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Protokoll fra styremøte nr. 3-2020 i Telemark Utviklingsfond  

Dato: 26. mai 2020.      

Sted: Teams og Fylkeshuset Telemark 

Deltagere: Terje Riis-Johansen (Styreleder), Gunn Marit Helgesen, Torleif Vikre,  

Irene B Haukedal, Jarand Felland, Audun Mogen,  

Styremøte var satt kl. 15.00. 

Saker til behandling på styremøtet 26. mai 2020. 

 

1. Sak nr 17/2020 Protokoll fra styremøte 2 i 2020 

Styrevedtak: 

Protokoll fra styremøte nummer 2 i 2020 ble enstemmig godkjent. Jarand Felland kom med et 

innspill hva gjelder format og omfang på saksliste. Daglig leder tar dette med seg til vurdering 

i den videre saksbehandligen. 

 

2. Sak nr 18/2020 Overføringer fra konsesjonskraftstyret for 2020 

Daglig leder orienterte om prognosen for overføringer fra konsesjonskraftstyret til Telemark 

Utviklingsfond i 2020 med en reduksjon på om lag 7 mill. NOK og konsekvensene dette 

medfører for bevilgninger til tiltak og brutto driftsresultat i budsjettet for 2020. 

Styrevedtak: 

Et enstemmig styre vedtok å disponere netto driftsresultat som vist i budsjettet 2020 og om 

nødvendig benytte disposisjonsfondet til å finansiere bevilgninger til tiltak i 2020. En 

disponering av disposisjonsfondet skal fremgå i en samlet oversikt for styret før 

styrebehandling og i hver enkelt sak hvor det blir nødvendig.  

 

Sak 19/2020 Søknad fra Haugen treindustri AS 

Styremedlemmene har vurdert sin habilitet. Daglig leder har en indirekte relasjon til søker noe 

som gjør at han vurderes som inhabil i saken. Anette Norborg, rådgiver i VTFK har derfor 

saksbehandlet søknaden. 

 

Styrevedtak: 

Et enstemmig styre vedtok å bevilge 500.000 kr. i tilskudd til Haugen treindustri for 

oppgradering av maskinparken gjennom investering i ny 5-akse fresemaskin. Det forutsettes 

at tiltaket gjennomføres som vist i prosjektplanen, og at tilstrekkelig finansiering kommer på 

plass. Tilskuddet bevilges i samsvar med regelverket om bagatellmessig støtte og i henhold til 

kriterier i tilsagnsbrev. Søknad om lån avslås da søker anses for å være i god dialog med 

privat bank slik at det er sannsynlig at lånesøknaden vil bli innvilget hos dem. 
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Sak 20/2020 Søknad Notodden Utvikling AS, Offentlig privat samarbeid om Garantifond 

Styremedlemmene har vurdert sin habilitet. 

Styrevedtak: 

Et enstemmig styre vedtok å avslå søknaden med bakgrunn i at den ikke er i henhold til 

Telemark Utviklingsfond sin strategi innenfor hvordan det skal gis støtte og summen av 

offentlig støtte. Finansiering av garantifond er ikke en del av Telemark Utviklingsfond sin 

støtteordning og summen av den offentlige støtteandelen overstiger 35%. 

  

Sak 21/2020 Søknad fra Vest-Telemark Næringsforum 

Styremedlemmene har vurdert sin habilitet. 

Styrevedtak: 

Et enstemmig styre vedtok å bevilge 450.000 kr. i tilskudd til Vest-Telemark Næringsforum til 

produktutvikling og etablering av bedriftsnettverk ifm prosjektet «Kom til Vest-Telemark». 

Tilsagnet forutsetter at prosjektet blir fullfinansiert og gjennomføres iht aktivitetsplan. 

Tilskuddet gis iht. til kriterier i tilsagnsbrev. Tilskuddet bevilges i samsvar med regelverket 

om bagatellmessig støtte. 

 

Sak 22/2020 Søknad fra Cycled 

Styremedlemmene har vurdert sin habilitet. 

Styrevedtak: 

Et enstemmig styre vedtok å bevilge 500 000 kr. i tilskudd og 500 000 i lån til Cycled for 

gjennomføring av prosjektet. Tilsagnet forutsetter fullfinansiering og gjennomføring iht til 

tids- og aktivitetsplan. Tilskuddet gis iht. til kriterier i tilsagnsbrev. Tilskuddet bevilges i 

samsvar med regelverket om bagatellmessig støtte.  

 

Lånet utbetales i to terminer iht. til måloppnåelse i aktivitetsplan (50% ved oppstart og 

resterende 50% når selskapet har hentet inn ytterligere egenkapital til vekstfasen i henhold til 

prosjektbeskrivelsen i søknaden). Tilsagnet forutsetter fullfinansiering og gjennomføring iht. 

til tids- og aktivitetsplan. Lånet gis iht til kriterier i tilsagnsbrev/ lånebrev.   

 

Sak 23/2020 Søknad fra STR8LINE  

Styremedlemmene har vurdert sin habilitet.  

Styrevedtak: 

Et enstemmig styre vedtok å bevilge 800 000 kr. i lån til gjennomføring av prosjektet. Lånet 

utbetales i to terminer iht. til måloppnåelse i aktivitetsplan (50% ved oppstart og 50% ved 

oppstart av fase 2 som beskrevet i søknaden). Tilsagnet forutsetter fullfinansiering og 

gjennomføring iht. til tids- og aktivitetsplan. Lånet gis iht til kriterier i tilsagnsbrev/ lånebrev.   
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Sak 24/2020 Søknad fra Crusher Norge AS 

Styremedlemmene har vurdert sin habilitet. 

Styrevedtak: 

Et enstemmig styre besluttet å bevilge 800.000 kr. i tilskudd til Crusher Norge AS for 

gjennomføring av prosjektet. Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som vist i 

prosjektplanen, og at tilstrekkelig finansiering kommer på plass. Tilskuddet bevilges i 

samsvar med regelverket om bagatellmessig støtte og iht til kriterier i tilsagnsbrev. 

 

Sak 25/2020 Søknad fra Søknad fra Visit Telemark 

Styremedlemmene har vurdert sin habilitet.  

Styrevedtak: 

Et enstemmig styre vedtok å bevilge 880 000 kr som et ekstraordinært tilsagn i forbindelse med 

Covid-19 til prosjektet «Med hjerte for Telemark». Tilskuddet gis iht til kriterier i tilsagnsbrev.  

Tilskuddet bevilges i samsvar med regelverket om bagatellmessig støtte.  

Sak 26/2020 Søknad fra MEVO Norway 

Styremedlemmene har vurdert sin habilitet. 

Styrevedtak: 

Et enstemmig styre vedtok å bevilge 200 000 kr i tilskudd til MEVO Norway. Tilsagnet 

forutsetter fullfinansiering og gjennomføring iht til tids- og aktivitetsplan. Tilskuddet gis iht til 

kriterier i tilsagnsbrev.  Tilskuddet bevilges i samsvar med regelverket om bagatellmessig 

støtte.  

 

 

Sak 27/2020 Søknad Notodden kommune, Telemark Ring-Prosjektering 

Styremedlemmene har vurdert sin habilitet. 

Styrevedtak: 

Et enstemmig styre vedtok å avslå søknaden om tilskudd til prosjektering for test- og 

baneanlegget Telemark Ring. Styret registrerer at aktivitetene beskrevet i prosjektplanen til 

dels ikke er i samsvar med kostnadsplanen beskrevet i prosjekteringsfasen. Gitt prosjektets 

oppgitte resultatmål anser styret at andelen offentlig finansiering er uforholdsmessig høy og 

mener prosjektet vil kunne styrkes ved en større grad av samfinansiering av private aktører. 

Sak 28/2020 Orienteringssak MSG 

Styremedlemmene har vurdert sin habilitet. Styret godkjente utsettelsen på forfall på lån til 

MSG pålydende 1.250.000 kr. fra 30.juni 2020 til 30.november, på mail korrespondanse 

17.april, 2020 grunnet den særskilte situasjonen for flybransjen ifm Covid-19.  

 

Styrevedtak: 

Styret tok saken til orientering. 

 
 



TELEMARK UTVIKLINGSFOND 

TUF 

________________________________________________________ 

Styreprotokoll nr. 3-2020                Side 4 av 4                           Styremøte 26.05.2020.  

 

 

 

Skien 04.03.2020 

 

 

 

Terje Riis Johansen  

Styrets leder 

 

Gunn Marit Helgesen 

 

Thorleif Vikre 

   

   

 

Irene B. Haukedal 

 

Jarand Felland 

 

Audun Mogen  

  Daglig leder 

   

   

 

 

 

 

 

     


