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1. SAK NR 13 REFERAT FRA STYREMØTE NR 3 I 2015 

1.1. Forslag til vedtak 

De utsendte referat fra møte nr.1 og 2 i 2016 godkjennes. 

1.2.  Vedtak i styret 

 
2. SAK NR 14 BREV FRA FYLKESRÅDMANNEN 

2.1. Forslag til vedtak 

Styret opprettholder sitt vedtak i sak 30/2015 fattet på styremøte den 
15.12.2015. 

Med usikkerhet i å beregne overskudd fra Konsesjonskraft finner ikke styret det 
forsvarlig å vedta faste årlige forpliktelser i årene som kommer. 

Telemark Fylkeskommune er søkeberettiget for prosjektstøtte på lik linje med 
andre aktører i Telemark.  

Søknader fra Telemark Fylkeskommune vil bli vurdert på lik linje som andre 
søknader som TUF får. 

2.2. Vurdering av daglig leder 

I brevet fra rådmannen reises spørsmålet om styret virkelig mente det som ble 
vedtatt i sak 30/2015 den 15.12.2015. 

Vedtaket i sak 30/2015 

Telemark Utviklingsfond bevilger 4 MNOK som en rund sum for å dekke opp deler av 

fylkeskommunens kostnader ved budsjettet i 2016. 

Styret forutsetter at fylkeskommunen selv dekker disse kostnadene fra 2017 i sin 

helhet. 

Daglig leder har ikke fått noen meldinger fra styret om at de ønsker å endre 
dette vedtaket. Med dette som bakgrunnen kan ikke daglig leder foreslå noe 
annet vedtak i denne saken. 

Rådmannen ber om en tilbakemelding på om de har anledning til å søke på 
tilskudd.  

Etter daglig lederes syn så er TFK søkeberettiget til prosjekter på lik linje med 
andre aktører i Telemark. De må bruke søkeportalen Regionalforvaltning.no. 
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Søknader må dokumenteres på lik linje med andre søknader. De vil være 
underlagt samme saksbehandling som andre søkere. Til slutt så vil styret 
avgjøre om tiltaket/søknaden er innenfor de rammene som styret krever. 

2.3. Vedtektene $ 2 10 avsnitt 

I vedtektene $ 2 10 avsnitt er det tatt inn følgende: 

«Fondet bidrar til forutsigbar og stabil driftsfinansiering av tiltak av stor 
historisk, kulturell og næringsmessig verdi og betydning for Telemark, 
men som ikke inngår som fylkeskommunens lovpålagte oppgaver» 

Fra møtereferater under forhandlingene om ny avtale om konsesjonskraft finner 
daglig leder bare spesifikasjoner som Telemarkskanalen, Gaustabanen og 
Rjukanbanen som eksempel på tiltak som kan defineres under dette punktet. 

I saksfremlegget til daværende rådmann når fylkestinget vedtok vedtekter for 
Telemark Utviklingsfond skriver han bl.a.  

 Side 2, forslag til vedtekter som ligg ved saka er således 
fylkesrådmannens syn på hvordan vedtektene bør utformest. 

 Når det gjeld punktet i vedtektene § 2, avsnitt 10, om at ”fondet 
bidrar til forutsigbar og stabil driftsfinansiering av tiltak av stor 
historisk, kulturell og næringsmessig verdi og betydning for 
Telemark, men som ikkje inngår som fylkeskommunens lovpålagte 
oppgaver”, så leggjast det til grunn at kommunane ikkje har 
innvendingar til at fondet kan gi støtte til slike tiltak som nemnt. 
 

 men at det må vedtektsfestes ei nivåbegrensning for slik støtte 

 Fylkesrådmannen finn det ikkje tilrådeleg å avgrense 
verkeområdet for fondet på dette punktet. 

 Dei tiltaka det her refererast til er mellom anna driftsstøtte til 
Telemarkskanalen FKF, Telemarkskanalen regionalpark og 
Telemark interkommunale næringsfond (TIN). 

 Gjennom eigarskapen til Telemarkskanalen har Telemark som 
einaste fylkeskommune eigaransvaret for å drifte, vedlikehalde og 
utvikle ein unik infrastruktur av internasjonal og høg nasjonal verd. 
Mykje av reiselivssatsinga i Telemark er knytt til 
Telemarkskanalen. Telemark fylkeskommune stør 
marknadsføringa av Telemark som reiselivsprodukt gjennom TIN. 
Ved etableringa av Telemakskanalen Regionalpark ser 
fylkesrådmannen for seg at fylkeskommunens del av 
driftskostnadane dekkjast over Telemark utviklingsfond. Dermed 
kan alle desse områda sikrast stabile og forutsigbare inntekter. 
Felles for alle desse kostnadsområda, er at dei tilgodeser og 
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skaper verdier i store delar av Telemark, og kjem alle 
avtalekommunane til gode. Formuleringa på dette punktet i 
vedtektene tek og høgde for at andre tiltak kan kome inn under 
denne kategorien, og soleis kan vurderast dekt over fondet. 

 Kostnadane til dei nemde tiltaka, som alle fell inn under kategorien 
ikkje lovpålagde oppgåver, inngår ikkje i berekningsgrunnlaget for 
fylkeskommunen sine ordinære inntekter. Så lenge 
fylkeskommunen etter ny avtale ikkje tilførast driftsinntekter frå 
konsesjonskraftomsetjinga, må desse kostnadene dekkjast ved 
omprioritering frå lovpålagde oppgåver dersom dekkjing over 
fondet ikkje er mogeleg eller begrensast. 

 

 Fylkesrådmannen meiner det er opp til styret å godkjenne 
søknader om dekkjing over denne finansieringsordninga, og frarår 
at det vedtektsfestast nivåbegrensning. 

2.4. Daglig leders vurdering av $ 2 10 avsnitt 

Daglig leder vurderer daværende rådmanns fremlegg til fylkestinget som sin 
oppfatning av avtalen. 

Opplisting av tiltak som nevnt i pkt 2.3. og som TUF har støttet fra 2011 og ut 
2015 kan daglig leder ikke se fremgår direkte av teksten i vedtekter eller i 
forarbeidene. 

Daglig leder kan heller ikke se at de andre avtalepartene har godkjent en slik 
tolkning av avtalen. 

Daglig leder har konstatert et daværende rådmanns tolkning er lagt til grunn ved 
bevilgning av tiltakene som nevnt over. Det er ikke foretatt vurdering på om 
daværende rådmanns vurdering må oppfattes som korrekt. 

Daglig leders oppfatning er at det er innenfor rammen av vedtektene å yte 
støtte til drift av Telemarkskanalen. 

Det er ikke mulig å si at TUF skal fullfinansiere kostnadene til drift av 
Telemarkskanalen, vedtektene sier «Bidra til stabil forutsigbar og stabil 
driftsfinansiering» Etter daglig lederes syn bør en tolke dette som en % vis 
dekning av kostnader til drift av Telemarkskanalen. 

2.5. Fylkeskommunes utfordringer ved bortfall av 
overføringer 

Før ny avtale om Konsesjonskraft ble inngått fikk TFK overført ca 16 MNOK i 
årlige overføringer fra overskudd i Konsesjonskraftstyret. 
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I 2015 dekket TUF ca 9,6 MNOK av forpliktende kostander til TFK, for 2016 har 
TUF bevilget 4 MNOK til TFK. Fra 2017 er det vedtatt at beløpet vil bli 0. 

Det er lett å forstå at med dette vedtaket vil det bli utfordringer for TFK. 

Dette kan ikke komme overaskende på fylkeskommunen. Ved opprettelsen av 
TUF og godkjenning av vedtekter måtte de være klart at overføringene kunne 
bli helt borte. 

Det er daglig lederes oppfatning at både den administrative og den politiske 
ledelsen i fylkeskommunen har vært klar over at det vedtatte støttebeløpet fra 
TUF kunne bortfalle i sin helhet.  

Vedtaket om å støtte TFK er i alle år tatt inn i årsberetningen til TUF, den er i 
sin tid godkjent av fylkestinget. I alle år fra 2011 er det tatt inn eget punkt som 
sier at vedtaket løper til og med 2015. 

I 2014 sak 31 den 22.09.2014 fattet styret i TUF følgende vedtak  

1. Fylkeskommunale kostnader. 

Et enstemmig styre mente at deler av kostnader til viktige tiltak for 

Fylkeskommunen bør dekkes inn av Telemark Utviklingsfond. 

Styret ber fylkeskommunen gjennomføre en vurdering av disse kostnadene i 

samband med vurdering av tiltak som det er politisk viktig å gjennomføre for 

fylket. 

Styret vil be fylkeskommunen søke om støtte fra Telemark Utviklingsfond etter 

en nærmere politisk vurdering av tiltak. Søknaden bør behandles av det nye 

styret i TUF høsten 2014. Styret ser at dette kan vanskeliggjøre 

fylkeskommens budsjettbehandling for 2016, dersom dette er tilfelle vil det 

nåværende styret behandle eventuell søknad når den foreligger. 

Styret i TUF vil ikke på det nåværende tidspunkt ha noen mening om hvilke 

tiltak som skal støttes, det vil være opp til den politiske behandling å prioritere 

de viktigste tiltakene. 

Vedtaket ble medelt TFK, det er ikke mottatt noen søknader om støtte etter 
dette, bortsett fra søknaden i 2015 der TUF bevilget 4 MNOK som et 
engangsbeløp. 

2.6. TUF i et videre perspektiv 

Daglig leder vil ikke anbefale at TUF vedtar årlige støtte utover 2017.  

Inntektene fra Konsesjonskraft er fallende de neste årene, i budsjettene til 
Konsejsonskraftstyret . I 2019 vil det med dagens priser bli et overskudd på ca 
13 MNOK i KKST, erfaringsmessig blir ca 30 % av dette overført til TUF. Det 
betyr ca 3,9 MNOK. I denne beregningen er det tatt hensyn til priser på kraft pr 
15.12.2015. Etter den tid har prisene på kraft vært fallende, før den i de siste 
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dagene har vist en stigende tendens. Markedet er imidlertid veldig usikkert, det 
er ikke utenkelig at i noen år vil resultatet i KKST bli 0. 

En minst like stor utfordring for KKST er det i den nye forslaget til ny 
energimelding. Her er det skissert bortfall av konsesjonskraft og avgifter for 
kommunene. Da kan en i rimelig nær fremtid se for seg at all overføring via 
konsesjonskraftinntekter blir borte. Da antar daglig leder at TUF kan bli nedlagt. 

 

2.7. Brev fra Rådmann 

Fylkesrådmannen ønsker en avklaring på om det kan forventes faste tilskudd 
fremover som tidligere eller ikke. 

Om styret vurderer at hensikten med vedtaket er å ikke gi faste tilskudd, ønsker 
det en tilbakemelding på om TFK har anledning til å søke om tilskudd, og evt. 
hvordan slike søknader kan tenkes praktisk gjennomført. 

Om styret i TUF tenker at det ikke skal gis faste tilskudd fremover til TFK, er det 
ønskelig med en tilbakemelding på hvordan styret vurderer fondets vedtekter $ 
2 10 avsnitt « Fondet bidrar til forutsigbar og stabil driftsfinansiering av tiltak av 
stor historisk, kulturell og næringsmessig verdi og betydning for Telemark, men 
som ikke inngår som fylkeskommunens lovpålagte oppgaver» 

Brev og vedlegg fra rådmann er vedlagt. 

 

2.8. Vedtak i styret 

3. SAK NR 15 DAGLIG LEDER OG UNDERSKRIFT PÅ 
TILSAGNSBREV TIL BIOGREN 

3.1. Forslag til vedtak 

Styret tar daglig lederes orientering til etterretning. 

3.2. Bakgrunn for saken 

Styrets leder er ikke fornøyd med at daglig leder ikke ville signere tilsagnsbrevet 
til BioGren. Han ønsker en garanti på at dette ikke vil skje i fortsettelsen. 
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3.3. Vurdering av daglig leder. 

Daglig leder har ikke på noe tidspunkt forsøkt å ta omkamp eller forsøke å 
omgjøre styrets vedtak om støtte på 1,4 MNOK i tilskudd og 1,5 MNOK i lån til 
Biogren. 
 
Umiddelbart etter styrets vedtak informerte jeg BioGren om vedtaket og at det 
var endelig. 
 
1,5 MNOK som tilskudd er utbetalt etter at styrets leder godkjente 
kostnadsoppsett fra BioGren. 
 
Vi har en rekke saker der daglig lederes innstilling ikke har blitt fulgt fra styret. 
Dette er naturlig, i alle de tilfellene har daglig leder signert, sendt ut og hatt 
oppfølging i henhold til de vedtatte retningslinjer. 
 

3.4. Hvorfor daglig leder ikke signerte tilsagnsbrevet 

TUF har på styremøte 14.12.2012 vedtatt retningslinjer for TUF, herunder et 
regelverk som daglig leder må følge. 

I sak om bevilgning til BioGren hadde daglig leder ikke mulighet til å benytte de 
standardprosedyrer som er vedtatt. 

Dette hadde jeg selvsagt kommet til å kommentere under behandlingen, jeg ble 
imidlertid kontant avvist når jeg forsøkte å kommentere saken. Dette har jeg 
ingen problemer med å godta. 

Min vurdering videre var etter min mening at jeg kunne komme i en form for 
ansvar ved at jeg ved en eventuell underskrift ville stå juridisk ansvarlig for 
tilsagnet. 
 
Dersom dette er en total feil vurdering av meg beklager jeg selvsagt dette 
.  
Våre vedtatt rutiner er vedlagt, under har jeg spesifisert punkter som etter min 
mening er avgjørende for at styret selv måtte signere tilsagnsbrevet. Etter mitt 
syn bør det ikke være noe vanskelig for styret. Styret kan gjennom sine vedtak 
sette til side de rutiner som er fastsatt, det har de gjort i dette vedtaket. Eter 
daglig lederes mening kan styre gjøre dette. 

Min oppfatning var at vedtaket ikke inneholdt noe om dette og dermed mente 
daglig leder at han måtte følge vedtatte retningslinjer. 
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 Pkt 1.3. Styret for Telemark Utviklingsfond 

3.avsnitt. Styret skal påse at tildeling av midler skjer i henhold til 
vedtekter og retningslinjene for Telemark Utviklingsfond 

I vedtaket ble det ikke tatt inn noe som indikerte at TUF ikke skulle følge 
vedtatte retningslinjer. Under signeringsdiskusjon så fikk styrets leder 
godkjenning fra de andre i styret på tilsagnsbrevet. Denne godkjenning 
hadde ikke daglig leder. 

 Pkt 1.4 Administrativ ledelse 

Ansvaret til daglig leder bullet pkt 9 

«Sørge for at fondet har administrative rutiner som tilfredsstillerkrav til 
god intern kontroll, herunder tilfredsstillende rapporteringsrutiner.» 

Med begrepet god intern kontroll og tilfredsstillende rapporteringsrutiner 
så forstår daglig leder det slik at bevilgning og utbetaling skal skje i 
forhold til en oppsatt kostnadsplan fra søker. 

 Pkt 4.2 Lån 

«I tilfeller der det vil bli gitt lån vil det i forhold til selskaper bli gitt lån med 
rente beregnet i Nibor års rente pluss et fast % påslag. For tiden er 
påslaget 3,5%.» 

I dette tilfelle er det gitt tilbud om et rente og avdragsfritt lån. 

 Pkt 5 Størrelse på støtte 

«5 avsnitt Som hovedregel skal ikke fondet være med på å gi støtte der 
det ikke minst er 50% egenfinansiering av prosjekter eller tiltak. Det kan 
være aktuelt å øke denne % andelen der styret har en klar formening at 
det vil skape ønsket utvikling» 

Biogren har dokumentert og fått godkjent en kostnadsplan i forhold til 
tilskuddet som viser 100% dekking av kostnadene i det nære bildet. 
Tilskuddet skal brukes til å få bl.a. investorer inn i selskapet. første 
omgang . Aktivitetene er listet opp under. 

Daglig leder/driftsansvarlige (NOK 350 000) 
De siste fjorten dagene er det avholdt intervjuer med 4 kandidater. Kvaliteten på 
kandidatene er utmerket. I tillegg til tester og flere intervjuer, må det arbeides 
med overgangsordninger som gjør at den utvalgte har økonomisk trygghet, 
samtidig som kostnadene ikke blir for store. 
Prosjektering fra rådgivende ingeniører (NOK 250 000) 
Det er avholdt møte med ordfører og varaordfører i Bamble kommune. Et av 
formålene var å få til et samarbeid hvor kommunen bistår med veiledning for å 
sikre rett kvalitet uten for høye kostnader. Dette skal avklares rett etter påske.  
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Andre aktiviteter (Enova, politiske kontakter, øvrig prosjektarbeid) (NOK 
600 000) 
Det er viktig både for investorer og for videreføring av prosjektering samt 
Enova-søknad å få på plass tekniske detaljer. Det er derfor avholdt to dagers 
samling i Stockholm for å få fortgang i dette arbeidet og for avklaring av hvilke 
alternativer som fortsatt skal vurderes. 
Arbeid med å skaffe investorer til BioGren (NOK 300 000) 
Det er gjort mye på investorsiden det siste året, men nå må fokus være på å få 
en ledende investor på plass. I den forbindelse kontaktes både norske og 
utenlandske investorer. Det vil også brukes midler til å få hurtigere prosesser på 

plass ved en utvidet avtale med Gramjo. 

 

3.5. Vedtak i styret 

 
 

4. SAK NR 16 ORIENTERING OM KONGSBERG CABLE 

4.1. Forslag til vedtak 

Styret ber daglig leder forfølge denne saken og sammen med andre kreditorer 
gjøre alle anstrengelser for at vårt utbetalte lån på 1,5 MNOK blir betalt tilbake. 

Dette innebærer også nødvendige juridiske tiltak mot selskapet og styret. 

4.2. Vurdering av daglig leder. 

Kongsberg Cable nå omdøpt til Armored Cable Solution AS er tatt under 
konkursbehandling. 

TUF har innvilget et låm på 2 MNOK til selskapet, det er utbetalt 1,5 MNK. I og 
med at selskapet er meldt konkurs vil det være en stor sannsynlighet for at vårt 
tilgodehavende må ansees tapt. 

Etter daglig lederes syn har det vært foretatt undersøkelser før utbetaling som 
kan forsvare at vi har utbetalt 1,5 MNOK. 

Som grunnlag for utbetaling var en vurdering fra advokat Folserås som 
bekreftet at det var betalt inn tilstrekkelig midler til selskapet. 

Det har imidlertid vært mye støy med selskapet, de har nå vedtatt at produksjon 
vil bli lagt til Tyskland. Argumentasjon fra daglig leder om dette kan vi ikke legge 
vekt på. 

Daglig leder opplyser at de vil betale tilbake vårt krav, det er vel rimelig å anta 
at dette kan bli vanskelig. 
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Selskapet har imidlertid et spennende produkt som kan få suksess i markedet. 
Det skal videre være eiendeler, patenter, maskiner og varelager i selskapet. 

Daglig leder vil arbeide sammen med andre kreditorer for å sikre våre verdier. 
Vi vil forfølge saken med de midler vi har til rådighet, dette vil inkludere 
vurdering av styreansvar.  

Vårt krav er meldt inn til bobestyrer. 

 

5. SAK NR 17 ORIENTERING OM TEAM TELEMARK 

5.1. Forslag til vedtak 

Styret tar daglig leders orientering som informasjon. Styret ber daglig leder 
komme tilbake med en sak dersom nødvendig informasjon og 
samarbeidsavtaler med aktører i Telemark er tilfredsstillende. 

5.2. Vurdering av daglig leder. 

Daglig leder mottok søknad om støtte på 2,5 MNOK fredag 22.04., med krav 
om svarfrist onsdag 27.04. 
 
Dette er en urimelig kort frist til at daglig leder kan utøve forsvarlig 
saksbehandling, til styrets informasjon hadde daglig leder avtaler som innebar 
at det ikke var mulig å se på søknaden før Tirsdg 26.04. 
 
De søker om 2,5 MNOK i støtte fra Telemark Utviklingsfond, de opplyser at 
dette vil være en engangssøknad.  Daglig leder ser ikke mulighet for at de skal 
greie å skaffe 5 MNOK i årlig støtte fra næringslivet i Telemark. Dersom TUF 
skulle velge å gå inn i prosjektet må de være innstilt på at dette må skje i et 
lengre perspektiv. 
 
Daglig leder har bare mottatt søknaden som ligger vedlagt, i søknaden opplyser 
de om et årsbudsjett på 5,5 MNOK. For selve langerennsdelen kan dette være 
tilstrekkelig. De har imidlertid langt større planer, dette vil kreve en stor innsats i 
kroner både fra offentlige aktører og næringsaktører. Daglig leder er usikker på 
om det vil være mulig å reise tilstrekkelig med midler til alle planene nevnt i 
søknaden kan bli gjennomført. 
 
Det er ikke lagt frem budsjetter eller markedsplaner, daglig leder er klar over at 
de har hatt liten tid på planleggingen av Team Telemark. Dette er imidlertid 
viktig når det skal foretas vurdering av søknaden. 
 
Informasjon jeg sitter på, så er ikke prosjektet mottatt positivt i alle fora. De 
etablerte aktørene som Visit selskapene ser at dette prosjektet vil reise med for 
stor andel av den totale finansieringen som er mulig å reise. 
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Telemark Fylkeskommune har iverksatt et arbeid som skal se på organisering 
av reiseliv i Telemark samt en samordnet plan for næringslivsutvikling. Disse 
planene, skal etter den informasjon daglig leder har, legges frem for politisk 
behandling høsten 2016. 
 
Etter daglig leders mening er det helt nødvendig at hele næringsarbeidet i 
Telemark inkludert reiseliv blir vurdert og prioritert samlet. Med dette som 
bakgrunn bør vi ikke prioritere del aktiviteter som skal profilere Telemark. 
Telemark i en samlet helhet må stå i fokus. 
 
Daglig leder har for lite opplysninger og for liten tid til å foreta forsvarlig 
saksbehandling av søknaden fra Team Telemark, derfor er det ikke mulig å 
legge frem hverken positiv eller negativ innstilling til søknaden. 
 
Daglig leder har svart Team Telemark i egen mail, den er kopiert inn under pkt 
5.3. Svar på søknad. 
 

5.3. Svar på søknad 

Viser til deres søknad om støtte på 2,5 MNOK som garanti eller tilskudd. 
 
Generelt: 
Jeg er opptatt av profilering av Telemark i et samordnet løp. Deres planer om 
Team Telemark kan inngå i et profileringsløp som dette. Det forutsetter 
imidlertid at det blir arbeidet på tvers med flere interessenter. Deres krav om 
behandling og svar på få dager vanskeliggjør et slikt samordnet tiltak. 
 
Det er for tiden igangsatt et arbeid i Telemark Fylkeskommune om en slik 
samordning av ulike typer av næringstiltak. Disse er planlagt til politisk 
behandling på høsten. Telemark Utviklingsfond skal bygge sine vedtak på disse 
planene. 
 
Min jobb er å saksbehandle søknader, gi innstilling til mitt styre som fatter de 
endelige vedtak om støtte. Dette krever at jeg greier å utøve forsvarlig 
saksbehandling. Med den korte svartiden dere er avhengig av ser jeg ikke at 
det er forsvarlig å legge frem søknaden til avgjørelse i styret, med den 
informasjon som er i deres søknad. 
 
Jeg har utfordringer med å se at dere kan nå ønsket mål, med den tidsplanen 
dere legger opp til. Dersom dere hadde brukt et lengre tidsperspektiv og 
søknaden hadde inneholdt nødvendige opplysninger ville det vært enklere for 
meg å legge saken frem for styret. 
 
Med dette som bakgrunn må jeg avslå deres søknad og finner det ikke mulig å 
legge dette frem for styret for en endelig avgjørelse. 
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1. Garanti 
Telemark Utviklingsfond er underlagt kommuneloven og kan ikke stille 
garantier. 
 
2. Tilskudd 
Dersom det på et senere tidspunkt skal være mulig å yte tilskudd må det i en 
eventuell søknad legge frem budsjetter med finansieringsplaner, sammen med 
profileringsplaner.  
 
Da bør det også jobbes sammen med andre reiselivsaktører om en felles 
forståelse av hvordan Telemark som helhet skal profileres.  
 
Før en eventuell søknad sendes bør denne gjennomarbeides sammen med 
aktuelle partnere som aktuelle Næringsselskaper, destinasjonsselskaper, 
Telemark Fylkeskommune og TUF. 
 
Jeg ber om forståelse for at det er for kort tid med for lite konkrete planer som 
budsjett, finansiering og profileringseffekt til at jeg kan legge dette frem for mitt 
styre. 

5.4. Utklipp fra søknaden 

I søknaden tar Team Telemark på seg store oppgaver på vegne av fylket, etter 
daglig leders syn kan de virke vel optimistiske.  
 

 Gjennom dette initiativet vil de i felleskap skape bedre resultater i og for 
Telemark. Det vil de gjøre gjennom et kollektivt løft for Telemark som 
fylke og region. 
 

 Kjernen i prosjektet er et profesjonelt seniorteam i langrenn. 
 
 

 Team Telemark skal være mye mere enn «kun» et langrennslag. Team 
Telemark skal bidra til å øke Telemark sin attraksjonskraft gjennom å 
styrke fylkets reiselivsdestinasjoner, bidra til næringsutvikling, skape 
arbeidsplasser, jobbe med folkehelseprogrammer, inspirere idrettslag, 
utvikle toppidrettslinjene i videregående sole og samarbeide tett med 
høgskolemiljøene. 
 
 

 Laget skal ha sine treningssamlinger i Telemark både i sommer- og 
vintersesongen, og vil veksle mellom ulike destinasjoner i fylket. I 
forbindelse med samlingene vil laget arbeide aktivt med å profilere disse 
stedene, og vi vil sørge for oppmerksomhet i riksmedier, sosiale medier 
og gjennom andre metoder for å bygge Telemark som merkevare og 
reiselivsdestinasjon. Vi vil fokusere sterkt på Telemarks stolte skihistorie, 
og dra linjene fra Sondre Norheim i Morgedal via tungtvannsaksjonen 
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frem til dagens moderne langrennshelter. Dette vil sette Telemark på 
kartet gjennom hele året, og spesielt i vintersesongen med alle NRK sine 
sendinger fra langrennsirkuset (gjennomsnittlig 1 million seere per renn). 
Det vil også være et tydelig mål for aktørene rundt laget at Telemark i 
løpet av de neste fem årene igjen skal arrangere NM i langrenn. Dette 
har vi allerede fått positive signaler fra Norges Skiforbund på. 
 

 Gjennom at hele Telemark vil bli invitert til å ta del i laget, så er 
aktørenes viktigste intensjon at dette skal samle fylket på tvers av 
bransjer, sektorer, næringer, kommuner, partitilhørighet, generasjoner og 
interesser.  
 

 Vi mener et langrennslag i Telemark vil være det beste verktøyet for å 
samle fylket slik Telemark selv i mange sammenhenger uttrykker et 
ønske om. Tilbakemeldinger fra aktører som er presentert for planene, er 
at dette er det fellesskapsprosjektet Telemark har lett etter i flere år.  
 

 Etter å ha møtt i underkant av 100 aktører fra hele fylket og fra alle 
sektorer som beskrevet over, ser vi at dette prosjektet vil ha den effekten 
vi ønsker.   
 

 ALLE er positive til initiativet. 
 

 Vi er videre kjent med Telemark fylkeskommune sine vedtatte og innstilte 
regionale planer og strategier knyttet til nyskaping og næringsutvikling, 
reiseliv og opplevelser, og idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Vi vurderer 
det omsøkte prosjektet til å være i tråd med disse. 
 

 Det er denne uken startet arbeid med å stille nødvendige garantier. Små 
og store aktører har bidratt med privat kapital. Det er reist garantier for til 
sammen NOK 2,5 millioner, inkludert tjenester og systemleveranser. 
Eksempler på garantister er kraftselskap, høyfjellshotell, konsulentfirma, 
reklamebyrå, IT-firma, treningssenter og servicebedrifter. Vi arbeider 
videre med private aktører, og har som realistisk målsetting at vi innen 
27. april har reist NOK 3 millioner fra disse. Dette synliggjør den store og 
mangfoldige forankringen prosjektet har. Allerede har det samlet 
Telemark i et felles løft. 
 

  

6. NESTE STYREMØTE  

Innkalles ved behov.  
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Protokoll fra styremøte nr. 1-2016 i Telemark Utviklingsfond  

Dato: 29.februar 2016.      

Sted: Fylkeshuset 
 

Deltagere: Sven Tore Løkslid, Styrets leder, Terje Riis Johansen, Eva Markset 
Lia, Erik Skjervagen, Gunn Marit Helgesen, Terje Bakka, Sekretær. 

Styremøte var satt kl 12.00. 

Saker til behandling på styremøte 29. februar 2016. 
Sak 1/2016 Referat fra styremøte nr 3 i 2015 

Utkast til referat er utsendt til styrets medlemmer 

Styrevedtak: 

Referat fra styremøte nr 3 i 2015 ble enstemmig godkjent.  

Sak 2/2015 Årsregnskap og årsberetning 2015 

Utkast til årsregnskap og årsberetning ble lagt frem for styret. 

Styrevedtak: 
Det fremlagte årsregnskapet som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 673.779,- 
ble enstemmig vedtatt som Telemark Utviklingsfond sitt offisielle årsregnskap for 2015. 

Det fremlagte utkastet til årsmelding ble enstemmig vedtatt og er dermed Telemark 
Utviklingsfond sin offisielle årsberetning for 2015. 

Sak 3 /2016 Søknad fra Kulturlandskapssenteret 

Kulturlandskapssenteret har søkt om kr 100.000,- i støtte til etablering av bedriftsnettverk. 

Styrevedtak: 
Styret kan ikke imøtekomme søknaden om tilskudd til å utvikle bedriftsnettverk. 

Etter styrets syn bør det være Innovasjon Norge som skal ha ansvaret for å yte støtte til 
opprettelse av bedriftsnettverk. 
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Sak 4//2016 Søknad fra Lucky Media AS 

Lucky Media AS søker om kr 350.000,- i støtte til å etablere sportsmagasin 

Styrevedtak: 
Styret kan ikke imøtekomme søknaden om støtte. Eter styrets mening er ikke prosjektet 
tilstrekkelig innenfor formålet til TUF. 

Sak 5/2016 Søknad fra Rønholt Paintballbane 

Rønholt Paintballbane søker om kr 240.000,- til anskaffelse av diverse utsyr. 

Styrevedtak: 
Styret i TUF er positive til tiltaket. Styret vedtok at det ikke skulle bevilges støtte. Avslaget 
ble gitt med 3 mot 2 stemmer. Gunn Marit Helgesen og Eva Markset Lia stemte for å yte 
tilskudd. 

Sak 6 /2015 Søknad fra Elkem Solar 

Elken Solar søker om 5 MNOK i tilskudd for å dekke opp deler av driftskostnader ved 
oppstart av bedriften 

Styrevedtak: 
Styret er positive og takknemlig for at det etableres ny bedrift i lokalene på Herøya. Det vil 
være positivt for Telemark. 

Styret ser det imidlertid ikke riktig å støtte opp med midler til driftsoppstart. Etter styrets syn 
har Enova tatt på seg ansvaret for å yte offentlige midler til oppstart. 72 MNOK som Enova 
har bevilget bør være tilstrekkelig innenfor de rammene det offentlige bør bidra til i en 
etablering som dette. 

TUF har betydelig reduserte midler til disposisjon, etter styrets syn vil det ikke være riktig å 
benytte våre knappe midler i tillegg til Enova støtte.  
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Sak 7 /2016 Søknad fra Funzionano 

Funzionano søker tilskudd til etablering av bedrift. De søker om 2 MNOK. 

Styrevedtak: 
Styret er positive til en etablering som Funzionano, dette vil passe inn i styrets tanker om 
etableringer av kompetansemiljøer i Telemark. 

Styret gir fullmakt til styrets leder og daglig leder til å bevilge inntil kr 800.000 som tilskudd 
til etableringen. Beløpet sammen med bevilgning fra Vekst i Grenland og Proventia skal 
sørge for at nødvendig arbeid med kunder og investorer blir realisert så snart som mulig. 

Det er styrets mening at hoveddelen av samlet støtte fra alle tre aktørene må dekkes inn av 
Proventia og Vekst I Grenland. 

 
Sak 8 /2016 Søknad fra Rauland Næringshage 

Rauland Næringshage søker om 2 MNOK til bygging av næringshage i Rauland. 

Styrevedtak: 
Et enstemmig styre vedtok å utsette behandling av søknaden. 

Styret er kjent med at det er under planlegging en rekke næringshager i Telemark. Det er 
styrets mening at Næringsutvalget i Telemark bør diskutere finansiering og etableringer av 
Næringshager. Næringsutvalget bør utforme klare retningslinjer for hvordan 
støtteordninger til næringshager skal gjennomføres. 

Sak 9 /2015 Søknad fra BioGren 

BioGren  søker om 6 MNOK i tilskudd til etablering av bedrift innen pellets produksjon. 

Styrevedtak: 
Styret er positive til mulighetene for en etablering av pelletsfabrikk i Telemark. 

Et enstemmig styret vedtok å yte støtte med totalt 3 MNOK, fordelt med 1,5 MNOK som 
tilskudd og 1,5 MNOPK som lån til etableringen. 

Styret vedtok videre at 1,5 MNOK som tilskudd kan utbetales snarest. Lån på 1,5 MNOK 
bevilges som et rentefritt lån over 8 år og skal senest tilbakebetales innen 01.01.2025. Lånet 
kan tidligst utbetales 01.01.2017 

Det er en forutsetning at bedriften kan dokumentere en klar fremdrift i forhold til 
etableringen. Bedriften skal legge frem dokumentasjon høsten 2016, denne dokumentasjon 
skal legges frem for styret som endelig avgjør når utbetalingen av lånet kan foregå.  
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Sak 10 /2016 Samordning av virkemiddelapparatet i Telemark 

Daglig leder la frem ønske om at TUF måtte bli sterkere forankret mot resten av 
virkemiddelapparatet i Telemark. 

Styrevedtak: 
Styret ser behovet for en sterkere samkjøring av virkemiddelapparatet i Telemark. Styret ba 
daglig leder legge frem nye strategiske planer for TUF. Disse bør være samkjørte med 
resten av virkemiddelapparatet. 

Styret ba om at felles planer, særlig med Telemark Fylkeskommune må bli så tydelige som 
mulige. Styret var av den oppfatning at det måtte utarbeides klare forslag på hva som skal 
være fylkeskommunen sitt ansvar i forhold til de oppgaver de skal løse. Styret har sett en 
for stor del av tiltak som blir søkt fellesfinansiert, og som bør være fylkeskommunen sitt 
ansvar å finansiere. 

Styret forventer å få en slik plan til behandling i løpet av august 2016. 

Dersom det kommer søknader/saker som er av spesiell og stor betydning ønsker styret at det 
legges frem saker så snart de foreligger. 

Sak 11 /2016 Søknad fra TFK undervisningsopplegg 

TFK søker om tilskudd kr 2000.000- til å delfinansiere eget undervisningsopplegg i forhold 
til verdensarven. 

Styrevedtak: 

Telemark Utviklingsfond bevilger kr200.000,- til undervisningsopplegg for verdensarven. 
Det er en forutsetning at resten av finansiering er på plass før tilskuddet blir utbetalt. 

 

Skien dd.mm.2016 

 

Sven Tore Løkslid    Terje Riis Johansen                      Erik Skjervage  
Styrets leder 
 
 

Eva Markset Lia                      Gunn Marit Helgesen                  Terje Bakka 
            Sekretær 
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Protokoll fra styremøte nr. 2-2016 i Telemark Utviklingsfond  

Dato: 08.mars- 09.mars 2016.      

Sted: Avstemming foregikk pr mail 
 

Deltagere: Sven Tore Løkslid, Styrets leder, Terje Riis Johansen, Eva Markset 
Lia, Erik Skjervagen, Gunn Marit Helgesen, Terje Bakka, Sekretær. 

Styremøte var satt opp ved at avstemming foregikk pr mail. Det var et 
enstemmig vedtak om at denne formen var godkjent for denne saken 

Saker til behandling på styremøte nr 2 i  2016. 
Sak 12/2016 Søknad fra Langøy Utvikling AS 

Langøy Utvikling søker om kr 200.000,- i tilskudd for å utvikle en nærmere reguleringsplan 
for tiltaket bruforbindelse til fastlandet. 

Styrevedtak: 
Et enstemmig styre vedtok å bevilge kr 200.000,- som tilskudd til reguleringsarbeid for å 
utvikle broforbindelse til Langøy. 

 

Skien dd.mm.2016 

 

Sven Tore Løkslid    Terje Riis Johansen                      Erik Skjervagen  
Styrets leder 
 
 

Eva Markset Lia                                Gunn Marit Helgesen                Terje Bakka 
                 Sekretær 

 

 



 

 

 

Postadresse: Besøksadresse: Sentralbord Foretaksregisteret: 940 192 226 

Postboks 2844 Fylkesbakken 

10 

35 91 70 00 Bankkonto: 5083 05 42083 

3702 Skien 3715 SKIEN  www.telemark.no 

 

 

Telemark utviklingsfond 

   

   

Vår dato 01.04.2016 

Deres dato    

    

 

 

 

TUF - fremtidig finansiering av fylkeskommunale tiltak 
 

Styret i TUF behandlet i møte 15. desember 2015 i sak 30/2015 søknad om delfinansiering av 

fylkeskommunale tiltak.  

 

Etter møtet har fylkeskommunen mottatt følgende informasjon: 

« RF13.50 - Søknad om delfinansiering fylkeskommunale tiltak"  

BEVILGNING FRA TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF  

Telemark Utviklingsfond har i styremøte den 15.12.2015 sak 30/2015 behandlet deres søknad om en 

rund sum til å dekke opp kostnader ved budsjett 2016.  Telemark Utviklingsfond har fattet vedtak om å 

innvilge 4 mill kroner som tilskudd til å dekke opp kostnader i henhold til deres søknad.  

Styrets vedtak:  

Telemark Utviklingsfond bevilger 4 MNOK som en rund sum for å dekke opp deler av fylkeskommunens 

kostnader ved budsjettet i 2016.  Styret forutsetter at fylkeskommunen selv dekker disse kostnadene fra 

2017 i sin helhet.» 

 

Fylkesrådmannen har behov for å avklare hvordan styrevedtaket skal forstås med tanke på fremtidige 

muligheter for økonomiske tilskudd fra TUF - direkte til TFK eller som TFKs årlige eierskapstilskudd 

til ulike selskaper. Beløp på tidligere tilskudd fremgår av saksfremlegget til styresak 30/2015. 

 

TUF har som kjent gitt tilskudd til følgende fylkeskommunale tiltak: 

 • Telemarkskanalen FKF 

 • Telemarkskanalen regionalpark 

 • Gea Norvegica Geoparken IKS 

 • Telemark Interkommunale Næringsfond (TIN) 

  ○ TIN - gir videre tilskudd til Visit Telemark AS 

  

Fylkesrådmannen ønsker en avklaring på om det kan forventes faste tilskudd fremover som tidligere 

eller ikke.  Om styret vurderer at hensikten med vedtaket er å ikke gi faste tilskudd, ønsker det en 

/Fylkesrådmann 
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tilbakemelding på om TFK har anledning til å søke om tilskudd, og evt hvordan slike søknader tenkes 

praktisk gjennomført. 

 

Om styret i TUF tenker at det ikke skal gis faste tilskudd fremover til TFK, er det også ønskelig med en 

tilbakemelding på hvordan styret vurderer at fondets vedtekter § 2 10 avsnitt skal oppfylles: «Fondet 

bidrar til forutsigbar og stabil driftsfinansiering av tiltak av stor historisk, kulturell og næringsmessig 

verdi og betydning for Telemark, men som ikke inngår som fylkeskommunens lovpålagte oppgaver.» 

 

For ordens skyld sendes saksfremlegget og saksprotokoll fra fylkestingets behandling av vedtektene til 

fondet i 2010.  Fylkestinget valgte ved opprettelsen av TUF å overføre sin andel av 

konsesjonskraftomsetningen på (den gang) kr 16 millioner. Forutsetningen for overføringen var å sikre 

kostnadsdekning av ikke lovpålagte oppgaver, som ellers ville medført reduksjon i budsjettet på 

lovpålagte oppgaver. I saksfremlegget fremgår mer om fylkeskommunens tanker bak formålet til fondet 

og vedtektenes betydning ved bl.a. "å sikre stabil og forutsigbare inntekter" for ikke lovpålagte områder 

til fylkeskommunen, herunder ovennevnte selskaper. 

 

Hva styret i TUF har tenkt, kan få betydning for fremtidige budsjett og økonomistyring i 

fylkeskommunen på kort og lang sikt. Det kan være aktuelt med revidering av budsjettet i sak for 

fylkestinget i april. Og det kan være aktuelt å fremme saker med spørsmål om videreføring av eierskap i 

aktuelle selskaper for fylkestinget. Av nevnte grunner er det ønskelig med en snarlig tilbakemelding. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Evy-Anni Evensen 

Fylkesrådmann 

 

 

Vedlegg: 

Saksfremlegg fra Fylkestinget 2010 – TUF-vedtekter 

Saksprotokoll frå Fylkestinget 2010 – TUF-vedtekter 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  



 

 

 

Postadresse: Besøksadresse: Sentralbord Foretaksregisteret: 940 192 226 

Postboks 2844 Fylkesbakken 

10 

35 91 70 00 Bankkonto: 5083 05 42083 

3702 Skien 3715 SKIEN  www.telemark.no 

 

Vår dato 01.04.2016 
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SAKSFRAMLEGG 
 

 

TELEMARK UTVIKLINGSFOND - TUF - VEDTEKTER  
 
 
Godkjent av:  
Arkivsaksnr.: 10/3821 
Arkivkode: U01 
Saksbehandlar:  Birgitte Marie Thomassen Garvik 

Behandling i: 
Fylkesutvalget 
Fylkestinget 
 
 
Forslag til tilråding frå fylkesrådmannen 
 
Forslag til vedtekter for Telemark Utviklingsfond vedtas som vedlagt. 
 
 
Problemstillinga i få ord  
 
I avtale av 9.12.2009 mellom Telemark fylkeskommune på den eine sida og kommunane 
Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje på den andre sida, om 
disponering av konsesjonskraft, er det vedteke at partane skal utarbeide vedtekter i fellesskap 
for Telemark utviklingsfond innafor ramma av avtala. Vedtektene skal handsamast av årsmøtet 
i 8-kommunarsmøtet før endeleg vedtak i Telemark fylkesting. Årsmøtet blei halde den 
8.6.2010.  Denne saka gjeld fylkestingets endelege handsaming av desse vedtektene.  
 
Saksopplysningar 
 
Avtalen mellom fylkeskommunen og dei nemnte kommunane vart forhandla fram den 
19.12.2008. I sak nr. 13/09 blei saka handsama av fylkestinget i møte den 28.4.2009. Det blei 
gjort følgjande vedtak i Fylkestinget: 
 
”Telemark fylkesting godkjenner ny konsesjonskraftavtale mellom Telemark fylkeskommune 

og kommunane Tinn, Hjartdal, Nissedal, Kviteseid, Tokke, Vinje, Fyresdal og Seljord i 

samsvar med det utkast til slik avtale som ligg ved saka.” 
 
Avtala gjeld frå den 1.1.2011. Dette inneber at fondet trer i funksjon frå dette tidspunkt og at 
partane då er forplikta til å utarbeide vedtekter. Det er av omsyn til fondsforvaltninga praktisk at 
det allereie på tidspunktet 1.1.2011 ligg føre gjeldande vedtekter for fondets forvaltning. Saka 
leggjast derfor fram for fylkestinget no.  
 
I punkt 4.2.10 i avtala er det uttalt som følgjer: 
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”Partane utarbeider i fellesskap vedtekter for Telemark utviklingsfond innafor ramma av 
denne avtala. Vedtektene skal handsamast av årsmøtet i 8-kommunarsmøtet før endeleg 
vedtak i Telemark fylkesting.” 
 
Den ramma avtala sett for utforminga av vedtekter går særleg fram av punkt 1 om ”Føremål” og 
punkt 4.2 om ”Telemark utviklingsfond”:  
 
I avtalen sitt punkt 1. om føremål, gjeng det fram at partane har ein felles intensjon om at 
avtala skal vera med på å sikre konsesjonskraftverdiane som avtala omfattar, for 
samfunnsutviklingsføremål i Telemark i eit langsiktig perspektiv.  
 
Vidare at verdien av konsesjonskrafta som blir regulert av avtala skal nyttast til føremål i 
det geografiske området som utgjer Telemark fylke på det tidspunktet avtala er inngått.  
 
I punkt 4.2.6 og 4.2.7. i avtala er det heva fram at fondet særleg skal støtte utviklingstiltak i 
næringssvake kommunar og kommunar med folketallsnedgang, og at fondet skal 
medverke til ei pårekneleg finansiering av administrasjonskostnadene for det regionale 
samarbeidet i dei 8 konsesjonskraftkommunane.  
 
Dette har vore sentrale tema i samarbeidsmøtene. Det har vore fem møter mellom partane med 
mål om utforming av vedtekter i perioden februar – september 2010. Siste møte var den 
2.9.2010.  
 
Partane har ulikt syn på i kva mon fondet skal medverke til å dekkje administrasjonskostnadene 
for det regionale kommunesamarbeidet. Kommunane har lagt fram eit notat som syner dei totale 
kostnadene til samarbeidet. Det utgjer om lag kr.5,4 millionar for 2010. Dette notatet ligg ved 
saka.  
 
Forslaget til vedtekter gjeng ut på at fondet skal bidra med 25 % av dei dokumenterte 
driftskostnadene kvart år. Kommunane ville opprinneleg ha inn i vedtektene at 5 millionar kr. 
av fondet skulle gå til drift av det regionale samarbeidet i avtalekommunane, - praktisk sett nær 
full dekning av kostnadene. Ut over dette har kommunane 3 øvrige reservasjonar når det gjeld 
vedtektene. Kommunane ynskte ikkje å vedtektsfeste at sekretariatet skal ha kontorstad i Skien. 
Kommunane ynskte vedtektsfesta at 50 % av fondsmidlane over tid er forbeholdt tiltak i ein 
eller fleire av avtalekommunane. Dei har ikkje akseptert at fondet skal bidra til ikkje-lovpålagte 
oppgaver i fylkeskommunen utan beløpsavgrensing, (jf. vedtektene § 2, avsnitt 10).  
 
Forslaget til vedtekter som ligg ved saka er soleis fylkesrådmannens syn på korleis vedtektene 
bør utformast.  
 
Kommunane har lagt fram 3 alternative forslag til sitt primære krav om 5 mill. til 
driftkostnader. Alternativene gjeng kort sagt ut på at fondet dekkjer henhaldsvis 70 % eller 50 
% av kostnadene. Det visast til kommunanes skriv av 24.9.2010 for den nærare utreding om 
dette og til referat frå samarbeidsmøtet den 2.9.2010 som og ligg ved saka.  
 
I dette møtet var fylkesordførar Gunn Marit Helgesen til stades etter ynskje frå kommunane om 
drøftingar på politisk nivå. Dette var føresett i vedtaket frå årsmøtet i Konsesjonskraftstyret den 
8.6.2010 som då handsama saka slik det er bestemt i pkt. 4.2.10 i avtala. Det blei ikkje teke 
standpunkt til vedtektene då. Det blei vedteke følgjande: 
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”Saka blir sett ut. Årsmøtet i Konsesjonskraftstyret gjev fullmakt til at partane tek opp 
drøftingar på politisk nivå, med det føremål å koma fram til ei sameint innstilling til 
Telemark Fylkesting, jfr. Punkt 4.2.10 i avtala. Drøftingane skal vere avslutta tidsnok til 
at avtala kan leggjast fram for Fylkestinget i oktober.” 
 
Fylkesordføraren hadde ikkje mandat til å forhandle fram nokon løysing. Partane konstaterte at 
dei har hatt ei ulik tilnærming til arbeidet med å utforma vedtekter. Fylkeskommunen har hatt ei 
administrativ handsaming av dette, medan kommunane har føresett at det skulle forhandlast 
fram ei politisk løysing. Partane blei samde om den vidare saksgang i forhold til dette. Det er 
semje om at avtala i pkt. 4.2.10 ikkje føresett som eit vilkår for vidare politisk handsaming av 
saka at partane skal leggje fram eit forslag til vedtekter som dei fullt ut er samde om. I den mon 
det er ulike oppfatningar om innhaldet i vedtektene, må desse ulike oppfatningane leggjast fram 
for fylkestinget som tek den endelege avgjerda. 
 
Kommunane har soleis i tråd med dette utforma eit eige skriv av 24.9 om deira oppfatning, 
ynskjer og alternative løysingar vedrørande dei punktane som dei har eit anna syn på enn 
fylkeskommunen. Dette skrivet ligg ved saka som nemnt over. 
 
 
Vurdering frå fylkesrådmannen 
 
Fylkesrådmannen syner til det vedlagte forslag til vedtekter og råder fylkestinget til å 
vedta dette slik det ligg føre. Fylkesrådmannen og kommunane er i det alt vesentlege 
samde om innhaldet i desse. Når det gjeld dei punkter som ein ikkje er samde om, så er 
dette 4 punkter som er nærare omtala i kommunane sitt skriv av 24.9.2010. Desse skal 
kommenterast i det følgjande: 
 
Når det gjeld punktet om at fondet skal dekkje administrasjonskostnader til det regionale 
samarbeidet med 5 millionar kroner, så er det ikkje dekning i avtala si ordlyd for at 
kostnadene skal dekkjast fullt ut av fondsmidlane. Dette var heller ikkje meininga med 
avtalepunktet etter det fylkesrådmannen har kunnskap om. Det er uttala at fondet ”skal 
medverke til” ei pårekneleg finansiering. Det inneber slik fylkesrådmannen ser det, at det 
kun er tale om ein delvis kostnadsdekning, - eit bidrag til kostnadene frå fondet, som eit 
av fleire verkemiddel til å sikre at kostnadene dekkjast. Vidare at dette skal vera eit fast 
tilskudd til kostnadene som gir framsyntheit. Dette var viktige omsyn under 
forhandlingane mellom avtalepartane. Skulle det ha vore full kostnadsdekkjing måtte 
dette ha kome klårt til uttrykk i avtaleteksten. Det er heller ikkje naturleg å avtale full 
kostnadsdekkjing utan at båe partar har god kunnskap om kosnadsnivået på 
avtaletidspunktet. Omfanget av desse kostnadene er først avklara og lagt fram under 
arbeidet med vedtektene. Det er fylkesrådmannen si oppfatning at det er i samsvar med 
avtaleintensjonane at fondet skal dekkje 25 % av desse. 
 
Når det gjeld punktet om at sekretariatet skal ha kontorstad i Skien (jf. vedtektene § 5, 1. 
avsnitt), så er denne plasseringa gjort av omsyn til behovet for nærhet til øvrige 
samarbeidspartnarar i samband med forvaltninga av fondet. Det er praktiske og til dels 
økonomiske omsyn som dette er grunna på. Det antas at det vil kunne auke 
driftskostnadene til sekretariatet dersom dette plasserast langt frå dei 
samarbeidspartnarane det er naudsynt å ha hyppig kontakt med. Vidare vil det kunne vera 
ein fordel med ei sentral plassering med tanke på å rekruttera personar til sekretariatet 
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med den naudsynte kompetanse som vil halde fram med sitt arbeid i sekretariatet over tid. 
Fylkesrådmannen er vel vitande om at det kan vere gode grunnar reint distriktspolitisk for 
å leggje sekretariatet til nokon av dei andre kommunane som er part i avtala, eksempelvis 
for å sikre arbeidsplassar, men finn likevel at det er viktige omsyn som talar for å ha 
kontorstad for sekretariatet i Skien som inneber ei nær tilknytning til eit større næringsliv 
og sentrale samarbeidsaktørar.  
 
Fylkesrådmannen ser det slik at det i avtala mellom partane ikkje er grunnlag for å 
vedtektsfesta at 50 % av fondsmidlane over tid skal nyttast til tiltak i ein eller fleire av 
avtalekommunane. Det er ikkje uttala noko i avtala om ei prosentvis fordeling til føremon 
for nokon kommunar. Det overordna føremålet med avtala er tvert imot å sikre 
samfunnsutviklingsføremål i alle delar av Telemark fylke. Dette er og i tråd med den 
generelle forvaltningsrolla fylkeskommunen har som regional utviklingsaktør. 
Fylkeskommunen må se hen til det faktum at andre kommunar som ikkje er avtalepart er 
veldig kritiske til konsesjonskraftavtala, og det er fylkeskommunens ansvar og balansere i 
forhold til å støtte alle kommunar i Telemark.  
Det er gitt ei føring i avtala, og som også er teke inn i vedtektene, om at fondet særleg 
skal støtte utviklingstiltak i næringssvake kommunar og kommunar med 
folketallsnedgang. Det er desse kriteriane som må vere retningsgivande for kva tiltak som 
fondet skal støtte, og det er fylkesrådmannen si oppfatning at avtalekommunane uansett i 
stor grad vil falle inn under dette og soleis ikkje vil koma dårleg ut. Det må også foretas ei 
grundig vurdering av kvaliteten på dei aktuelle tiltaka det er søkt om støtte til. Det må 
stillast krav til at tiltaka holder eit visst nivå. Det vil vere lite heldig om styret skulle koma 
i den situasjon at det på grunn av 50 % regelen er tvungen til å velje å gi støtte til eit tiltak 
i ei av avtalekommunane, som kan hende ikkje er like bra og like formålstjenleg i eit 
næringsutviklingsperspektiv som andre tiltak andre stader som styret eigentleg ville ha 
foretrukke. Dette vil kunne innebere ei binding på styrets forvaltningsmyndigheit. Det er 
derfor viktig at styret står fritt til å kunne vurdera og velje kva for tiltak som bør 
prioriterast utan nokon geografiske begrensningar eller prosentvis angivelse av fordeling.  
 
Når det gjeld punktet i vedtektene § 2, avsnitt 10, om at ”fondet bidrar til forutsigbar og stabil 
driftsfinansiering av tiltak av stor historisk, kulturell og næringsmessig verdi og betydning for 
Telemark, men som ikkje inngår som fylkeskommunens lovpålagte oppgaver”, så leggjast det til 
grunn at kommunane ikkje har innvendingar til at fondet kan gi støtte til slike tiltak som nemnt, 
men at det må vedtektsfestes ei nivåbegrensning for slik støtte. Fylkesrådmannen finn det ikkje 
tilrådeleg å avgrense verkeområdet for fondet på dette punktet. Dei tiltaka det her refererast til 
er mellom anna driftsstøtte til Telemarkskanalen FKF, Telemarkskanalen regionalpark og 
Telemark interkommunale næringsfond (TIN). Gjennom eigarskapen til Telemarkskanalen har 
Telemark som einaste fylkeskommune eigaransvaret for å drifte, vedlikehalde og utvikle ein 
unik infrastruktur av internasjonal og høg nasjonal verd. Mykje av reiselivssatsinga i Telemark 
er knytt til Telemarkskanalen. Telemark fylkeskommune stør marknadsføringa av Telemark 
som reiselivsprodukt gjennom TIN. Ved etableringa av Telemakskanalen Regionalpark 
ser fylkesrådmannen for seg at fylkeskommunens del av driftskostnadane dekkjast over 
Telemark utviklingsfond. Dermed kan alle desse områda sikrast stabile og forutsigbare 
inntekter. Felles for alle desse kostnadsområda, er at dei tilgodeser og skaper verdier i store 
delar av Telemark, og kjem alle avtalekommunane til gode. Formuleringa på dette punktet i 
vedtektene tek og høgde for at andre tiltak kan kome inn under denne kategorien, og soleis kan 
vurderast dekt over fondet.  
Telemark fylkeskommune har vald å føre alle sine inntekter frå konsesjonskraftomsetjinga til 
Telemark utviklingsfond. Dette inneber at omlag 16 millionar i 2011 tas ut frå fylkeskommunen 
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Utval:  Fylkestinget      

Møtedato: 20.10.2010 

Sak nr: 40/10  

 

Resultat: Annet forslag vedtatt 

 

Arkivsak: 10/3821 

Tittel:  TELEMARK UTVIKLINGSFOND - TUF - VEDTEKTER  

 

Vedtak i Fylkestinget 

 

Forslag til vedtekter for Telemark Utviklingsfond vedtas med følgjande endringar: 
 
§ 2 siste avsnitt, nest siste setning endres til: 
Fondet dekker en del av avtalekommunanes årlige utgifter til regionalt samarbeid, totalt  
2,67 mill. kr. av utgiftene for 2011, fordelt på Vest-Telemark kommunane og 
Tinn/Hjardal. Beløpet vert indeksregulert med konsumprisindeksen hvert år. 
 
§ 2, 4. siste avsnitt utgår. 
 

 

 

 

Behandlinga i Fylkestinget 
 

Representanten Johan Tønnes Løchstøer, V, fremma følgjande endringsforslag i § 2, siste 

avsnitt på vegne av H, KrF, V, Frp og Sp: 

Fondet dekker en del av avtalekommunanes årlige utgifter til regionalt samarbeid, totalt  

2,67 mill. kr. av utgiftene for 2011, fordelt på Vest-Telemark kommunane og Tinn/Hjardal. 

Beløpet vert indeksregulert med konsumprisindeksen hvert år. 

 

Representanten Thorleif Vikre, Frp, fremma følgjande forslag: 

1. Forslag til vedtekter for Telemark utviklingsfond vedtas som foreslått av 

fylkesrådmannen. 

2. § 2, 4. siste avsnitt utgår. 

 

Votering: 

Fylkesutvalets tilråding til § 1,3,4,5,6,7, og 8 blei samrøystes vedteke. 



Løchstøers forslag i § 2 siste avsnitt blei satt opp mot pkt 1 i forslaget frå Vikre. 

Løchstøers forslag blei vedteke med 32 mot 9 røyster. 

Vikres til §2,  4. siste avsnitt, blei vedtek med 22 mot 19 røyster. 

Fylkesutvalets tilråding til resten av § 2 blei samrøystes vedteke. 
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Telemark utviklingsfond 
Postboks 2844 
N-3702 Skien        
 
 
Jostein Vinjerui 
Holmenkollveien 80C 
0784 Oslo        Telemark, 22.04.2016 
 

 
Søknad om tilskudd til sikkerhet ved etablering av Team Telemark 
 
Viser til møter med fylkesordfører, daglig leder i Telemark utviklingsfond (TUF) og næringssjef i 
Telemark fylkeskommune angående etableringen av Team Telemark. Etter avtale og på 
oppfordring søkes det med dette om tilskudd til sikkerhet ved prosjektetablering. I praksis er dette 
en søknad om garanti. Vi er gitt forståelse av at TUF ikke har anledning til å utstede garantier, 
derfor søkes det om tilskudd. Det er prosjektets intensjon at tilskuddet i sin helhet skal 
tilbakebetales TUF, og at denne søknaden ikke vil innebære en reell utgift. 
 
Bakgrunn og prosjektmål 
Initiativtakerne bak prosjektet er alle stolte telemarkinger og patrioter som representerer ulike 
sektorer og bransjer, og som gjennom dette initiativet i felleskap vil skape bedre resultater i og for 
Telemark. Det vil vi gjøre gjennom et kollektivt løft for Telemark som fylke og region. 
 
Kjernen i prosjektet er et profesjonelt seniorteam i langrenn som vil ha sin treningsbase i 
Telemark, og konkurrere under navnet Team Telemark. Laget vil bestå av både dame- og 
herreløpere, og vil konkurrere på øverste internasjonale nivå. Målsettingen er å ta medalje i 
internasjonale mesterskap som OL og VM, samt kjempe om seiere i verdenscupen, Tour de Ski, 
Ski Classics og nasjonale mesterskap. En kombinasjon av etablerte internasjonale stjerner, 
nasjonale toppløpere og de beste løperne fra Telemark vil utgjøre laget. Teamet skal trenes, 
ledes og utvikles i hovedsak av telemarkinger, med Jostein Vinjerui fra Rauland som hovedtrener 
og sportslig ansvarlig. 
 
Team Telemark skal være mye mer enn «kun» et langrennslag. Team Telemark skal bidra til å 
øke Telemark sin attraksjonskraft gjennom å styrke fylkets reiselivsdestinasjoner, bidra til 
næringsutvikling, skape arbeidsplasser, jobbe med folkehelseprogrammer, inspirere idrettslag, 
utvikle toppidrettslinjene i videregående skole og samarbeide tett med høgskolemiljøene. 
 
Laget skal ha sine treningssamlinger i Telemark både i sommer- og vintersesongen, og vil veksle 
mellom ulike destinasjoner i fylket. I forbindelse med samlingene vil laget arbeide aktivt med å 
profilere disse stedene, og vi vil sørge for oppmerksomhet i riksmedier, sosiale medier og 
gjennom andre metoder for å bygge Telemark som merkevare og reiselivsdestinasjon. Vi vil 
fokusere sterkt på Telemarks stolte skihistorie, og dra linjene fra Sondre Norheim i Morgedal via 
tungtvannsaksjonen frem til dagens moderne langrennshelter. Dette vil sette Telemark på kartet 
gjennom hele året, og spesielt i vintersesongen med alle NRK sine sendinger fra langrennsirkuset 
(gjennomsnittlig 1 million seere per renn). Det vil også være et tydelig mål for aktørene rundt 
laget at Telemark i løpet av de neste fem årene igjen skal arrangere NM i langrenn. Dette har vi 
allerede fått positive signaler fra Norges Skiforbund på. 
 
Som eksempel på satsingen er det gjort avtaler med blant annet en internasjonal stjerne i 
langrennssporten med VM-gull, verdenscupseire og en rekke VM- og OL-deltakelser på 
merittlisten. Det er i detalj drøftet hvordan vedkommende (som fremdeles har høye ambisjoner 
knyttet til sin fremtidige VM- og OL-deltakelse) skal bidra med sin kompetanse inn mot lokale 
idrettslag, videregående skoler, bedrifter og andre virksomheter i Telemark.  
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Telemarks beste langrennsløper gjennom tidene, Ella Gjømle Berg, samt en av Norges største 
langrennsløpere de siste 15 årene, Kristin Størmer Steira er begge tiltenkt sentrale lederroller i 
laget, og skal blant annet fronte kvinnesatsingen til teamet. Dette vil være verdens første privatlag 
for damer, og på nivå med landslagene til de beste utenlandske nasjonene. 
 
De største talentene i Telemark, med Mikael Gunnulfsen i spissen, vil utgjøre kjernen i laget. For 
dem vil det å trene, bo, leve og være på lag med verdensstjerner i det daglige treningsarbeidet 
være av eventyrlig betydning for deres utvikling. Gjennom dette laget vil det ikke være noen 
grunn til at den neste Therese Johaug eller Petter Northug ikke skal komme fra Telemark. 
 
Forankring og samarbeidspartnere 
Gjennom at hele Telemark vil bli invitert til å ta del i laget, så er aktørenes viktigste intensjon at 
dette skal samle fylket på tvers av bransjer, sektorer, næringer, kommuner, partitilhørighet, 
generasjoner og interesser. Vi vet at idretten er unik i så måte. Lillehammer 1994, Norge-Brasil 
1998, og Holmenkollen 2011 er tre av mange eksempler på hvordan idretten skaper en 
fellesskapsfølelse og gjør et samfunn stolte. Langrenn er nasjonalidretten, landets mest populære 
idrett og den idretten som fanger størst oppmerksomhet. Vi mener et langrennslag i Telemark vil 
være det beste verktøyet for å samle fylket slik Telemark selv i mange sammenhenger uttrykker 
et ønske om. Tilbakemeldinger fra aktører som er presentert for planene, er at dette er det 
fellesskapsprosjektet Telemark har lett etter i flere år.  
 
Etter å ha møtt i underkant av 100 aktører fra hele fylket og fra alle sektorer som beskrevet over, 
ser vi at dette prosjektet vil ha den effekten vi ønsker. ALLE er positive til initiativet. Vedlagt 
denne søknaden er en oversikt over noen av aktørene vi har hatt positive møter med, og som har 
gitt støtte til prosjektet. Vi skriver ikke opp samtlige aktører, men gir et oppsummerende utdrag 
som viser mangfoldet, og den brede forankringen. Vi gjør oppmerksom på at denne listen er 
konfidensiell, og må trekkes ut av eventuell offentliggjøring av søknaden. Vi understreker at 
ytterligere forankring vil ha høyeste prioritet etter planlagt oppstart 1. mai. 
 
Vi er videre kjent med Telemark fylkeskommune sine vedtatte og innstilte regionale planer og 
strategier knyttet til nyskaping og næringsutvikling, reiseliv og opplevelser, og idrett, friluftsliv og 
fysisk aktivitet. Vi vurderer det omsøkte prosjektet til å være i tråd med disse. 
 
Det er også vesentlig å nevne at vi har gjensidig intensjon om et samarbeid med den veldedige 
organisasjonen «Aktiv mot kreft». Denne organisasjonen har blant annet som mål i Telemark å 
videreutvikle og utvide pusterommet på Sykehuset Telemark. Med den dagsaktuelle nyheten om 
at strålesenteret legges til Telemark er dette ekstra positivt. Det er et ønske både blant løpere og 
støtteapparat at laget skal ta samfunnsansvar i Telemark også på den måten. 
 
Organisering 
Team Telemark vil organiseres som selvstendig rettssubjekt, men vil bli forankret både i 
Telemark og Vestfold skikrets og Norges skiforbund. 
 
Prosjektvarighet 
Team Telemark etableres med et langsiktig perspektiv. Prosjektets mål er å skape en institusjon 
som vil utvikles fortløpende, og være en permanent sentral aktør i uoverskuelig fremtid i 
Telemark.  
 
Økonomi 
Det er denne uken startet arbeid med å stille nødvendige garantier. Små og store aktører har 
bidratt med privat kapital. Det er reist garantier for til sammen NOK 2,5 millioner, inkludert 
tjenester og systemleveranser. Eksempler på garantister er kraftselskap, høyfjellshotell, 
konsulentfirma, reklamebyrå, IT-firma, treningssenter og servicebedrifter. Vi arbeider videre med 
private aktører, og har som realistisk målsetting at vi innen 27. april har reist NOK 3 millioner fra 
disse. Dette synliggjør den store og mangfoldige forankringen prosjektet har. Allerede har det 
samlet Telemark i et felles løft. 
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Søknadssum 
Vi søker med dette Telemark utviklingsfond om tilskudd (garanti, se nedenfor) til sikkerhet ved 
etablering av Team Telemark på NOK 2,5 millioner. 
 
Bakgrunnen for søknaden er at det innen tidsfristen 27. april 2016 ikke er praktisk gjennomførbart 
å inngå alle nødvendige sponsoravtaler. Denne tidsfristen er sammenfallende med Norges 
Skiforbund sitt landslagsuttak, og at løpere og trenere umiddelbart etter det signerer avtaler og 
kontrakter med øvrige lag. Vi understreker at alle aktører i laget er klare, og at kontraktene 
foreligger signering. Årsaken til at en er i en situasjon med korte tidsfrister er at for å realisere et 
så stort prosjekt må mange faktorer sammenfalle. Denne muligheten ble først sikret for få uker 
siden, selv om det er arbeidet systematisk med organisering og planlegging gjennom en lengre 
periode. 
 
Ved innvilgning av søknadssum er vi sikret oppstart, og prosjektet vil realiseres med virkning fra 
1. mai 2016. 
 
Garanti 
Som allerede nevnt i innledningen er dette å betrakte som en søknad om garanti i forbindelse 
med å sikre tilstrekkelig kapital for at Team Telemark kan inngå nødvendige avtaler for sesongen 
2016-2017, som har oppstart 1. mai. Team Telemark skal aktivt arbeide for å sikre en finansiering 
gjennom langsiktige avtaler med samarbeidspartnere. En slik finansiering har som mål å 
fullfinansiere drift og utvikling av lagene og teamene rundt, samt ledelse og organisering av 
prosjektet i sin helhet. Basert på den foreløpige tidsplan forventes full finansiering med samlet 
kapital på NOK 5,5 millioner innen 01.11.2016. Aktørene som stiller garantier vil være en av flere 
deltakere i et «garantikonsortium» (hvor hver dekker pro-rata sin andel) som etableres i 
forbindelse med etableringen av teamet. Tilskuddet i det omsøkte prosjektet er fra søker å 
betrakte som en garanti slik som beskrevet i dette avsnitt. 
 
Bedre resultater 
La oss sammen skape stolte øyeblikk for hele fylket, og samles om denne unike muligheten for å 
sette Telemark tilbake på langrennskartet – både nasjonalt og internasjonalt. La oss rett og slett 
gå sammen for å skape bedre resultater i Telemark. 
 
Utfordringen nå er tiden. Vi må ha på plass økonomiske garantier innen førstkommende onsdag 
27. april, og imøteser positivt svar innen da. 
 
Skulle det være behov for ytterligere opplysninger, står vi til umiddelbare disposisjon på telefon 
957 24 588 eller pr. e-post: vinjerui@gmail.com  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
____________________ 
Jostein Vinjerui 
for Team Telemark  





 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Telemark, 01.05.2016  

Team Telemark 
Prosjektbeskrivelse og søknad 

 
 



 
 
  

1 
 

 

Innhold 
Innledning ................................................................................................................................................ 3 
1 Bakgrunn og prosjektmål ................................................................................................................ 4 

1.1 Mer enn «kun» et langrennslag .............................................................................................. 4 
1.2 Samlinger i Telemark ............................................................................................................... 4 
1.3 Verdens beste løpere på laget................................................................................................. 4 

2 Forankring og samarbeidspartnere ................................................................................................. 5 
2.1 Barne- og ungdomsskoler ........................................................................................................ 6 
2.2 Videregående skoler ................................................................................................................ 6 
2.3 Høgskole .................................................................................................................................. 6 
2.4 Idrettslag.................................................................................................................................. 6 
2.5 Bedrifter og virksomheter ....................................................................................................... 6 
2.6 Reiseliv og turisme .................................................................................................................. 7 
2.7 Folkehelse og rehabilitering .................................................................................................... 7 
2.8 Samfunnsansvar gjennom veldedige organisasjoner .............................................................. 7 
2.9 Olympiatoppen ........................................................................................................................ 8 
2.10 NM på ski til Telemark ............................................................................................................. 8 
2.11 Team Telemark stipendet ........................................................................................................ 8 

3 Organisering .................................................................................................................................... 9 
3.1 Eierstruktur .............................................................................................................................. 9 
3.2 Prosjektvarighet ...................................................................................................................... 9 

4 Økonomi og søknadssum ................................................................................................................ 9 
4.1 Søknadssum ............................................................................................................................. 9 
4.2 Subsidiær søknadssum .......................................................................................................... 10 
4.3 Garanti ................................................................................................................................... 10 
4.4 Foreløpig oversikt over økonomiske garantier ..................................................................... 11 

5 Budsjett med hovedposter ............................................................................................................ 12 
5.1 Antatte minimumsinntekter 2016/17 ................................................................................... 12 
5.2 Budsjetterte kostnader 2016/17 ........................................................................................... 12 
5.3 Forklaring til inntektspostene ............................................................................................... 13 

5.3.1 Sponsorater ................................................................................................................... 13 
5.3.2 Tilknytning til Team Telemark ....................................................................................... 13 
5.3.3 Smøreservice større mosjonsrenn ................................................................................ 14 
5.3.4 Kurs (skiteknikk, smøring, rulleski m.m.) ....................................................................... 14 
5.3.5 Konferanse, foredrag, seminar ...................................................................................... 14 
5.3.6 Kleskolleksjon ................................................................................................................ 14 

6 Sportslig struktur ........................................................................................................................... 15 
6.1 Løpere .................................................................................................................................... 15 

6.1.1 Herrelag ......................................................................................................................... 15 
6.1.2 Damelag ......................................................................................................................... 15 

6.2 Trener .................................................................................................................................... 15 
6.3 Støtteapparat ........................................................................................................................ 15 
6.4 Stipender ............................................................................................................................... 16 
6.5 Løperes mulighet for egenfinansiering ................................................................................. 16 

7 Digital satsing ................................................................................................................................ 17 
8 Kommunikasjon, markedsarbeid ................................................................................................... 17 
9 Synlighet og oppmerksomhet ....................................................................................................... 18 
10 Kopling til fylkeskommunens planer og strategier ........................................................................ 19 



 
 
  

2 
 

10.1 Regional plan for nyskaping og næringsutvikling .................................................................. 19 
10.2 Regional plan for reiseliv og opplevelser .............................................................................. 19 
10.3 Regional strategi for folkehelse 2012 – 2016 ........................................................................ 20 
10.4 Strategi for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2020 (høringsutkast) .......................... 20 

11 Foreløpige aktører ......................................................................................................................... 21 
11.1 Aktører I ................................................................................................................................. 21 
11.2 Aktører II ................................................................................................................................ 22 

12 Bedre resultater for hele Telemark ............................................................................................... 23 
13 Initiativtakere og arbeidsgruppen bak prosjektet ......................................................................... 24 
14 Kontaktinformasjon ....................................................................................................................... 24 
15 Vedlegg .......................................................................................................................................... 24 
 

  



 
 
  

3 
 

Innledning  
 
Vi takker for muligheten til å legge frem søknad til TUF sitt styre. 
 
Denne prosjektbeskrivelsen er utformet av oss i prosjekt Team Telemark på bakgrunn av 
innspill fra daglig leder i Telemark Utviklingsfond (TUF) om hva søknaden må inneholde før 
styrebehandling. Målet er å gi TUF et godt og nyansert bilde av prosjektet. 
 
Da dette prosjektet er av og for telemarkinger, starter vi med å stille noen spørsmål, som vi 
har ambisjoner om å besvare gjennom Team Telemark. 
 

 Hvilket prosjekt ville samlet hele Telemark på tvers av alle slags grenser? 

 Hva skal til for at merkevaren Telemark blir profilert i nasjonale og internasjonale 
medier? 

 Hva kan hjelpe reiselivsdestinasjoner til å samhandle og øke omsetningen?  

 Hvilket prosjekt ville styrket markedsføringen av Telemark som kontrastenes fylke? 

 Hvilket prosjekt ville gitt Telemark økt attraktivitet som bo- og besøkssted? 

 Hva skal til for å få hele Telemark i bevegelse, også de som ikke driver organisert 

idrett? 

 Hva skal til for å bedre folkehelsen og få flere telemarkinger og tilreisende til å drive 
idrett og fysisk aktivitet? 

 Hva skal til for at Telemark blir et toppidrettsfylke og kan heie fram sine egne i 
fremtidige OL og VM? 

 Hvilket felles prosjekt i Telemark kan positivt påvirke vilkår for næringsliv, kommuner 
og organisasjoner i fylket? 

 
Prosjektets mål er sammen å skape stolte øyeblikk for hele fylket, og samles om en unik 
mulighet for å sette Telemark på kartet – både nasjonalt og internasjonalt. 
 
Vi ønsker rett og slett å gå sammen for å skape bedre resultater i Telemark. 
 
Ideen er å samle hele Telemark om et felles prosjekt til alles beste. Alle kan delta, på sine 
premisser, det skal koste mindre enn det smaker, alle skal kunne føle eierskap, og alle skal 
oppleve reell effekt og gevinst av å engasjere seg. 
 
Vi håper TUF ser verdien i forarbeidet som er lagt ned av en stor og bred prosjektgruppe, og 
ikke minst ser verdien i det som er planlagt i tiden som kommer. 
 
Vi håper videre TUF ser tydelig at dette initiativet vil ha en positiv verdi for å styrke og 
realisere fylkeskommunale mål og satsingsområder. 
 
Andre aktører kjenner til at prosjektet har dialog med TUF, og en positiv innstilling fra TUF vil 
være en vesentlig styrke for at andre forplikter seg ytterligere til å delta. En forankring i TUF 
vil også bidra til å gi prosjektet en forsterket posisjon, som vil utløse deltakelse fra flere 
aktører finansielt. 
 
Team Telemark skal bidra til stolthet og samhold for, med og i Telemark. 
 
På de kommende sidene presenterer vi prosjektet, og henviser allerede her også til 

vedlegget, som kanskje enklere visualiserer hva vi tenker. 
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1 Bakgrunn og prosjektmål 
Initiativtakerne bak prosjektet er alle stolte telemarkinger og/eller patrioter som representerer 
ulike sektorer og bransjer, og som gjennom dette initiativet i felleskap vil skape bedre 
resultater i og for Telemark. Det vil vi gjøre gjennom et kollektivt løft for Telemark som fylke 
og region. 
 
Kjernen i prosjektet er et profesjonelt seniorteam i langrenn som vil ha sin treningsbase i 
Telemark, og konkurrere under navnet Team Telemark. Laget vil bestå av både dame- og 
herreløpere, og vil konkurrere på øverste internasjonale nivå. Målsettingen er å ta medalje i 
internasjonale mesterskap som OL og VM, samt kjempe om seiere i verdenscupen, Tour de 
Ski, Ski Classics og nasjonale mesterskap. En kombinasjon av etablerte internasjonale 
stjerner, nasjonale toppløpere og de beste løperne fra Telemark vil utgjøre laget. Teamet 
skal trenes, ledes og utvikles i hovedsak av telemarkinger, med Jostein Vinjerui fra Rauland 
som hovedtrener og sportslig ansvarlig. 
  

1.1 Mer enn «kun» et langrennslag 
Team Telemark skal være mye mer enn «kun» et langrennslag. Team Telemark skal bidra til 
å øke Telemark sin attraksjonskraft gjennom å styrke fylkets reiselivsdestinasjoner, bidra til 
næringsutvikling, skape arbeidsplasser, jobbe med folkehelseprogrammer, inspirere 
idrettslag, utvikle toppidrettslinjene i videregående skole og samarbeide tett med 
høgskolemiljøene. 
 

1.2 Samlinger i Telemark 
Laget skal ha sine treningssamlinger i Telemark både i sommer- og vintersesongen, og vil 
veksle mellom ulike destinasjoner i fylket. I forbindelse med samlingene vil laget arbeide 
aktivt med å profilere disse stedene, og vi vil sørge for oppmerksomhet i riksmedier, sosiale 
medier og gjennom andre metoder for å bygge Telemark som merkevare og 
reiselivsdestinasjon. Vi vil fokusere sterkt på Telemarks stolte skihistorie, og dra linjene fra 
Sondre Norheim i Morgedal via tungtvannsaksjonen frem til dagens moderne 
langrennshelter. Dette vil sette Telemark på kartet gjennom hele året, og spesielt i 
vintersesongen med alle NRK sine sendinger fra langrennsirkuset (gjennomsnittlig 1 million 
seere per renn). 
 

1.3 Verdens beste løpere på laget 
Det er gjort avtaler med blant annet to internasjonale stjerner i langrennssporten med VM-
gull, verdenscupseire og en rekke VM- og OL-deltakelser på merittlisten. Det er i detalj 
drøftet hvordan disse (som fremdeles har høye ambisjoner knyttet til sin fremtidige VM- og 
OL-deltakelse) skal bidra med sin kompetanse inn mot lokale idrettslag, videregående skoler, 
bedrifter og andre virksomheter i Telemark.  
 
Telemarks beste langrennsløper gjennom tidene, Ella Gjømle Berg, som var 10 år på 
landslaget, og en av Norges største langrennsløpere de siste 15 årene, Kristin Størmer 
Steira, er begge tiltenkt sentrale lederroller i laget, og skal blant annet fronte kvinnesatsingen 
til teamet. Telemark vil skape verdens første privatlag for damer, og på nivå med 
landslagene til de beste utenlandske nasjonene. Damelaget vil på en unik måte sette 
Telemark på kartet – både som innovative, modige og ikke minst likestillingsbevisste. I dag 
er det ingen jenter i Telemark som driver langrenn på høyt nivå, hverken på junior eller 
seniorsiden. Vi ønsker å endre på dette gjennom at utøverne på Team Telemark skal være 
gode forbilder som vil inspirere barn, unge og voksne jenter i fylket. Slike forbilder fører til at 
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vi kan øke aktiviteten, antall jenter som ønsker å gå på ski, og kunne hjelpe dem som ønsker 
å satse mot både Norges- og verdenstoppen. 
 
De største talentene i Telemark, akkurat nå med Mikael Gunnulfsen i spissen, vil utgjøre 
kjernen i Team Telemarklaget. For unge løpere med høye ambisjoner vil det å trene, bo, leve 
og være på lag med verdensstjerner i det daglige treningsarbeidet være av eventyrlig 
betydning for deres utvikling. Gjennom dette laget vil det legges godt grunnlag for at den 
neste Therese Johaug eller Petter Northug kommer fra Telemark. 
 

2 Forankring og samarbeidspartnere 
Hele Telemark vil bli invitert til å ta del i laget. Aktørenes viktigste intensjon er at dette 
prosjektet skal samle fylket på tvers av bransjer, sektorer, næringer, kommuner, 
partitilhørighet, generasjoner og interesser. Vi vet at idretten er unik i så måte. Lillehammer 
1994, Norge-Brasil 1998, Holmenkollen 2011, og alle triumfene til Håndballjentene er noen 
av mange eksempler på hvordan idretten skaper en fellesskapsfølelse og gjør et samfunn 
stolte. Langrenn er nasjonalidretten, landets mest populære idrett og den idretten som fanger 
størst oppmerksomhet. Vi mener et langrennslag i Telemark vil være det beste verktøyet 
for å samle fylket slik Telemark selv i mange sammenhenger uttrykker et ønske om. 
Tilbakemeldinger fra aktører som er presentert for planene, er at dette er det 
fellesskapsprosjektet mange i Telemark har lett etter i flere år.  
 
Vi har de siste ukene møtt i underkant av 100 aktører fra hele fylket og fra mange sektorer 
som beskrevet over, og vi opplever at dette prosjektet vil ha den effekten vi ønsker. ALLE er 
positive til initiativet, og ønsker å ta del, bidra og dra nytte av Team Telemark. 
 
I denne søknaden er en oversikt over noen av aktørene vi har hatt møter med, og som har 
gitt positiv støtte til prosjektet. Listen er ikke uttømmende, men gir et oppsummerende utdrag 
av mangfoldet, og den brede forankringen. Vi gjør oppmerksom på at denne listen er 
konfidensiell, og må trekkes ut av eventuell offentliggjøring av søknaden. Ytterligere 
forankring vil ha høyeste prioritet etter planlagt oppstart i mai. 
 
Sportslig satsing og fysisk aktivitet er spydspissen i prosjektet. Forankring på det feltet er 
avgjørende. De fleste aktørene som er og har vært involvert i ski og langrenn i Telemark er 
derfor involvert. Sentrale personer har vært med i tidlige faser, og det blir bekreftet at dette 
prosjektet er noe «alle» har ønsket seg, men ikke helt sett mulighetene for å kunne 
iverksette. Dette prosjektet vil sikre den grunnleggende aktiviteten som har vært gjennomført 
i mange år, og systematisk bygget opp rundt et godt og bredt grunnlag, både i øvre deler av 
fylket men også i Grenlandsregionen hvor det største antall aktive løpere er. Skimiljøet i 
Telemark har en sold grunnmur som dette prosjektet nå kan realiseres på. 
 
Vi vil også understreke at det er gjennomført en rekke møter, e-postutvekslinger og 
telefonkonferanser med destinasjonsselskaper, næringsselskaper og offentlig forvaltning – i 
tillegg til skole- og utdanningsinstitusjoner. Allerede er det avtalt oppfølgende møter og 
planlagte samarbeidsprosesser med flere av disse. På denne måten har vi allerede sett 
hvordan dette prosjektet har en koordinerende samspillseffekt, og bringer aktører sammen i 
felles målarbeid. 
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2.1 Barne- og ungdomsskoler 
Alle grunnskoler i fylket kommer til å få tilbud om besøk av en løper fra laget, som skal 
inspirere og motivere elever og ansatte til fysisk aktivitet, glede og bedre helse. I tillegg vil vi 
tilby å kjøre anti-mobbe-kampanjer på grunnskolene i Telemark, blant annet gjennom 
velprøvde digitale verktøy, der lagets stjerner skal være frontfigurer. 
 
For mange av elevene er ikke langrenn i seg selv viktig, men holdninger, verdier og 
anerkjennelse kan bidra til at de bedre finner sin plass med sine ambisjoner, og med sine 
interesser. 
 

2.2 Videregående skoler 
I dag er det dessverre slik i Telemark at 15-16 åringer som vil satse på ski og langrenn i stor 
grad flytter ut av fylket, og velger skigymnaser andre steder i landet, selv om det finnes 
toppidrettslinjer for langrenn både i Skien og Bø. Team Telemark vil inngå samarbeidsavtaler 
om kompetansedeling og hospitering med de videregående skolene slik at unge utøvere 
velger å bli i Telemark, og kombinere skole og utdanning her. 
 
Men Team Telemark har også som mål å inspirere alle de som ikke vil satse på høyeste 
nivå, til å utføre fysisk aktivitet som en del av hverdagen, og gjennom det oppnå bedre 
resultater der de er. 
 

2.3 Høgskole 
Vi vil inngå tilsvarende avtale på høgskolenivå som på videregående nivå. På høgskolenivå 
er det også interessant å inngå avtaler om samarbeid knyttet til testing, forskning og utvikling 
med utgangspunkt i utøvere på høyeste nivå. Dette vil gi betydelig gevinst til begge parter. 
Team Telemark vil også bidra til å videreutvikle og styrke det arbeidet Høgskolen planlegger 
rundt Telemark sine campus, der målet er at Telemark skal være et attraktivt og godt 
tilrettelagt sted for å kombinere toppidrett med høyere utdanning. 
 

2.4 Idrettslag 
Team Telemark vil systematisk besøke idrettslagene i Telemark, være tilstede på 
klubbkvelder, barneskirenn og andre aktiviteter. Langrennstrenere i fylkets idrettslag vil bli 
invitert med på samlinger for å høste av Team Telemark sin trenerkompetanse, og ta denne 
med tilbake til sine respektive klubber. Målet er å stimulere til økt idrettsglede, og også 
inspirere alle ildsjeler og frivillige som legger ned dugnadstimer rundt i hele fylket. 
 
Målet er at alle idrettslag skal være en del av Team Telemark, uansett gren, nivå og 
ambisjoner. 
 

2.5 Bedrifter og virksomheter 
Team Telemark skal bidra til sine samarbeidspartnere med inspirasjon, kunnskap og 
systemer knyttet til fysisk aktivitet, friskhet og sunnhet – både gjennom fysisk tilstedeværelse 
og via digitale plattformer. Teamet vil kunne bidra med organisasjonsprosesser, 
lederutvikling og eventuelt foredrag/kurs. Begge deler har teamets aktører bred erfaring med, 
og godt utviklede systemer for.  
 
Team Telemark vil arbeide mot virksomheter gjennom et allerede igangsatt prosjekt som har 
fokus på å redusere sykefraværet i virksomheter ved blant annet bruk av digitale løsninger. 
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Dette er et innovasjonsprosjekt støttet av Norges forskningsråd gjennom flerårig 
tilskuddsavtale, som Telemarksvirksomheter vil være de første i landet til å benytte. 
 
Målet er å skape bedre arbeidsplasser, sunnere arbeidsmiljø, større livsglede, og gjennom 
dette forebygge og redusere sykefravær. Hovedmålet er å bidra til økt produktivitet og 
verdiskaping. 
 
Sponsoravtaler mellom toppidrettsobjekter og næringslivet har endret seg betydelig de 
senere år. Team Telemark har aktører som har vært involvert i denne utviklingen, og som vil 
videreføre dette gjennom måten Team Telemark jobber med sine samarbeidspartnere på. 
Det sentrale er at sponsoravtaler skal være en lønnsom investering for virksomhetene 
gjennom påvirkning på synlighet, profilering, merkevare-/omdømmebygging, reklameeffekter, 
sykefravær, produktivitet og verdiskaping. 
 
Vi viser til at sponsorer på øvrige privatlag og i forbundsregi er svært fornøyde med sine 
investeringer, og ønsker langsiktige avtaler på bakgrunn av de effektene som oppnås. 
 

2.6 Reiseliv og turisme 
Vi mener at dette prosjektet med et så profilert lag vil sette Telemark på kartet. Gjennom 
systematisk og nøye regissert PR-, reklame- og mediestrategier knyttet til treningssamlinger 
og konkurranser i Telemark vil vi vise frem alle de fantastiske destinasjonene i fylket. Team 
Telemark vil sammen med reiselivsselskapene aktivt markedsføre Telemark som reisemål, 
og trekke flere turister. 
 
Team Telemark vil bestå av toppidrettsutøvere, kvalifiserte trenere og et nettverk som vil 
tilføre Telemark og reiselivsdestinasjonene kompetanse. Foruten dette har Team Telemark 
sine initiativtakere betydelig kompetanse på reiselivsmarkedsføring både nasjonalt og 
internasjonalt. Områder som Beitostølen og Sjusjøen har i mange år utviklet seg til topp 
destinasjoner nettopp ved å benytte kunnskap og kompetanse fra et slikt miljø. Teamet vil 
kunne bistå i forbedring av løyper, treningstilbud, logistikk og ikke minst være kontakt mot 
andre arrangementer som kan plasseres i Telemark. 
 

2.7 Folkehelse og rehabilitering 
Teamet vil ta initiativ til å kunne gjennomføre folkehelseprogrammer sammen med planer og 
tiltak i offentlig forvaltning, og gjennom dette bidra til et sprekere Telemark. Laget vil også 
inngå et samarbeid med Attføringssenteret på Rauland (AiR) for faglig bistand og 
samhandling. Vi har allerede vært i møte med senteret, og har en gjensidig intensjon om 
samarbeid. 
 

2.8 Samfunnsansvar gjennom veldedige organisasjoner 
Vi har intensjon om et gjensidig samarbeid med organisasjonen «Aktiv mot kreft». Denne 
organisasjonen har blant annet som mål i Telemark å videreutvikle og utvide pusterommet 
på Sykehuset Telemark, som er av stor betydning for kreftrammede og pasienter i fylket vårt. 
Med den dagsaktuelle nyheten om at strålesenteret legges til Telemark er dette ekstra 
positivt. Det er et ønske både blant løpere og støtteapparat at laget skal ta samfunnsansvar i 
Telemark også på den måten. 
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2.9 Olympiatoppen 
Olympiatoppen er i sluttfasen av vedtaket om hvor en ny regional avdeling legges. 
Alternativene er Skien eller Drammen. Telemark/Skien sin utfordring i prosessen har blant 
annet vært at det er begrensede toppidrettsmiljø og –utøvere/-trenere i fylket. Med en 
etablering av Team Telemark vil en ha dokumentert vilje til å satse i Telemark med et helt lag 
i den ypperste verdenselite. En slik etablering legger et grunnlag for Olympiatoppen å 
arbeide med, knytte seg til og utvikle senteret i samarbeid med. Dette vil bety mye for både 
Olympiatoppen, Team Telemark og toppidretten i hele fylket. Og om Olympiatoppen ikke 
etablerer seg i Telemark, så vil Team Telemark kunne fylle flere deler av det en etablering 
ville ført med seg. 
 
Team Telemark vil uansett søke naturlig samarbeid med de øvrige toppidrettsmiljøene i 
fylket, slik som ODD og Gjerpen. Kompetansedeling på tvers av idretter og miljøer er selve 
grunntanken til Olympiatoppen. Team Telemark vil være det laget i Telemark som 
konkurrerer på det høyeste internasjonale nivået, og vil ta initiativ til å dele denne 
kunnskapen bredt. 
 

2.10 NM på ski til Telemark 
Det er et av hovedmålene for aktørene rundt laget at i løpet av de neste fem årene skal NM 
på ski arrangeres i Telemark. Et slikt arrangement har vi allerede fått positive signaler fra 
Norges Skiforbund på. 
 

2.11 Team Telemark stipendet 
Team Telemark har ambisjon om å etablere et stipend som deles ut hvert år. Her vil vi søke 
en samarbeidspartner, som teamet inngår et finansielt samarbeid med. Stipendet skal hvert 
år deles ut til en Telemarking etter gitte kriterier. Disse kriteriene skal i hovedsak ikke være 
av resultatbasert karakter, men derimot bygge på vedkommende sin rolle som forbilde, og 
hvilke bidrag vedkommende gir til sitt lokalmiljø og spesielt barn og unge som driver idrett 
eller annen form for fysisk aktivitet. 
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3 Organisering 
Team Telemark vil organiseres som selvstendig rettssubjekt med aksjeselskap som 
organisasjonsform, men vil bli forankret både i Telemark og Vestfold skikrets og Norges 
skiforbund. 
 

3.1 Eierstruktur 
Sentrale aktører i prosjektgruppen vil utgjøre aksjonærene i aksjeselskapet, og personlig 
stille nødvendig egenkapital og garantier for etablering. 
 

3.2 Prosjektvarighet 
Team Telemark etableres med et langsiktig perspektiv. Prosjektets mål er å skape en 
institusjon som vil utvikles fortløpende, og være en permanent sentral aktør i årene fremover 
i Telemark. Det er også bakgrunnen for ovennevnte målområder og ambisjonene knyttet til 
disse. 
 

4 Økonomi og søknadssum 
Det er de siste to ukene startet arbeid med å stille nødvendige garantier for oppstart. Små og 
store aktører har bidratt med privat kapital. Det er reist garantier for til sammen 3 millioner 
kroner, inkludert tjenester og systemleveranser. 
 
Etter at TUF nå vil behandle søknaden i styremøte 3. mai, har vi fått utsatt fristen til å inngå 
avtaler med løpere til etter styremøtet. 
 

4.1 Søknadssum 
Vi søker med dette Telemark utviklingsfond om tilskudd (garanti, se nedenfor) til 
sikkerhet ved etablering av Team Telemark på NOK 2,5 millioner. 
 
Bakgrunnen for søknaden er at det innen tidsfristen for oppstart uke 18 ikke er praktisk 
gjennomførbart å inngå alle nødvendige sponsoravtaler, tilknytningsavtaler og andre avtaler 
av økonomisk art. Uke 17 foretas Norges Skiforbund sitt landslagsuttak. Løpere og trenere 
signerer nå umiddelbart avtaler og kontrakter med øvrige lag. Vi har med samtlige aktører 
fått utsatt fristen til TUF sitt styremøte tirsdag 3. mai. Vi understreker at alle aktører i laget er 
klare, og at kontraktene foreligger signering. Årsaken til at en er i en situasjon med korte 
tidsfrister er at for å realisere et så stort prosjekt må mange faktorer sammenfalle. Denne 
muligheten ble først sikret for få uker siden, selv om det er arbeidet systematisk med 
organisering og planlegging gjennom en lengre periode. 
 
Det er derfor en nå søker å sikre oppstart gjennom garantiavtaler.  
 
Ved innvilgning av søknadssum er vi sikret oppstart, og prosjektet vil realiseres med 
virkning fra uke 18. 
 
Første treningssamling i Telemark vil være allerede i midten av mai. 
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4.2 Subsidiær søknadssum 
Prosjektet kan realisere i en noe mindre skala dersom budsjettmålet på NOK 5,5 millioner 
ikke lar seg realisere med midlertidig søknadssum fra TUF. 
 
Prosjektet har et alternativt budsjett på NOK 4 650 000. I dette ligger at enkelte planlagte 
aktiviteter det første året ikke gjennomføres i fullskala satsing på enkelte områder. Vi klarer 
innenfor denne summen både en herre- og en damesatsing, men må redusere omfanget av 
tilstøtende prosjekter og prosesser mot enkelte eksterne aktører. 
 
Vi vil med disse rammene være sikret at grunnlaget og den positive bølgen vi nå er inne i vil 
bli videreført. Den entusiasmen vi blir møtt med er av en meget stor verdi.  
 
Med dette som forutsetninger søker vi Telemark utviklingsfond subsidiært om tilskudd 
(garanti, se nedenfor) til sikkerhet ved etablering av Team Telemark på NOK 1,65 
millioner. 
 

4.3 Garanti 
Som allerede nevnt i innledningen er dette å betrakte som en søknad om garanti i 
forbindelse med å sikre tilstrekkelig kapital for at Team Telemark kan inngå nødvendige 
avtaler for sesongen 2016-2017, som har oppstart uke 18. Team Telemark skal aktivt 
arbeide for å sikre en finansiering gjennom langsiktige avtaler med samarbeidspartnere. En 
slik finansiering har som mål å fullfinansiere drift og utvikling av lagene og teamene rundt, 
samt ledelse og organisering av prosjektet i sin helhet. 
 
Basert på den foreløpige tidsplan og budsjett forventes full finansiering med samlet kapital på 
NOK 5,5 millioner innen 01.11.2016. Aktørene som stiller garantier vil være en av flere 
deltakere i et «garantikonsortium» (hvor hver dekker pro-rata sin andel) som etableres i 
forbindelse med etableringen av teamet. Tilskuddet i det omsøkte prosjektet er fra søker å 
betrakte som en garanti slik som beskrevet i dette avsnitt. 
 
Vi i prosjektgruppen ser nå at prosjektet har en tyngde og skaper så stor interesse fra hele 
fylket og aktører på alle flater at økonomien går mot å være meget sikker. Det er så mange 
private virksomheter som ønsker å være med som sponsorer at det er med stor grad av 
sikkerhet vi skal klare å få til fullfinansiert prosjekt med nødvendig kapital. Som nevnt 
tidligere er det kun tiden som gjør at det rent praktisk ikke lar seg gjennomføre å ta alle 
henvendelser, foreta alle nødvendige møter, samt  utforme og signere avtaler innen onsdag 
som gjør at vi er avhengige av en garanti for oppstart. 
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4.4 Foreløpig oversikt over økonomiske garantier 
 
 
Budsjett 
Totalt 5 500 000 
 
Garantier til fratrekk 
Gaustablikk høyfjellshotell   100 000 
Vest-Telemark kraftlag     50 000 
Skagerak energi        50 000 
Hydro energi        50 000 
Vinje kommune (10 kr pr innbygger)      40 000 
Jernia          30 000 
Spar         20 000 
Dyre Vaa/Helterennet        20 000 
Rein IL        20 000 
Vinje IL       20 000 
Hårstua       20 000 
Woldøen       25 000 
Stamina     105 000 Treningsfasiliteter 
R8        30 000 Regnskapstjenester 
Jostein Vinjerui    200 000 Trenerhonorar 
Styrekompetanse AS    200 000 Adm., daglig ledelse, logistikk 
Løpere egenandel    100 000 
Eyego AS                     1 850 000 * 
Egenkapital aksjeselskap     30 000 
 
* Prosjektet har inngått en stor og omfattende avtale med Eyego AS om leveranse av 
komplette kommunikasjonsløsninger, både digitalt og fysisk. Dette inkluderer blant annet 
responsiv nettløsning, markedsstrategier, markedsmateriell, nett-TV, designprofil, nettbutikk 
(e-handel), sikkerhetsløsninger, merkevarebygging av Telemark og salgsbistand. Dette tar 
Eyego 100 % risikoansvar for å levere, og deres oppside er at prosjektet lykkes langt utover 
budsjettrammene, da vil de gjennom det få betalt for risikoen. 
 
Gjenstående budsjett 
2 540 000 
 
Søknadssum TUF 
2 500 000 
 
Gjenstående dekning 
40 000** 
 
**Prosjektet har mulighet til samlet å redusere kostnaden tilsvarende denne summen. 
 
Prosjektet har muntlig intensjonsavtale med klesleverandør om leveranse av komplett 
trenings- og profiltøy til teamet som en ordinær sponsoravtale. Verdien som er diskutert i 
møter beløper seg til rundt 500 000,- fordelt på klesleveranse og kroner. 
 
Grunnet tidsfrister og prioritering av fremdrift er garantiavtaler ennå ikke signert. De er pr nå 
bekreftet muntlig og pr e-post. Signering vil bli gjennomført så raskt en har et eventuelt 
positivt svar fra TUF, og før prosjektrealisering. 
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5 Budsjett med hovedposter 
 

5.1 Antatte minimumsinntekter 2016/17 
 
Sponsorater      3 200 000 
Tilknytning til Team Telemark    1 900 000 
Smøreservice større mosjonsrenn        75 000 
Kurs (skiteknikk, smøring, rulleski m.m.)       75 000 
Konferanse, foredrag, seminar      150 000 
Kleskolleksjon         100 000 
 
Totalt       5 500 000 
 
 
 

5.2 Budsjetterte kostnader 2016/17 
 
Trener          600 000 
Sportslig administrasjon       300 000 
Smøreteam         450 000 
Utøvere         500 000 
Utstyr          150 000 
Leie smørevogn        100 000 
Renngjennomføring        730 000 
Samlinger         400 000 
Markedsstrategi, design og kommunikasjonsplattform   280 000 
Digitale plattformer        950 000 
Relasjonelt arbeid (sponsorater, næring,      
destinasjonsutvikling, skole, folkehelse, idrettslag)    220 000* 
Markedsføring og salg        620 000 
Administrasjonstjenester       200 000 
 
Totalt       5 500 000 

 
*Mye av dette arbeidet dekkes også av postene «Markedsstrategi, design og 
kommunikasjonsplattform», «digitale plattformer» og «markedsføring og salg». 
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5.3 Forklaring til inntektspostene 

5.3.1 Sponsorater 
Team Telemark har med kompetanse som har vært en del av privatlag de siste 5 årene, og 
arbeidet med sponsoravtaler der. Laget har videre med seg personer i lederroller som i til 
sammen 30 år har arbeidet systematisk med personlige sponsoravtaler, samt aktører med 
mange år bak seg på landslag. I tillegg er det aktører som arbeider med sponsorater i andre 
idretter på øverste nivå. Sponsorfeltet mener vi teamet har bred og god kompetanse på, og 
denne posten er nøkternt utarbeidet på bakgrunn av disse samlede erfaringene. Det må 
også understrekes at flere av de inngåtte garantiavtalene vil konverteres (og noen også 
økes) til sponsoravtaler etter oppstart. Allerede er det avtalt og bekreftet møter med nye 
aktører som vil inngå avtaler med laget. I tillegg til den ”vanlige” sponsorpakken, vil Team 
Telemark tilby sponsorene mulighet til å markedsføre seg mot alle som deltar i Team 
Telemark, være seg ansatte i bedrifter, kommuner, idrettslag og vanlige folk gjennom Team 
Telemark sine digitale løsninger. Dette er et svært viktig salgsargument for å knytte til seg 
sponsorer, og som representerer en helt ny måte å tenke markedsføring på sammenlignet 
med tradisjonelle sponsoravtaler og –muligheter. 
 

5.3.2 Tilknytning til Team Telemark 
Som kjent og presentert i ulike møter og beskrevet kort tidligere i dette notatet har Team 
Telemark utviklet en modell der bedrifter, kommuner, idrettslag, organisasjoner og andre kan 
knytte seg opp mot Team Telemark. Dette er et vesentlig grunnelement i at Team Telemark 
skal være hele fylkets lag, der alle kan føle eierskap og deltakelse. Dette vil koste vesentlig 
mindre enn ordinære sponsoravtaler, og gi et tett og givende samarbeid. Tilknyttede 
organisasjoner blir å betrakte som samarbeidspartnere som får besøk av laget, kan benytte 
laget i intern og ekstern markedsføring, og ikke minst interne aktiviteter. 
 

 En bedrift kan for eksempel betale kr 500,- pr ansatt pr år, og får tilgang til et system 
for redusert sykefravær, økt produktivitet og kan markedsføre seg som en del av 
Team Telemark. 

 Kommunene kan være med i Team Telemark for et lite beløp pr innbygger 
(eksempelvis kr. 5,-). Dette gir egne opplegg for ansatte i kommunen, tilgang til 
system for positiv påvirkning av sykefravær, og kommunen kan markedsføre seg som 
en del av Team Telemark. 

 Et idrettslag kan delta i Team Telemark for eksempelvis kr 10,- pr medlem pr år. 
Dermed er de en del av Team Telemark. 

 Reiselivsdestinasjoner delta for kr 250/500,- pr medlemsvirksomhet. 

 Alle Telemarks innbyggere kan delta privat, gratis. 
 
Gjennom denne modellen, så skal ikke Team Telemark konsentrere seg bare om de som 
inngår «vanlige» sponsoravtaler, men mest om alle de andre virksomhetene i fylket. Målet er 
at alle bedrifter og organisasjoner som ønsker skal være en del av Team Telemark, og 
gjennom det oppnå bedre ”bedriftshelse”, redusert sykefravær og økt produktivitet. 
 
En slik modell har vist seg svært populær når vi har presentert den. Som eksempel har 
allerede Vinje kommune og Tinn idrettslag vedtatt å delta på denne måten. 
 
Selv om dette er en modell Team Telemark har utviklet, og som ingen andre 
toppidrettsobjekter benytter i dag, så kan den til en viss grad sammenlignes med andre 
«mange-bekker-små-modeller». I langrennsverden er Team Synnfjell et eksempel der 
teamets satsing baserer seg på rundt 100 virksomheter som bidrar med i gjennomsnitt kr 
25 000,- hver. 
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5.3.3 Smøreservice større mosjonsrenn 
I alle større mosjonsrenn er det mulighet for smøreservice. Team Telemark vil være tilstede 
på flere av disse rennene, og selge denne tjenesten. I tillegg vil lagets smøreteam tilby 
smøreservice gjennom hele sesongen til dem som ønsker å levere inn skiene i forkant av 
renn. Som eksempel smurte Jostein Vinjerui ski for rundt 35 000,- bare på Skarverennet sist 
helg. Så 75 000,- på denne posten er et forsiktig anslag. 
 

5.3.4 Kurs (skiteknikk, smøring, rulleski m.m.) 
Teamet vil tilby kurs knyttet til langrenn, trening, teknikk, kosthold, utstyr, smøring m.m. Flere 
av lagets sentrale aktører gjør allerede dette i dag, og vil fortsette tilbudet gjennom Team 
Telemark. Denne posten baserer seg på tall fra omsetning aktørene allerede har. 
 

5.3.5 Konferanse, foredrag, seminar 
Teamet vil tilby målrettede aktiviteter innen kurs/konferanse/seminar-feltet i regi av Team 
Telemark. Dette vil være en del av det tilbudet teamet gir sine samarbeidspartnere, og også 
være mulig for andre virksomheter å benytte. Beløp er et meget forsiktig anslag basert på 
bred erfaring fra aktørene de siste årene. Aktørene har en markedsverdi på mellom 20 000,- 
og 50 000,- kroner pr foredrag/konferanse. 
 

5.3.6 Kleskolleksjon 
Teamet vil designe og utvikle sin egen kleskolleksjon som brukes av alle lagets involverte 

aktører, og som profilering på kjøretøy, smørevogn m.m. Teamet har mål om at dette skal bli 

Telemark sin felles kleskolleksjon som idrettslag, virksomheter og privatpersoner kan kjøpe 

(med sine egne justeringer ift logoer, nyanser i fargene og lignende). Et slikt tilbud vil være 

tilgjengelig via teamets digitale løsninger, som vil inneholde blant annet egen nettbutikk. 

Team Telemark har allerede på plass en avtale med en klesleverandør som både skal levere 

tøy til laget, og som i samarbeid med teamet skal arbeide frem egen Telemarkskolleksjon for 

salg via nettbutikk. Allerede har Tinn idrettslag med sine 350 medlemmer bestemt at de vil 

være en «Team Telemark-klubb», og bestille egen kolleksjon som beskrevet her. Vi setter 

likevel ikke denne posten høyere pr nå, men vet at her er det et stort potensial, og den vil 

sannsynligvis bli mye høyere i årene som kommer. 
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6 Sportslig struktur 
 

6.1 Løpere 
Laget vil bestå av en kombinasjon av de beste telemarksløperne og nasjonale og 
internasjonale stjerner. Vi fremhever her at Team Telemark er et langsiktig prosjekt, slik at 
diskusjonen ikke må dreie seg om hvilke løpere som er med nå fra starten. Dette vil være et 
dynamisk lag som vil utvikle seg fra sesong til sesong. Men det at vi allerede fra oppstarten 
har et lag i verdenstoppen beskriver ambisjonene. 
 

6.1.1 Herrelag 
De to internasjonale stjernene Devon Kershaw og Andrew Young vil være svært viktige for 
lagets profilering på den internasjonale arenaen. Kershaw har som mål å gjenta VM-gullet fra 
Holmenkollen i vinterens VM i Lahti. Andrew Young har som uttalt mål VM-gull på sprinten i 
samme mesterskap. Både Kershaw og Young bor i Norge og snakker norsk. Disse løperne 
har også mulighet til å profilere laget på sine landslagsdrakter, slik at merkevaren Telemark 
kan være fremtredende. Lagets øvrige løpere er alle telemarkinger med Mikael Gunnulfsen 
som frontfigur. Mikael gikk verdenscuprenn sist sesong, og har dette som mål kommende 
vinter også. De øvrige løperne på laget er Even Kristoffersen, Runar Skaug Mathisen, Henrik 
Dønnestad, Svein Halvor Dahl, Ånund Lid Byggland og Stian Christoffersen. Disse løperne 
har en god spredning geografisk i fylket – fra Kragerø via Grenland og Midt-Telemark til 
Vest-Telemark. Laget har også mulighet til å hente inn en etablert toppløper fra Ski classics. 
 

6.1.2 Damelag 
Damelangrenn i Telemark har behov for et tydelig løft. Det er i dag ingen løpere på høyt nivå 
hverken i junior- eller seniorklassen. Det vil være et av hovedmålene for Team Telemark å 
satse tungt på jentene. Derfor har en samlet det som vil være et meget sterkt lag, på høyde 
med de beste landslagene fra andre nasjoner. Lagets løpere vil være Kari Vikhagen 
Gjeitnes, Mari Eide, Martine Ek Hagen, Silje Øyre Slind og Marthe Kristoffersen. Alle er 
stabile verdenscupløpere, og alle har medalje fra NM. 
 

6.2 Trener 
Jostein Vinjerui fra Rauland skal være trener og sportslig ansvarlig i Team Telemark. Jostein 
har Norges høyeste topptrenerutdannelse fra både høgskole, forbund og Olympiatoppen. 
Han har trent både dame- og herreløpere, unge og eldre utøvere, og har de siste årene 
arbeidet med utvikling av løpere fra høyt regionalt nivå til verdenscupnivå. Jostein er en 
ettertraktet trener hos flere nasjonale forbund sine landslag, men ønsker nå å benytte 
sin kompetanse i Telemark. 
 

6.3 Støtteapparat 
Sportslig støtteapparat vil bestå av assistenttrener, smørere og helseteam. Vi nevner ikke 
navn her, men understreker at dette er personer med lang erfaring fra det høyeste nivået i 
Norge, som Jostein har arbeidet med i flere år. 
 
Administrativt støtteapparat vil i oppstarten bestå av initiativtakere og arbeidsgruppen bak 
prosjektet. I løpet av våren og forsommeren vil laget bli etablert med manager som vil ha 
rollen som daglig leder for Team Telemark, med hovedansvar for lagets administrative 
funksjoner. 
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6.4 Stipender 
Lagets beste utøvere (verdenscupnivå) vil få tilbud om stipender på inntil kr 50 000,- pr år 
(må ikke forveksles med Team Telemark stipendet beskrevet i tidligere avsnitt). Dette er på 
nivå med hva konkurrerende lag tilbyr. I stipendordningen ligger det en forpliktelse i å bidra i 
form av besøk på grunnskoler og idrettslag, kompetansedeling til videregående skoler og 
høyskole, aktiv deltakelse mot samarbeidspartnere (bedrifter, virksomheter m.m.), og i 
markedsføringssammenheng av Telemark som destinasjon. Lagets regionale toppløpere får 
tilbud om å få dekket samlinger og renngjennomføring mot de samme forpliktelser som nevnt 
over. Dette er en struktur som er vanlig praksis i de fleste lag i både forbunds- og privatregi. 
 
I de fleste lag bidrar løpere på regionalt toppnivå med egenandel for å være en del av laget. 
Dette ønsker Team Telemark å unngå. Vi vil at det skal være kostnadsfritt å delta, og at dette 
er en viktig faktor for å fokusere på den idrettslige utviklingen til løperen. Samtidig er 
Telemarksløperne så motiverte for Team Telemark at de har sagt at de vil betale egenandel 
dersom det er avgjørende for å realisere laget. Dette er bakgrunnen for det punktet i 
garantioversikten. 
 

6.5 Løperes mulighet for egenfinansiering 
Lagets utøvere har alle sammen personlige sponsoravtaler som gir grunnlag for hverdagen 
og satsingen som langrennsløper på dette nivået. Personlige sponsorer vil få tilbud om å 
knytte seg til Team Telemark. Dette vil gi gode synergier, og gevinst for både løper, sponsor 
og Team Telemark. 
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7 Digital satsing 
Team Telemark vil være nyskapende på sin digitale satsing. Vår plattform for dette vil 
utvikles gjennom responsive nettløsninger. Det betyr løsninger som fungerer like godt på 
smarttelefoner, nettbrett og pc.  
 
Denne plattformen vil inneholde egen TV-kanal for laget (nett-TV), system der bedrifter, 
virksomheter, samarbeidspartnere, idrettslag, skoler og enkeltpersoner kan knytte seg opp 
mot laget, og etablere egne profiler. Her kan en følge laget og dets løpere i hverdagen 
gjennom i TV-sendinger, lese nyhetsartikler, motta trenings- og kostholdstips fra lagets 
løpere, registrere egen fysisk aktivitet, laste opp bilder og egne videoer, konkurrere mot 
venner og kolleger, e-handel/nettbutikk, bedrifter kan drive elektronisk business-to-business. 
Alt koples også til sosiale medier som Facebook, Instagram, Snapchat og lignende. 
 
Det blir en digital satsing som ikke finnes på markedet i dag. Telemark vil sette en helt ny 
standard for interaksjon mellom laget og verden rundt, og for hvordan løperne byr på seg 
selv og engasjerer omgivelsene. 
 
Vi henviser her til vedlagte presentasjoner som forklarer og forteller noe om hvordan dette 
kan se ut, og hvilke effekter det kan gi. Her er det satt opp systemskisser og forklart gangen 
fra laget til brukerne og dem seg i mellom. 
 
Alle kommuner, bedrifter, sponsorer blir etablert i nettløsning og får anledning til profilering 
mot alle registrerte brukere og kan få eget innhold og egne funksjoner for egne ansatte, 
intern motivasjon, fysisk aktivitet, reduksjon av sykefravær, økt produktivitet m.m. 
 

8 Kommunikasjon, markedsarbeid 
Alle i og med knytninger til Telemark kan delta, være med på laget, beslutte og engasjere 
seg. Team Telemark skal gjennom at alle bidrar lykkes både sportslig og økonomisk, og 
gjennom det skape bedre resultater for alle i Telemark som ønsker å være en del av laget. 
 
Merkevaren Team Telemark tilgjengeliggjøres etter avtale for alle som deltar, og kan 
benyttes som et kvalitetsstempel i egen kommunikasjon. 
 
På dette viset oppnår vi en potensiell mangedoblet synlighet og tilknytning, eksempelvis: 

 Rauland, en del av Team Telemark 

 Skien Kommune, en del av Team Telemark 

 Mekonomen Herøya, en del av Team Telemark 

 Drangedal idrettslag, en del av Team Telemark 

 Vest-Telemark Kraftlag, en del av Team Telemark 
 
Det iverksettes felles salgsaktiviteter for aktører fra sommeren 2016, med mål om å 
tilgjengeliggjøre Team Telemark og engasjere bredt. Team Telemark vil få med flest mulige 
aktører i fylket til å engasjere seg. 
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9 Synlighet og oppmerksomhet 
I følge analysebyrået Sponsor insight – som hvert år måler populariteten til alle idrettene i 
Norge – er langrenn soleklart landets mest populære idrett. Dette understøttes med jevnlig 1 
million TV-seere på langrennsendingene gjennom sesongen. Internasjonalt følger mellom 30 
og 80 millioner seere sendingene fra verdenscupen. Ski classics (langløpscupen) følges i 
Norge av gjennomsnittlig 500 000 seere på TV, og disse ventes å øke nå som NRK overtar 
senderettighetene. Sommerstid følges rulleskirenn av rundt 500 000 seere. Antall artikler i 
digitale medier i Norge pr person gjennom et kalenderår viser at 4 av de 5 mest omtalte 
personene i landet er langrennsløpere. Privatlaget Team Xtrapersonell fikk SPOT-prisen som 
årets beste sponsorobjekt så sent som i 2014, og langrennsløperen Marit Bjørgen fikk 
samme pris i 2015. 
 
Vi kunne fortsatt med en rekke tilsvarende tall og eksempler (vi har blant annet ikke nevnt 
sosiale medier, daglige nyhetssendinger, regionale og lokale medier m.m.), men nøyer oss 
med å slå fast at langrenn er den idretten og det verktøyet som gir størst oppmerksomhet i 
form av både synlighet, merkevarebygging og reklameverdi. 
 
Med TUF på laget vil vi kunne underbygge og styrke de innvesteringene Telemark 
fylke har gjort gjennom logoutvikling, felles destinasjonsmarkedsføring og 
reiselivsinnsats de siste årene. 
 
Vi håper TUF ser den enorme muligheten som ligger i å profilere Telemark gjennom dette 
prosjektet – både nasjonalt og internasjonalt, og som forsterkes ytterligere gjennom at hele 
fylket får ta eierskap i laget. 
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10 Kopling til fylkeskommunens planer og strategier 
Vi er kjent med at Telemark utviklingsfond sine virkeområder til enhver tid skal samsvare 
med overordnende prioriteringer, strategier og planer vedtatt av Telemark fylkesting. 
Fondet skal søke å bidra til økt sysselsetting ved å arbeide for økt antall arbeidsplasser i 
fylket. Telemark har en stor reiselivsnæring og spesielt i øvre deler av fylket er dette viktig. 
Støtte fra fondet skal bidra til ekstern profilering, samt å utarbeide materiell til slike tiltak. 
Fondet kan også støtte arrangementer som bidrar til internasjonal profilering. Telemark 
Utviklingsfond skal bidra til tiltak som gjør fylket synlig og attraktivt for næringsutvikling, 
etablering av ny næring og som bosted. (jf. www.telemarkutviklingsfond.no) 
 
Vi har også sett på fylkeskommunens planer og strategier på www.telemark.no og det er 
særlig fire planer og strategier vi mener samsvarer godt med vårt prosjekt:  
 

10.1 Regional plan for nyskaping og næringsutvikling 
Satsingsområder i planen er mer nyskaping/innovasjon, flere nyetableringer og økt 
attraktivitet som bo- og besøkssted 
 

a) Team Telemark er i seg selv nyskapende. Vi vil ta i bruk helt nye og innovative 
digitale løsninger. Ved å bidra til etablering av Team Telemark vil fylket få en unik 
mulighet til at denne nyskapende løsningen distribueres/lanseres først i Telemark.  

b) Team Telemark er en nyetablering som bidrar til at flere kan ha sin arbeidsplass i 
Telemark. Utøvere, trenere og støtteapparat som i dag arbeider andre steder i landet, 
vil etablere seg i fylket. 

c) Vi tror Team Telemark vil ha positiv effekt for etablerte næringsaktører. Antall 

overnattinger er et konkret eksempel på dette. Ved at teamet vil legge alle 

treningssamlinger med tilhørende program, tilbud og deltakelse fra 

samarbeidspartnere og allmenheten til Telemark, vil reiselivsdestinasjonene være 

garantert en betydelig mengde ekstra overnattingsdøgn. I tillegg vil en tiltrekke seg 

andre team som bidrar med det samme. 

d) Det vil være attraktivt for unge utøvere å bli boende i fylket, og kombinere toppidrett 
med skolegang. 

e) Investert kapital i Team Telemark vil i hovedsak bli lagt igjen i fylket. 
 

10.2 Regional plan for reiseliv og opplevelser  
Satsingsområder i planen er organisering, kvalitet, kompetanse og innovasjon, 
områdeutvikling, profilering og markedsføring. Et av målene er å utvikle reiselivet og 
opplevelsesnæringen i Telemark til å bli en merkevare som sikrer Telemark en framtidig og 
lønnsom markedsposisjon. 
 
Team Telemark vil ha en tydelig Telemarksprofil. Vi vil bruke merkevaren Telemark i all 
markedsføring og profilering av laget – både nasjonalt og internasjonalt. 
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10.3 Regional strategi for folkehelse 2012 – 2016 
Fysisk aktivitet er et av fem hovedsatsingsområder for å bedre folkehelsen i Telemark. Det er 
et hovedmål at telemarkingene har en fysisk aktivitet som bidrar til å fremme helse og 
livskvalitet. 

 
Gjennom folkehelseprogrammer og digital satsing vil Team Telemark mobilisere til økt fysisk 
aktivitet på arbeidsplasser, i skolehverdagen og for hver enkelt telemarking. Telemark har 
flere folkehelseutfordringer, og fysisk aktivitet er ifølge både allmenn kunnskap, forskning og 
offentlige anbefalinger det mest effektive virkemiddelet for både forebygging og 
rehabilitering. Team Telemark vil samarbeide med både offentlige aktører og private som for 
eksempel AiR og ODD. 
 

10.4 Strategi for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-

2020 (høringsutkast) 
Visjonen er Hele Telemark i bevegelse! Og hovedmålet er Flere telemarkinger og tilreisende 
som driver idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Det er tre forutsetninger (interkommunalt 
samarbeid, økt kompetanse og frivillig innsats) og fem målområder (idrettsanlegg, toppidrett, 
friluftsliv, fysisk aktivitet og idrettsarrangement), basert på følgende perspektiver; opplevelse, 
folkehelse, næring, nærmiljøet, klima og miljø.  

 
a) Team Telemark handler om interkommunalt samarbeid. Det er et fellesprosjekt som 

samler hele fylket og der aktører fra ulike sektorer samarbeider om felles mål.  
b) Team Telemark ønsker å bidra til økt kompetanse om fysisk aktivitet, 

toppidrettsarbeid og ledelse ut til «mannen i gata», idrettslag, bedrifter, VGS og 
Høgskole.  

c) Team Telemark vil være svært positivt for toppidrettssatsingen i Telemark ved at barn 
og unge får nærhet og kjennskap til kjente profiler og forbilder. Det vil etableres 
hospitantordninger som legger til rette for at unge og motiverte utøvere kan delta på 
samlinger. Det vil gi en unik læringseffekt og innsikt i hva som kreves for å nå til 
toppen internasjonalt. 

d) Team Telemark vil gi positive effekter for etablerte og nye idrettsarrangement 
(langrenn, rulleski, løping, sykkel) i fylket, ved at teamet deltar på og markedsfører 
disse.  

e) Flere av reiselivsdestinasjonene som Gaustablikk, Rauland og Gautefall har etablerte 
og planlagte langrennsanlegg av høy kvalitet. Ved at teamet med utøvere i 
verdenseliten trener i disse anleggene, vil anleggseierne få gode tilbakemeldinger på 
hvordan anleggene fungerer og innspill til hvordan de kan videreutvikles. Det kan 
være positivt for anleggsutviklingen i fylket. 
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11 Foreløpige aktører 

11.1 Aktører I  
Aktører som har bekreftet deltakelse i prosjektet/bidratt aktivt til realisering 
 

Jan Myrekrok Rådmann Vinje kommune 

Aud Irene Kittilsen Næringsrådgiver Vinje Kommune, Telemarkhelten 

Svein Kostveit Direktør Rehabiliteringssenteret AiR 

Nikolai Boye Regiondirektør NHO Telemark 

Arild Ljådal Seniorrådgiver NHO Teleamark 

Hilde Gunnulfsen Daglig leder industrilæring Telemark og Vestfold 

Terje Bakke Ernst & Young, Grenland Ski 

Emil Eriksrød R8 

Hallgeir Skogen Investor 

Tarjei Gjelstad Ordfører Kviteseid kommune 

Toril Nikolaysen Næringssjef Vinje Kommune 

Kari Anne Valsø Prosjektkoordinator et sprekere Gaustaområde 

Hans Petter Woldøen Næringsdrivende, Rjukan 

Ketil Kvaale Administrerende direktør Vest-Telemark kraftlag 

Linda Gardsteig Hydro 

Pål Thorud Hydro 

Ane Johnsen Gaustablikk 

Britt Svartdal Gaustablikk høyfjellshotell og skisenter 

Ralph Høksaas Høgskolen i Sør-øst Norge 

Frode Telseth Høgskolen i Sør-øst Norge 

Helle Aanesen Aktiv mot kreft 

Leif-Kristian Solheim Aktiv mot kreft 

Oddmund Skeie Næringsdrivende, Spar 

Olav Moen Rauland Næringshage 

Mikkel Vadder Morgedal IL 

Lars Fossedal Advokat, skismører, Larvik 

Sven Håkon Kulbeck Telemark og Vestfold skikrets 

Eirik André Hansen Toppidrettsgymnaset i Telemark 

Lasse Jørn Fredriksen Toppidrettsgymnaset i Telemark 

Bård Kristoffersen Næringsdrivende, Jernia 

Espen Ødegaarden Stamina trening 

Inge Gregersen Skade IL og G-Sport 

Bjørn Tore Stig Eyego AS 

Kristin Størmer Steira   

Ella Gjømle Berg   

Jostein Vinjerui Langrennstrener 

 
I tillegg kommer utøvere, trenere, servicepersonell og støtteapparat. Ca 25 personer. 
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11.2 Aktører II 
Aktører som har uttrykt positivitet til prosjektet, og som vi allerede har/skal følge opp med 
møter og videre dialog 
 

Hege Ekberg Markedssjef Trimtex 

Anders Øen Markedsrådgiver Trimtex 

Roar Meen Geotek 

Halvor Lognvik Selvstendig Næringsdrivende, Rauland 

Hedda Foss Five Ordfører Skien 

Guro Honningdal Kultursjef, Skien kommune 

Marte Aksnes Fylkesidrettskonsulent 

Audun Mogen Næringssjef, Telemark fylkeskommune 

Tone Berge Hansen Telemark fylkeskommune 

Geir Olav Luraas Attila 

Steinar Bergsland Tinn kommune 

Andre Trondsen Tinn Kommune 

Bent Gurholt Midt-Telemark næringsutvikling 

Einar Håndlykken  Direktør, ODD 

  Bilfinger 

Helge Ringhus IL Rein, Haukelirennet 

Merete Schie Bjerva Skade IL 

Torolf Eid Seljord personal 

Ole Dalen Vest-Telemarkrådet 
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12 Bedre resultater for hele Telemark 
Nå har Telemark sjansen. Vi ser for oss en av lagets løpere i innspurten i VM i Lahti neste år, 
og kommentatorer som ivrig forteller om satsingen i fylket vårt, og hvordan hele Telemark nå 
sitter spente foran TV. Vi ser for oss en av jentene på laget som kommer tilbake og vinner 
NM-gull, og i intervjuet direkte på NRK etter løpet trekker frem at dette ikke hadde vært mulig 
uten Team Telemark, og den støtten hun har følt fra hele fylket siden sesongstarten i mai. Vi 
ser for oss herreløpere fra Team Telemark i fronten av Vasaloppet med Telemarksdresser, 
og en av Telemark sine dameløpere krysse målstreken først. 
 
Og vi ser for oss barn, voksne og eldre som alle har fulgt disse løperne tett helt fra 
sesongstart gjennom besøk på lokale skiklubber i fylket, aktive og inspirerende kampanjer på 
arbeidsplassene, som har vært synlige gjennom alle samlingene i Telemark der alle blir 
invitert med, og ikke minst gjennom lagets egen TV-kanal på nett der alle kan følge laget i 
det daglige. 
 
Som telemarkinger med interesse for langrenn og skisport i flere tiår har vi savnet Telemark 
på den nasjonale og internasjonale arenaen. Det ville være så gøy om en nå klarte å snu på 
dette. Prosjektgruppen har nå arbeidet med dette i flere måneder på dugnad. Bakgrunnen er 
at personene i gruppen som er sammensatt av personer fra idretten, næringslivet, reiselivet 
og frivillige organisasjoner ser at dette er en mulighet som er helt unik for Telemark, og at vi 
nå har sjansen til å realisere noe som kan samle hele fylket og gi resultater på så mange 
områder. 
 
Vi er klar over at søknaden kommer relativt raskt til TUF, og at det er naturlig å tenke at en 
skulle hatt bedre tid til å gjennomføre en lengre prosess med utviklingsfondet i forkant. Vi 
håper likevel TUF ser det omfattende arbeidet som er lagt ned av aktørene bak, og mange 
av samarbeidspartnerne som er beskrevet i dokumentet. Forankringen er allerede svært 
bred, entusiasmen er stor, og betydelig privat kapital er reist på kort tid. Vi vil veldig gjerne ha 
TUF og fylkeskommunen med på laget. Vi håper TUF velger å se alle positive sidene ved 
hvor langt en har kommet på relativt kort tid, og bruker det som et tungtveiende argument for 
realisering av prosjektet. 
 
La oss få til dette. 
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13 Initiativtakere og arbeidsgruppen bak prosjektet 
Det er en rekke initiativtakere og pådrivere bak forarbeidet til opprettelsen av Team 
Telemark. Sammensetningen er helt bevisst valgt ut fra å sette sammen en arbeidsgruppe 
som dekker kompetanse, erfaring og ressurser som er nødvendig i opprettelse og drift av et 
team som dette. Noen er mer sentrale enn andre, og de som har lagt ned flest dugnadstimer 
i prosjektet er følgende: 
 
Jostein Vinjerui 
Langrennstrener, politi 
 
Ella Gjømle Berg 
Jurist, tidligere landslagsløper i langrenn 
 
Terje Bakke 
Seniorrådgiver, trener/leder Grenland Ski 
 
Bjørn Tore Stig 
Daglig leder 
 
Pål Kristiansen 
Selvstendig næringsdrivende 
 
Hans Kristian Lahus 
Selvstendig næringsdrivende 
 
Kristin Størmer Steira 
Prosjektleder, selvstendig næringsdrivende, tidligere landslagsløper i langrenn  
 

14 Kontaktinformasjon 
Skulle det være behov for ytterligere opplysninger, står vi til umiddelbar disposisjon på 
telefon 957 24 588 eller pr. e-post: vinjerui@gmail.com 
 
 

15 Vedlegg 
Vedlagt er visuelle presentasjoner av prosjektet. Første del har sportslig satsing som tema, mens 
andre del formidler helheten i prosjektet. Merk at dette er en presentasjon vi bruker som 
bakgrunn/støtte i møter og plenumsformidling, og derfor ikke gir et fullstendig bilde av prosjektet, 
men er et godt supplement til prosjektbeskrivelsen. 
 
Prosjektet er opptatt av å skape reelle resultater og effekter for Telemark som fylke. Vedlagt 
presentasjon er derfor delvis skrevet som en historie fortalt to år frem i tid – i 2018. Dette er et 
formidlingsmessig grep for å konkretisere noe av det vi vil oppnå.  
 
Til slutt i vedlegget ligger kopi av relevante artikler knyttet til Aker sitt sponsorat rundt 
langrennslandslaget. Dette er en samarbeidsavtale vi kjenner godt, og som blant annet Kristin 
Størmer Steira gjennom deltakelse på landslaget var en del av. Team Telemark vil bygge på flere 
av de samme grunnelementene som denne avtalen, og videreutvikle disse betydelig. 
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