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1. SAK 7/2011 GODKJENNING AV REFERAT 

1.1. Forslag til vedtak 

Referat fra bevilgning til TIN godkjennes 

2. SAK 8/2011 STRATEGI ARBEIDSPLAN 

2.1. Sammendrag 

Forslaget til strategi og handlingsplan følger med som eget vedlegg. 
 
Forslaget bygger på de vedtatte vedtekter for TUF, men er ment som en nærmere presisering 
og et instrument for styret og leder av fondet. 
 

2.2. Forslag til vedtak 

Styret godkjenner det fremlagte dokument, med eventuelle endringer vedtatt på styremøte.  
Daglig leder skal følge opp innholdet i dokumentet og eventuelt foreslå endringer etter 
erfaringer med praktiseringen og eventuelle tilbakemeldinger fra interessenter. 
Daglig Leder får fullmakt til å disponere det vedtatte beløp under post 6.4 Tilskudd til idrett, 
uorganisert aktivitet og friluftsliv.  

2.3. Vedtak i styret 

Styret godkjenner det fremlagte dokument, med de endringer som ble  vedtatt på styremøte.  
Daglig leder skal følge opp innholdet i dokumentet og eventuelt foreslå endringer etter 
erfaringer med praktiseringen og eventuelle tilbakemeldinger fra interessenter. 
Avsetting til eget fond skal ikke starte før 2012. 
Daglig Leder får fullmakt til å avgjøre søknader for inntil kr 50.000- som skal bevilges i forhold til 
post 6.4 Tilskudd til idrett, uorganisert aktivitet og friluftsliv. 

3. SAK 9/2011 TUF SOM UTVIKLINGSAKTØR 

3.1. Bakgrunn for forslaget 

Gjennom møter, deltagelse på seminar og i samtaler med aktører innen næring og reiseliv kan 
det se ut som Telemark bør kunne samordne både tiltak og midler på en mer effektiv måte enn 
hva som er tilfelle i dag. 

Med denne observasjon som bakgrunn bør TUF kunne bidra som en positiv utviklingsaktør i 
Telemark. 
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3.2. Hva skal vi gjøre 

TUF skal opprette og ha eierforholdet til begrepet Telemark 2018. Under dette begrepet skal vi 
være med på å utvikle Telemark og derigjennom være med på å utvikle begrepet det gode 
bosted. 

Vi skal oppmuntre til, samt være med på finansiering av fornuftige prosjekter under dette 
begrepet. 

Det skal vi gjøre sammen med Innovasjon Norge, andre sentrale aktører, lokale bedrifter, 
fylkeskommunale enheter, regionale enheter, kommunale virkemiddel samt lokale aktører. 

Vi skal være med på å utvikle planer som skal bygge opp under de regionale planstrategier som 
nå er under planlegging. 

3.3. Hvordan skal vi gjøre dette 

• Arrangere et eget seminar under bluesfestivalen på Notodden i tiden 4-5 august med 
formål å samle Telemark i et felles prosjekt 

• Bygge innhold i seminaret i samarbeid med de lokale og regionale aktørene innen 
utvikling og reiseliv i Telemark 

• Med bakgrunn i dette seminaret skal vi kunne være deltager i prosessen med å skape 
tyngde og innhold i begrepet ”TELEMARK 2018” 

• Aktivt utnytte prosjektene Telemark som OL øvelse i 2018 og New school of Skiing 
Telemark,  i et internasjonalt perspektiv 

• Utvikle tett samarbeid med alle fagteamene i Telemark Fylkeskommune 

• Utfordre de regionale utviklingsaktørene som deler av denne satsingen 

• Utarbeide profil og visualiseringsmetoder for ”TELEMARK 2018” 

3.4. Forslag til vedtak 

Leder får fullmakt til å planlegge og gjennomfør et seminar under årets bluesfestival med tanke 
på å samle Telemark under en felles plan. Seminaret vil bli finansiert dels ved seminaravgifter 
samt at TUF dekker de resterende kostnader. 

Leder får fullmakt til å starte arbeidet med en profilering og nærmere beskrivelse av 
”TELEMARK 2018”, dette arbeidet starter opp som et resultat av seminaret. Det skal utarbeides 
eget prosjekt for dette som skal godkjennes av styret i TUF. 

Dette arbeidet skal sees i sammenheng med de regionale planene som nå er ute til 
godkjenning. 
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3.5. Vedtak i styret 

Daglig leder får fullmakt til å planlegge og gjennomfør et seminar under årets bluesfestival med 
tanke på å samle Telemark under en felles plan. Seminaret vil bli finansiert dels ved 
seminaravgifter samt at TUF dekker de resterende kostnader. 

Daglig leder får fullmakt til å starte arbeidet med en profilering og nærmere beskrivelse av 
”TELEMARK 2018”, dette arbeidet starter opp som et resultat av seminaret. Det skal utarbeides 
eget prosjekt for dette som skal godkjennes av styret i TUF. 
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4. SAK 10/2011 NEW  SCHOOL OF SKIING, TELEMARK 

4.1. Sammendrag 

Fem bedrifter i Vest-Telemark og Tinn har inngått et forpliktende samarbeid og er i ferd med 
å etablere et bedriftsnettverk med arbeidstittel; New School of Skiing, Telemark. 
Bedriftene som har initiert samarbeidet er; Morgedal Hotell, Morgedal Utvikling AS, Stiftinga 
Vest-Telemark Museum avd. Norsk Skieventyr, Gaustabanen, Austbø Hotell og Vierli Skipark. 
Vedtekter er utarbeidet og avtale undertegnet. 

Målsetningen er å posisjonere bedriftenes anlegg i Morgedal/Gaustatoppen/Rauland (Vierli) 
Som et internasjonalt mekka for den såkalte "new school of skiing". Videre utvikle Vierlis 
anerkjente skipark til et kommersielt konsept, som kan leveres til andre norske og 
utenlandske skisteder og alpinanlegg. Herunder også andre destinasjoner i Telemark. 

4.2. Forretningside 

Forretningsidéen er basert på tre globale og ikke kopierbare USPer som kombinerer 
tradisjon og fornyelse:(Def USP _unike fordeler som ikke lar seg kopiere av andre) 
 

 Morgedal;  arnestedet for skileik som kan tilby følgende totalopplevelse på ett og 
samme sted. Skimuseet som viser skileiken fra 1840 og frem til i dag. 
Verdens første og fortsatt utfordrende Slopestyle (moroløype )som  kan 
åpnes for ski og snowboardkjørere. Et utøvertilpasset og prisgunstig 
New School Hotell (MorgedalHotell) der man kan finne en topp 
moderne Vierlipark rett utenfor døren. Avansert takhopping som ny 
skigren i tillegg. 
 

 Vierli;   er kåret til Norges beste terrengpark, hvilket vil si at den også er i 
Europatoppen. Har en helt spesiell posisjon blant landets snowboard- 
og twintip kjørere. Fordi den er forbundet med New School-ikonet og 
vinjeværingen Terje Haakonsen.  Austbø Hotell vil inngå i det nye 
konseptet og bli til Camp Vierli. 

 Gaustatoppen; et av Europas flotteste og mest majestetiske fjell der man kan ta heis 
inne i fjellet til toppen. Med gode snøforhold vil en kunne kjøre ned til 
Rjukan, en høydeforskjell på ca 1600 meter med fantastiske 
frikjøringsmuligheter. Fallhøyden er på ca. 700 meter, det er 
verdensklasse. 
 

Målet er å konseptuere triangelet  Morgedal, Rauland/Vierli og Gaustatoppen, med 
tilhørende anlegg som arnested for the new school of skiing. Der den nye typen skisport 
flytter hjem til skisportens vugge og videreutvikles av et ledende internasjonalt ekspertmiljø. 

4.2.1. Delmål og strategiske innsatsområder 

Bedriftsnettverket er i en forprosjektfase, som er finansiert av Innovasjon Norge Telemark. 
I forprosjektet er det fastsatt følgende delmål og strategiske innsatsområder: 
 

 Konseptuere en totaldesign for Vierli ski-park som merkevarebeskyttet konsept og 
vurdere strategier for eksport. 

 Konseptuere triangelet Morgedal, Gaustatoppen og Rauland/Vierli som arnestedet 
for new school of skiing samt vurdere strategier for markedsføring av dette. Visuell 
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identitet og profil utvikles i samarbeid med Norsk Designråd sine designere. 
 Forberede og gjennomføre arrangementer, visningsturer, produkttesting og 

strategisk posisjonering av konseptet i markedet. 
 Samordne og stimulere produktutvikling på bedriftsnivå. 
 Videreutvikle relasjoner både i forhold til idrettslige og kommersielle 

samarbeidspartnere. 
 

Et fundament i dette er også å bidra til å videreutvikle nye naturbaserte aktiviteter som fører 
til at man stimulerer barn og unge (og deres familier) til økt fysisk aktivitet med fokus på 
skileik, mestring, spenning, kreativitet og sikkerhet. 
 
Ønsket om å etablere et bedriftsnettverk er bygd på intensjoner om å etablere et langsiktig, 
strategisk samarbeid og derigjennom å øke lønnsomhet for den enkelte. Det vil samtidig være 
en målsetning om at konseptene og kunnskapen om New School som utvikles, skal komme 
andre mindre skianlegg og rekrutterings anlegg til gode, samtidig som merkevaren Telemark 
styrkes totalt sett. 

4.3. Søknad om støtte til en total prosjektpakke med fem 
delprosjekter 

Selv om nettverket fortsatt er i en forprosjektfase, har det framkommet et tydelig ønske om 
å kunne realisere viktige fellestiltak i året som kommer 2011/2012. Disse kommer i tillegg til 
utviklingsprosessene som hver aktør vil stå for i egen bedrift. Det gjelder både Gaustabanen, 
Vierli Skipark, overtakelse og make over for Austbø Hotell og Morgedal Hotell, realisering 
av Vierlipark i Morgedal samt aktiviteter i regi av Morgedal Utvikling og Norsk Skieventyr. 

4.3.1. Delprosjekt 1 Visuell design og markedsintroduksjon 

Det er to kostnadselementer i arbeidet med å utvikle en helhetlig design og visuell 
Identitet for satsningen. Det første skrittet er å få et helhetlig konsept utarbeidet 
Sammen med profesjonelle designere. Bedriftsnettverket er nå godt i gang med en 
prosess med Norsk Designråd for å få dette både profesjonelt og fremtidsrettet. 
 
Det andre kostnadselementet er å få design og markedskonsept implementert og tatt i bruk i 
alle relevante sammenhenger. Det inkluderer en felles web/interaktiv portal, 
arrangementsoversikter, PR-tiltak og medieoppmerksomhet, visningsturer, profileringstiltak hos 
aktørene i nettverket og overfor publikum/utvalgte målgrupper. 
 
Det søkes  om NOK 500.000,- til arbeidet med implementering og markedsintroduksjon, med 
hovedvekt på tiltak som skal virke for sesongen 2011/2012. 

4.3.2. Delprosjekt 2: Internasjonalt skileikting og arrangementsutvikling 

Det er strategisk viktig for dette arbeidet å markere denne satsningen tydelig i omgivelsene  så 
snart som mulig. 
 
Nettverket ønsker derfor å bygge opp et årlig internasjonalt arrangement i Morgedal der alle 
som er involvert i New School/Free Skiing møtestil et årlig fagarrangement.  
 
I bunnen ligger historien, på det fundamentet skapes et arrangement der utøvere, idretten 
(klubber, forbund, delegerte, arrangører), utstyrsleverandører, skiturismeaktører, sponsorer, 
parkbyggere, skadeforebyggere/sikkerhetsaktører, skifilmere, medierepresentanter, 
etc. møtes.  
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Dette er et viktig tiltak både symbolsk, PR-messig og som en del av 
posisjoneringen. Det er viktig å sette det første tinget allerede til vinteren, og heller 
la dette utvikle seg i årene som kommer. Kan kombineres med test og demoaktiviteter på Vierli 
og Gaustatoppen.  
 
Det søkes om NOK 600.000,- til dette arbeidet. Det vil parallelt bli arbeidet med andre inntekter 
fra sponsorer og andre partnere til dette tiltaket. 

4.3.3. Delprosjekt 3: Sondreløypa 

Status for arbeidet med denne traseen er at den ansees som halvferdig det mangler uthugging i 
Kastedalskotet, og det må ferdigstilles avtaler med grunneiere og andre involverte.  Målet er å 
få en første trasé klar til sesongen (nov. 2011) og at hele Sondreløypa blir utformet og 
tilrettelagt på en slik måte at den kan inngå i aktiviteter og profilerende arrangementer som 
bygges opp i årene som kommer. 
Det søkes om NOK 700.000,- til denne ferdigstillingen av løype og annen nødvendig 
tilrettelegging. 
 

4.3.4. Delprosjekt 4:New School/Free Skiing utstilling i Norsk 
Skieventyr/Skimuseet 

New School - satsningen skal framstå som helhetlig og vise sammenhengen i 
utviklingen av skileik fra 1800-tallet og inn i skileikens framtid. 
 
Det er behov for å prosjektere og bygge opp en slik utstilling, herunder tilpasse film til kinoen, 
integrering av et interaktivt visningskonsept for skifilm. 
 
 I dagens mediebilde kan man vise realtime skikjøring og følge utøvernes aktivitet i for 
eksempel i Vierliparken og på Gaustatoppen. 
 
Det søkes om NOK 400.000,- til å utvikle en slik presentasjon av The New School of 
Skiing. 

4.3.5. Delprosjekt 5: Opplæringssenter for New School disiplinene 

Alle aktørene i nettverket er opptatt av mulighetene som ligger i å kunne satse på opplæring 
både av New School instruktører, parkbyggere, arrangørkompetanse, ski-guider for frikjøring, 
sikkerhetskurs, etc. 
 
Dette berører mange aspekter, både trener/instruktørutdanning, sertifisering, 
sikkerhetsopplæring, NORTIND Fjellguider. 
 
Se på mulig samarbeid med friluftslivslinja på Høgskolen i Telemark.  
 
Det er behov for å kunne se på et helhetlig konsept for en form for Opplæringssenter 
som kan spille både på den kompetanse og de initiativene som er under utvikling i 
Telemark. 
 
Det søker som NOK 300.000,- til et forprosjekt for et slikt Opplæringssenter 

 



TELEMARK UTVIKLINGSFOND 
TUF 

 

Saksliste Styremøte 26.04.2011 Side 11 av 28 
 

4.4. Vurdering av søknaden 

Søkeren ber om totalt kr  2.500.000,- fordelt på fem prosjektpakker. De fem underprosjektene 
henger tett sammen og danner en helhet i søknaden som gjør at dette er et prosjekt som kan 
være med på å videreutvikle Telemark som attraksjonsfylke. 

Prosjektet New School of Telemark Skiing vil være en spydspiss i profileringen av Telemark 
sammen med søknaden om å få Telemark inn som skigren  til OL i 2018. Disse prosjektene kan 
være med på å gi oss tilstrekkelig internasjonal oppmerksomhet samtidig som det vil danne 
grunnlaget for nasjonal og regionalt markedsarbeid. 

Etter leders syn trenger alle underprosjektene en del mer detalj planlegging, dette skriver også 
søkeren selv som en kommentar. Dette bør ikke være til hinder for at styret i TUF vedtar å 
støtte dette prosjektet som helhet. Da delvis som tilskudd samt forskudd der andre aktører kan 
bli med som en del av finansiering.  

TUF bør imidlertid godta konseptet som helhet og garantere for at søknaden vil bli innvilget i sin 
helhet, men med mulighet for at andre aktører blir med i en finansieringsgruppe. 

Det vil bli arbeidet videre med å få med andre aktører til finansiering av prosjektene, herunder 
spillemidler til idrettsanlegg, tilskudd friluftstiltak, andre aktører. 

Prosjektene  bør kunne gå over i driftsfase med store mulighet til å skape nye arbeidsplasser og 
bli bedriftsøkonomiske sunne foretak. 

4.5. Forslag til vedtak 

Styret er positiv til prosjektet og vil garantere for at hele søknadsbeløpet kr 2.500.000,- vil bli gitt 
til søker Bedriftsnettverket New School of Skiing, Telemark. 

TUF vil imidlertid arbeide aktivt for at andre aktører blir med i den totale finansieringen av 
prosjektet. Der andre aktører blir med vil andelen som TUF skal dekke bli redusert tilsvarende. 

Er det utbetalt midler til prosjektet og disse skal finansieres av andre aktører skal 
forskuddsbeløpet betales tilbake til TUF. 

Prosjektet må legge frem en mer detaljert prosjektplan med likviditetsplan. Detaljene i dette 
avgjøres av leder av TUF. 

Finansiering av de fem  delprosjektene. 

Prosjekt 1 Visuell design og markedsintroduksjon: 

Prosjektet søker om kr 500.000,-. Finansieres med allerede avsatte midler til markedsføring i 
Telemark. Trekkes av det tidligere avsatte  beløpet på  kr 2.000.000,-. 

Prosjekt 2 : Internasjonalt skileikting og arrangementsutvikling: 

Prosjektet søker om kr 600.000,-. Finansieres med allerede avsatte midler til markedsføring i 
Telemark. Trekkes av det tidligere avsatte  beløpet på  kr 2.000.000,-. 

Prosjekt 3 : Sondreløypa: 

Prosjektet søker om kr 700.000,-. Finansieres som egen bevilgning, dels som forskudd. 
Prosjektet bør finansieres i samarbeid med bl.a. spillemidler. 
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Prosjekt 4 : New School/Free Skiing utstilling i Norsk Skieventyr/Skimuseet: 

Prosjektet søker om kr 400.000,-. Finansieres som egen bevilgning, det bør søkes etter andre 
finansieringskilder i tilegg. Da vil bevilget beløp bli sett på som forskudd. 

Prosjekt 5 : Opplæringssenter for New School disiplinene: 

Prosjektet søker om kr 300.000,-. Finansieres som egen bevilgning 

4.6. Styrets vedtak 

Vedtar i henhold til forslag, må legges frem detaljerte planer 

5. SAK 11/2011 TELEMARK SOM OL ØVELSE I 2018 

5.1. Bakgrunn  
World Cup/VM Telemark 2011 
Siden oppstarten i 2004 har Fjellguten Skilag, som arrangør av 7 World Cup-renn og ett 
Verdensmesterskap i Telemarkkjøring, hatt hovedfokus på markedsføring av Rjukan som 
skidestinasjon og Telemark som skisportens vugge. I 2005 satte arrangøren seg 3 mål:  

1) Sikre TV-dekning fra World Cup-arrangementet, 
 2) Bli tildelt VM Telemark og  
3) Komme på den alpine World Cup-kalenderen. 

Strategien var: 
1) Å gjennomføre teknisk gode arrangementer for å skape tilstrekkelig interesse i 

                   Norges Skiforbund (NSF). 
 2) Gjennom NSF øve trykk på NRK for å skaffe sendeflate 
 3) Bruke den økte markedsverdien til å løfte arrangementet opp mot VM-nivå 
4) Gjennomføre et VM Telemark minst på et alpint World Cup-nivå. 

 
I mai 2009 tildelte Det internasjonale skiforbundet (FIS) VM Telemark 2011 til Norges 
Skiforbund, som igjen ga oppgaven til Fjellguten Skilag. 
 
VM-arrangøren satte seg 4 hovedmål:  

1. 5000 tilskuere på 3 renndager. 
2. “Best ever” for deltakere, publikum, sponsorer, gjester, arrangør. 
3. Bidra til å tilrettelegge Gaustaområdet som arrangementsarena. 
4. Styrke markedsføringen av Rjukan som skidestinasjon/Telemark som skisportens vugge. 

Mesterskapet ble gjennomført 15.-19. mars 2011 og er siden blitt karakterisert som “det 
besteTelemark-VM gjennom tidene”. NSF har signalisert at de vurderer å sende andre World 
Cup- arrangører i Norge til Rjukan på studietur for å se hvordan Fjellguten Skilag kombinerer 
Sport, Kultur, Folkefest og Historie rundt hele gjennomføringen av arrangementet. 

NRK TV hadde ca 45 min sending fra World Cup Telemark på Rjukan for første gang i 2007, og 
har siden hatt sendinger hvert år. I 2009 og 2010 ble det i tillegg vist ca 4 min i 160 land world 
wide gjennom World Sport Magazine. Eurosport 2 sendte 3 timer direkte og 35 min forskutt fra  
årets VM, for første gang i Eurosports historie, mens NRK streamet 3 timer på nrk.no og sendte 
1 t og 7 min på NRK1 i Sportslørdag 19. mars. 
 
“Telemark” var gjennomgangstema for VM i mars, både i forhold til kultur/seremonier og   
gjennom et eget merkevarebyggingsseminar, som ble gjennomført av VM-arrangøren i 
samarbeid med Telemark fylkeskommune. Inkludert i seminaret var et internasjonalt seminar 
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med tittelen “The future of Telemark skiing – to be Olympic?”, som også hadde deltakelse fra 
de 15 VM- nasjonene samt en større delegasjon fra Norges Skiforbund. 

 
En rød tråd i seminarene var koblingen mellom merkevaren Telemark og ski, Telemark og 
Sondre Nordheim, Telemark og Telemarkkjøring.  
 
Konklusjonen etter et vellykket VM var at Telemark som egen sportsgren  må ha som 
målsetting å bli olympisk idrett i 2018.  

5.2. Forprosjektets mål 

Målet til forprosjektet er å skape en forankring for å starte et hovedprosjekt mot å få Telemark-
sporten inn som eget program i Olympiske leker 2018. 

Det søkes om totalt kr 250.000,- til dette formålet. Forprosjektet vil bli ledet av de personene 
som sto bak et vellykket VM arrangement og styrt gjennom Rjukan Næringsutvikling. 

Forprosjektet er delt opp i flere aktiviteter med egen aktivitetsplan:  

 

5.3. Vurdering av prosjektet 

Etter et vellykket VM og et prikkfritt arrangert seminar vil det være fornuftig av TUF å støtte et 
prosjekt som har til formål å få Telemark som egen olympisk øvelse. 

Det vil gi en uant mulighet til å profilere Telemark som navn over en lang periode.  Profileringen 
vil vi få både nasjonalt og internasjonalt oppmerksomhet. 

Telemark som skigren er en liten sport som etter en direkte  markedsmessige vurdering 
vanskelig lar seg forsvare å støtte.  Prosjektet vil i forhold til Telemarksnavnet bli så profilert at 
dette i seg selv vil kunne få store markedsmessige verdier. Derfor er det av stor interesse for 
TUF å bli med i dette prosjektet, samt bli en stor aktør i hovedprosjektet mot Olympiske leker i 
2018. 

 

Dette avhenger selvsagt av at det blir satt opp et hovedprosjekt med stor profesjonalitet og med 
klare mål.  Det blir forprosjektets oppgave å vise dette. 
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Ved å gi støtte til forprosjektet signaliserer TUF at de også vil være med på hele 
prosjektperioden frem til en avgjørelse mot at programmet er tatt inn som olympisk aktivitet i 
2018 eller at avgjørelsen om dette blir tatt i 2018. 

TUF vil måtte arbeide sammen med andre aktører for en fornuftig finansiering av et 
hovedprosjekt. 

5.4. Forslag til vedtak 

Styret godkjenner søknaden om støtte til forprosjektet Telemark som olympisk øvelse            
med kr 250.000,-.  

 Leder i TUF skal ha en tett dialog med prosjektledelsen for å sikre nødvendig fremdrift i 
prosjektet. 

5.5. Styrets vedtak 

Styret godkjenner søknaden om støtte til forprosjektet Telemark som olympisk øvelse            
med kr 250.000,-.  

Daglig leder i TUF skal ha en tett dialog med prosjektledelsen for å sikre nødvendig fremdrift i 
prosjektet 

6. SAK 12/2011 SØKNAD FRA SKREOSEN EIENDOM AS 

6.1. Sammendrag 

Skreosen Eiendom AS søker om etableringsstøtte for opprettelse av egen bedrift i Fyresdal. 
Bedriften er en fortsettelse av firmaet Lek & Sikkerhet som var lokalisert i de samme lokalene. 
Lek & Sikkerhet  har lagt ned sin produksjon etter at de ble en del av et internasjonalt konsern 
og der produkt serien ikke passet inn i produkt porteføljen. 

Det skal utarbeides egne produkter tilpasset barns lek og aktivitetsbehov. 

Firmaet er lokalisert i Fyresdal, men tett på grensen til både Tokke og Kviteseid. Det er forventet 
at firmaet vil ansette nødvendige personell fra alle tre kommuner. 

Etableringen av bedriften som vil kunne sysselsette inntil 15 personer i løpet av en 
fireårsperiode vil bygge opp under etablering og bosettingsprosjekter i Fyresdal. 

Det søkes om inntil kr 1.500.000,- i støtte fordelt på Innovasjon Norge, Telemark Utviklingsfond 
og Fyresdal Kommune. 

6.1.1. Søknad om etableringsstøtte 

Prosjektet er satt i gang med assistanse fra Innovasjon Norge og har arbeidstittel AKTIV Lek. 
Det planlegges å utvikle en ny serie med lekeplassutstyr i trematerialer og arbeidet med 
designere for å utvikle produkter er i gang. Planen er å starte opp i lokalene på Skreosen i løpet 
av september måned. For å få til dette forutsetter det en rask behandling av søknaden. Vi viser 
for øvrig til vedlagte prospekt for mer utfyllende informasjon. 
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6.1.2. Organisering 

Alle funksjoner som innkjøp, produksjon, distribusjon, økonomi og ordrekontor vil legges til det 
eksisterende anlegget, og det budsjetteres med ca. 15 personer ved full drift. Bedriften 
disponerer en produksjonsbygning på 1100 kvm med maskiner og utstyr samt et lagertelt på 
600 kvm. Det forutsetter imidlertid at det settes opp et nytt bygg på plassen for de administrative 
funksjonene i løpet av 2 år. 

6.1.3. Omsetning 

I løpet av en 5 års periode budsjetteres det med en omsetning på kr. 30 mill. pr. år i 
utsalgspriser, nettoomsetningen vil ligge på ca 20 mill., med dette vil man være en av 2 større 
produsenter i Norge innen dette produktområdet. Produktsmessig vil disse bedriftene ha ulike 
produkter hvor vi vil være tre basert, mens den andre produsenten er aluminiums basert og med 
det innrettet mot et mye mer urbant marked. I Norge har tre basert lekeplassutstyr dominert 
salget, samt at det finnes et marked for denne type produkter i Sverige og Danmark. I Frankrike, 
Tyskland, Østerrike og Sveits er det store markeder for treprodukter, men er ikke tatt med i 
planene i denne omgang. Etter nedleggelsen av Lek & Sikkerhets produksjon finnes det ingen 
profesjonelle produsenter av tre basert lekeplassutstyr i Norge. 

6.1.4. Profil 

Det er et ønske å ha en sosial profil på bedriften med et tett samarbeid med kommunen og 
NAV.  I den grad et samarbeid også kan innbefatte Lysfabrikken, enten ved integrering av 
ansatte eller til monteringsarbeid vil vi se det som en stor fordel. 
 
Vi velger denne retningen fordi det vil være viktig å vise samfunnsansvar i det marked vi 
arbeider mot og passer bra sammen med produkter rettet mot sosial- og motorisk trening av 
barn. Erfaringsmessig vil det ikke gi billigere arbeidskraft, men gir en positiv profilering i 
markedet. 
På alle områder skal vi ha en ansvarsfull og troverdig profil. Dette skal vises aktivt i 
produktutvalg, miljøforhold og overfor ansatte. 

6.1.5. Miljø 

I tråd med bedriftens profil vil miljøaspektet være viktig. Vi arbeider nå mot Kebony 
(www.kebony.no) i Porsgrunn som har utviklet en behandlingsmåte av trematerialer som er helt 
giftfri og gjør furumaterialer like motstandsdyktig som tropisk trevirke.  Vi får med dette et unikt 
produkt som gir store fordeler fremfor dagens alternativer. Dimensjoner med store volumer vil bli 
behandlet etter produksjon ved fabrikken, mens mindre sentrale dimensjoner vil kjøpes ferdig 
hos Kebony og behandles i ettertid. 

6.1.6. Produkter 

Produktspektret retter seg primært mot barnehager og boligområder og på dette området skal vi 
ha et komplett utvalg av lekeplassutstyr. Skoler og aktivitetsområder vil være viktige, men det er 
ikke noe mål å bli komplett på dette området. Det vil legges stor vekt på design og innovasjon 
for å distansere oss noe fra de mer tradisjonelle produsentene, mens funksjonene nødvendigvis 
vil bli de samme. 
 
Alt utstyr skal tilfredsstille gjeldende forskrifter med god margin, og ha en levetid på minimum 20 
år. Produktene vil være moduloppbygget slik at det er mulig å ha en industriell produksjon av 
komponenter som så settes sammen i ulike kombinasjoner og gir et stort utvalg av ferdige 
produkter. 
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6.1.7. Kostnader Produktutvikling og prototypebygging 

Produktutvikling og prototypebygging 
Designerhonorarer       kr.    500.000.- 
Prototypebygging materialer og arbeidskraft, lokaler  kr.   320.000.- 
Tegning av arbeidstegninger      kr.    125.000.- 
Tegning monteringsanvisninger     kr.    180.000.- 
Produksjon av monteringsanvisninger    kr.    120.000.- 
Kjøring og tidsforbruk som egeninnsats    kr.      65.000.- 
Sertifisering og godkjenning av produkter    kr.    105.000.- 
     Sum     Kr.1.415.000.- 
Utvikling av markedsføringsmateriell/Internettsider  
Utvikling av markedsføringsmateriell og internettsider  kr.     650.000.- 
PR aktiviteter og utvikling       kr.     250.000.- 
Distribusjon av materiell      kr.     350.000.- 
     Sum    Kr. 1.250.000.- 
Etablering av organisasjon 
Ansettelser, kontorutstyr etc.      kr.     200.000.- 
Opplæring av ansatte kurs og reising,     kr.       70.000.- 
Internopplæring nyansatte interne/eksterne personer  kr.     180.000.- 
Egeninnsats i form av arbeidskraft, kjøring ved  
etablering og ansettelser      kr.      85.000.- 
Testproduksjon, økt vrakprosent     kr.     300.000.- 
     Sum    Kr.     835.000.- 
 
 
Totale produkt og etableringskostnader                kr. 3.500.000.- 
 

6.1.8. Driftsbudsjett fem år 

Alle tall i tusen: 

Tekst 2011 2012 2013 2014 2015 

Salgsinntekter       325     7.800    13.650 16.250 20.150 

Produksjonskostnader        450      6.000     9.450 11.000 13.800 

Andre Admin kostnader     2.710      2.700      2.630    2.820    3.240 

Resultat    -2.835       -900      1.520    2.380    3.060   
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6.2. Uttalelse fra Innovasjon Norge og Fyresdal kommune 

Fyresdal kommune har bevilget kr 400.000,-. Fra Innovasjon Norge er det en innstilling på kr 
500.000-, bevilgningen blir avklart på møte i mnd skifte april-maI. 

6.3. Vurdering av søknaden 

Søknaden er utarbeidet på en troverdig måte. Innovasjon Norge har vært med på prosessen.  
Det har vært et felles møte mellom Innovasjon Norge, næringssjefen i Fyresdal og leder for 
TUF. 

Det var felles oppfattning at dette var et godt formål og en gjennomarbeidet søknad. 

Det har vært brukt egne konsulenter gjennom Innovasjon Norge og det er spesielt tatt hensyn til 
miljøvennlige produkter herunder norsk tre. 

Området der fabrikken ligger er i grenseområde mellom Fyresdal, Tokke og Kviteseid. Det vil 
være positivt for bosettingen i området dersom bedriften blir etablert. Prosjektet bør således ha 
en regional effekt på en positiv befolkningsstruktur. 

Fyresdal er aktive med hensyn til å øke bosettingen i sin kommune, disse arbeidsplassen vil 
bidra positivt i en slik utvikling. 

Fondets formål blir fulgt ved en tildeling slik det søkes om. En må likevel ha det klart at en 
bevilgning til oppstart av Aktiv lek ikke kan skape presedens til tilsvarende søknader fra andre 
regioner.  

Det som gjør dette spesielt verdifullt er næringsutvikling i kombinasjon med aktiviteter fra 
Fyresdal kommune for å skape tilflytting og derigjennom økt bosetting. 

Fyresdal Kommune er ikke noen utpreget turistkommune, men satser på utvikling ved å ta i bruk 
andre virkemidler. Dette bør være positivt i forhold til det ansvaret TUF er satt til å følge opp. 

6.4. Forslag til vedtak 

Styret vedtar å støtte prosjektet med kr600-000 (beløpet settes inn etter avgjørelser fra andre 
samarbeidspartnere). Det er en forutsetning at oppstartkostnader og andre finansieringskilder 
følger den fremlagte planen. 

6.5. Vedtak i styret 

Saken utsettes med tanke på å innhente flere opplysninger om den økonomiske driften og 
fremtidig lønnsomhet, samt behandling i styret for Innovasjon Norge. 
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7. SAK 13/2011 STØTTE TIL MIDT-TELEMARKRÅDET 

7.1. Sammendrag 

Midt-Telemarkrådet søker om driftstilskudd på kr 2,67 mil i årlige tilskudd. De forutsetter at det 
årlige tilskuddet blir indeksregulert. 

7.2. Bakgrunnen for søknaden 

Midt-Telemarkrådet har fått reduserte bevilginger fra de respektive kommunene.  

For 2011 har Midt-Telemarkrådet en budsjettramme på kr 37.812 mil. 

I søknaden er det presisert at i vedtak om å støtte Vest Telemark med egen bevilgning på 2.67 
mil så må en trekke den konklusjon at hele fylket må få like vilkår i arbeidet med 
næringsutvikling og regional utvikling med bakgrunn i de lokale forutsetning hver region har. 

De påpeker at kommunene i Midt-Telemark aldri har fått statlige omstillingsfond og at de heller 
ikke har kraftfond til å finansiere utviklingsarbeid med. 

De har allikevel en stor vilje til å drive lokal næringsutvikling med trange kommunale budsjetter. 
For 2011 er det redusert bevilgninger med 3,7 mil til å drive næringsarbeidet med. 

Midt –Telemarkrådet referer direkte til vedtektene for TUF $ 2 siste setning for å underbygge sin 
søknad. 

7.3. Vurdering 

Styret i TUF har ikke  bevilget noe til næringsarbeid for noen regioner. At det blir overført midler 
til regionsamarbeid innen kraftkommune er fastsatt i vedtekter som er forhandlet frem. Dette er 
således ikke noe styret i TUF har forhandlet frem eller bevilget. 

Det vil være uheldig og hemmende for TUF å bevilge til direkte næringsarbeid utenom det som 
vedtektene fastsetter. 

En kan heller ikke se at en slik bevilgning har grunnlag i vedtekter eller strategiplan for styret. 

7.4. Forslag til vedtak 

Styret kan ikke imøtekomme søknaden fra Midt-Telemarkrådet om støtte til direkte 
næringsarbeid.  

7.5. Vedtak i styret 

Styret kan ikke imøtekomme søknaden fra Midt-Telemarkrådet om støtte til direkte 
næringsarbeid 
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8. SAK 14/2011 SØKNAD FRA FOYN FORLAG 

8.1. Sammendrag 

Foyn Forlag søker om støtte på kr 600.000,- fra TUF for å utgi bind V av Norske Gardsbruk 
Telemarksbøkene. 

8.1.1. Hovedpunkter fra søknaden 

To stikkord bør påpekes ved dette bokverket som skiller det fra andre store bokprosjekter i 
Telemark: størrelsen og spredningen. Norske Gardsbruk, Telemarksbøkene startet rundt 1994, 
og det planlagte prosjektet ble avsluttet i 2006. Da hadde det kostet rundt 14 mill, kroner å 
produsere bindene I-IV. Da er ikke betydelig dugnadsinnsats fra en rekke aktører medregnet 
den andre faktoren som skiller disse bøkene fra alle andre Telemarksbøker er spredningen av 
bøkene. Selv om bøkene er meget kostbare, finner man dem over hele fylket. Norske 
Gardsbruk, Telemarksbøkene er altså ikke noe tilfeldig bokprosjekt. Det er bokprosjektet for alle 
som vil gjøre seg kjent i Telemark utover sin lille grend. 
 
Den viktigste ideen, den gang som nå, var ikke artiklene, men at folk både kunne bli kjent i sitt 
eget nærområde, men også bli godt kjent på tvers av alle kommunegrensene. En tinndøl skulle 
kunne lese både om Tinn, men også om folk, bønder og levekår f.eks. i Nome, Nissedal eller 
Porsgrunn - og motsatt. Derfor la vi også ved utgivelsen av andreutgaven stor vekt på å bruke 
gode, lokale forfattere, gode oversiktskart over kommunene og vekt på gode bilder. 
 
Hensikten med å utgi bind V er todelt. Når bøkene brukes mye som oppslagsverk, er det viktig 
at de både er oppdatert, og spesielt, at det som står er riktig. Når det gjelder bind I, som kom ut i 
1997, har boken mange svakheter med gardsomtalene. Dette var første boken. Ved å skrive 
alle gardsomtalene på nytt med fulle oppdateringer om både drift, bygninger og familie, ville vi 
styrke påliteligheten til hele bokverket. Men når vi først var i gang med å oppdatere 
gardsomtaler for de fire første kommunene i et bind V, kunne vi like gjerne ta med 
oppdateringer og rettinger fra de øvrige kommunene i samme boken. 
 

8.1.2. Planlagt finansiering fra søker 

Prosjektet styres nå ut fra en kostnadsramme på 2 280 000 kroner. 
Hvis tilskuddet fra Telemark Utviklingsfond går i orden, vil finansieringen arte seg som følger: 
 
 Egenandel   Kr 1.250.000,- 
 Telemark Fylke      Kr    200.000.- 
 Telemark Utviklingsfond             Kr    600.000,- 
  Bamle Kommune          Kr      40.000,- 
 Drangedal Kommune                 Kr    100.000,- 
 Fyresdal og fellesfondet             Kr     90.000,- 

8.2. Vurdering av søknaden 

Foyn Forlag er et privat selskap som tidligere har søkt om og fått støtte fra Fylkeskommunen. 
For 2009 ble det tildelt kr 200.000,- fra posten regionale utviklingsmidler. 

Den gang ble det opplyst fra søker at hele prosjektet var finansiert ferdig. Da var prosjektet 
kostnadsberegnet til kr 2.070.000. Nå er dette økt til  kr 2.280.000,-. I forhold til den opprinnelige 
søknaden ble det opplyst i mail den 29.06. 2010  at 75 % av kostnadene da var dekket inn. 
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Telemark Fylkeskommune har betalt ut kr 150.000,- av de bevilgede kr 200.000. 

Dette er bind V i denne serien, ved å gi støtte til denne typen prosjekter kan TUF fort komme 
opp i en rekke tilsvarende prosjektsøknader som en vanskelig kan finne støtte i vedtektene for 
TUF. 

8.3. Forslag til vedtak 

Styret vedtar å ikke innvilge noen støtte til prosjekt. Styret ser ikke at dette faller inn 
under formålet for fondet.  
 

8.4. Vedtak i styret 

Styret vedtar å ikke innvilge noen støtte til prosjekt. Styret ser ikke at dette faller inn under 
formålet for fondet 

9. SAK 15/2011  SØKNAD FRA DYRSKUN  OM STØTTE 
TIL BEVARING AV TELEMARKSKYRA 

9.1. Sammendrag 

Det er satt ned en prosjektgruppe med Dyrskun Arrangement som sekretariat for å gjennomføre 
et forprosjekt med formål å bevare Telemarksfeet som egen rase. De søker om støtte til et 
forprosjekt med kr 280.000,- 

9.1.1. Bakgrunn 

Tallet på Telemarksfe har de siste årene gått dramatisk tilbake. Sekv om rasen har egen 
avlsorganisasjon og en tid har hatt eget meieri, er rasen og tradisjonen rundt den alvorlig truet. 

9.1.2. Mål 

Hovedmålet er bevaring og næringsmessig bruk av telemarksku slik at kua som gammel 
stedegen rase kan overleve og være et symbol for regionen. 

Det er en total næringsutvikling som er målet. Herunder: 
 

- historisk, stedegen og autentisk rase. 
- tilpassa driftsmåte (eks, seterdrift, utmarks/fjellbeite, dyrevelferd). 
- integrasjon og stell/innverknad på kulturlandskap – visuelt og velstelt. 
- produkt basert på historiske oppskrifter – kombinert med ny produktutvikling. 
- sterk lokal og regional markedsføring, salg og distribusjon gjennom dagligvare, 

reiselivsbedrifter/storhusholdning og gardsutsalg. 
- framtredende på messer og aktiv i presse og ukeblad. 
- telemarkskua skal væra synlig i beitelandskapet i Telemark 
- telemarkskua skal være it symbol og medvirke til god regionprofilering  
- gjennom aktivt dyrehold, produksjon og salg skape entusiasme, kreativitet og 

stolthet blant husdyrprodusentene, bønder for øvrig  og folk flest i området. 
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9.1.3. Organisering 

Gjennom et forprosjekt ønsker styringsgruppa å arbeide for noen strakstiltak med tanke 
på å stabilisere tallet på Telemarksfe og å etablere en stiftelse som kan være sentral i 
utviklingsarbeidet med Telemarksfe. 

9.1.4. Budsjett for forprosjektet 

 Styringsgruppa, 6 møter   kr  35.000 
 Prosjektleiing og administrasjon   ”  150.000 
 Prosjektarbeid      ”  300.000 
 Innleid spesialkompetanse (juss m.m.)          ”   50.000 
 Reisekostnader    ”    50.000 
 Div.      ”    15.000 
      Sum   kr   600.000 
 

9.1.5. Finansieringsplan: 

Det er planlagt følgende finansiering: 
 
 Telemark utviklingsfond   kr   280.000 
 Innovasjon Noreg/FMLA   ”    190.000 
 Landslaget for Telemarksfe   ”      50.000 
 Telemark landbruksselskap   ”      30.000 
 Dyrskun Arrangement AS, eigeninnsats ”      30.000 
 
      Sum     kr 600.000 
 

9.2. Vurdering av søknaden 

Det er klart at Teleamrksfeet er truet som rase. 

Grunnen til dette må være et det ikke er økonomisk lønnsomt å drive med produksjon ved hjelp 
av denne rasen.  

Det må da kunne stilles spørsmål ved om det vil være mulig gjennom slike prosjekter å stoppe 
denne tilbakegangen. Dette er et forprosjekt som har et klart mål om å etablere en stiftelse med 
tilstrekkelig kapital til å drive arbeidet videre. 

Det er vanskelig å se at en stiftelse som dette kan drive økonomisk basert på egen inntjening. 
Dette vil måtte medfører et behov for årlig støtte fremover.  

Det vil ikke være formålstjenlig for TUF å støtte prosjekter som ikke klart kan vise at de vil være 
i stand til å stå på eget forretningsmessig fundament i fremtiden. 

Telemarkskyra som en del av et konsept med tanke på å promotere Telemark kan være et 
fornuftig prosjekt. Da bør en imidlertid vurdere dette i samarbeid med de lokale produsentene 
og i tilfelle vurdere å gi driftsstøtte direkte til produsentene. 
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9.3. Forslag til vedtak 

Styret vedtar å ikke gi økonomisk støtte til dette prosjektet, om det senere skal bli aktuelt med 
en støtte så vil det kreve bedre dokumentasjon på hvordan en stiftelse kan drive økonomisk 
lønnsomt i et langsiktig perspektiv. 

9.4. Vedtak i styret 

Styret vedtar å ikke gi økonomisk støtte til dette prosjektet. 
 

10. SAK 16/2011  SØKNAD OM STØTTE TIL Å UTGI 
TELEMARKS HISTORIE I BOK FORM 

10.1. Sammendrag 

Høgskolen i Telemark (HiT) søker Telemark Utviklingsfond om ei tilsagn på kr 5.000.000,-  til 
planlegging, gjennomføring og utgivelse av bokverket Telemarks historie i tre illustrerte bind på 
til sammen om lag 1200 sider.  
 
Kostnadene for planlegging, gjennomføring og trykking av 4000 eksemplar av bokverket er  
Budsjettert til kr 12.325.000,-. 

10.1.1. Bakgrunn 

De fleste fylkeskommunene i Norge har gitt ut, eller er i ferd med å gi ut bokverk som dekker 
den samla historia til hele eller deler av fylket. I alle de aktuelle historieverkene er 
fylkeskommunen den største økonomiske bidragsyteren.   
 
I  fire år har det vært gjennomført et forprosjekt med formål å utgi egetb okverk om Telemarks 
historie.  Initiativet kom fra fagmiljøet ved Institutt for kultur- og humanistiske fag ved HiTs 
Avdeling for allmennvitskaplege fag. 
 
Høsten 2009 ga hovedutvagetl for kultur og identitet i fylkeskommunen ei bevilgning på kr 
200.000,- til gjennomføring av forprosjektet.  
 

10.1.2. Organisering 

Det er HiT og Telemark fylkeskommune som skal være prosjekteiereog prosjektansvarlige. 
Prosjektet er forankret i inngått  Partnerskapsavtale mellom HiT og Telemark fylkeskommune. 
Prosjektet skal organiseres fra  HiTs Institutt for kultur- og humanistiske fag, Avdeling for 
allmennvitenskaplige fag. 

10.1.3. Styringsgruppe 

Det er opprettet følgende styringsgruppe: 

Leder Lars Bjådal,Telemark Fylkeskommune med Frode Liungh som vara. 
Geir Berget Nordtveit, Telemark Fylkeskommune med  Steinar Finsrud som vara. 
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Arild Hovland, Høgskolen i Telemark med Erik Aarnes som vara. 
Mette Kammen, Høgskolen i Telemark med Kristine Langerød som vara. 
 
 

10.1.4. Prosjektgruppe - Redaksjonsutvalg 

 

Olav Rovde, professor/historiker ved Høgskolen i Telemark vart utnemnd til 
prosjektledr for redaksjonsutvalget.  
Redaksjonsutvalet er  sett slik saman: 
 
Nils Ivar Agøy, Ellen Schrumpf og Olav Rovde, alle frå Høgskolen i Telemark 
Øystein Rian frå Universitetet i Oslo 
Ingvar Skobba frå Telemark Historielag 
 

10.1.5. Kostnadsoverslag 

Kostnadsoverslaget er satt opp på bakgrunn av tilsvarende utgivelser i andre fylker, sammen 
med egne vurderinger. 

Forfatterhonorar      5.090.000,   
Prosjektsekretær i ½ stilling i fire år    1.500.000, 
Prosjektkontor og administrative tjenester i fire år     360.000, 
Arkivarbeid           520.000,  
Møte/reiseutgifter (redaksjons- og referansegruppa)   1.120.000, 
Produksjon/trykking av 4000 band (12000 bøker)  1.730.000, 
Redaksjonsutgifter, forlagskostnader       480.000, 
Bilderedaksjon          775.000, 
Bildekjøp          500.000, 
Markedsføring          250.000, 
Sum kostnadsoverslag             12.325.000,- 

10.1.6. Finansieringsplan 

Finansiering 
Telemark Interkommunale Næringsfond    2.500.000,   innvilga 
Telemark Utviklingsfond     5.000.000,   søknad 
Høgskolen i Telemark. Kontor og adm. tjenester     360.000,   innvilga 
Høgskolen i Telemark. Betalt forskingstid      700.000,   innvilga 
Muséa i Telemark (Framskaffing av bilde, foto mm)      165.000,  
Tilskudd frå Telemark Historielag       100.000,  innvilga 
Tilskudd frå fond og private bedrifter    2.500.000,- 
Boksalg       1.000.000,- 
Sum finansiering             12.325.000,-  
 
Prosjektet vil ikke la seg gjennomfør uten en betydelig del med offentlig finansiering. 
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10.1.7. Andre opplysninger 

Det er tenkt å gi ut gratis 1.000 eksemplarer til kommuner, bibliotek, grunnskoler og 
videregående skoler i hele Telemark. 

10.2. Vurdering av søknaden 

Det vil uten tvil være av stor betydning for Telemark å ha samlet historien i et eget bokverk. 
Etter de opplysninger som er fremkommet er Telemark et av svært få fylke som ikke har utgitt 
sin historie. 

Tidspunktet for utgivelsen bør også være riktig, spesielt med tanke på arbeidet som nå er i gang 
mot  Unesco i forhold til Tinn og Notodden. 

Usikkerheten i prosjektet ligger i kostnadsvurderingene og finansieringen av prosjektet. I 
forholdet til den fremlagte finansieringsplanen er kr 7.500.000- tenkt finansiert gjennom TUF og 
TIN, dette tilsvarer 57% av de kalkulerte kostnadene. I den fremlagte finansieringsplanen er det 
ufinansiert kr 2.500.000,-.  

Det kan være usikkerhet i de kalkulerte kostnadene, dette sammen med det ufinansierte 
beløpet kan det være en risiko at TUF  må ta ansvaret for. 

Det er et betydelig beløp det søkes TUF om, imidlertid vil den samfunnsøkonomiske og 
historiske verdien for Telemark kunne forsvare å finansiere et prosjekt som dette. 

10.3. Forslag til vedtak 

Styret vedtar å innvilge inntil kr 5.000.000,- til dette prosjektet, fordelt over årene 2011,2012 og 
2013. 

Styret forutsetter at prosjektet skaffer rest finansiering gjennom andre kanaler. 

10.4. Vedtak i styret 

Styret vedtar å innvilge inntil kr 5.000.000,- til dette prosjektet, fordelt over årene 2011,2012 og 
2013. 

Styret forutsetter at prosjektet skaffer rest finansiering gjennom andre kanaler. 

11. SAK 17/2011  KUNSTINSTALLASJON UTKIKKSTÅRN 
SELJORD 

11.1. Sammendrag 

Seljord Kommune søker TUF om kr 900.000,- til bygging av kunstinstallasjonen  ”Utkikkstårn” 
på Bjørgeøyane i Seljord.. 

Utkikkstårnet er en del av stedsutviklingsprosjektet ”Seljord og Sogene” som har som hovedmål 
å øke attraksjonskraften samt bygge omdømme. 

Kommunen er inne i siste året i stedsutviklingsprogrammet, der utkikkstårnet er et fyrtårn i det 
totale prosjektet. 
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Bygging av tårnet må skje i 2011, selve byggingen vil skje i perioden august til september som 
er det mest gunstige i forhold til fugleliv som nytter området til hekkeplass. 

Prosjektet skal bidra til at Seljord blir en god plass å bu og drive næring i,samt et sted det skal 
være godt å besøke. 

11.1.1. Tårnet 

Er et byggverk på 16,5 meter med fem etasjer og tre utspring. Tårnet er tegnet av arkitektene 
Sami Rintala og Dagur Eggertsson med Springer/Feste arkitektkontor. 
 
KORO (kunst i offentlige rom) har bevilget 500.000- til dette prosjektet, det er det største 
enkeltbeløp som er utbetalt for 2011. 
 
Tårnet vil bli et signalbygg som vil være et blikkfang og et naturlig stoppunkt for reisende i 
området.  
 

11.1.2. Kostnadsplan 

Omregulering  og planarbeid      80.000- 
Reise og opphold       40.000- 
Detaljprosjekt og oppfølging            160.000- 
Prosjektledelse        60.000- 
Bygging               1.450.000- 
Adkomst      450.000- 
Uforutsette kostnader     260.000- 
Sum Kostnader              2.500.000- 
 

11.1.3. Finansieringsplan 

I forhold til prosjektbeskrivelsen er det noen endringer i finansieringskildene, oppsettet er i 
henhold til informasjon fra prosjektleder i Seljord Kommune. Seljord Kommune har finansiert ca 
4.500.000- totalt i alle prosjektene. 

Seljord Kommune     400.000- 
Seljord Næringslag     100.000- 
KORO                   500.000- 
TUF                               900.000- 
Nordisk kulturfond     600.000- 
Sum Finansiering              2.500.000- 
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11.2. Vurdering av søknaden 

Prosjektet kunstinstallasjonen  ”Utkikkstårn” på Bjørgeøyane i Seljord vil være med på å befeste 
Seljord som et naturlig stoppested for turister samt bygge opp under det gode bosted for 
innbyggerne i Seljord, 

Det vil bli et blikkfang som vil kunne benyttes i markedsføringen av Telemark som helhet.  

Prosjektet vil bygge opp under strategien til TUF ved at det de fire første årene skal skapes et 
ønske om å besøke Telemark og at Telemark er et fylke  det vil være attraktivt å bosette seg i. 

Seljord har i dag flere store arrangement som trekker tusenvis av besøkende hvert år, dette 
prosjektet sammen med andre delprosjekter under paraplyen ”Seljord og Sogene” kan skape en 
ekstra vekst i markedet for enkelt reiser.  

11.3. Forslag til vedtak 

Styret bevilger kr 900.000- til prosjektet  kunstinstallasjonen  ”Utkikkstårn” på Bjørgeøyane i 
Seljord.  

11.4. Vedtak i styret 

Styret bevilger kr 900.000- til prosjektet  kunstinstallasjonen  ”Utkikkstårn” på Bjørgeøyane i 
Seljord 
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12. SAK 18/2011 STYREHONORAR 

12.1. Sammendrag 

I henhold til vedtekter for TUF $ 6 Utgifter til administrasjon m.v. er det fastsatt at ” Fondsstyret 
fastsetter godtgjørelsen til styreleder og det arbeidet som for øvrig er nødvendig”. 

Det er et stort ansvar å sitte i styret for Telemark Utviklingsfond, derfor er det rimelig at alle 
medlemmer i styret honoreres for dette arbeidet og det ansvaret dette utgjør. 

Det vil være naturlig å sammenligne styrearbeidet i Telemark Utviklingsfond med styrearbeid i 
TFK  Eiendom. 

Styrehonorar i TFK Eiendom er fastsatt i egen sak i fylkestinget og vedtatt 10.10.01 sak 
0052/01. 

Det vil være naturlig at honorarsatser følger de til enhver tid gjeldende for TFK Eiendom og at 
endringer iverksettes så snart det er gjort endringer i satser for TFK Eiendom. 

12.2. Satser for styrearbeid 

1.Styrearbeidet i Telemark Utviklingsfond honoreres slik: 
a. Styrets leder honoreres med kr 60.000 pr år. 
b. Styrets øvrige medlemmer honoreres med kr 35.000 pr år. 
c. Styrets varamedlemmer honoreres med kr 6.000 pr år, samt kr 1.500 pr. 

styremøte de faktisk møter på. 
2. Reise, kost og oppholdsutgifter i forbindelse med styrets arbeid dekkes etter 

                    fylkeskommunens regulativ. 
 
3.Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke. 
 
4. For faste medlemmer av styret som i løpet av året har hatt omfattende forfall, kan den  
    øvrige delen av styret avgjøre at honoraret skal reduseres eller helt bortfalle for 
    vedkommende år. 
 

12.3. Forslag til vedtak 

Styrearbeidet i Telemark Utviklingsfond skal honoreres i samsvar med forslag under pkt 12.2. 
Endringer i satsene skal skje når satsene i TFK Eiendom endres. 

Utbetaling i to rater. 

12.4. Vedtak i styret 

Styrearbeidet i Telemark Utviklingsfond skal honoreres i samsvar med forslag under pkt 12.2. 
som er i samsvar med satsene til TFK Eiendom. Endringer i satsene skal skje når satsene i TFK 
Eiendom endres 

Utbetaling i to rater. 
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13. SAK 19/2011 SAKER UNDER ARBEID 

13.1. Sammendrag  

Det har kommet inn noen søknader som det ikke har vært mulig å behandle på en forsvarlig 
måte, disse legges frem som orienteringssaker og vil bli forelagt styret til avgjørelse på neste 
styremøte. 

13.1.1. Søknad fra Olav Høgetveit  

Olav Høgetveit søker om kr 200.000, han ønsker å lage en film med bakgrunn i egen utgitt 
film/fjernsynsserie om Eidsborg Stavkyrkje. Han arbeider med å få finansiert dette. 

Søknaden kom i den første delen av planleggingen, foreløpig er det ikke noen konkrete 
avklaringer om fremdrift eller finansiering. 

13.1.2. Søknad fra Telemarksreiser 

 Telemarkreiser AL søker Telemark Utviklingsfond om tilskudd til felles markedsføring av Telemark for 
2011/2012 på totalt kr 2.000.000. De ønske om at Telemark Utviklingsfond vurderer Telemarkreiser som 
langsiktig samarbeidspartner for felles markedsaktiviteter for Telemark, ved å budsjettere med et fast 
markedsføringstilskudd til Telemarkreiser for dette formålet årlig over en flerårsperiode. 

13.1.3. Søknad fra Telemark Museum 

Telemark Museum søker om årlig støtte på kr 500.000 pr år i en fem års periode. Det er en 
rekke aktiviteter med en total kostnadsramme på kr 2.500.000 over disse fem årene. 

13.1.4. Varslet søknad Bø kommune  

Bo kommune har et stort prosjekt under betegnelsen Bulyst, de har sendt en søknad til 
fylkeskommunen om kr 2.000.000- i støtte. Det er et ønske fra administrasjonen at TUF overtar 
denne søknaden. 

13.1.5. Varslet søknad fra Telemarksbåten 

Wiktoria har hatt store kostnader til vedlekehold, dette ønsker de at TUF skal være med på å 
dekke. 

13.2. Forslag til vedtak 

Styret tar denne informasjonen til orientering, de enkelte sakene vil bli behandlet på ordinært 
styremøte 26.8.2011. 

13.3. Vedtak i styret 

Styret tar denne informasjonen til orientering. De enkelte saker blir lagt frem til styrebehandling 
fortløpende på de ordinære styremøtene. 
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