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Protokoll fra styremøte nr 4-2012 i Telemark Utviklingsfond  

Dato: 20. September  2012.     Kl: 13.30 – 15.00 

Sted: Fylkeshuset  Skien. 
 
Deltagere:  Terje Riis Johansen Styrets leder, Thorleif Vikre, Lise Wiik, Gunn 
Marit Helgesen, Arne Vinje, Terje Bakka, Sekretær. 
 
Habilitet: Lise Wiik sa seg inhabil under behandling av sak 31 Telemarksreiser, 
Arne Vinje sa seg inhabil under behandling av sak 32 Vest Telemark 
Næringsutvikling. Begge fratrådte møterommet under behandlingen av disse 
sakene. 
 
Saker til behandling på styremøte 20. september 2012. 
 
 
Sak 28/ 2012 Referat fra styremøte nr. 3 i 2012 
Styrevedtak: 
Referat fra styremøte nr.3 i 2012 ble enstemmig godkjent. Daglig leder opplyste at bevilgning under sak 
27/2012 ikke lenger var aktuell og bevilget beløp trekkes tilbake. 

Sak 29/2012 Silmag Production AS 
Silmag Production AS arbeider for å få etablert ny magnesium produksjon på Herøya og søker om støtte til 
arbeidet med tilrettelegging for mulige investorer. 
 
Styrevedtak: 
Et enstemmig styre vedtok å ytre støtte til Silmag Production AS på totalt 1,2 MNOK. Beløpet fordeler seg på: 

 Tilskudd    0,2 MNOK 
 Lån til markedsrente Nibor pluss 3,5% 1,0 MNOK 

Lånet tilbakebetales så snart de industrielle eller finansielle aktører har betalt inn sin kapital. 
 
Det er en forutsetning for støtte at Herøya Arbeiderforening yter støtte på minst 1,2 MNOK, dersom de vedtar 
mindre støtte vil støtte fra Telemark Utviklingsfond bli redusert tilsvarende. 
 
Tilskuddet utbetales så snart Silmag Production AS har akseptert vilkårene for både lån og tilskudd. 

Utbetaling av lån fordeles i to rater, en del ved signering av avtalen og en del 1. november 2012. Forutsetning 
for utbetaling av den siste delen av lånet er at Silmag Production AS kan dokumentere tilstrekkelig fremdrift i 
forhold til mulige investorer. 
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Sak 30/2012  Etablering av Telemark Subsea AS 
Selskapet er under planlegging og anmoder Telemark utviklingsfond til å yte tilskudd.  

Styrevedtak: 
Styret er positive til en slik etablering. Styret ber daglig leder arbeide videre med søker slik at det utarbeides en 
mer presis og spesifisert søknad som i tilstrekkelig grad reflekter de reelle planene som selskapet har. 
Herunder en klar formulering av hva en konkret ønsker i denne fasen av etableringen og viktigheten av 
denne. 

 Styret vil ta opp en eventuell ny søknad etter at det er utarbeidet mer konkrete planer. Styret er villig til 
avholde et telefon møte om kort tid dersom det er nødvendig for å holde tilstrekkelig tempo i denne 
etableringen. Det forutsettes at det utarbeides tilstrekkelige klare og spesifikke planer. 

Sak 31/2012 Reiseliv i Telemark 
Hovedutvalget for næring anmodet Telemark Utviklingsfond om å yte støtte til reiselivet i telemark etter 
søknad fra Telemarkreiser.  
 
Styrevedtak: 
Lise Wiik fratrådte under behandling av søknaden. 
Et enstemmig styre bevilget kr 1.000.000,- til sommer og høstmarkedsføring for 2012 av Telemark, spesifisert 
på aktiviteter satt opp i eget oppsett. Beløpet utbetales til Telemarksreiser som sørger for nødvendig 
gjennomføring. Styret vil akseptere avvik fra de fastsatte aktiviteter, men innenfor rammen av det bevilgede 
beløp. Daglig leder har fullmakt til å godkjenne dette etter forespørsel fra Telemarksreiser. 

Videre bevilges det kr 750.000,- øremerket vintermarkedsføring sesongen 2011/2012 og spesifisert i eget 
opplegg. Utbetalingen skjer til selskapet Telemark Alpint AS, som er et felles profileringsselskap for 
vinterdestinasjonene i Telemark. 

Det er en forutsetning at støtten til begge aktivitetene skal brukes til direkte aktiviteter. 

Sak 32/2012 Vest Telemark Næringsutvikling 
Vest Telemark Næringsutvikling ønsker å arbeide aktivt mot beslutningstakere for å kunne realisere planene 
om bygging av Haukelibanen. De søker om tilskudd til dette. 
 
Styrevedtak: 
Arne Vinje fratrådte under behandling av saken, resten av styre vedtok enstemmig at de 
ikke kan imøtekomme søknaden om tilskudd på kr 600.000,-. 
 
Sak 33/2012 Telemark Museum 
Telemark Museum, Porsgrunn søker om tilskudd til å etablere en flerårig utstilling 
 
Styrevedtak: 
Et enstemmig styre vedtok å bevilge et tilskudd på 2 MNOK som del finansiering av en flerårig utstilling ved 
museet. 
Tilskuddet utbetales over to terminer 
 
Sak 34/2012 Bø kommune 
Bø kommune vil gjennomføre et forprosjekt for å vurdere om Rv 36 kan legges utenom Bø sentrum, de søker 
om tilskudd til dette arbeidet. 
 
Styrevedtak: 
Et enstemmig styre vedtok at en ikke kan imøtekomme søknaden om støtte til forprosjektet. 
Det er styrets mening at prosjekter som dette bør finansieres av kommune eller vegeier. 
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Sak 35/2012 Pilot prosjekt Herøya 
Herøya Næringspark søker om tilskudd med målsetting å skape en nasjonal pilotarena for utvikling av 
fremtidsrettede produkter og avanserte teknologiske produkter.  
 
Styrevedtak: 
Et enstemmig styre vedtok å bevilge inntil kr 3.990.000 til prosjektet Pilotarena Herøya Industripark. 

Tilskuddet utbetales over tre år med kr 1.330.000- pr år. Utbetalingen skjer over årene 2013,2014 og 2015. 

Det kan bli avkortning av beløpet etter nærmere vurdering av statsstøttereglementet. Beløp innvilget fra 
Telemark Fylkeskommune og Innovasjon Norge vil bli sett i sammenheng i denne vurderingen. 

Daglig leder har fullmakt til å redusere bevilgningen slik at det totale bevilgede beløpet fra offentlige aktører 
er innenfor gjeldende støttereglement. 

Det er en forutsetning at prosjektet leverer en årlig rapport som skal danne grunnlaget for neste års 
utbetaling. 

Sak 36/2012 Gründer uke Vekst i Grenland 
Vekst i Grenland søker om støtte til å gjennomføre en fast gründer uke over tre år. 
 
Styrevedtak: 
Et enstemmig vedtok følgende; Styret kan ikke imøtekomme søknaden om midler til tre årlig Gründeruke i 
regi av Vekst i Grenland. 

Styret mener at det er de lokale næringsselskaper sammen med aktuelle samarbeidspartnere som må sørge for 
finansiering av diverse tiltak overfor mulige gründere samt diverse arbeidslivsmesser. 

Neste Styremøte: 

En tar sikte på å avholde neste styremøte første del av desember, daglig leder sender ut forslag til aktuelle 
datoer. 

 
 
 
Skien den dd.mm.2012 
 
 
Terje Riis Johansen   Lise Wiik   Gunn Marit Helgesen 
Styrets leder 
 
 
 
Thorleif Vikre                     Arne Vinje                               Terje Bakka   
        Sekretær 
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