
TELEMARK UTVIKLINGSFOND 
TUF 

________________________________________________________ 

Protokoll fra styremøte nr. 5-2013 i Telemark Utviklingsfond  

Dato: 18. november 2013.      

Sted: Fylkeshuset 
 
Deltagere: Terje Riis Johansen Styrets leder, Thorleif Fluer Vikre, Lise Wiik, 
Gunn Marit Helgesen, Arne Vinje, Terje Bakka, Sekretær. 
 
 
  
Saker til behandling på styremøte 18. november 2013. 
 
 
Sak 29/2013 Referat fra styremøte nr 4 
Utkast til referater er tidligere utsendt til styrets medlemmer 
 
Styrevedtak: 
Referat fra styremøte nr 4 i 2013 ble enstemmig godkjent.  
 
Sak 30/2013 Økonomi og Revidert Budsjett 
Styret fikk forelagt en status over bevilgninger og midler til disposisjon. Videre et utkast til 
revidert budsjett for 2013. 
 
Styrevedtak: 
Det reviderte budsjettet ble godkjent med de vedtak som blir fattet av bevilgninger på dette 
styremøte. 
 
Daglig leder har fullmakt til å starte opp planlegging av utvidet profilering av Telemark. 
Dette skal være et samarbeidsprosjekt med Fylkeskommunen, med en gjennomføringsplan 
som skissert i sammendraget. Det foreslåtte beløpet på 0,75 MNOK kan benyttes til dette 
formålet. 
 
Sak 31 /2013 Søknad om tilskudd til Spillefilm i Kragerø 
Autofilm A/S søker om kr 215.000,- i støtte til å produsere spillefilm i Kragerø. 
 
Styrevedtak: 
Styret kan ikke imøtekomme søknaden om støtte til utvikling av spillefilm-manus. 
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Sak 32/2013 Datasenter Rjukan 
Det er endringer i planene om å etablere datasenter på Rjukan. Styret skal ta stilling til om 
å opprettholde tidligere vedtak om støtte på 8 MNOK 
 
Styrevedtak: 
Styret vedtar å videreføre bevilgning 4 MNOK til prosjektet. Beløpet skal nyttes sammen 
med Tinn kommune til utarbeidelse av diverse infrastrukturtiltak for tilrettelegging av 
denne industrien.  

Det er en forutsetning at Tinn kommune legger frem klare planer innen 30.06. 2014. 
Dersom ikke det foreligger vil det avsatte beløpet bli tilbakeført for disponering av andre 
tiltak i Telemark. 

De fremlagte planene skal godkjennes av styret i Telemark Utviklingsfond før endelig 
bevilgning.  

Det resterende beløpet etter avsetning av 8 MNOK i følge styresak 25/12 trekkes tilbake og 
tilføres budsjettet 2013. Dette tilsvarer 4 MNOK. 

 
Sak 33/2013 Søknad om tilskudd Midwest USA-Teleamrk 
Telemark Fylkeskommune søker om tilskudd på kr 1.200.000,- til samarbeidsprosjekter 
over tre år. 
 
Styrevedtak: 
Styret bevilger 1,2 MNOK til prosjektet Midwest USA 2013-2015. Det forutsettes årlige 
utbetalinger for årene 2013-2015. Det er videre en forutsetning at øvrig finansiering skjer i 
forhold til fremlagt finansieringsplan. 

Prosjektet skal gi en årlig rapport til Telemark Utviklingsfond om utviklingen og resultater 
av prosjektet. 

Vedtaket ble fattet med fire mot en stemme, Arne Vinje stemte mot bevilgningen. 

 
Sak 34/2013 Søknad om tilskudd fra Milba AS 
Milba AS søker om tilskudd på kr 1.000.000,-  til utviklingsarbeid i nye markeder. 
 
Styrevedtak: 
Et enstemmig styre stemte for at det ikke skulle bevilges støtte til Milba AS. Etter styrets syn 
ville bevilgningen være for mye rettet mot støtte til ordinær drift. 
 
Sak 35/2013 Søknad om tilskudd fra Skien Gårdeierforening. 
De søker om kr 200.000 i tilskudd for å markedsføre Skien overfor mulige leietagere- 
 
Styrevedtak: 
Et enstemmig styre vedtok at de ikke kan bevilge støtte til prosjektet. 
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Sak 36/2013 Søknad om tilskudd fra Søve Videregående skole 
De søker om kr 300.000- i tilskudd til å utvikle studium innen fornybar energi. 
 
Styrevedtak: 
Et enstemmigstyre vedtok å bevilge kr 300.000,- til prosjektet. 
 
Sak 37/2013 Søknad om tilskudd fra Telemarkskanalens Skipsselskap 
De søker om kr 2.250.000,- i tilskudd til å etablere salgskontor samt profilering av 
selskapet. 
 
Styrevedtak: 
Et enstemmig styre vedtok å bevilge inntil kr 1.200.000,- i støtte fordelt over tre år til 
vintermarkedsføring og etablering av salgskontor for Telemarkskanalen med kanalskip, og 
Dalen Hotel.  
 
Det er en forutsetning at bevilgningen er innenfor rammen av hva som kan bevilges som 
bagatellmessig støtte i henhold til ESA støttereglement. Søker må dokumentere på eget 
skjema hva som er mottatt i offentlig støtte til foretakene. 
 
Sak 38/2013 Søknad om tilskudd fra Telemark Næringsforum 
De søker om kr 150.000.- i tilskudd til forprosjekt for leverandør og innkjøpsutvikling i 
Vest-Telemark. 
 
Styrevedtak: 
Styret vedtok at de ikke kunne imøtekomme søknaden om støtte til prosjektet. 
Vedtaket ble fattet mot en stemme, Arne Vinje stemte for å yte støtte. 
 
Sak 39/2013 Søknad om tilskudd fra Skanits AS 
De søker om tilskudd på kr 300.000,- for etablering av opplæringssenter i Kragerø. 
 
Styrevedtak: 
Styret vedtok å yte støtte med kr 300.000,- til etableringen. 
Vedtaket ble fattet mot to stemmer, Terje-Riis Johansen og Arne Vinje stemte mot å yte 
tilskudd. 
 
Sak 40/2013 Søknad om tilskudd fra Porsgrunn Kommune 
De søker om kr 750.000,- i støtte til å elektrifisere «Dikkon». 
 
Styrevedtak: 
Et enstemmig styre vedtok å  bevilge kr 500.000,- til elektrifisering av båten Dikkon. Det er 
en forutsetning for bevilgningen at GrenlandEnergy får bruke båten i 
demonstrasjonsformål til sine kunder. 
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Sak 41/2013 Budsjett for 2014 
Daglig leder la frem utkast til budsjett for 2014 
 
Styrevedtak: 
Styret godkjenner det fremlagte budsjettet. Styret ønsker ikke å dele opp de frie midlene for 
2014 på 12,5 MNOK i underposter. Styret ønsker å vurdere de enkelte prosjekter i forhold 
til den verdien de kan skape for Telemark. 
 
Styret ønsket ikke å beskrive hvilke tiltak som skulle få støtte bortsett fra at de som 
hovedregel ikke vil støtte prosjekter i 2014 innen følgende hovedområder: 
 

• Alle typer av byutviklingstiltak herunder bolyst. 
• Tilskudd til drift, videreutvikling og investeringer i museer, gallerier, 

opplevelsessenter etc. 
• Investeringer i nye tiltak og drift av tiltak på Telemarkskanalen utover de tiltak som 

støttes i dag. 
• Støtte til næringsselskaper, inkubatorer, næringsforeninger, etc. 
• Støtte til tiltak for videreutvikling av gründer tiltak og messer. 
• Støtte til festivaler, mindre filmproduksjoner og andre mindre lokale 

arrangementer.  
• Støtte til konferanser, utstillinger etc 

 
Sak 42/2013 Søknad om tilskudd til Telemark Super Ski 
De søker om kr 1.250.000,- i tilskudd for vintermarkedsføring av Telemark 
 
Styrevedtak: 
Et enstemmig styre bevilget kr 1.250.000,- til vintermarkedsføring sesongen 2013/2014. Det 
er en forutsetning at øvrig finansiering gjennomføres som beskrevet. 
 
 
Neste styremøte: 
Innkalles ved behov. 
 
  
 
Skien den xx.yy.2014 
 
 
Terje Riis Johansen    Lise Wiik   Gunn Marit Helgesen 
Styrets leder 
 
 
 
Thorleif Fluer Vikre                  Arne Vinje                               Terje Bakka  
           Sekretær 
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