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1. SAK NR 12 REFERAT FRA STYREMØTE 16.03.2012 

1.1. Forslag til vedtak 

De utsendte referatet godkjennes. 

1.2.  Vedtak i styret 

 
2. SAK NR 13 ÅRSREGNSKAP MED STYRETS 

BERETNING 

2.1. Forslag til vedtak 
Utkast for årsmelding og regnskap for 2011 godkjennes og oversendes til Fylkestinget for 
endelig godkjennelse. 

2.2. Vedtak i styret 

3. SAK NR 14 REVIDERT BUDSJETT FOR 2012 

3.1. Forslag til vedtak 
Styret godkjenner de informerte endringen i budsjettet for 2012. 

3.2. Orientering om revidert budsjett 

3.2.1. Oversikt pr 17.02.2012 

På styremøte nr 1 den 17.02.2012 var budsjettet som følger: 

 Overføring av midler 2012  36,0 MNOK 
 Ubrukte midler fra 2011     1,2 MNOK 
 Gitte Bevilgninger for 2012  30,3 MNOK 
 Frie midler for 2012     6,9 MNOK 
 
Gitte bevilgninger 2012 30,3 MNOK bar beløp før tildeling på styremøte 1. De totale 
bevilgningene på dette styremøte var 2,5 MNOK. Da var det frie midler på 4,4 MNOK. 
  

3.2.2. Oversikt pr 15.05.2012 

Det endelige oppgjøret fra konsesjonskraft er først klart pr 01.05.2012. Det viser seg at 
resultatet fra konsesjonskraft er bedre enn budsjettert samtidig som forbruket av  strøm i 
kommune er mindre enn estimert. Dette fører til merinntekter for TUF. 
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Videre er det vedtatt å legge ned REC, det vedtatte støttebeløpet til REC på 6,4 MNOK er ikke 
utbetalt. Grunnen til at dette ikke er utbetalt er at REC ikke kom med betryggende bekreftelser 
på at selskapet ville bli værende i tre år. 

Ny oversikt ser slik ut: 

 Overføring av midler 2012  36,0 MNOK 
 Ubrukte midler fra 2011   15,8 MNOK 
 Gitte Bevilgninger for 2012  32,8 MNOK 
 Fri midler rest av 2012   19,0 MNOK 
 
Grunnen til at frie midler er økt har med tilbakeføring midler til REC 6,4 MNOK 
Økt andel av overskudd konsesjonskraft 2011 på 7,2 MNOK. 
 
Det er sannsynlig at det blir et større overskudd fra konsesjonskraft enn estimert, av 
forsiktighetshensyn bør en ikke regne inn dette. 

3.2.3. Bevilgning til Telemark Interkommunale Næringsforening 

I sak 4/12 ble det besluttet å holde tilbake beløpet for 2012 3,25 MNOK til det var nærmere 
avklart hvordan Telemark Fylkeskommune ville organosere sin reiselivssatsing. Dette arbeidet 
er ikke klart ennå, organiseringen er ikke klar ennå.  

TUF bør derfor sørge for at del 1 utbetales så snart som mulig, dette for å overholde de 
forpliktelser fylkeskommunen har i forhold til avtalen. 

Beløpet er inkludert i oversikten over de gitte bevilgninger for 2012 på 32,8 MNOK. 

3.3. Vedtak i styret 

4. SAK NR 15 NR BREV FRÅ REVISOR 

4.1. Forslag til vedtak 
Styret vil sørge for at fristene blir fulgt fra neste års regnskap. 

4.2. Orientering om revisor brevet 
Revisor har sendt nr brev om avvik i forhold til levering av signert regnskap med styreberetning. 

Fristen for dette er 15.04.  

Grunnen til at regnskap og beretning ikke er vedtatt av styret innen fastsatt frist er at oppgjøret 
fra konsesjonskraft ikke har vært klar før 01.05.2012 

Fra konsesjonskraft har dette med at det ikke var mottatt oversikt over kraftforbruk fra de 
enkelte kommuner. For neste år vil det bli endringer i behandlingen av kraftforbruk slik at frister 
for avlevering av regnskap vil bli fulgt. 

Det kan opplyses om at tidsfrister for offentlige foretak er 2, 5 mnd tidligere enn for private 
selskaper. 
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4.3. Vedtak i styret 

5. SAK 16 SØKNAD FRA TEAM STATKRAFT 

5.1. Forslag til vedtak 
Styret kan ikke imøtekomme søknaden om kr 200.000,- i årlig støtte over fire år.  

Styret er klar over de prestasjoner som Team Statkraft Telemark har vist denne sesongen, dette 
er resultater laget kan være stolt av.  

5.2. Vurdering av daglig leder 
Team Statkraft Telemark søker om kr 200.000 i årlig støtte over fire år. Team Statkraft Telemark 
er tilbud til skiskytterne i Telemark. 

Telemark blir ofte forbundet med skisport, det er videre et beklagelig faktum at Telemark pryder 
den nederste delen av resultatlister innen nesten alle grener av skisport. Et unntak nå er 
kombinert sporten der vi har en løper på landslaget og som TUF har sponset med kr 50.000 for 
sesongen 2011 og 2012. 

De siste 20 årene har vi hatt noen toppløpere innen kombinert og alpint samt noen sporadiske 
gode resultater innen de andre skigrenene. 

Team Statkraft Telemark er et tilbud for juniorløpere og har vist gode resultater denne 
sesongen. Det er også naturlig å tenke at dette vil være positivt for søknadsgrunnlaget til Bø 
VGS. 

Det kan være positivt for Telemark at TUF vil profilere Telemark gjennom å yte støtte til 
skisporten. 

Det vil imidlertid ikke være tilstrekkelig å gi støtte til en enkelt gren innen skisporten. Dersom 
TUF skal gå inn med støtte til skisporten må flere lag eller grener bli omfattet av 
støtteordningen. 

Det kan være mer fornuftig å vurdere støtte ordninger i samarbeid med Telemark 
Fylkeskommune og de valgfag de velger å etablere for VGS i Telemark. Dette arbeidet bør i 
tilfelle initieres av Telemark Fylkeskommune. 

Etter daglig lederes syn bør støtte til idrettsutøvere i Telemark skje innen den rammen som 
daglig leder har på 1 MNOK til tiltak innen idrett, friluftsliv. Daglig leder vil vurdere støtte til 
enkeltpersoner som er på forbunds lag og derigjennom vil ha en mulighet til å representere 
Norge i internasjonale mesterskap eller Word Cup arrangementer. Eller at de innen kort tid kan 
ha mulighet til dette. 

 



TELEMARK UTVIKLINGSFOND 
TUF 

 

Saksliste møte nr 2-2012 Styremøte.15.05.2012 Side 8 av 31 
 

5.3. Uttalelse fra rektor ved Bø videregående skole 

5.3.1. Om skilina ved Bø videregående skole 

Bø vgs. er kjent med søknad fra Team Statkraft Telemark om økonomisk støtte. 
Søknaden er etter vår oppfatning presis, og synliggjør på en utmerket måte hva dette 
dreier seg om. 
 
Fylkestinget vedtok i 2010 å etablere et toppidrettstilbud i skiskyting og langrenn, 
lokalisert til Bø vgs. Tre momenter talte tungt i denne sammenhengen. 
 1) Ønske om å få til en skisatsing i  Telemark, fordi det framstår som merkelig og  
unødvendig at vårt fylke i flere tiår har “eksportert” egne elever/utøvere land og strand 
rundt. Telemark har aldri lyktes med å etablere et godt faglig og sportslig tilbud knyttet 
til skiidrettene innenfor eget fylke.  
2) Å sende elever til andre fylker er kostbart for TFK. De midlene TFK har lagt inn i 
dette er allerede “spart” første året, som følge av reduserte gjesteelevpenger. 
3) Bø har et godt anleggsmessig utgangspunkt. Bø kommune bygger nå opp nytt 
skiskytteranlegg på Nordbøåsen. I tillegg har vi snøsikre Grønkjær Skisenter på heia 
mot Notodden. 

5.3.2. Anbefaling 

Det som er skapt i samarbeid mellom Bø vgs og Team Statkraft Telemark, og med 
tilslutning av Telemark fylkeskommune, er et utmerket utgangspunkt for noe som kan 
vise seg å bli meget vellykket og stabilt over tid. 
 
Jeg tror profileringseffekten knyttet til våre meget lovende utøvere vil være betydelig i 
årene framover. 
 
Likevel anser jeg faktisk at den viktigste effekten for Telemark på sikt er å riste av seg 
to forhold som har preget “skisatsingen” her de siste 40 år, nemlig “husmannsånden” og 
helt formålsløs kniving mellom ulike små treningsmiljøer. 
 
Nå er vi i ferd med å vise at det lar seg gjøre. Vi står ved begynnelsen på noe som kan 
vise seg å bli verdifullt for Telemark og som kommer til gi positive ringvirkninger både 
lokalt og regionalt. 
 
I det perspektivet håper jeg TUF ser betydningen av vårt arbeid og behandler søknaden 
fra Team Statkraft Telemark med velvilje. 
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5.4. Sammendrag av søknad 
Beskrivelsen er utklipp av hovedpunktene i søknaden. 

5.4.1. Historikk og organisering 

Team Statkraft Telemark ble etablert våren 2011 som en videreføring av Team Statkraft 
Gautefall. Bak navneskiftet fra Gautefall til Telemark lå et ønske om å markere navnet Telemark 
bedre, og var også en konsekvens av at Team Statkraft Telemark gir et tilbud til alle utøvere i 
junioralder i Telemark fylke. 

Statkraft er en av hovedsponsorene for Norges Skiskytterforbund, og som del av denne 
sponsoravtalen finansierer Statkraft satsinger på regionale team for juniorer og/eller seniorer, og 
Team Statkraft Telemark er ett av totalt sju slike team. Det er for tiden11 juniorløpere som har 
skrevet kontrakt med teamet for sesongen 2011/2012. 

Bø VGS står for det tilbudet som gis i selve skoletiden på dagtid innen faget toppidrett 
skiskyting/langrenn. Alt annet som skal til for å gi et komplett toppidrettstilbud blir organisert 
gjennom Team Statkraft Telemark. 

Det nyetablerte tilbudet innen toppidrett langrenn og skiskyting ved Bø VGS er derfor helt 
avhengig av et nært samarbeid og felles planlegging av totalt treningsopplegg med Team 
Statkraft Telemark for å gi et sportslig tilbud med god nok kvalitet til å være interessant for 
utøvere som satser på sin idrett. En må således se teamet som en integrert og helt nødvendig 
del av det nye tilbudet Telemark Fylkeskommune har valgt å satse på med et toppidrettstilbud 
for langrenn og skiskyting ved Bø VGS. 

5.4.2. Teamet leverer gode resultater som setter Telemark på kartet som 
skifylke! 

 

Feiring av to NM-medaljer på Bø VGS, januar 2012. Trenere, medaljevinnere og 
rektor. 
 
Hittil har utøvere fra teamet deltatt i 3 mesterskap med medaljeutdeling. Under sommer-NM i 
Meråker september 2011 fikk vi en sølvmedalje og en bronsemedalje. Under 
Østlandsmesterskapet januar 2012 ble det to gullmedaljer, og under NM fellesstart på 
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Lillehammer januar 2012 ble det en gullmedalje og en bronsemedalje! Totalt har vi altså 
allerede oppnådd seks mesterskapsmedaljer fordelt på fire ulike utøvere! I tillegg ble det levert 
flere andre meget sterke plasseringer på NM-øvelsene, med bl.a. to 4. plasser, 5. plass og 6. 
plass. Også under vinterens Norgescuprenn hittil utenom NM på Lillehammer har det blitt flere 
meget solide plasseringer, bl.a. en førsteplass, to tredjeplasser, to fjerdeplasser og fire 
sjetteplasser. For et nyetablert team er dette oppsiktsvekkende gode resultater som blir lagt 
merke til i idrettsmiljøet og bidrar til å skape oppmerksomhet om Telemark som et fylke der det 
drives fram utøvere som holder et meget høyt sportslig nivå. 

5.4.3. Teamet har ressursmangel og trenger mer midler for videre drift og 
utvidelse av tilbudet 

Teamet har satset betydelig for å oppnå gode resultater, men har slitt for å oppnå tilstrekkelig 
finansiering for å sikre teamets økonomi. Sponsormarkedet har vært tungt å arbeide seg inn på, 
trolig blant annet fordi vi er nyetablerte og kanskje faller litt mellom «to stoler» i 
sponsormarkedet i fylket. 

Foreldrebetalingen per utøver er allerede på et høyt nivå og kan vanskelig settes særlig høyere. 
Hver familie med utøvere i teamet betaler for det første 11000 kroner per sesong i treningsavgift 
til teamet. For det andre betales det også privat for transport og overnatting til hver samling og 
renn. Dette vil anslagsvis beløpe seg til ca. 20 til 25 tusen kroner per utøver. I tillegg kommer 
utgifter for foreldre til transport og overnatting for å være støtteapparat under konkurranser, 
m.v., ammunisjon, våpen og skiutstyr m.v. Den økonomiske belastningen for hver utøver og 
familie er dermed allerede i største laget. 
 

Videre sportslig satsing for resten av denne sesongen, og ikke minst videre sesonger, er derfor 
sterkt avhengig av bedre økonomi i teamet. 

5.4.4. Videre satsing og planer for Bø og Telemark som et kombinert 
toppidretts- og utdanningssenter  

 
Etablering av toppidrettstilbudet ved Bø VGS fra høsten 2011 er et viktig skritt i retning av å lage 
et helhetlig idretts- og utdanningstilbud i Telemark fylke innen skisport. Det finnes allerede et 
godt kompetansemiljø ved Bø VGS som kan understøtte idrettsfaglig kompetansebehov, og 
fylkeskommunens satsing har allerede tilført mer kompetanse til Bø VGS.Ved å styrke tilbudet 
ved Bø VGS og samarbeidet mellom Bø VGS og HiT-Bø kan man se konturene av et kombinert 
utdannings- og idrettstilbud til utøvere som velger å satse på topp sportslig nivå både i 
videregående skole og under videre studier ved HiT. 

5.4.5. Vi søker om driftsstøtte fra Telemark Utviklingsfond 

Det er særlig to aspekter ved teamets virksomhet som vi håper kvalifiserer oss til et bidrag fra 
Telemark Utviklingsfond. 
For det første skaper et team med Telemark i navnet en positiv markedsføringseffekt i 
idrettsmiljøet og i media for Telemark fylke som et fylke der de historisk sterke tradisjonene 
innenfor skiidretten lever videre med utøvere på et høyt sportslig nivå. 
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5.4.6. Budsjett 

Utgifter Note/forklaring 
 Ordinær lønn til hovedtrener m/adm. oppgaver 1) 176000 

Lønn til trener II 2) 78000 
Reisegodtgjørelse til trenere. 3) 25000 
Leie av minibuss til samlinger og renn 4) 53000 
Tidtakerutstyr, innkjøp. 5)  7000 
Overnatting og bespisning, trenere  6) 76000 
Reiseutgifter, trenere, flyreiser 7) 12000 
Leiebil v/flyreiser 8) 16000 
Avgift, trener 4-kurs 9) 10000 
Rennpreparering av ski til konkurranser 10) 45000 
Godtgjørelse, innleid ekspertise 11) 20000 
SUM 

 
518000 

Inntekter 
  Sponsoravtale Statkraft 12) 80000 

Sponsoravtale Brukås Sport 
 

10000 
Sponsoravtale SØR 

 
30000 

Sponsoravtale BØ VGS 
 

50000 
Medlemsavgift fra løpere 13) 120000 
Treningsbidrag fra klubber 

 
42000 

Bidrag fra Telemark/Vestfold SSK 
 

10000 
SUM 

 
342000 

Foreløpig underskudd 
 

176000 
 

5.5. Vedtak i styret 
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6. SAK 17 SØKNAD FRA VEKST I GRENLAND 

6.1. Forslag til vedtak 
Søknaden om støtte på kr 100.000,- innvilges. 

6.2. Vurdering av daglig leder 
Vekst i Grenland er i ferd med å gjennomføre to mindre tiltak som kan være med på skaffe 
oppmerksomhet på Telemark. 

Det er viktig å kunne møte mulige investorer for å informere om Telemark og muligheter for 
etableringer i fylket 

Prosjektet er lite, men kan være med som et viktig bidrag i det arbeidet vi må igjennom for å 
skape vekst i Telemark. 

Daglig leder vil følge opp aktivitetene sammen med Vekst i Grenland samt sørge for at 
Telemark som helhet får nødvendig profilering, selv om det er Grenland som vil ha hovedfokus 
på denne samlingen. 

6.3. Søknad fra Vekst i Grenland 

Vekst i Grenland AS har definert en rekke markedsaktiviteter i sin Handlingsplanen for 
2012. I det følgende presenteres to prosjekter i kort-form: 

A: Arrangement rettet mot investorer, fondsforvaltere, tilretteleggere 
(Corporate Financemiljøer) i Oslo 8. mai 

B: «Uke 46» - Global Entrepreneurship Week.  
Begge arrangementene har som mål å oppnå  nasjonal oppmerksomhet knyttet til 
utviklingsmulighetene i Grenland og Telemark tuftet på verdisetningen: «Grenland i Telemark; 
rom for å lykkes, plass til å leve».   

Mer om A:  

• ViG har bestilt Shippingklubben med plass til 70 personer i Oslo 8. mai med et 
2,5-timers miniseminar med tema «InvestiGrenland».  

• Seminaret åpnes av fylkesvaraordfører Christian Tynning Bjørnø. Vi har i tillegg 
med oss deltakere fra Grenlands næringsliv, Innovasjon Norge Telemark, 
Grenlandskommunene samt representanter fra Telemarks stortingsbenk. 

• Målgruppen er nasjonale investormiljøer, fondsforvaltere og tilretteleggere.  
• Arrangementet vil også bli annonsert via bannerannonser på nettsted som brukes 

flittig av målgruppen. 
• Det vil – for de som har interesse – bli en påfølgende lunch ombord i kanalbåten 

Henrik Ibsen som ligger ved kai i Oslo. Her blir det servert kvalitetsmat og 
kulturinnslag fra Telemark.  

• Endelig program kan om ønskelig ettersendes til TUF. 



TELEMARK UTVIKLINGSFOND 
TUF 

 

Saksliste møte nr 2-2012 Styremøte.15.05.2012 Side 13 av 31 
 

• Budsjett: Ca 250.000 kr. Dette inkluderer lokalleie, programledelse, innleide 
rådgivere/ressurspersoner annonsering, transport, overnatting, båtleie, mat, 
kulturinnslag, mv. I tillegg bruker ViG betydelige interne ressurser på dette 
prosjektet. 

• Finansiering: 
o ViG og næringslivet: 150.000 kr 
o TUF: 100.000 kr 

 
Mer om B: 
Vi vil videre orientere  TUF kort om noen ambisjoner som ViG og flere andre miljøer 
diskuterer konseptet om en  konsentrert uke med fokus på entreprenørskap, nyskaping, 
næringspolitikk, mv – kalt «uke 46» 2012.   

• «Week 46» (Global Entrepreneurship Week) ble arrangert for 4 året på rad i 
2011 og ble gjennomført i 140 land. 

• Formål: Å generere nye ideer til vekst og nyskaping samt skape nettverk for 
millioner av mennesker, som vil starte egen virksomhet. Bak initiativ står 
Kauffman Foundation og «Make your mark».  

• Målgruppe: Nyskapere, iverksettere, virksomheter i vekst, unge/studerende, 
undervisere 

ViG håper dette kan bli en høstuke der mange gode initiativ vurderes koplet sammen; 
noen muligheter: 

o Grenland Arena – bredt anlagt konferanse 
o Grundercamp (Ungt Entreprenørskap) 
o Grunderkonkurranse «Sett spor etter deg» (Etablererkontoret) 
o First Lego League 
o Legobygging/eksperimenter på kjøpesentre (Vitenlabben Du Verden!) 
o Faglig seminar/konferanse om nyskaping/innovasjon (HIT) 
o Innovasjonsdag (eks Statoil og evt bedrifter) 
o 1. års ingeniørstudenter GrunderCamp (HIT) 
o Workshop i forretningsmodellering (Viaduct, Etablererkontoret, ViG) 

Vi søker ikke om midler til B i denne henvendelsen. ViG og andre aktører vil imidlertid 
komme tilbake til dette store prosjektet om kort tid.  

* * * 

Vi håper på en rask og positiv tilbakemelding knyttet til den konkrete søknaden på kr 
100.000 under pkt A. Vi står gjerne til disposisjon med ytterligere informasjon om 
prosjektene.  
 

6.4. Vedtak i styret 
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7. SAK 18 SØKNAD FRA BUDEIEVEVEN 

7.1. Forslag til vedtak 

Det bevilges kr 120.000,- til Budeieveven for å profilere seterkulturen i Telemark. 

7.2. Vurdering av daglig leder 

Seterdrift er en viktig del av kulturen i Telemark. Gjennom tiltak som dette kan en være med på 
å skape grunnlaget og trygge enkelt arbeidsplasser i distriktet. 

Etter daglig lederes syn vil en del av arbeidet med å skape arbeidsplasser i distriktet være 
relatert til å bygge opp under mindre næringer som i sum kan gi arbeidsplasser. Budeieveven er 
et slikt tiltak. 

I sak 15/2011 ble det behandlet søknad fra Dyrskun arrangement om støtte til å bevare 
Telemarkskyra som rase. Styret ville ikke støtte denne søknaden. Daglig leder vurderte i denne 
saken bl.a. «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» 

Prosjektet som Budeieveven vil gjennomføre viser Telemarkskyra i sitt rette element og kan 
derigjennom være med på profilere Telemark. 

Etter daglig leders mening må en del av prosjektet profilering av Telemark inneholde aktiviteter 
og opplevelser i distriktet. En del av dette tilbudet kan være aktiv seterdrift som Budeiveven 
legger opp til. 

Søknaden er vurdert i forhold til statsstøtteregler og etter daglig leders syn faller støtten inn 
under begrepet bagatellmessig støtte. 

7.3. Sammendrag av søknad 

Budeieveven er eit faglag for budeier/ gardsysterar frå Telemark, Buskerud og Vestfold. 
Dei fleste medlemmane kjem frå Telemark.  
 
Me søkjer om kr. 120 000 til reklame for seterkultur og samstundes auke 
næringsgrunnlaget og på gardar og setrer i Telemark  me har eit tett samarbeid med 
Dyrskun i Seljord og Mersmak i Skien for å syne fram denne kulturskatten som framleis 
er i live i Telemark. Me tek vare på tradisjon, kunnskap og kultur i ei ny tid dette i 
samanheng med kommersiell gardsdrift. kompetanseheving, mattryggleik, turisme, 
kulturlandskap og gamle husdyrraser. 

7.3.1. Prosjektmål 

• Gjera Budeieveven meir synleg og auke besøkstalet på setre og gardsysteri. Dette vil 
vera med å sikre drift på gardar i Budeievevens heimeområde ved at me får sikrare 
avsetning av våre produkt. Me sel opplevingar! 

• Ei slik profilering og marknadsføring gjev område positiv merksemd ved at me får fleire 
gjester som oppdagar denne delen av landbruket med tradisjon, smak, kultur og natur.  

• Auke matsikkerhet og produktkvalitet.  
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• Likt forkle og skaut til alle medlemmane og felles brosjyre i papir, på internett og 
annonsert. 

• Aktiv bruk og vedlikehald av kulturlandskap med beitedyr av ulike slag, også ved og 
halde liv i gamle/truga husdyrraser. Nytteverdien av eit levande kulturlandskap er 
mellom anna, biologisk mangfald, auka matproduksjon og meir ope landskap.  

7.3.2. Status 

Budeieveven vart oppretta i 2004, dei fyrste åra hadde me fleire kurs og turar. Medlemstalet 
varierer frå 15-20 medlemmar. Dei to siste år har me fått fleire setre og gardsysteri i drift. Me 
har medlemmar frå Telemark, Numedal og Sigdal i Buskerud. Det er naturleg med eit nettverk 
med denne geografiske samansettinga sidan me har liknande tradisjonar. 

Budeiene har eit godt samarbeid og marknadsfører seg og demonstrerer tradisjonsysting på 
Dyrskun og Mersmak i Skien. Til saman har me vore 18 personar som har jobba under desse 
arrangementa. Me gjer ein stor dugnadsinnsats for å syne fram budeietradisjonane og snakkar 
med gjestene som kjem opp i fleire 10 000 gjennom desse dagane. 

7.3.3. Prosjektet 

Prosjektet vil bli gjennomført i løpet av 2012. 2 budeier syr forkle og skaut. Logo blir sydd på 
med maskin. Styret i Budeieveven vil samle inn fakta, prisar, åpningstider og bilete frå 
noverande medlemmer og kartlegge om det er fleire som ynskjer og vera med. Me vil bruke eit 
selskap som driv med grafisk design til utforming av brosjyre. 

Medlemmane i Budeieveven er eigarar av prosjektet, styret og enkelte medlemmar står for 
gjennomføringa. 

7.3.4. Budsjett 

Det er lagt opp til et budsjett på kr 388.000, av dette er dugnad satt opp med kr 117.000,-. Det 
er beregnet en egenandel på kr 35.000,-. Ekstern finansiering kr 239.000,-. 

7.4. Vedtak i styret 
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8. SAK 19 SØKNAD FRA FOYN FORLAG 

8.1. Forslag til vedtak 
Styret kan ikke imøtekomme søknad om støtte på kr 500.000,- for å utgi bind V av Norske 
Gardsbruk – Telemarksbøkene. 

Bokprosjektet faller etter styrets mening ikke inn under formålet med fondet. 

8.2. Vurdering av daglig leder 

8.2.1. Sammendrag 

Foyn Forlag AS selskap under stiftelse søker om tilskudd på kr 700.000 for å utgi et bind V av 
Norske Gardsbruk - Telemarksbøkene. 

Torstein Heldal har søkt om støtte til det same prosjektet som privat selskap, behandlet i  sak nr 
14/2011. Da med et søknadsbeløp på kr 600.000. Den gang ble søknaden avslått fra styret med 
begrunnelse av at dette faller utenfor fondets virkeområde. 

Det er ikke noen nye momenter som skulle tilsi at daglig leder skal gi noen annen anbefaling til 
styret ved behandling av denne søknaden. 

8.2.2. Tidligere søknader 

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.  I forhold til den opprinnelige søknaden ble det opplyst i mail 
den 29.06. 2010  at 75 % av kostnadene da var dekket inn. 

Telemark Fylkeskommune har betalt ut kr 150.000,- av de bevilgede kr 200.000. 

Det er tydelig at det har vært utfordringer med å finansiere dette prosjektet for søker. 

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. 

8.2.3. Arbeid med søknaden 

I arbeid med denne saken som i alle saker forsøker daglig leder å fremskaffe tilstrekkelig med 
informasjon om søker og søknaden. Dette gjelder også denne søknaden. 

Her føler søker seg mistenkeliggjort utfra de spørsmål jeg har forsøkt å få svar på. Dette har 
selvsagt ikke vært min mening. Viser i den forbindelse til eget brev stilet til styreformann, som 
ligger vedlagt. 
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8.3. Sammendrag av søknad 
Utklipp av søknaden frå Foyn Forlag 

8.3.1. BAKGRUNN 

Norske Gardsbruk - Telemarksbøkene er med sine hittil 3 200 boksider det største bokverket 
som noen gang er utgitt om Telemark etter krigen. En vellykket utgivelse av bind V vil bokverket 
romme rundt 4 000 boksider. 
Bind V til bokprosjektet, Norske Gardsbruk, Telemarksbøkene har hatt en lang og meget trang 
fødsel. Selve oppbyggingen av bind V vil bli nokså lik de fire foregående bindene. Her vil man 
finne fylkesartikler, temaartikler, kart, og naturligvis;gardsomtaler. 
 
Det aller viktigste ved dette bokprosjektet er å heve hele bokverkets pålitelighet. Dette gjør vi 
ved å skrive om og ajourføre alle gardsomtalene i første bindet, fotografere gårdene på nytt og 
rette opp feil i de andre bindene. Rundt ¾ også av denne boken vil omfatte gardsomtaler med 
bilder. 

8.3.2. 2 MÅL OG PROBLEMSTILLINGER 

Vårt primære mål med bind V er å gjennomføre bokprosjektet slik at alle gardsomtalene fra bind 
I (omfatter kommunene Bamble, Bø, Drangedal cg Fyresdal) kommer opp på samme nivå som 
bind IV, og at feil og endringer i bindene II - IV blir rettet opp. Som oppslagsverk er det viktig at 
det både er oppdatert og riktig. 

8.3.3. BUDSJETT 

Vi tar høyde at produksjonstiden vil utgjøre rundt 14 år. Dette medfører at boken først forventes 
ferdig senhøstes 2013. 
Kostnader: 

Rettigheter     Kr    150 000  
Innhenting av gardsomtaler   Kr    150 000  
Flyfoto, nye bilder i Bamle, Bø, 
Drangedal og Fyresdal    Kr    250.000 
Lønnsutg., tekstforfatter 400'+ forlegger 150') Kr    550.000 
Markedsføring     Kr    150.000 
Forfatterhonorarer        Kr    150.000 
Ad.m. utgifter     Kr    130.000 
Møter og reiseutgifter    Kr      70.000 
Grafiske kostnader    Kr    700.000 
Sum kostnader    Kr 2.300.000 

 
Inntekter: 

Tilskudd Telemark Utviklingsfond  Kr     700.000 
Private og andre offentlige tilskudd/lån  Kr     600.000 
Boksalg     Kr  1.000.000 
Sum Inntekter     Kr  2.300.000 
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8.3.4.  ORGANISERING 

For å kunne gjennomføre bokprosjektet vil jeg velge å reetablere FOYN Forlag som et nytt 
aksjeselskap. Forlaget er enda ikke registrert, men vil være operativt med eget styre innen 
bokprosjektet starter opp. Forlaget vil stå ansvarlig for gjennomføringen av bokprosjektet. 
 
Når det gjelder den faglige delen, har Redaksjonskomiteen foreløpig gått inn i en dvale inntil det 
blir avklart om vi får til en ny oppstart av boken. I mellomtiden har jeg hatt løpende 
kontakt med dagens formann, Henry Mæland, og tidligere formann,Torleif Omtveit. 

8.4. Vedtak i styret 
 

9. SAK 20 SØKNAD FRA WM WAKEBOARD 

9.1. Forslag til vedtak 
Telemark Utviklingsfond bekrefter at tilsagnet på 2 MNOK i støtte vil bli opprettholdt selv om 
Telemark Fylkeskommunes andel er redusert.  

9.2. Vurdering av daglig leder 
Søknaden ble behandlet i sak 7/2012. I sakspapirer og behandling i styret var det en 
forutsetning at Telemark Fylkeskommune og Telemark Utviklingsfond skulle gå inn med 2 
MNOK hver. 

Nå er resultatet at TFK har vedtatt å gå inn med 0,75 MNOK til VM i Wakeboard.  

Dette fører til at søknaden må behandles på nytt i TUF. 

Gjennom bevilgning på totalt 2,75 MNOK er det en sikkerhet for at det sportslige arrangementet 
kan gjennomføres på en profesjonell måte. Den totale bevilgningen på 2,75 MNOK er høy i 
forhold til det totale budsjettet.  

Daglig leder er enig i de vurderinger som er foretatt av TFK, VM i Wakeboard må da ta den 
utfordringen med å skaffe ytterligere finansiering. 

WM i Wakeboard mener at det skal de få til og ønsker å fortsette med prosjektet, under 
forutsetning at TUF holder på sin bevilgning. 

9.3. Sammendrag av søknad 
Viser til tilsagnsbrev av 6. mars 2012 fra Telemark Utviklingsfond om et tilskudd på 2,0 MNOK til 
realisering av VM Wakeboard 2014. På vegne av forprosjektet takker vi hjertelig for at TUF-
styret viser så stor tro på prosjektet som tilskuddet antyder! 
I tilsagnsbrevet heter det: 
«Det er en forutsetning at kostnaden på totalt 4,95 MNOK blir fullfinansiert i samsvar med 
fremlagt fremdriftsplan.» 
 
I vår finansieringsplan lå det innbakt et tilskudd fra Telemark fylkeskommune på et tilsvarende 
beløp, 2,0 MNOK. Samlet tilskudd fra fylkeskommunen ble etter behandling i nærings- og 
kulturutvalgene 27. mars 2012 satt til 0,75 MNOK. 
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De endrede finansieringsvilkårene fra Telemark fylkeskommune vil selvsagt påvirke 
forberedelsene, men rokker ikke ved aktørenes tro på mulighetene for å avvikle et flott VM. Det 
må imidlertid jobbes ytterlige mot sponsorer og andre lokale/regionale støttespillere for å skaffe 
tilstrekkelig finansiering. 
 
Vi ber om TUFs godkjenning av denne endringen av finansieringsplan. 

9.4. Vedtak i styret 

10. SAK 21 SØKNAD FRA VENNSKAPSBY MINOT 

10.1. Forslag til vedtak 

Det bevilges kr 250.000,- til prosjektet MID-WEST/USA 2012. 

10.2. Vurdering av daglig leder 

Det har i en årrekke vært representanter fra Telemark under høstfest uka i Minot. 

Nå legges det opp til en større deltagelse fra Telemark med aktuelle temaer både for reiseliv, 
annen næringsvirksomhet og utdanning. 

Det arbeides med å få til et opplegg for å presentere Telemark sporten og planen om å få 
sporten inn som egen olympisk øvelse. 

NSF har produsert egen film om dette, det er håp om å få med den amerikanske skipresidenten 
på denne presentasjonen. Da vil startskuddet for alvor gå med hensyn til dette arbeidet. 

I staten er det en voksende oljeindustri, det bør være en mulighet til å skape kontakter mot 
produsenter av utsyr i Telemark. 

Summen av alle disse elementene er med på at daglig leder mener det er fornuftig å yte støtte 
til dette prosjektet.  

10.3. Sammendrag av søknad 

MID-WEST/USA 2012 er et samarbeidsprosjekt mellom Skien kommune, Innovasjon 
Norge/Telemark, Telemark utviklingfond, Telemark fylkeskommune, Norsk Høstfest, 
det norske konsulatet i Minneapolis, samt mange flere aktører fra Telemark og USA.  

 
Skien kommune v/ordfører og Telemark fylkeskommune v/fylkesordfører har 
mottattinvitasjon til å delta på Norsk Høstfest 2012, Minot – Nord Dakota.  

 
I vennskapsby- erklæringen mellom  fra Minot City står det, at samarbeidet med 
Skienbaseres på 3 hovedpilarer; A. Den felles norske bakgrunn – kulturarven. B. 
skolesamarbeid, høyere utdanning. C. etablering av næringslivskontakter til gjensidig 
nytte. 
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Over 70.000 besøker Norsk Høstfest hvert år, som er å forstå som det største 
skandinaviske arrangementet i USA. I år vil Norsk Høstfest ha sitt 35. års jubileum. 

 
I Minot og i særdeleshet Minneapolis i Minnesota har det vært en økende positiv 
næringsutvikling. Få stater i USA kan vise til bedre økonomisk utvikling enn nettopp 
Minnesota og Nord-Dakota. 

 
I statene Wisconsin, Minnesota og Nord-Dakota har 52% av befolkningen norske røtter. 
Minneapolis er den “norske” hovedstaden i Minnesota.  

 
Flere og flere norske bedrifter har funnet sin vei til Midt-Vesten! Organisasjonen “Sons 
of Norway” har vært en av flere sentrale aktører. Over 70.000 medlemmer arbeider for å 
promotere norsk herkomst og tar vare på kulturhistorien fra tiden med stor norsk og 
skandinavisk innvandring til USA. 

10.3.1. Bakgrunn 

De nye regionale nærings- og reiselivs- planene for Telemark har mål om å øke 
mulighetene for næringsutvikling, samt øke antallet turister til Telemark.  
 
Telemark fylkeskommune gjennomførte i 2009 en reise til Minneapolis og Minot 
sammen med Skien kommune.  Reisen ble gjennomført via en forstudie for å kartlegge 
hvilke muligheter Telemark har overfor Midt-Vesten.  Prosjektet konkluderte med at 
Telemark har store muligheter for å lykkes i det amerikanske marked via sitt 
opparbeidede nettverk av kontakter over mange år, der Skien kommune i tiår har 
bearbeidet Nord-Dakota via sitt partnerskap til Minot og Norsk Høstfest. “Sats regionalt 
sier tidligere Norsk Data-gründer; Terje Michalsen, som selv er sentral aktør i et 
investormiljø i Minnesota.  Start i Midt-Vesten – der er det vesentlig bedre klima for 
norsk næringsliv og så er de fleste her oppe positive til Norge!” 
 

Telemark fylke og Norges Skiforbund/Telemark sin betydelige satsing på 
Telemarkskjøring de neste 7 år med mål om å få Telemark-skikjøring på OL-kartet i 
2018, har en utfordring i å ta vare på historien. Og den startet med Sondre Nordheim!  
Hans tilnærming til Nord-Dakota ved gravstedet på prærien utenfor Minot er derfor av 
stor viktighet for det videre arbeid ! Og bruke Minot og samarbeidet med Norsk 
Høstfest, som møteplass, kan være en bra måte å fremme interesse for 
Telemarkskikjøring i USA og Canada.  
 
Forstudien fra 2009 viste til kontakt- og næringsmulighetene for Telemark i de 
amerikanske nord-områdene. Nye olje/gass-forekomster i Nord Dakota har satt fart på 
næringslivet i Midt-Vesten. Og norske firmaer og eierinteresser er sentrale. Ja, kanskje 
vil mange telemarkinger få sin andel her !  I Minneapolis er det et betydelig 
næringsmiljø av stor interesse for næringslivet i Telemark. Bransjer, som helse, 
miljøteknologi, olje/gass, IKT  mfl. er fremtredende og i de fleste av disse bransjer har 
en mange norskrelaterte kontakter,  som det bør være viktig å spille på i tiden, som 
kommer. 
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Næringslivskontakter i Telemark har gitt uttrykk for ønsket om å være med på et 
fellesopplegg i 2012. Likeledes har Høgskolen i Telemark vært kontaktet. Her har de en 
partnerskapsavtale med bl.a. Minot University.  HiT ønsker seg i tillegg et nærmere 
samarbeid med aktuelle kompetansemiljøer i Midt-Vesten ( University of Minnesota). 
 St. Olavs College i Minneapolis er også kontaktet og denne instansen har kontakter 
bl.a. til HiT i Bø. 
 

10.3.2. Prosjektmål  

Målet med prosjektet “MID-WEST/USA 2012” er å knytte seg opp til et amerikansk 
nettverk av næringsaktører. Dette kan være kontakter via Innovasjon Norge/USA, det 
norske konsulatet i Minneapolis, næringskontakter via “Norsk Høstfest”, “Sons of 
Norway” med flere. Se på mulighetene innenfor næringsutvikling i de følgende 
bransjene; olje/gass, IKT, helse, reiseliv og miljøteknologi. Målet er å ha med oss minst 
5 firmaer/instanser på turen til Midt-Vesten. 
 
Videre er målet å få det norske Amerika med på å støtte om “Telemark-kjøring som 
OL-gren i 2018”. USA står, som arrangør av VM 2015 i telemark-kjøring og kontakter 
ditt hen vil det bli arbeidet videre med. 

10.3.3. Prosjektledelse 

Prosjektansvarlig vil være fylkesordfører Terje Riis Johansen, Telemark 
fylkeskommune. Thrond Kjellevold fra Tfk’s internasjonale team vil være prosjektleder.  
 
10.3.3.1. ØVRIGE ROLLER 

 
Prosjektet vil ha en referansegruppe bestående av;  
 

• Rolf Haugen, Skien – ansvarlig for arrangementer i Nord-Dakota og 
Minot/Norsk Høstfest, samt booking av stand og forhold til arrangøren – Norsk 
Høstfest. 

• Erling Dahl – medansvarlig for kontaktene vis a vis Konsulatet i Minneapolis og 
generelt næringssamling i Minneapolis. 

• Anniken Fægri Larsen fra Innovasjon Norge medansvarlig for 
næringsarrangementer i Minneapolis/Minnesota i samarbeid med Innovasjon 
Norge/Boston og det norske konsulatet. 

• Irene Siljan Vestby, daglig leder Telemarkreiser med hovedansvar for utstilling 
Norsk Høstfest, samt kontaktperson vis a vis amerikanske turoperatører. 

• Dawn Syvertsen – kommunikasjonsansvar og økonomi. 
• Tarjei Gjelstad hovedansvar skolenettverk “MID-WEST/USA 2012”. 
• Norges Skiforbund/Telemark v/Kjell Gunnar Dahle med hovedansvar  for  

kontaktnettverk “Telemark på OL-kartet 2018” overfor aktører i USA/Canada, 
samt delansvar for utstillingen på Norsk Høstfest. 
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10.3.4. ØKONOMI 

Prosjektet er kalkulert til totalt kr. 550.000. . Verdien på timer til deltakerne i 
referansegruppa er satt til kr. 450 pr time, som mulig egenkapital. 
10.3.4.1. KOSTNADER: 

Prosjektmanagement, forarbeid, forankring, reiser mm(2 pers.) kr.      120.000,-  
Identifisering av næringskontakter Norge     kr.  20.000,- 
Kick off-samling  våren 2012     kr.    10.000,- 
Opplegg Minot ( Skien kommune, Telemarkreiser, Norges  

Skiforbund/Telemark mfl.)     kr.      190.000,- 
Skolenettverk – Gravplass arrangement 

 (Norsk skieventyr – Minot – Telemark).   Kr.     150.000,- 
Opplegg  Minneapolis ( Konsulatet, skole/forskning/næring) kr. 30.000,- 
Slutt rapportering       kr 10.000,- 
Diverse        kr 20.000,- 
Totalt         kr.      550.000,- 
10.3.4.2. FINANSIERING: 

Skien kommune     100.000,-  
Innovasjon Norge/Telemark    100.000,- 
Telemark utviklingsfond    250.000,- 
Telemark fylkeskommune – internasjonalt  100.000,- 
Sum       550.000,- 
Kommentarer til kostnader: 
 
Egeninnsats i form av tid og kostnader for aktuelle aktører blir ikke tillagt 
prosjektregnskap. 
Reise og oppholdskostnader for medreisende aktører blir ikke tillagt prosjektregnskap. 
 
 

10.4. Vedtak i styret 
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11. SAK 22 SØKNAD FRA SILMAGPRODUCTION 

11.1. Forslag til vedtak 
Styret i Telemark Utviklingsfond bevilger et lån på 10 MNOK til Silmag Production AS. Lånet er 
et kortsiktig lån og skal tilbakebetales så snart den langsiktige finansiering er gjennomført. 

Det innvilga lånebeløp forrentes med markedsrente basert på Nibor pluss 3,0 %. Rentebeløpet 
blir beregnet etter at det innvilgede lånebeløp er tilbakebetalt. 

Søknaden innvilges under forutsetning av at Innovasjon Norge har vedtatt sin støtte i 
hovedstyremøte den 29.05.2012, samt at Herøya arbeiderforening har vedtatt sin støtte. 

Utbetaling fra Telemark Utviklingsfond vil skje i henhold til oppsatt likviditetsbehov, dog slik at 
utbetaling fra Telemark Utviklingsfond er den siste utbetaling i rekkefølgen Herøya 
Arbeiderforening, Innovasjon Norge og Telemark Utviklingsfond. 

Før utbetaling fra Telemark Utviklingsfond skal søker oversende signert avtale mellom Norsk 
Hydro AS og Silmag Production AS. 

11.2. Vurdering av daglig leder 

11.2.1. Sammendrag 

Søknaden fra Silmag Production AS gjelder lån på 10 MNOK til markedsmessige vilkår. 

Daglig leder har arbeidet tett på denne søknaden siden påske, det har vært og vil bli en tett 
dialog med Innovasjon Norge frem til de tar avgjørelse i slutten av mai.  

Daglig leder vil anbefale styret å innvilge søknaden, det er såpass sterke signaler på at dette 
kan være et godt prosjekt for Telemark. Selv om en må vurdere dette prosjektet med høy risiko. 

Det er vurdert søknaden i forhold til EØS avtalens statsstøtteregler. Etter daglig lederes syn er 
dette innenfor reglementet da det innvilges lån på markedsmessige vilkår i henhold til risikoen i 
prosjektet. 

11.2.2. Betydning for Telemark 

Det er åpenbart at alle aktører i Telemark må støtte opp under mulige etableringer i Telemark. 

Grenland har historisk vært motoren i industriutviklingen i Telemark, med den siste 
nedleggelsen av REC Wafer Norway AS er daglig leder av den oppfatning at TUF de neste 
årene må ta aktiv del i de muligheter som kommer for etableringer i Telemark. Det er klart at de 
største etableringene vil komme i nedre del av fylket. TUF skal imidlertid være en aktiv 
samarbeidspartner for etableringer i hele Telemark. 

Det er imidlertid viktig at det stilles krav til lønnsomhet og realisme i de tiltak som skal støttes. 

En etablering av Silmag Production AS i den skala som det skisseres vil ha en enorm betydning 
for hele Telemark. Det vil utvilsomt skape en stor entusiasme som bør kunne danne grunnlag 
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for ytterligere virksomhet, og ikke minst bygge opp under videreutvikling av eksisterende 
næringer. 

Blir prosjektet en realitet vil det bety direkte arbeidsplasser i størrelsesorden 300 pluss de 
ringvirkninger dette vil gi på annen næringsvirksomhet.  

11.2.3. Innovasjon Norge 

Innovasjon Norge er positive til en etablering av Silmag Production AS, de vil opprette et 
ekspertpanel for å vurdere konseptet for mulig etablering og lønnsømhet. 

Planen til Innovasjon Norge er å behandle søknaden på hovedstyremøte i slutten av mai, 
hovedstyremøte vil bli avhold i Grenland. 

Det har vært tett samarbeid mellom IN og TUF den siste måneden om denne søknaden. Det er 
avholdt møter og en rekke avklaringer via mail og telefon.  

Denne dialogen viser hvor viktig det er at daglig leder i TUF har et tett samarbeid med andre 
næringsaktører i Telemark. 

Eventuell bevilgning fra TUF vil være avhengig av den bevilgning som vil komme fra Innovasjon 
Norge. 

11.2.4. Vurdering av prosjektet 

Det har selvsagt ikke vært mulig for daglig leder å etterprøve kalkyler og oppsett for både pilot 
anlegget og den fremtidige drift, i et full skala selskap. 

Det er å forvente at ekspertpanelet til Innovasjon Norge vil ta opp dette spørsmålet, TUF vil 
basere seg på denne vurderingen. 

Det er innhentet opplysninger fra BIS Production Partner som mener at det vil være grunnlag for 
denne etableringen. Se egen brev fra BIS. 

Selskapet har inngått intensjonsavtaler med Wokswagen, om disse har verdi vil en først se når 
industrielle investorer vil investere i selskapet. 

11.2.5. Aksjonæroversikt 

Initiativtagerne har i utgangspunktet lagt inn kr 110.000,- i aksjekapital i selskapet. Det skaper 
ikke den store tilliten til initiativtagerne når det gjelder deres finansielle tro på prosjektet.  

Personene bak selskapet er privatpersoner med faglig tyngde innen faget, den finansielle 
tyngden er ikke til stede. De satser på å føre prosjektet frem til pilottesting for derigjennom 
skaffe nødvendig kapital til hovedprosjektet. Det er stor sannsynlighet for at det vil komme 
internasjonale investorer etter at pilotperioden er over. 

Sammen med Innovasjon Norge har vi vært tydelige på at det må inn en større andel av 
egenkapital også fra initiativtagerne. 

Foreløpig ser det til at Herøya arbeiderforening innvilger 9 MNOK til egenkapital i selskapet, 
dette blir avgjort på styremøte den 10.05. Det er stilt spørsmål om det er utformet spesielle 
aksjonæravtaler mellom partene, informasjon vi har fått tyder på at det ikke er inngått slike 
avtaler. Vi vil få kopi av protokoller fra generalforsamling pluss vedtak i Herøya 
arbeiderforening. 



TELEMARK UTVIKLINGSFOND 
TUF 

 

Saksliste møte nr 2-2012 Styremøte.15.05.2012 Side 25 av 31 
 

Nytegning av aksjekapital vil skje til pari kurs eventuelt at overkurs blir tilført selskapet og ikke 
noen form for betaling til initiativtagerne. 

11.2.6. Kapitaltilførsel 

Selskapet ber om at TUF utbetaler eventuelt innvilga beløp umiddelbart etter styremøte den 
15.05.2012. De ser for seg da å utbetale avtalt beløp til Hydro umiddelbart.  

Daglig leder legger opp til og har varslet dem om at TUF bør få positiv tilbakemelding fra 
Innovasjon Norge før eventuelt lån utbetales. 

Daglig leder arbeider med Innovasjon Norge slik at TUF blir den siste som utbetaler det søkte 
lånebeløp. Utbetaling bør skje i terminer avhengig av kostnadspådrag i prosjektet. 

11.2.7. Risiko 

Det er høy risiko i prosjektet, risikoen i prosjektet vil avta i forhold til vurderinger gitt av 
ekspertpanelet til Innovasjon Norge. 

Risikoen er knyttet opp mot om det er industrielle investorer som ønsker å gå inn i prosjektet, 
det svaret ser det ikke ut til at vi får før pilotanlegget er ferdig testet og selskapet kan vise en 
stabil leveranse av produktet til den kvalitet det er forutsatt. 

Når en industriell investor er på plass og kapital er fremskaffet vil vårt lån bli tilbakebetalt med 
renter. Planen for tilbakebetaling er sen høst 2012. Telemark Utviklingsfond vil således ikke ha 
noen risiko i den fremtidige drift av selskapet. 

Risikoen til Telemark Utviklingsfond vil også bli redusert om den planlagte kapitalinnsprøytingen 
kan skje i den rekkefølge som daglig leder legger opp til. 

Daglig leder vil imidlertid påpeke at det er høy risiko uansett når på tidsskalaen Telemark 
Utviklingsfond utbetaler det søkte lånebeløp i pilotperioden. 

Om risikoen er høy vil en muligheten for en fremtidig etablering bety så mye for Telemark som 
helhet at daglig leder vil anbefale styret å ta denne risikoen. 

11.3. Sammendrag av søknad 
Utklipp fra søknaden. 

11.3.1. Generell informasjon 

Søknad om lån på kommersielle betingelser (NIBOR + 1,5 %) til næringsutvikling i regi 
av Silmag Production AS (”SMP”), organisasjonsnummer 997 628 705. 
 
Selskapet vil utvikle lønnsom produksjon av silika og magnesium ved hjelp av ny grønn 
teknologi.   
  
I løpet av høsten 2012 vil vi starte omsmelte av magnesium og kjøring av silikatesting i 
pilotanlegg og derved sysselsette ca 60 prosessoperatører og ca 10 administrative personell. 
Gjennomføringen av hovedprosjektet vil gi store positive ringvirkninger i området.  I byggefasen 
vil ca 1.000 til 1.500 personer være engasjert i en periode på ca 2 år. slik at sysselsettingen på 
toppunktet som trolig nås sommer/høst 2013.  Det skal investeres ca 3,2 milliarder i denne 
perioden. Fra oppstart av ordinær drift høsten 2014 vil det være ca 300 personer engasjert i 
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driften pluss innleid vedlikeholds personell m.m. I tillegg vil det bli sysselsatt ca 150 personer i 
presstøperiet. 
 
Silmag Production's beregninger viser at det vil oppnås god lønnsomhet og skatteevne ved 
gjeldende markedspriser. Vår virksomhet på Herøya vil redusere utslipp av CO2 med ca 2,7 
millioner tonn pr år i forhold til tilsvarende Kinesisk produksjon. Kina produserer p.t. rundt 85 
prosent av global produksjon. Silmag Production er således konkurransedyktig både på pris og 
bærekraft. 
 
Søknaden gjelder NOK 10 millioner og er nødvendig for at selskapet skal kunne holde 
kontinuitet i utviklingen av tekniske prosesser i den perioden det hentes 
investeringskapital, det vil si frem til gjennomført emisjon. Dette omfatter prosjektering, 
investering i og utvikling av pilot- og demonstrasjonsanlegget, kostnader med 
igangkjøring og testing av anlegget, samt grunnleggende prosjektering 
(”Næringsutviklingen”).for fullskala produksjon (”Totalprosjektet”). 
 
For å trygge prosjektet er det viktig å få tilgang til bevilgede midler så snart som mulig. 
Dette fordi Hydro har behov for å følge parallelle spor da Silmag DA (50/50 Hydro og 
AMG) skal avvikles snarlig. Vi er informert om at interessenter i maskiner og utstyr vil 
gjennomføre befaring rundt midten av mai og at utstyr for et titalls millioner risikerer å 
bli solgt til andre. Følgelig er det av stor betydning at vi foretar oppgjør til Hydro av de 
USD 3 millioner for pilotanlegg og silikapatenter så snart som mulig. Etter at oppgjør 
for dette er foretatt har Silmag Production AS eksklusivitet til øvrig driftsutstyr, 
bygninger og teknologi. 
 
IN er positive til prosjektet, men har ikke sentralstyremøte før den 28 - 29 mai. Foruten 
at det skaper utrygghet rundt prosjektet så lenge Hydro ikke er bundet til transaksjon 
med Silmag Production, kan dette altså medføre betydelige ekstra 
investeringskostnader. 
 
Vi vil derfor be om at TUF ikke binder sitt tilsagn til IN's vedtak om den del av 
finansieringen som kommer fra TUF, slik at oppgjør til Hydro kan foretas umiddelbart 
etter tilsagnsvedtak ved hjelp av lånet fra TUF, samt lån og egenkapital fra Herøya 
Arbeiderforening. 
 
Det vil bli rapportert månedlig gjennom prosjektets løpetid, samt en sluttrapport etter at 
prosjektet er gjennomført. Det vil videre bli oversendt en rapport tre år etter at 
prosjektet er avsluttet, for å vise at prosjektet har gitt ønskede gevinster. 

11.3.2. Sammendrag av søknaden 

Silmag Production AS har inngått en avtale med Hydro om å overta pilotanlegg og 
rettigheter/patenter i Silmag DA. Silmag DA utviklet et pilotanlegg for produksjon av silika og 
magnesiumklorid basert på råvaren olivin. SMP tar over prosjektet og vil i tillegg tilføre 
ytterligere industrielt rasjonale med å hekte på et magnesium presstøperi.  
 
Produksjonen av magnesium produsert på Herøya med ny teknologi og vannkraft vil ha en 
grønnere profil enn noen annen kjent teknologi.  Et magnesium presstøperi plassert vegg i vegg 
med egen produksjon har en rekke synergieffekter. Dette gir sluttproduktet et betydelig 
grønnere fotavtrykk enn andre støperier.  Silikaproduksjonen vil også ha lavere utslipp enn noen 
annen kjent teknologi. 
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Søknaden gjelder NOK 10 millioner til utvikling av tekniske prosesser i den perioden det hentes 
investeringskapital til gjennomføring av fullskala produksjon.  

11.3.3. Konsekvenser ved avslag av søknaden 

Selskapet er avhengig av å kunne iverksette Næringsutviklingen for å kunne realisere 
hovedprosjektet som er beskrevet i Business Plan (”Totalprosjektet”). TUF er en sentral 
kapitalkilde i den pakke som er satt sammen. Et avslag fra TUF vil kunne bety at 
Næringsutviklingen og derved heller ikke Totalprosjektet blir gjennomført. 

11.3.4. Hva skal utvikles 

Det skal utvikles lønnsom industri med nær nullutslipp. Eksisterende teknologi er svært 
forurensende. Søknaden gjelder Næringsutviklingen, som altså er nødvendig for at selskapet 
skal kunne holde kontinuitet i utviklingen av de tekniske prosesser i den perioden det hentes 
investeringskapital, det vil si frem til gjennomført emisjon. Dette omfatter prosjektering, 
investering i og utvikling av pilot- og demonstrasjonsanlegget, kostnader med igangkjøring og 
testing av anlegget, samt grunnleggende prosjektering for fullskala produksjon. 
 
Produksjon av magnesium produsert på Herøya med ny teknologi og vannkraft vil ha en svært 
grønn profil med CO2 utslipp på rundt 5-6 % av Kinas eldre teknologi med kull som energikilde. 
Silika som skal produseres i samme prosess vil også ha betydelig lavere CO2 utslipp, og utslipp 
av natrium klorid elimineres. Et magnesium presstøperi plassert vegg i vegg med egen 
produksjon har en rekke synergieffekter som gir sluttproduktet et betydelig grønnere fotavtrykk 
enn andre støperier. Spesielt gjelder dette ved at det unngås materialtap, som er rundt 3 % ved 
avkjøling og deretter ny smelting hvor ytterligere energi må tilføres. Videre blir det et vesentlig 
redusert transportbehov. Dette fordi det må injiseres rundt 35 % mer magnesium i et 
støperiskudd enn det medgår i komponenten. Deretter må dette avkappet transporteres tilbake 
til magnesiumprodusent for omsmelte til nye barrer. 
 
Silika er et materiale som må tilpasses sine forskjellige bruksområder. Dekkfabrikanter bruker 
blandinger som er tilpasset deres behov og øvrige materialvalg. Det er som regel mer enn en 
type silikablanding i en dekktype. For skosåler og legemidler m.v. er det igjen andre blandinger 
og renhetsgrader. Pilotanlegget må videreutvikles til å kunne produsere ytterligere blandinger 
enn det som hittil er gjort, samt legge til rette for noe større serier slik at en kan gjøre grep for å 
sikre stabil kvalitet og kjemiske egenskaper. 
 
Fra olivin produseres det hovedsakelig silika med ca 41 % av råstoffet, men også magnesium er 
omfattende med ca 31 %. Biproduktene er jernoksid, sand og nikkelkarbonat. Markedsarbeidet 
for magnesium i både barre og komponentform er som nevnt over gjennomført. For 
biproduktene vil det undersøkes muligheter for videreutvikling av mer høyverdige kjemiske 
sammensetninger og markeder for disse. De kan imidlertid også selges i den form de foreligger 
p.t. Det vil således ikke være avfalls- eller forurensningsproblematikk av betydning. 

11.3.5. Økonomiske gevinster 

Den økonomiske gevinsten fra Næringsutviklingen er at totalprosjektet lar seg realisere.  
 
Som det fremgår av tidligere oversendt forretningsplan er vi ikke i tvil om at Totalprosjektet vil 
produsere til konkurransemessige priser og derved bli bedriftsøkonomisk lønnsomme.  
 
Fordelen med å starte utviklingen på Herøya er den kompetanse som er bygget opp der, samt 
overtakelse av bygningsmasse benyttet i magnesiumproduksjon.  
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Med basis i virksomheten på Herøya vil det senere være mulig å ekspandere virksomheten 
både pga vekst i markedet og ved å ta markedsandeler. Et gjennomført prosjekt på Herøya vil i 
betydelig grad redusere usikkerhet hos potensielle investorer og derved gjøre ekspansjon 
enklere. 

11.3.6. Kvalitative samfunnsøkonomiske gevinster 

Næringsutviklingen vil lede frem til realisering av Totalprosjektet. Dette vil medføre ca. 300 
arbeidsplasser i produksjonen. Med en standard multiplikatoreffekt for industri på 3,5 blir dette 
totalt ca. 1.050 arbeidsplasser, det vil si totalt nær 1.500 nye arbeidsplasser (Jfr. også i punkt 
7).  
 
Det er også betydelige miljøgevinster gjennom ny teknologi i alle ledd i verdikjeden. 
 
Silmag Production AS vil produsere nær CO2 –fritt magnesium. 

11.3.7. Finansieringsplan 

Det totale kapitalbehovet for denne fasen er budsjettert til NOK 36,3 millioner. Det er mottatt kr 
150.000 fra Vekst i Grenland og det arbeides med søknad til Innovasjon Norge (”IN”). Vi søker 
IN om deres maksimale ramme innenfor miljøtilskuddsordningen, som er 45 % av totalt 
kapitalbehov, dvs NOK 16,2 millioner. Beløpet som søkes finansiert fra Telemark utviklingsfond 
er således NOK 10.0 millioner. 
 
Finansieringsplan Næringsutviklingen
Kilde: Type: Beløp i NOK:
Vekst i Grenland Tilskudd innvilget 150 000
Innovasjon Norge Miljøtilskudd 16 200 000
Herøya arbeiderforening Lån 10 000 000
Telemark Utviklingsfond 10 000 000

36 350 000  
 
Den langsiktige finansieringen, dvs Totalprosjektet, skal finansieres gjennom en 
egenkapitalemisjon og langsiktig belåning. Som dokumentasjon på dette vedlegges brev fra vår 
finansielle rådgiver Jubilee Financial Products Ltd. 

11.3.8. Styresammensetting 

Selskapets grunnleggere, som p.t. også er styrets medlemmer, vil etablere et profesjonelt styre. 
 
Foreløpig har selskapet aksept om styreplass fra en silikaekspert, adm.dir. Leo 
Verboeket i Sirius International BV, og en magnesiumekspert, Jo Willekens, leder av 
International Magnesium Associations europakontor. Disse behersker både de tekniske 
og de markedsmessige aspekter.  
 
Videre er vi prosess med noen aktuelle kandidater. Vi ser gjerne at vi får på plass en 
styreformann med bakgrunn fra selskap som er internasjonalt kjent. 
 
Vi er opptatt av god corporate governance og grunnnleggerne, som vil ha administrative 
posisjoner når selskapet går over i driftsfase, vil tre ut av styret senest så snart selskapet 
er fullfinansiert. Dette er en beslutning vi har tatt uavhengig av egen kompetanse, som 
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også omfatter erfaring fra andre styreverv. 
 
Selskapet forventer at store investorer vil kreve innflytelse på valg av styremedlemmer. 
Ethvert styremedlem som velges nå må således være forberedt på utskiftning. En 
prosess med sikte på å fylle opp et fullstendig nytt styre p.t. er således noe prematurt. 
Vi er samtidig sikre på at disse investorene vil være opptatt av, og i stand til å utpeke, 
profesjonelle styremedlemmer egnet for et selskap som SMP. 
 

Dersom HAF, TUF eller IN utpeker profesjonelle styremedlemmer for en 
interimposisjon (med mulighet for forlengelse), er vi positive til slikt initiativ. 
 
Det er imidlertid klart at styret i bedriften vil bestå av andre enn dagens medlemmer, 
senest fra det er fullfinansiert, og at styret vil være vel kvalifisert. 

11.4. Vedtak i styret 
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12. SAK 23 SØKNAD SKIEN DALEN SKIPSSELSKAP AS 

12.1. Forslag til vedtak 
Styret vedtar å gi kr 300.000- i støtte til Skien Dalen Skipsselskap i henhold til søknaden. 

Tilskuddet kan utbetales umiddelbart, Skien dalen Skipsselskap skal etter sesongen gi en 
rapport over hva som disse midlene er brukt til. 

12.2. Vurdering av daglig leder 
Telemark kan ha fått en unik mulighet til å presentere Telemarkskanalen og M/S Victoria for et 
stort publikum. 

Da vil det være fornuftig å støtte om tiltak som gjør at M/S Viktoria kan presenteres på den 
beste måten. Skien Dalen Skipsselskap har behov for støtte til dette. 

Det er et stort arbeid i gang fra de forskjellige kommunene med å tilrettelegge for denne 
hendelsen, Telemark Utviklingsfond vil være med på dette arbeidet gjennom en bevilgning som 
det søkes om. 

Skien Dalen Skipsselskap AS legger opp til et nærmere samarbeid med alle aktørene på 
kanalen. Dette er et arbeid som etter daglig lederes syn er helt avgjørende for den støtten TUF 
eventuelt skal være med på i fremtiden. 

Passasjertrafikken på Victoria viser en alarmerende nedgang, denne nedgangen har vært jevn 
fra år til år.  Tabellen under viser utviklingen for Victoria fra 2009 til 2011 

År Antall Passasjerer % i forhold til 2009 

2009 14.122 100,0 % 

2010 12.013 85,1 % 

2011 10.629 75,3 % 

 

Utviklingen i passasjertrafikken viser med all tydelighet at organisering og markedsføring av 
Telemarkskanalen bør vurderes i en total sammenheng. 

Det kan være en mulighet til at dette TV programmet kan hjelpe på den totale trafikken på 
Telemarkskanalen. 

Støtten er vurdert i forhold til statsstøttereglene og faller etter daglig lederes syn inn under 
regler for bagatellmessig støtte 

12.3. Kopi av søknaden 
Søknad om støtte til klargjøring og merutgifter av M/S Victoria i forbindelse med NRK sin 
direktesending; Telemarkskanalen, Minutt for minutt i august. 
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Styret i Skien Dalen Skipsselskap AS (SDS) søker med dette om kr. 300 000,- fra Telemark 
Utviklingsfond (TUF) til støtte for klargjøring og merutgifter til M/S Victoria i forbindelse med 
NRK sin direktesending; Telemarkskanalen, Minutt for minutt i august. 
 
I følge NRK har de valgt M/S Victoria fordi det er en fantastisk skute å vise frem, og fordi båten 
er 130 år i år. NRK skal ha kameraer om bord, på land og til sjøs. Dette blir en flott mulighet til å 
vise frem både Telemarkskanalen og kanalbåtene med M/S Victoria i spissen. 
 
Begrunnelsen for at vi tillater oss å søke TUF om midler, er at kanalbåten M/S Victoria er med 
på å profilere Telemark på en positiv måte.  
 
SDS vil også jobbe for et fremtidig samarbeidsprosjekt med andre aktører på og ved kanalen for 
å utnytte de ressurser vi har på best mulig måte. 
 
For ordens skyld gjør styret i SDS oppmerksom på at vi vurderer å sende en søknad på kr. 
3 000 000,- om støtte til vedlikehold/ utvikling for kanalbåten M/S Victoria.  
 
 

13. SAK 24 NESTE STYREMØTE  

13.1. Forslag til vedtak 
Neste styremøte 20.06.2012 kl 10.00 
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