinikk

50 000

Systue

Gulliksen, Anne-Grete

15 000

Tilskudd til produksjons og salgslokaler ved Lunde Sluse

Wennberg, Karin

25 000

Mobildekning i Helgen

Helgen vel

50 000

Foto Telemark AS - etablering i Kompetansehuset i Lunde

Foto Telemark AS

45 000

Sum

Tilskudd

478 000
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Sauherad kommune
Tittel

Søker

Innspilling og utgivelse med Come Taste the Band

Kåsin, Jo Henning

Bygging av produksjonshall, starte trappe produksjon. Constairs AS

Tilskudd
50 000
100 000

Ny produksjon av sertifiserte jordbærplanter

Sagaplant AS

50 000

Taubane til uttak av tømmer i vanskelig terreng

Gunnar Moe

80 000

Cnc plasma kutting og maskinering

Øverland, Kim

35 000

Salgsorganisasjon, fruktidentitet på Norsjø Hotell

Fruktbygda SA

80 000

Prosjekt, samarbeid med USN ang. kryolagring

Sagaplant AS

40 000

Etablering av produksjon av røykflis på epletre

Egil Fjellheim

25 000

Sum

460 000

Rutine for rapportering og saksbehandling
Budsjettposten for direkte bedriftsretta støtte saksbehandles på MTNU for alle tre kommunene.
MTNU har også 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.

11.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 tilnærmet likelydende tilbud i alle
regionene. Gjennom Etablererkontoret tilbyr vi gratis veiledning til de som ønsker å starte egen
bedrift.
Midt-Telemark regionen er med i en partnerskapsavtale mellom de 4 regionene i Telemark og
Telemark Fylkeskommune. I vår region er MTNU leverandør av disse tjenestene. Hver regions
leverandør forplikter seg til å stille med et standardtilbud i tillegg til å være en aktiv deltaker i
nettverket og eventuelle fellesprosjekter. 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 2018 ble det gitt veiledning til 65 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 2018 etablerte egen bedrift. Dette er et tall vi ser holder seg ganske jevnt fra år
til år på mellom 60 og 65%.
Det finnes foreløpig ingen spesifikk statistikk for Telemark på hvor mange av våre kunder som
ekspanderer videre eller legger ned. På SSB sine siste statistikker for overlevelse av nyetablerte
bedrifter etter 3 år finner vi imidlertid Telemark på førsteplass i landet med 43% overlevelsesevne
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– rett over Finnmark og Sogn og Fjordane. Tallene gjelder for overlevelse fra 2013 – 2016 og er da
innebefattet 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

2018
65
39
27
7

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

2018
28
27
8
2
65

87

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 Usn
som ønsker å ta skrittet videre mot å etablere sin egen arbeidsplass etter endt studie. Vi stiller som
dommere og veiledere på Innovasjonscamper og messer i regi av UE og har en vararepresentant i
styret til UE Telemark.

Samarbeid med voksenopplæringa
Vårt introduksjonskurs «Starte egen bedrift i Norge» er nå en fast post på
Introduksjonsprogrammet hos Voksenopplæringa i Midt-Telemark. En person fra MTNU/
Etablererkontoret stiller opp og holder kurset hos Voksenopplæringa for å knytte kontakt med de
som vurderer å starte egen næring. Kurset blir svært positivt mottatt og flere av deltakerne tar
kontakt med oss for veiledning i etterkant. Tilbakemeldingene går også på at det å se muligheten
for å drive egen bedrift i Norge kan motivere til å jobbe hardt for å lære språket. I 2018 ble det
holdt 2 kurs.
Eksempel på samarbeidet mellom Voksenopplæring, Nav, Landbrukskontor og Mtnu
En mann som har drevet med honningproduksjon i hjemlandet var deltaker på kurset. Han så
mulighetene for å starte bedrift i Norge og fikk utplassering for arbeids- og språktrening. Han ble
koblet gjennom Landbrukskontoret til en lokal honningprodusent der han har fått språk og
arbeidstrening i tillegg til frivillig mentorhjelp. Nav ville ha en uttalelse om næringspotensial for å
kunne fortsette å støtte saken og MTNU/ Etablererkontoret skrev næringsfaglig vurdering etter
dialog med Landbrukskontoret. Her ble vi også enige om å prøve å støtte saken fra næringsfondet.
Etablereren fikk beholde Nav stønad og fikk tilskudd fra næringsfondet. Etter et års hard jobbing
skal han nå fordoble produksjonen til 100 bikuber og kommer dermed i posisjon til å søke
Innovasjon Norge om tilskudd til videreutvikling. Mtnu og Landbrukskontoret tilbyr veiledning i
søknadsprosessen. Etablereren regner med å ha ett fullt årsverk i bedriften om ikke så lenge.
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Annen kurs og kompetanseheving
Skatteetaten har lagt inn Bø på listen over kurssteder og kommer hit en gang i året på våren.
Kursene holdes i samarbeid med Mtnu/ Etablererkontoret. I 2018 holdt vi kurset på StartOpp i
Bøgata siste uken i februar. Det var godt oppmøte med nærmere 30 deltakere.
Vi stilte også på Karrieredagen på USN med informasjon om det å starte egen bedrift og ellers litt
om hva MTNU kan bidra med.
Under Gründeruka hadde vi et seminar om Sirkulærøkonomi og bærekraft. Temaet er tydelig av
interesse, vi ca. 50 deltakere.
Digital veiledning
Mtnu/ Etablererkontoret er deltakere i et fellesprosjekt i samarbeid med Telemark
Fylkeskommune og Lean Business med formål å teste ut et digitalt veiledningsverktøy. Dette
fortsetter utover i 2019.

Kontordag i Nome
MTNU/ Etablererkontoret har minst en kontordag i uken i Nome. Vi har tilgang på kontor på
Rådhuset på Ulefoss. Etter hvert vil vi bli en del av Nome kompetansehus sine miljøer både på
Ulefoss og i Lunde. Vi kan stille på møte ute i kommunene eller hos nyetablerere og bedrifter
ettersom hvor det passer best.

12.Statistikk – utviklingen i Midt Telemark (kilde Telemarksforsking).

Befolkning pr. 1. januar 2019
Radetiketter
0805 Porsgrunn
0806 Skien
0807 Notodden
0811 Siljan
0814 Bamble
0815 Kragerø
0817 Drangedal
0819 Nome
0821 Bø
0822 Sauherad
0826 Tinn
0827 Hjartdal
0828 Seljord
0829 Kviteseid
0830 Nissedal
0831 Fyresdal
0833 Tokke
0834 Vinje
Totalsum

2013
35 392
53 015
12 497
2 426
14 129
10 700
4 139
6 625
5 791
4 369
5 973
1 609
2 945
2 507
1 430
1 350
2 284
3 721
170 902

2014
35 516
53 439
12 609
2 404
14 193
10 621
4 135
6 643
5 834
4 325
5 957
1 602
2 989
2 468
1 451
1 303
2 257
3 723
171 469

2015
35 755
53 745
12 599
2 361
14 140
10 636
4 111
6 630
5 977
4 346
5 913
1 594
3 002
2 466
1 439
1 298
2 252
3 689
171 953

2016
35 955
53 952
12 717
2 335
14 088
10 607
4 136
6 534
6 101
4 338
5 940
1 613
2 991
2 448
1 443
1 323
2 246
3 727
172 494

2017
36 198
54 316
12 757
2 357
14 138
10 586
4 148
6 585
6 262
4 303
5 894
1 593
2 979
2 442
1 476
1 319
2 228
3 726
173 307

2018
36 091
54 510
12 664
2 351
14 183
10 506
4 105
6 609
6 460
4 359
5 856
1 587
2 959
2 397
1 489
1 320
2 236
3 709
173 391

2019
36 224
54 645
12 682
2 329
14 089
10 406
4 080
6 538
6 630
4 293
5 780
1 572
2 934
2 403
1 476
1 286
2 228
3 723
173 318
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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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Sysselsetting
Vekst i antall lønnstakere i kommunene.
I figuren kan vi se veksten i antall lønnstakere de siste fire kvartalene i kommunene i Telemark.
Kviteseid, Hjartal og Bø har alle hatt sterk vekst det siste året.
Størst nedgang finner vi i Sauherad, Seljord, og Nissedal.
Merk: Usikkerhet rundt sterk vekst totalt i Bø og stor nedgang i Sauherad kan skyldes flytting av
kommunale arbeidsplasser.

-0,77%
Figur 1.1.12Sammenligning av vekst i utvalgte kommuner
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Arbeidsplasser næringsliv eks. offentlig.
Radetiketter
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0805 Porsgrunn 14 311 13 839 13 298 13 404 13 107 12 204 12 275 12 320 12 313
0806 Skien
15 145 15 405 15 548 15 315 15 449 14 974 15 232 15 205 15 792
0807 Notodden 3 452 3 377 3 323 3 140 3 105 3 018 2 950 2 969 2 990
0811 Siljan
279
270
256
231
248
244
252
271
260
0814 Bamble
3 359 3 376 3 575 3 469 3 448 3 208 3 271 3 281 3 354
0815 Kragerø
3 038 3 038 2 997 2 994 2 970 2 676 2 628 2 817 2 797
0817 Drangedal
730
672
682
676
709
655
641
678
672
0819 Nome
1 328 1 372 1 391 1 390 1 432 1 238 1 203 1 216 1 259
0821 Bø
1 790 1 821 1 897 1 843 1 815 1 733 1 723 1 867 1 838
0822 Sauherad
829
827
877
926
926
904
817
866
912
0826 Tinn
1 822 1 774 1 803 1 791 1 836 1 728 1 731 1 722 1 691
0827 Hjartdal
331
333
353
350
350
453
451
438
465
0828 Seljord
1 157 1 080 1 090 1 142 1 118 1 039 1 023 1 003
971
0829 Kviteseid
783
814
880
839
813
756
699
718
795
0830 Nissedal
357
372
389
374
391
355
356
375
387
0831 Fyresdal
309
305
316
302
316
287
263
278
275
0833 Tokke
610
590
588
610
578
558
525
516
502
0834 Vinje
1 032 1 083 1 058 1 097 1 099 1 084 1 100 1 092 1 122
Totalsum
50 662 50 348 50 321 49 893 49 710 47 114 47 140 47 632 48 395
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Oppsummering
2018 har vært preget av høyt aktivitetsnivå i MTNU. Det har vært fokus på å gjennomføre mange
bedriftsbesøk 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.
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 i privat sektor etter flere år med utfordringer bl.a. med
nedleggelser av industriarbeidsplasser og utfordringer for noen eksisterende. Den positive trenden
vi så i 2017 kan sies å være videreført i 2018. Offentlig sysselsetting gir ingen god retning for
utvikling da arbeidsplasser er flyttet mellom kommunene og spesielt mellom Bø og Sauherad.
Generelt er det grunn til optimisme for næringsutviklingen i regionen.

Bø, 4.4.2019

Bent Gurholt
Daglig leder
Midt-Telemark Næringsutvikling AS
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