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1. SAK NR 20 REFERAT FRA STYREMØTE 26.04.2011
1.1.

Forslag til vedtak

Det utsendte referatet godkjennes.

1.2.

Vedtak i styret

Referat fra styremøte 26.45.2011 ble enstemmig godkjent.

2. SAK NR 21 MARKEDSFØRING AV TELEMARK
2.1.

Forslag til vedtak

Styret vedtar at kr 2.000.000- bevilges til Hovedutvalget for næring og det gode bosted i
samsvar med forutsetninger fra budsjettbehandlingen i Telemark fylkesting. Styret forutsetter da
at aktører i Telemark søker hovedutvalget for næring om markedsføringsstøtte for 2011.
Innvilget tilskudd sak nr 10/2011 til New School prosjektet med totalt kr 1.100.000- trekkes fra
årets ordinære bevilgninger.

2.2.

Vurdering av daglig leder

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2011 i Telemark Fylkesting ble det forutsatt at
kr 2.000.000- skulle dekkes inn fra TUF.
Utviklingssjefen og leder i utvalget for næring og det gode bosted hadde forutsett at dette
beløpet skulle utbetales og forvaltes av utvalget.
I styremøte nr 4 den 26.04.2011 vedtok styret i TUF at deler av søknaden fra New School
prosjektet skulle dekkes inn ved bruk av disse midlene. Det var også da en enighet om at de
resterende midlene kr 900.000- skulle fordeles til aktuelle prosjekter fra styret i TUF.
Det kan se ut som det har vært avvikende forståelse av vedtaket og forutsetninger for denne
forståelsen.
Daglig leder ser at forutsetningen fra fylkestinget og vedtak fattet av styret i TUF kan være
motstridene.
Daglig leder er av den oppfatning at styret bør overføre kr 2.000.000- til utvalget for næring og
det gode bosted i samsvar med vedtak fattet på fylkestinget under budsjettbehandlingen for
2011. Videre bør utvalget behandle søknader om markedsføringstilskudd fra aktører i Telemark
utover søknad fra New School prosjektet for 2011.

2.3.

Vedtak i styret

Styret kan ikke imøtekomme denne søknaden. Styret anbefaler Telemarksreiser om å søke
direkte til Telemark fylkeskommune v/hovedutvalget for næring , som har fått tilført 2 MNOK i
frie midler til markedsføring av Telemark. Jfr. TUF-sak 21/2011.
Styret presiserer at dette er en bevilgning som gjelder for 2011.
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3. SAK NR 22 FOLKESTADBYEN FYREDSAL
3.1.

Forslag til vedtak

Styret avslår søknaden om midler til dette prosjektet. Søknaden bør stiles til det ordinære
virkemiddelapparatet i Telemark fylkeskommune

3.2.

Vurdering av daglig leder

Fyresdal kommune søker om kr 1.500.000 til dette prosjektet fordelt over tre år.
Bolystprosjektene er krevende prosjekter å håndtere. Det er viktig at disse prosjektene blir
håndtert og fulgt opp samlet for alle søknader i Telemark.
Det ordinære virkemiddelapparatet i Telemark har den nødvendige erfaring og kompetanse som
skal til for å vurdere de enkelte prosjekter og foreta nødvendige prioriteringer i fylket.
Denne prioriteringen er viktig i henhold til finansiering gjennom KRD midler.
Alle søknader om bolystmidler bør kanaliseres til det ordinære virkemiddelapparatet. Dette vil
medføre at TUF ikke skal bevilge tilskudd direkte til disse prosjektene

3.3.

Sammendrag av søknad prosjekt

Prosjektet har henta bakgrunn fra tidlegare prosjekt: Interreg (BESST)
Hybrisprosjektet og Kvalitetskommuneprogrammet. Og er godt forankra i
kommuneplan.
Prosjektet vil også vere konsekvent på å nytte dialekt for å dyrke lokalt
eigarskap og understreke det særeigne for staden.
Fyresdal kommune er deltakar i Landsbynettverket.
Om lag alt av handel er i eit gamalt sentrum med unikt Landsbypreg. Alt av offentlege
tenester/tilbod er samlokalisera i ny park attmed Folkestadbyen. Alle innbyggarar er innom
i løpet av dagen. Størst vekst i lokal handel i Fylket.
For å vere ein stad/kommune som er liv laga - må vi dyrke oss sjølv og det
som er unikt for Folkestadbyen.
Omland og grender har framleis stor tilflytting, men eit sterkt sentrum er naudsynt. Også for
å tiltrekke seg nye unge innflyttarar som er ute etter livskvalitet i tillegg til kultur og
handelstilbod.

3.4.

Vedtak i styret

Styret avslår søknaden om bevilgninger til dette prosjektet. Søknader om tildeling av disse
midler bør stiles til det ordinære virkemiddelapparatet i Telemark fylkeskommune. Dette vil sikre
en helhetlig behandling av tilsvarende saker.
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4. SAK NR 23 SØKNAD FRA TELEMARKSREISER
4.1.

Forslag til vedtak

Styret kan ikke imøtekomme denne søknaden, styret anmoder Telemarksreiser om å søke
direkte til Telemark fylkeskommune, hovedutvalget for næring.

4.2.

Vurdering av daglig leder

I samsvar med sak 21 bør denne søknaden behandles av hovedutvalget for næring.

4.3.

Sammendrag av søknad prosjekt

Telemarkreiser AL søker med dette Telemark Utviklingsfond om tilskudd til felles
markedsføring av Telemark for 2011/2012 på totalt kr 2.000.000. Vi ytrer samtidig
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.
Telemarks reiseliv er avhengig av økt synlighet mot markedene for å øke trafikk og
markedsandeler. Dette ønsker vi å oppnå gjennom midlene vi søker fra TUF. Målene
oppnås ikke alene gjennom aktivitetene som gjennomføres av Telemarkreiser, men vi
ser at vi kan få markedsmidler til å vokse ved å samarbeide med større aktører som
Innovasjon Norge og gjerne også sammen med andre markedsorganisasjoner hvor vi
kan bli større sammen i markeder og mot målgrupper vi deler.
Fylkespolitikerne i Telemark spør oss om det skjer noe nytt, og det gjør ikke det hvis vi
fortsetter å jobbe på samme måte som vi har gjort i en periode, og det ikke legges til
rette blant annet gjennom økt tilgang på økonomiske ressurser gjennom fellesapparatet.
Telemark Utviklingsfond kan med sine midler bidra til bedre utnytting av de
mulighetene som finnes for forvaltning av felles ressurser.
PLANLAGTE AKTIVITETER:
Disse er lagt i vedlegg 2 med forklaringer for satsingene. Aktivitetene er lagt opp ifht
Telemarkreisers spydspisstrategi og prioriterte markeder, vedtatt av styret og avsjekket
mot alle destinasjonenes egne satsingsområder.
Nærmere beskrivelser følger i søknad samt vedlegg fra Telemarksreiser.

4.4.

Vedtak i styret

Styret kan ikke imøtekomme denne søknaden, styret anbefaler Telemarksreiser om å søke
direkte til Telemark fylkeskommune v/hovedutvalget for næring , som har fått tilført
kr 2 mil
i frie midler til markedsføring av Telemark.
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5. SAK NR 24 SØKNAD FRA TELEMARK MUSEUM
5.1.

Forslag til vedtak

Styret kan ikke imøtekomme denne søknaden.

5.2.

Vurdering av daglig leder

Telemark Museum får ca. 4,2 mil fra Telemark Fylkeskommune årlig. Det er fylkeskultursjefen
som har kompetansen til å vurdere hva som er den optimale måten å gi tilskudd på til museer i
Telemark.
TUF bør ikke gå inn med selvstendig støtte til de enkelte museer uten et nært samarbeid med
fylkeskultursjefen og etter nærmere anbefalinger gjennom hovedutvalget for kultur.
På den måten vil vi sikre at Telemark sine museer blir optimalt finansiert ved bruk av offentlige
midler, det vil videre sikre at det er forsvarlig krav til faglighet i de søknadene som skal
behandles.

5.3.

Beskrivelse av søknad prosjekt

Telemark Museum søker om tilskudd kr 500.000,- hvert år i 5 år.
Under er et sammendrag fra søknaden. Selve søknaden er vedlagt.
5.3.1.

Bakgrunn og problemstillinger

Vårt hovedmål er å sikre god og riktig profilering av det konsoliderte Telemark
Museum og alle våre publikumstilbud.
Telemark Museum drifter og forvalter 11 publikumsåpne anlegg i midtre og nedre
Telemark. Dette er Bø Museum, Ulefos Hovedgaard, Jønnevald Rutebilanlegg, Henrik
Ibsen Museum- Skien, Brekke Museum – Brekkeparken, Porsgrunn by- og
sjøfartsmusum, Brevik Museum, Bamble Museum m/flere anlegg, Berg-Kragerø
Museum og Kittelsenhuset.
Telemarkingenes kunnskap om det konsoliderte Telemark Museum er svak. Vi ønsker å
øke denne kunnskapen slik at museet blir det naturlige valg når lokalbefolkningen søker
de gode opplevelsene, øket samfunnsforståelse eller rekreasjon og avspenning. Vi
mener det lokale publikummet på denne måten vil bli våre gode ambassadører og dra
publikum fra andre områder.
Telemark Museum er allerede i dialog med Vest-Telemark Museum og Norsk
Industriarbeider Museum om markedsføring og profilering. Vårt utviklingsarbeid på
dette feltet vil også komme de to andre museene til gode.
5.3.2.

Resultatmål for prosjektet

Vi ønsker oss høyere besøkstall på alle våre anlegg. Derfor må vi øke kjennskap til hvor
mye vi tilbyr på Telemark Museum og skape større oppmerksomhet rundt alle våre
museer.
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5.3.3.

Målgruppe for prosjektet

1. Barn og unge.
Telemark Museum har et spesielt fokus på barn, unge, deres foresatte og skoler og
barnehager i dagens formidling. Vi ønsker å fortsette dette ved å videreutvikle tilbudene
til denne gruppen. Dette beskrives nærmere i søknaden under tiltakene.

2. Pensjonister.
Den voksende gruppen av pensjonister også er en viktig målgruppe for
museet. Vi vil derfor også ha stort fokus på denne målgruppen i våre tilbud i årene
fremover. Dette beskrives nærmere under tiltak.
3. Turister. Reiselivsnæringen og museene samarbeider om å trekke turister til
Telemark.
Telemark Museum samarbeider godt med Telemarksreiser og de andre
destinasjonsselskapene i vårt område. Av konkrete samarbeidsprosjekt i inneværende år
kan nevnes ”Farmen 2011” og ”Jentene på hjul”. Her profileres Telemarks natur og
kultur på riks-TV flere ganger i uken fra mars til mai. Vi regner med at arbeidet vi har
lagt ned vil gi øket besøk til fylket og at det gir gode ringvirkninger for museet og de
andre aktørene.
5.3.4.

Sammendrag av aktuelle aktiviteter

Budsjett er estimert utfra et 5 års perspektiv med tilskudd på kr. 500.000,- hvert år

Barnas Museum m/
Minifarmen og Ferieskolen
Ibsen
Porselenssamlingen
Sosiale Medier
Profilering + bill.system
Skilting
Dokumentasjon
Utvikling reiselivspakker m/

5.4.

2011

2012

2013

2014

2015

100`
50`
00`
50`
100`
50`
50`
100`

75`
50`
50`
50`
75`
100`
50`
50`

50`
50`
50`
75`
100`
75`
50`
50`

75`
50`
50
75`
50`
50`
50`
100`

50`
50`
75`
75`
75`
50`
75`
50`

Vedtak i styret

Styret kan ikke imøtekomme denne søknaden, da dette prosjektet ikke er i samsvar med
hovedformålet til Telemark utviklingsfond.
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6. SAK NR 25 SØKNAD FRA SOGELANDET
6.1.

Forslag til vedtak

Styret avslår å gi noen bevilgninger til prosjektet.

6.2.

Vurdering av daglig leder

Søker ønsker å bevare fortellertradisjonen i Øvre Telemark. Dette er viktig som en del av vår
felles kulturarv.
I tillegg til søknaden har daglig leder hatt kommunikasjon med søker via mail.
De søker om 100% finansiering for prosjektet. Det er heller ikke mulig å vurdere hvordan
prosjektet skal greie å komme over i en driftsfase.
Det er ikke mulig å se at prosjektet skal generere inntekter, videre er det ikke vilje til å legge inn
egenkapital i prosjektet.

6.3.

Sammendrag av søknad prosjekt

Beskrivelsen er tatt direkte ut fra sammendraget i søknaden.

6.3.1.

Samandrag av søknaden

Søknaden gjeld utviklingsarbeid knytt til Sogelandet generelt, og utviding av verkeområde
andsynes reiselivet spesielt.
Til no har Sogelandet i hovudsak dreia seg om ein årleg arrangementskalender med eit
sogerelatert programtilbod (sjå vedlegg 3 Program 2011). I det vidare ynskjer Sogelandet å
knyte saman ulike fysiske sogelandsstader og forteljartilbod, og gjennom dette utvikle nye
meny- og pakkeløysingar mynta på reiselivsnæring og turoperatørar.
Nedslagsfeltet er Øvre Telemark, dvs. Notodden/Heddal, Hjartdal, Tinn og dei seks VestTelemarkskommunane. Døme på det som kan tenkjast som sogelandsstader er Heddal
stavkyrkje/Kulturstigen, kulturlandskapsbygdene Hjartdal-Svartdal, Nutheim kunstnarhotell,
Seljord og sogene/Kikkeskåpa og Norsk Skieventyr. Mange fleire satsingar er sjølvsagt aktuelle.
Hovudmålet er, på ein god og tenleg måte, å få spissa, synleg- og tilgjengeleggjort eksisterande
og nye kompletterande opplevingstilbod som høver inn under Sogelandskonseptet.
Til dette arbeidet ynskjer ein mellom anna å gjera seg nytte av ein bedriftsstipendiat i samarbeid
med Telemark fylkeskommune. TFK har førehandsløyva 200.000 kr under føresetnad av at
Sogelandet greier å skaffe resterande finansiering, jf. budsjett i denne søknaden.
Prosjektperioden er 1. oktober 2011 – 31.12.2012. Søknadssummen er 500.000 kr.

6.4.

Vedtak i styret

Styret kan ikke imøtekomme denne søknaden, da dette prosjektet ikke er i samsvar med
hovedformålet til Telemark utviklingsfond.
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7. SAK NR 26 SØKNAD FRA VEST TELEMARK MUSEUM
7.1.

Forslag til vedtak

Styret bevilger kr 500.000- til Vest Telemark Museum for å dekke opp deler av overskridelsen.

7.2.

Vurdering av daglig leder

Telemark fylkeskommune har vært en stor aktør når det gjelder finansieringen av
byggeprosjektet. De har finansiert ca. 15% av den totale investeringsrammen.
Telemark fylkeskommune vurderte prosjektert som viktig for Vest Telemark Museum og dermed
for hele regionen.
Overskridelsene skyldes for en stor del uforutsette problemer med kloakkløsning og avkjørsel
fra hovedveg.
Det vil være uheldig for VTM å måtte redusere på sine utstillingsplaner, da er deler av
forutsetningen for utbyggingen borte. Søknaden er vurdert sammen med fylkeskultursjefen og
der er samstemmighet i en slik vurdering.
Sammen har vi kommet frem til at vi vil legge frem forslag at TUF og hovedutvalget for kultur
bør dekke inn 20% av overskridelsen. Dette er da i samsvar med normale fordelinger i slike
saker, 20% dekkes lokalt, 20% regionalt og 60% statlig.
20% regional støtte vil tilsvare kr 920.000,-.Tilskuddsbeløpet rundes av til kr 1.000.000,- der
TUF og hovedutvalget for næring tar hver sin halvdel.
Dersom Tokke kommune bevilger sine kr 500.000- bør det etter daglig lederes mening være
riktig at fellesfondet dekker inn de resterende kr 500.000,-. Dette med begrunnelse i at det
fortsatt er beløp tilgjengelig i fondet og at dette er tiltak av stor regional interesse.

7.3.

Sammendrag av søknad prosjekt

Viser til tilsegnsbrev der Telemark fylkeskommune løyvde sin andel av finansiering til
utbygging av administrasjons- og samlingsbygg og verkstad ved Vest-Telemark Museum.
Ein viser vidare til den rapportering og orientering gjeve i samband med utbygginga. Det er
no avklara trong for ei tilleggsløyving av storleik kr. 4,6 millionar for å kunne sluttføre
prosjektet, og ein søkjer Telemark Utviklingsfond om kr. 1.500.000,- av dette. Bakgrunn
vert det gjort greie for nedanfor.
7.3.1.

Status for prosjektet

Framdrift og resultat er så langt i tråd med plan og tidlegare rapportering. Etter planen vart
det 1.mars 2011 halde overtakingsforretning for verkstad og magasin, og museet har byrja
arbeidet med å etablere funksjonane i desse delar. Dette har vore krevjande på grunn av det
parallelle byggearbeidet på området, men magasinfunksjonen var ferdig etablert i dei nye
lokala før ferien og maskiner og utstyr i verkstad vil vere endeleg på plass i løpet av august.
I løpet av september kan produksjon av kulisser og montrar til dei nye utstillingane byrje.
Saksliste møte nr 5

Styremøte 26.08.2011

Side 10 av 20

TELEMARK UTVIKLINGSFOND
TUF
Vidare er samlings- og administrasjonsbygget reist og i store delar utvendig ferdig, bortsett
frå glasfasaden i kafèdelen. Innomhusharbeid med dei ulike lokala er i full gang, og nye
arkiv- og bibliotekmagasin i andre høgda er prioritert ferdigstilt i samband med montering
av kompaktreolsystem primo september. Elles går arbeidet parallelt i administrasjonsdelen,
kjøken og utstillingsareal med elektro, rørleggar, målar og bygningsmessige arbeid.
Utvendig er bygga mykje ferdige, og siste del av fasademur vert reist i desse dagar. Arbeidet
utomhus med vatn og avløp, infiltrasjonsanlegg og drenering er ein del forsinka etter
opprinneleg plan, men dette vil bli forsert no etter ferien.
7.3.2.

Bakgrunn for tilleggsløyving

Då finansiering av prosjektet vart omsøkt, vart prosjektet budsjettert og planlagd som eit
totalprosjekt. I dette ligg også inventar, utstyr og utstillingar.
På grunn av uføresette kostnadar og meirutgifter i prosjektet står ein no ovanfor ein
situasjon der ein kan realisere det planlagde bygget, men ikkje ha att midlar til å fylle museet
med innhald og naudsynte fasilitetar for den vidare bruk.
7.3.3.

Finansieringsplan heile tusen kroner

Finansinntekter
Stiftinga Vest-Telemark Museum
Vest-Telemark Museum –
Eidsborg
Tokke kommune
Telemark Utviklingsfond
Kulturdepartementet
Sum

7.4.

Sum

Tilsegn Handsaming
50’ Ok
300’ Ok
250’ Ok
500’
1,500’
2,000’
4,600’

Formannskap 24.aug
Styremøte 26.august

Vedtak i styret

Styret bevilger kr 750.000,- til Vest Telemark Museum for å dekke opp deler av overskridelsen i
byggeprosjektet.
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8. SAK NR 27 SØFTESTAD GRUVER
8.1.

Forslag til vedtak

Styret bevilger kr 210.000- til Søftestad gruver

8.2.

Vurdering av daglig leder

Søker har fått innvilget tilskudd fra Telemark Fylke, resten av finansiering var planlagt dels med
egenfinansiering og dels med midler fra fellesfondet.
Fellesfondet har avslått søknaden med begrunnelse at det ikke lenger blir overført midler til
fondet. Derfor søker de nå TUF om midler lik det som var tenkt finansiert av fellesfondet, kr
210.000,-.
Nissedal kommune ser på dette prosjektet som viktig for deres satsing på turisme. Det vil bygge
opp under lavterskel tilbudet de satser på, det kan bli et av flere aktivitetstilbud som vil øke
aktivitets tilbudene i Nissedal.
Prosjektet vil ha positive ringvirkninger for både utbygging på Gautefall, hytteutbygging generelt
i kommunen samt gi et tilbud til camping turismen som er relativ stor i Nissedal.
Det vil bli et reisemål for hotellgjester ved hotellene i nærliggende kommuner
Se uttalelse fra Nissedal kommune.

8.3.

Sammendrag av søknad prosjekt

Det søkes herved på vegne av Søftestad Gruber's Venneforening om tilskudd på
gjenoppbygging av vinsjhus, sikring av gjenværende bygninger, samt grusing og rydding av
uteområdet ved Søftestad Gruber, Nissedal, stort kr. 210.000,-.
Det har per d.d. medgått 1435 dugnadstimer til opparbeidelse av utstillingslokale, og i
uteområdet. For å komme videre i prosessen mot et opplevelsessenter, med gjenoppbygging
av smie og vinsjhus som er en svært viktig del av de nødvendige investeringene, blir dette et
for stort løft for venneforeningen alene.
Det er søkt Telemark fylkeskommune om tilskudd som ble innvilget med kr. 236.000,- til
opparbeidelse av smie og uteområdet. Det ble også den 9. januar 2010 søkt Fellesfondet i
Kviteseid om tilskudd med påfølgende avslag. Resultatet av det ble at bevilgningen fra
fylkeskommunen vanskelig lar seg realisere da begge disse var en del av
finansieringsplanen.

8.4.

Vedtak i styret

Styret bevilger kr 210.000- til Søftestad Gruver.
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9. SAK NR 28 AKTIV LEK – SKREOSEN EIENDOM
9.1.

Forslag til vedtak

Styret vedtar å støtte prosjektet med kr 500.000,-. Det er en forutsetning at oppstartskostnader
og andre finansieringskilder følger den fremlagte planen

9.2.

Vurdering av daglig leder

Opplysningene som har kommet fra selskapet når det gjelder Innovasjon Norge og
Likviditetsplan underbygger den vurdering som daglig leder hadde ved siste gangs behandling.
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 oppfatning 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.
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9.3.

Sammendrag av søknad prosjekt

Søknaden var til behandling i styret for TUF den 26.05.2011. Styret vedtok å utsette behandling.
Det var ønskelig med mer informasjon om lønnsomheten i prosjektet samt at styret ønsket å
vente med behandling i påvente av behandling hos Innovasjon Norge.

9.3.1.

Innovasjon Norge

Har bevilget kr 400.000,- fra treprogrammet samt kr 100.000- fra regionale midler.
Saksbehandlingen og vedtaket er ikke offentlig fra Innovasjon Norge bare innvilget sum.
De har lagt vekt på følgende:
•
•
•

•
•

Sysselsettingseffekt – tilflyttingseffekt i tre kommuner, Fyresdal, Kviteseid og Tokke
Godt kapitalgrunnlag, samt vilje og evne til å skyte inn mer kapital om nødvendig
Positivt samfunnsmessig perspektiv
o Arbeidstrening
o Miljøvennlig produkt
o Bruk av norsk trevirke
o Bruk av lokale leverandører
Relevant driftserfaring fra tilsvarende virksomhet for både ansatte og investor
God erfaring fra dette markedet
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9.3.2.

Likviditetsoversikt

Likviditetsoversikt for 2011 og 212 er utarbeidet.

9.4.

Vedtak i styret

Styret bevilger kr 500.000 til Aktiv lek, det er en forutsetning at oppstartskostnader og
finansieringsplan følger den fremlagte planen.
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10. SAK NR 29 HEDDAL AKTIVITETSPARK
10.1. Forslag til vedtak
Styret bevilger kr 350.000,- til Heddal idrettslag. Bevilgningen trekkes fra de allerede vedtatte
disponerte midler til idrett og friluftsliv jfr sak 8 den 26.04.
Rest beløp av denne bevilgningen er om styret godkjenner denne bevilgningen kr 605.000,-.

10.2. Vurdering av daglig leder
Heddal aktivitetspark har allerede blitt en stor suksess, den er i daglig bruk av
lokalbefolkningen. En ser videre en økning i bobiler som parkerer over natten og som bruker
anlegget for øvrig.
Anlegget er bygd på grunnlag av undersøkelser blant skolebarn i bygda og med spørsmål hva
de ville ha.
Aktivitetsparken ble i stor grad bygd på dugnad og har skapt et stort samhold i bygda. Det er å
forvente at dette skal få smitteeffekt utover til andre steder i Telemark. Idrettslaget tok initiativet
og viser at det er mulig å få til en aktivitetspark med stort lokal engasjement og i samarbeid
med offentlig og private bidragsytere.
Søknaden kommer som en følge av en rekke uheldige ytre omstendigheter som det ikke var
mulig å gardere seg imot.
Aktivitetsparken kan bli brukt som eksempel på hva som er mulig å få til ved et stort
engasjement. TUF bør gi støtte som det søkes om.

10.3. Sammendrag av søknad prosjekt
Barn og ungdom i Heddal i Notodden kommune har manglet positive møteplasser. Derfor har
Heddal Idrettslag i løpet av 2010 og 2011 gjennomført et prosjekt for oppgradering av
idrettsanlegget på Vidarvoll fra et ensidig og nedslitt fotballanlegg til en allsidig aktivitetspark.
Heddal Aktivitetspark er blitt et nærmiljøanlegg som inneholder sandbasseng (volleyball, fotball,
håndball), skate/triksesykkel-anlegg, bocciabane, rulleski/rullestol/kjelke-trase, kunstgressbane
for barnefotball og rehabilitert gressbane for 11er-fotball. I tillegg er det bygd en scene som er
bygdas festplass. Anlegget er knyttet til eksisterende gang- og sykkelvei gjennom bygda og til
eksisterende turstier. Det er lagt stor vekt på universell utforming og trafikksikre løsninger, noe
som har blitt kvalitetssikret gjennom samarbeid med Funksjonshemmedes forening på
Notodden.
Heddal idrettslag håper at aktivitetsparken kan bli et foregangsanlegg i Telemark - både med sitt
innhold og utforming, men også på grunn av den fantastiske dugnadsinnsatsen som ble lagt
ned for å bygge anlegget. Vi har allerede hatt besøk av flere idrettslag som har sett på anlegget
og fått innføring i prosjektgjennomføringen vår
Dessverre har det i løpet av sommeren oppstod problem med en del av det nybygde anlegget. I
siste del av anleggsperioden begynte regnværet, som har vart i hele sommer. Det dårlige
sommerværet, som spesielt rammet Notodden kommune 24. juli i år med nesten 100 mm
nedbør på ett døgn, har ført til skader på den nylagte gressbanen. Toppmassene er blitt vasket
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ut på grunn av nedbørsmengden, noe som har ødelagt topplaget på deler av banen. Dette fører
til at fuktighet ikke transporteres bort fra banen.
Konsekvensen av dette problemet er at masse på 1/4 av banen må skiftes ut og det må legges
nytt gress. Dette arbeidet er kostnadsberegnet til 607.310,- kroner eks. mva.
Denne uforutsette utgiften vil gå ut over den daglige driften i Heddal idrettslag. Det vil heller
ikke være mulig å søke om tippemidler for å dekke denne tilleggsutgiften. Derfor søker vi
Telemark Utviklingsfond om bidrag til utbedring av disse værskadene, slik at det skal kunne
være mulig for oss å bruke det nybygde anlegget fullt ut.

10.4. Vedtak i styret
Styret drøftet først om det var grunn til å stille spørsmål ved habilitet til daglig leder. Daglig leder
var sentral i dugnadsarbeidet ved bygging av parken, men har ikke styreverv i Idrettslaget. Et
enstemmig styre konkluderte med at daglig leder var habil og deltok derfor på møte når
søknaden ble behandlet.
Styret vedtok enstemmig å bevilge kr 350.000- til aktivitetsparken i Heddal. Styret berømmet
innsatsen og resultatet av aktivitetsparken. Styret var av den oppfatning at skaden på
fotballbanen må sees på som force majeure. Bevilgningen skaper dermed ikke presedens.

11. SAK NR 30 INFORMASJON TIL STYRET
11.1. Forslag til vedtak
Styret godkjenner bevilgningen til flerbrukshuset i Svartdal, disposisjonen er innenfor rammene
av fullmakt gitt til daglig leder i samsvar med vedtak nr 8 26.05.2011.

11.2. Tilskudd innvilget av daglig leder
11.2.1. Svartdal Grendelag
Daglig leder har bevilget kr 45.000- til flerbruks hus - hvilebu i Svartdal.
Huset skal være åpent for bruk for alle som ønsker å bruke dette. Det blir utarbeidet skiløyper
og andre aktiviteter med utgangspunkt i huset.
Dette vil etter daglig lederes mening være i samsvar med ønske å styrke friluftsaktiviteter i
bygda og kan bli et samlingspunkt for innbyggerne.

11.3. Vedtak i styret
Styret anser denne bevilgningen innen de fullmakter som daglig leder har fått.
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12. SAK NR 31 KROSSOBANEN AKTIVITETSSENTER
12.1. Forslag til vedtak
Styret er positive til delta med finansiering av prosjektet. Det vil bli arbeidet aktivt med å få med
Telemark Fylkeskommune og andre aktører til å finansiere prosjektet.
Styret vil garantere at blir skaffet til veie inntil NOK 4 mil til prosjektet. Dersom TUF må bevilge
dette beløpet uten andre investorer vil bevilgningen bli fordelt på årene 2011 og 2012.

12.2. Vurdering av daglig leder
12.2.1. Saksgang og foreløpig behandling
Tinn kommune søkte den 22.03.2011 Telemark Fylkeskommune om støtte til prosjektet. Det har
vært en avholdt en rekke møter med fylkeskommunen som Tinn kommune har oppfattet som
positive for prosjektet.
26.07.2011 ble søknaden overført fra fylkeskommunen til TUF med begrunnelse at dette var en
søknad der en ikke kunne bruke 60 midler til. Daglig leder av TUF
Etter møte med Tinn kommune den 17.08.2011 ble det fort klart at den opprinnelige søknaden
til Telemark Fylkeskommune ikke var tilstrekkelig klar for å synliggjøre hva de ønsket å utvikle i
Gvepseborg område med tilhørende drift av Krossobanen.
Det vil bli lagt opp til et arbeid der leder av TUF vil være for å sikre at prosjektet blir tilstrekkelig
spesifisert.
Prosjektet bør bli et samarbeidsprosjekt der både fylkeskommunen, Tinn kommune og TUF skal
samarbeide om finansiering av tiltaket.

12.2.2. Vurdering av prosjektet
Konseptet som Tinn kommune ønsker å gjennomføre vil bygge opp under de tiltak som TUF har
gitt bidrag til. Hele konseptet bør kunne være en del av profileringen som TUF ønsker for
Telemark.
Historien startet med at Sam Eyde ville bygge en gondolbane, slik at Rjukans befolkning skulle
ha mulighet til et fjellområde med sol hele året. Denne dristige planen har utviklet seg til å bli et
bredt tilbud som binder sammen en historie som er verdenskjent via moderne turisme og et
aktivitetstilbud for Tinns befolkning.
Det er dette konseptet Tinn kommune ønsker å videreutvikle. Det har ikke vært gjennomført
tilstrekkelig med tiltak for å gjøre dette området tilstrekkelig attraktivt. Til tross for dette frakter
Krossobanen ca 60.000 personer årlig.
Området har noe av det som Norge er mest kjent for, de har historien om tungtvannsaksjonen
samt innfallsporten til Hardangervidda. Dette er produkter og historie som bør kunne være med
på å skape tilstrekkelig interesse både nasjonalt og internasjonal til å forsvare en satsing på
dette området.
Prosjektet bør gi ekstra støtte til søknad og arbeidet med Rjukan/Notodden på Unescos
verdensarvliste.
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Prosjektet inneholder et spektakulært bygg som skal inneholde nødvendige fasiliteter, det skal
utvikles aktivitetstilbud og bygges opp under den unike historien for området.
Det har vært utformet søknad om støtte, denne søknaden hadde imidlertid store mangler og
greide ikke å presentere prosjektet på en tilfredsstillende måte. Det vil bli arbeidet videre med
spesifikasjon og utvikling av konseptet, daglig leder av TUF vil bidra i dette arbeidet.
Etter møte med Tinn kommune og den presentasjonen de hadde bør prosjektet etter daglig
lederes mening, kunne hente finansiering fra flere kilder:
•
•
•
•
•
•

Kultur/historie
Reiseliv
Friluftsliv
Spillemidler
Utviklingsmidler
TUF sine bevilginger.

Tinn kommune har besluttet at arbeidet skal starte opp og har besluttet å bevilge kr 11 mil. til
prosjektet. Grunnlaget for dette var de positive signalene som de fikk fra administrativt hold i
fylkeskommunen.
Daglig leder velger å legge frem forslag om at styret i TUF skal være positive til å støtte
prosjektet, tilskuddsbeløpet som skal bevilges av TUF bør bli avklart i den endelige
prosjektsøknaden.
Etter daglig leders vurdering vil prosjektet kunne gi ønskede effekter både for turisme og
næringsvirksomhet i Telemark. Prosjektet vil også bidra til at lokalbefolkningen i Tinn har et godt
tilbud og tilgang til et fremragende aktivitetstilbud.

12.3. Sammendrag av prosjekt presentasjonen
12.3.1. Bakgrunnsinformasjon
•

Krossobanen ble opprinnelig bygget for å gi befolkningen i Rjukan tilgang til
fjellområdene og sol året rundt. Banen er Europas første to-taus bane og ble åpnet i
1928 som en gave fra Norsk Hydro til Rjukans befolkning

•

Krossobanen går fra Rjukan til Gvepseborg, ved kanten av Hardangervidda. I tillegg til å
frakte folk opp til sola, er Krossobanen et viktig kulturminne som underbygger historien
om det totalplanlagte samfunnet Rjukan, som nå er ført opp på Norges tentative liste for
Unescos verdensarvliste

•

Krossobanen er et betydelig utgangspunkt for fotturer på Hardangervidda. I tillegg er
det tilrettelagt turstier i nærområdet, både sommer og vinter.

•

Det er forbindelse til Sabortørruta fra Gvepseborg til Kvistbudalen.

•

Vidda Vinn har tilrettelagt, via Sherpaer fra Nepal, en populær rundtur på ca 2,8 km
med utgangspunkt på Gvepseborg - Solstien.

•

Ca 60.000 personer fraktes årlig med Krossobanen.
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12.3.2. Krossobanen opplevelsessenter
•

Forslaget er organisert som et enkelt volum som er brettet rundt et stort indre rom.
Volumet er relativt enkelt, og bearbeidet for å redusere vindkrefter og snøoppsamling
rundt bygget på vinterstid. Bygget er plassert ut på kanten av fjellsiden og rager ut mot
utsikten. Mellom senteret og øvre stasjon skapes en skjermet adkomstplass, med gode
solforhold om formiddagen. Bak bygget stiger en rampe opp til en øvre uteplass med
ettermiddagssol og utsikt mot Gaustatoppen.

•

Bygget er tenkt som et beskyttende skall på kanten av dalen, brettet rundt et varmt,
skjermet indre rom.

•

Bygningskropp med passivhusstandard, dvs vesentlig redusert energibehov i forhold til
et vanlig hus. Stipulert forbruk lik en enebolig med ca 25.000 kWh i forbruk årlig.

•

Publikumsareal er plassert langs sydøst og er organisert slik at alle bord har kontakt
med den spektakulære utsikten mot Gaustatoppen og byen.

12.3.3. Tilknyttede aktiviteter
Context AS, i samarbeid med landskapsarkitekt Gullik Gulliksen, har utarbeidet plan for
uteområdet. Planen bygger opp under og samsvarer godt med andre pågående prosjekter
•

Sabortørruta

•

”Solstien”, Vidda Vinn

•

Solspeilet med lys ned til Rjukan torg

•

Rjukan på Unescos verdensarvliste

•

Byen og fjellet

12.4. Vedtak i styret
Styret er positive til å delta med finansiering av prosjektet.
Det må arbeides aktivt med å få Telemark Fylkeskommune og andre aktører i å delta med
finansiering av prosjektet. Styret i TUF mener det må skaffes inntil kr 4 mil til prosjektet i tillegg
til midlene som hittil er bevilget.

13. NESTE STYREMØTE
Ble fastsatt til mandag 12. desember 2011 kl 10.00 på fylkeshuset.
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