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1. Sak nr 31/2020 Protokoll fra styremøte 3 og 4 i 2020 
1.1. Forslag til vedtak 

Styret i Telemark Utviklingsfond har blitt fremlagt protokoller fra styremøte nr. 3 og 4 i 2020 og de 

godkjennes 

1.2. Vedtak i styret 
 

2. Sak nr 32/2020 Telemark Utviklingsfond sin investering i fond 
2.1. Forslag til vedtak  

 

2.2. Prosjektbeskrivelse 
Det er presentert to nye investeringsfond/ tidligfasefond for styret i styremøte 4, 27.mai 2020, sak 

30/ 2020. Presentasjonene ligger vedlagt. Et sammendrag av fondsdetaljer ligger også vedlagt. 
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Det er under etablering nye tidligfasefond i vår region, Skagerak Maturo Fond V er et tidligfasefond 

som er etablert, og vil komme på plass ila q2-2020, og New Normal Group med Fossefall Venture, 

dette er under etablering. 

Telemark Utviklingsfond er bedt om å vurdere en investering i begge disse fondene. 

 

2.3. Vurdering fra daglig leder 
I sak nr. 30/2020 Presentasjon av investeringsfond for styret i Telemark Utviklingsfond ble følgende 

vedtak gjort 

Styrevedtak: Styret tar presentasjonene til orientering. Styret ber administrasjonen fremme egen sak 

til styret om Telemark Utviklingsfond sin investering i fond. I vurderinga fra administrasjonen må det 

vurderes om en investering i fond må forankres i eierstrategien. Vurderingen må også ta hensyn til 

TUF sine vedtekter og formål.  

Daglig leder vurdere at Telemark Utviklingsfond bør inngå en avtale om å investere i en av 

invetsringsfondene. 

Avtalen betinger at aksjonæravtalen kan øremerke midlene som Telemark Utviklingsfonde tegner seg 

for til investereringer i Telemark. Samtidig settes det betingelser om at investeringsfondet får hentet 

kapital fra andre regionale aktører.   

Telemark Utviklingsfond sine fremtidige investeringer i egenkapital skal i hovedsak henvises til 

regionale investeringsfond. Unntakene er i tilfeller der hvor aksjonæravtalen avklarer en exit. 

Formålet til investeringsfondene er å bidra til tidligfasekapital til oppstartsselskaper i forskejllige 

faser. I vår region er det etablert gode strukturer og aktører som gir tjenester til oppstartsselskaper, 

både Telemark Næringshage, inkubatoren Proventia, StatrOpp miljøene og næringsselskaper i alle 

deler av Telemark er en del av denne strukturen. 

Telemark Utviklingsfond sin investering i tidligfasefond må støtte opp om og forsterke allerede 

eksisterende tjenester og strukturer som arbeider med oppstartsbedrifter i vår region. 

Det er viktig at et investeringsfond fungere som et supplement til allerede etableret strukturer, 

forsterker tjenestene, bidrar til kompatanseheving hos oppstrtsmiljøene og tilgjengelighet for 

oppstartsbedriftene. 

Proventia har gjennomført et forprosjekt med tanke på å etablere en kapitalbase for Vestfold og 

Telemark hvor det er gjort intervjuer med blant annet virkemiddelaktøre som Inkubatoren Proventia, 

Telemark Næringshage, næringsselskapene og næringssjefene i kommunene, Startoppmiljøene, 

Helseinnovasjon Telemark mf. 

I forprosjektet rapporteres det blant annet: 
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• 12 av 13 oppstartsmiljø bekrefter at oppstartsselskapene de jobber med opplever 
betydelige utfordringer med å hente kapital i tidlig fase. 

• Miljøet som ikke rapporterer om tilsvarende utfordring, finner finansiering til sine 
selskap internasjonalt – via eget nettverk av internasjonale engleinvestorer. Også for 
disse selskapene er opplevelsen at det er krevende ifht tid- og ressurser å hente kapital, 
men de opplever at de lykkes.  

• Det ble kartlagt 35 personer eller selskap i «Telemark» som kunne vært aktuelle som 
potensielle investorer å invitere med i en kapitalbase for tidlig fase (pre-såkorn).  

• Rapporteringen bekrefter hypotesen om at det er begrenset erfaring i «Telemark» med 
å investere i lokale tidligfaseselskap. I de tilfeller hvor det blir gjort syntes det ofte å 
være på bakgrunn av en relasjon eller nærliggende bransje til egen kjernevirksomhet 
med potensial ved samarbeid. Noe annerledes i «Vestfold», hvor lokale investorer synes 
å ha mer motivasjon til og erfaring med å investere i lokale oppstartsbedrifter i egen 
kommune. 

• Generelt synes det å være mer modne selskap, fra såkorn-fase og videre, som er 
attraktive for private investorer å gå inn i . 

• Usikker økonomisk situasjon i kjølevannet av Covid-19 situasjonen medfører at personer 
som ellers kunne vært relevante, lokale investorer vurderes å være ennå mer forsiktige 
med å gjøre nye investeringer – og at det er lite sannsynlig å lykkes med å hente denne 
typen kapital til tidligfaseinvesteringer nå. 

 

Når Telemark Utviklingsfond skal vurdere å investere i investeringsfond vil Telemark Utviklingsfond 

sine vedtekter, strategier og regionale planer være førende, dette er beskrevet i følgende 

dokumenter:  

- Telemark Utviklingsfond sine vedtekter og formål 

- Telemark Utviklingsfond sin strategi og rutiner  

o Eierstrategi 

- Regionale næringsplaner 

 

Følgende prinsipper fremkommer av disse dokumentene og må vektlegges i vurderingen: 

Telemark Utviklingsfond sine vedtektkter peker blant annet på: 

- Verdien av konsesjonskraften skal nyttes til formål i det geografiske området som utgjør 

Telemark fylke. 

- Fondet skal være et virkemiddel for å skape og undebygge en positiv befolkningsutvikling og 

næringsutvikling i alle deler av Telemark fylke 

- Fondet skal benyttes primært til realisering av målsettinger i regionale planstrategier for 

Telemark fylke og tilhørende regionale planer til tiltak som kvalitetsmessig er egnet til å gi 

formålstjenelig effekt. 
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- Fondet bygger på grunleggende prinsipp om bærekraftig utvikling 

- Fondet skal særlig støtte utviklingstiltak i næringssvake kommuner og kommuner med 

folketallsnedgang. Det er en intensjon og føring for de prioriteringer av tiltak som skal foretas 

på lang sikt. 

 

Telemark Utviklingsfond sin strategi og rutiner peker på noen områder: 

- Fondets virkeområde: 

o skal til enhver tid være i samsvar med de overordnede strategier og planer vedtatt av 

Telemark Fylkesting, herunder vedtatte regionale og lokale planer i tilhørende fora. 

- Egenkapital: (eierstrategi) 

o Fondet kan bevilge egenkapital til selskaper der en ser at aktuelle selskap har en reel 

mulighet til å bli et selskap som vil kunne gi normal avkastning. I disse tilfellene vil 

TUF gå inn på lik linje med andre investorer. Fondet vil knytte til seg personer med  

kompetanse som vil være fondets representanter i eventuelle selskaper 

 

Regionale næringsplaner: 

Regional plan for nyskaping og næringsutvikling i Telemark har pekt ut noen langsiktige 

hovedoppgaver som er relevant i vurderingen av å investere i et investeringsfond. 

3.4.2 Langsiktig hovedoppgave: Samordne og spisse virkemiddelapparatet  

Det er viktig at det er et apparat rundt den næringsvirksomheten som skapes; et apparat som har 

virkemidler for å stimulere og hjelpe fram de visjonære og ildsjelene. Virkemidlene foreligger, men 

mange brukere melder at de opplever at virkemidlene går på kryss og tvers, at de er vanskelige å 

forstå og å gjøre seg bruk av. Det er behov for mer oversikt over hvordan de mange offentlige 

virkemidlene for å stimulere bedrifter og regionale utviklingsprosjekter, settes inn. Her må 

fylkeskommunen være seg bevisst sin utviklingsrolle og bidra til bedre samordning, sammen med de 

øvrige utviklingsaktørene, som Innovasjon Norge og partnere på statlig, regionalt og kommunalt nivå. 

Internasjonale støtteordninger kan også gi vesentlig uttelling for fylket. Målet er å øke effekten av 

virkemidlene ved å styrke samkjøringen i førstelinjen overfor brukerne, og ved å konsentrere og 

prioritere bruken av dem i større grad.  

Strategisk fokus  

• Etablere en mobil spisskompetent rådgivningsenhet med hele fylket som operasjonsområde. Det 

trengs. Enheten må samkjøre seg med bedriftsnettverkene og utviklingsselskapene, og ha som 

fremste oppgave å kunne spesialveilede innenfor en samlet «virkemiddelverden» som kan være 

svært krevende å forstå og kunne benytte seg av for den enkelte bruker.  



TELEMARK UTVIKLINGSFOND 
TUF 

 
 

 

Saksliste møte nr 5 - 2020 Styremøte 25.06.2020 Side 6 av 7 
 
 

 

• Styrke og definere samarbeidet mellom førstelinjetjenesten, næringshager, inkubatorer og 

bedriftsnettverk. Ta del i SIVAS nasjonale næringshageprogram og helhetlige inkubasjonssatsing. 

• Utvikle og iverksette en særskilt ildsjelstrategi. Dette er etterspurt, ikke minst innenfor kretsen av 

små og mellomstore bedrifter, og innen mange av bedriftsnettverkene. Strategien skal sikre at 

talenter, kreative personligheter og engasjement skal bli møtte med de rette holdningene, den rette 

kompetansen og den rette formen for rådgivning.  

• Øke innsatsen overfor unge gründere og bedrifter i startfasen og bedrifter i den utfordrende 

vekstfasen. Her skal tiltakene samkjøres med den økte satsingen på entreprenørutdanningen. 

Fra handlingsprogrammet til regional næringsplan 2019 

6.4.2 Samordne og spisse virkemiddelapparatet 

Målet er å øke effekten av virkemidlene. 

Dette tiltaket er definert: 

Tiltak / Aktivitet  Ansvar og oppfølging  Hvordan  

Regional organisering for å styrke næringslivets 
tilgang på tidligfase risikokapital. 

Telemark utviklingsfond,  
Proventia, med flere 

Samarbeid  

 

Konklusjon: 

Daglig leder sin vurdering er å fremme Fossefall Venture som det fondet som i størst grad 

imøtekommer Telemark Utviklingsfond sine samlede kriterier.  

Utover at fondet må tilfredsstille Telemark Utviklingsfond sitt virkeområde er Fosefall Venture, utifra 

fremvist utviklingskonsept og struktur, det fondet som best tilfredsstiller de langsiktige 

hovedoppgavene i regional plan under hovedgrepet samordne og spisse virkemiddelapparatet. 

Fossefall Ventur viser også til å ville henvende seg i større grad til oppstartsselskaper i tidlig fase, 

dette er pekt på som et viktig innsatsområde for Telemark Utviklingsfond og av oppstartsmiljøene 

som vist i kartleggingen gjort av Proventia. 

 

2.4. Vedtak i styret 
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3. Sak nr 33/2020 Orienteringer fra generalforsamlinger i Skien 

Datasenter Utvikling og Sustaintech 
Daglig leder har etter fullmakt møtt i generalforsamling i Skien Datasenter Utvikling og Susteintec. 

Vedlagt ligger årsmelding og regnskap fra selskapene. 

3.1. Forslag til vedtak  
Styret tar informasjone til orientering 

4. Sak nr 34/2020 Orientering fra Nordic Blue Crude (NBC) 
Informasjon fra NBC ligger vedlagt 

4.1. Forslag til vedtak  
Styret tar informasjone til orienentering  
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