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1. Innledning 
 

Midt-Telemark Næringsutvikling AS (MTNU) er eid av Nome kommune, Midt-Telemark kommune 
og næringslivet i regionen. MTNU er kommunenes næringsapparat. Som aksjeselskap har MTNU et 
styre med representanter fra næringslivet og fra eierkommunene. Selskapet finansierer sin drift i 
det vesentligste med driftstilskudd fra kommunene i tillegg til noe prosjekt inntekter fra egen 
virksomhet.  

2. MTNU – organisering 
 

MTNU har pr. 31.12 2019 5 ansatte hvorav 2 er deltidsstillinger. Samlet sysselsetting utgjør 3,8 
årsverk. Etablererkontoret som er en del av MTNUs virksomhet utgjør 1,5 årsverk. Øvrig aktivitet 
utgjør 2,3 årsverk hvorav ca. 0,5 årsverk er prosjektlederstilling med fokus på større regionale 
prosjekter. Øvrige ressurser arbeider primært med bedriftsrådgivning og næringsutvikling. 
Økonomifunksjon er satt bort til regnskapsbyrå. Selskapet har ingen stabsfunksjon.  

3. Strategisk næringsplan.  
 

Grunnet arbeidet med kommunesammenslåing av Bø og Sauherad, har det etter vedtak fra eierne, 
ikke blitt arbeidet med ny strategisk næringsplan før senhøsten 2019. Den forrige utløp i 2018. 
MTNU har i 2019 basert sitt arbeid på videreføring av hovedaktivitetene beskrevet i gammel plan 
og på bakgrunn av styrevedtak basert på prioritering av arbeidsoppgaver. 
 
Arbeid med ny strategisk næringsplan startet opp høsten 2019. Ny plan skal være felles for Visit 
Bø, Midt-Telemark landbrukskontor og MTNU. Kommunene har tatt ansvar for gjennomføring av 
planen med nevnte selskap som gir innspill til planen i arbeidsgrupper. Ny strategisk næringsplan 
blir fortsatt felles for kommunene og tar utgangspunkt i vedtatte samfunnsplaner i kommunene. 
Det er kommunene som nå er eiere av planarbeidet.  
 
Målet er at planen skal være ferdig og politisk behandlet innen juli 2020. 
 

4. Utvikling og markedsføring av attraktive næringsarealer 
 

Areal 
Arealplaner er under rullering i begge kommuner. I ny SNP legges det vekt på å ha tilgjengelige 
næringsarealer for etableringer. 
 
Det er fortsatt ledige arealer i Midt Telemark Næringspark. Det er under etablering nye 
næringsarealer i Helgen v/ Sør Norsk Boring på grensa til Skien kommune. 
 
Det finnes også andre områder i regionen som har ledige arealer.  
 
Fensfeltet 
En mulig etablering av gruvedrift vil være arealkrevende. Dette er spilt inn og er med i Nome 
kommunes arbeide med ny arealplan. Det legges også opp til at det etableres hensynssoner på 
Fensfeltet. 
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5. Næringsliv og prosjekter.  
 

Næringslivet går generelt bra i regionen. Høy aktivitet innen bygg og anlegg gir god effekt på 
sysselsettingen. 
 
Vi står foran store omstillinger i næringslivet som følge av det grønne skiftet. MTNU bidrar inn i 
prosjekter hvor det er fokus på hvordan omstille til mer miljøvennlig produksjon av varer og 
tjenester. Å arbeide mot FNs bærekraftsmål er en viktig premiss for fremtidas utvikling og 
produksjon av varer og tjenester, både innen privat og offentlig sektor.   
 
Midt Telemark er i stor endring og ifølge Telemarksforskning har Midt Telemark en relativ god 
næringsattraktivitet sammenlignet med andre tilsvarende regioner i landet.  
 

Prosjekter 

Fensfeltet  
I september 2019 signerte Norsk Mineral AS avtale med Telemark fylkeskommune om å overta 
undersøkelsesrettigheter for sjeldne jordartsmetaller på Fensfeltet. Norsk Mineral er en stor norsk 
aktør innen mineraldrift og bruker betydelige ressurser på kartlegging av potensialet for mulig 
gruvedrift på Fensfeltet. I perioden høst 2019 - vår 2020 vil selskapet gjennomføre analyser på 
borekjerner fra regiongeologens kartleggingsprosjekt. 
 
Dersom prøvene er interessante nok, vil Norsk Mineral antatt iverksette ytterligere prøveboring.  
 
Nome kommune arbeider i sin nye arealplan med tiltak for å legge til rette for mulig gruvedrift. 
Kommuneplanens arealdel skal vedtas i oktober 2020. Her legges inn hensynssoner for 
mineralressurser etter de grensene som regiongeologen har kommet med. 
 
Kommunedelplan for Fensfeltet - arealplan, foreløpig vet man ikke om det blir kommune, fylke, 
stat eller utbygger som vil ta eierskap til denne. Uansett vil dette arbeidet ikke starte opp før etter 
at arealdelen er vedtatt.  
 
Strategi for Fensfeltet. Det inkluderer kompetansebehov i Nome kommune, nødvendig 
nettverksbygging, mulige framstøt mot regionale og nasjonale myndigheter. Arbeidet med ny 
strategisk næringsplan startet opp høsten 2019. Fensfeltet er en av flere viktige strategier det skal 
arbeides med i planen ut i 2020. 

Lifjell 
Det har fra 2017 blitt arbeidet med å få etablert gode prosjekter for samhandling om utvikling av 
Lifjell som en attraktiv destinasjon. Det har vist seg vanskelig å få til gode prosjekter som virker 
samlende og gir resultater. Ved inngangen til 2020 er det ingen aktive prosjekter i regi av MTNU på 
Lifjell. 
Arealplanen for Lifjell skal rulleres og det er kommet en del innspill fra grunneiere.   
Det er relativt god aktivitet på Lifjell for salg av tomter og bygging av hytter. 

Bø Arena 
MTNU bidro inn i oppstarten av prosjektet Bø Arena. Prosjektet arbeider med plan for området 
mellom Bø Camping og Telemarkshallen. Planen er å etablere et arrangementsområde med basis i 
ny travbane. Prosjektet er spennende og vil bygge opp under regionens attraktivitet som 
besøksdestinasjon. 



 

5 

 

Ved utgangen av 2019 ble det besluttet å stoppe prosjektet. Det Norske Travselskap trakk seg ut av 
planene p.g.a. dårlig økonomi i travsport 

Kunnskapspark / Forskningspark 
Arbeidet med å utvikle Campus Bø har vært og er en viktig del av MTNUs sitt arbeid. 
Studentsamskipnaden bygger nye studenthybler på Campus Bø. Både USN og private utbyggere 
arbeider med planer for realisering av Kunnskapspark/Forskningspark. 
 
Det å kunne kople næringsliv og USN på Campus Bø for tettere samarbeid er svært viktig for at 
Midt Telemark skal utvikle seg som en attraktiv region for næringslivet for etablering av ny 
virksomhet. Det er behov for kontorarbeidsplasser og fasiliteter for test og forskning knyttet til 
produktutvikling. Med den kompetanse USN har innenfor en rekke områder, har Midt Telemark et 
godt grunnlag for å kunne bli en enda mer attraktiv region for nyetableringer.  

Forprosjekt arena søknad – landbruk, økologi og sirkulær økonomi 
I Midt-Telemark er det et mangfold av natur- og landbruksrelaterte næringer og USN, campus Bø, 
har et sterkt forskningsmiljø innen natur og miljø. Høsten 2018 startet USN å inngå 
samarbeidsavtaler med bedrifter i regionen for å arbeide mer med næringsrettet forskning. Dette 
dannet utgangspunktet for forprosjektet, hvor målet er å kartlegge grunnlaget for en klynge med 
natur- og landbruksrelaterte næringer som samarbeider om bærekraftige løsninger. Samarbeid om 
utvikling av miljøteknologi og omstilling til sirkulær økonomi er viktige satsingsområder i 
forprosjektet. Endelig mål vil være at klyngen søker arena status i arena-programmet til Innovasjon 
Norge. 

Oppstart for forprosjektet var i august 2019 og det avsluttes i løpet av juni 2020. Forprosjektet 
gjennomføres i samarbeid med USN, Midt-Telemark Landbrukskontor og Telemark Technologies. 
Forprosjektet er støttet av Telemark Fylkeskommune. 

 

Arbeid med kopling USN – næringsliv 
 
Avtale med USN om prosjektutvikler avtale 
Det er inngått prosjektutvikler avtale mellom USN og MTNU. Bent Gurholt er leid ut i 20 % stilling.   
  
Hovedmålsetning for prosjektutvikler  
Nye og sterke samarbeidskonstellasjoner mellom USN og regionale næringsaktører er en 
forutsetning for etableringen av en Forskningspark i Bø. Hovedoppgaven for prosjektutvikler vil 
være arbeid knyttet til å utvikle en koblingsboks mellom USN og næringsaktører.   
 
USN, campus Bø skal sammen med næringslivet etablere en forskningspark med «Bærekraft» som 
fellesnevner og bærebjelke. Dette arbeidet er forankret i USN nye utviklingsstrategi, hvor USN 
ønsker tettere samarbeid med næringsliv gjennom utvikling av felles FoUI-kapasitet med satsing 
for næringslivet og USN. Det dreier seg både om intellektuelle ressurser og fysiske 
infrastrukturer.  USN har som mål å etablere en Forskningspark på Campus Bø. 
 
Koplingsboks 
Prinsippene USN jobber etter vises i koplingsboksen: 
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Mentor program 
Mentorprogrammet er et av USN sine satsningsområder innenfor strategisegmentet «regional 
forankring». Målet med programmet er å styrke samarbeidet mellom studenter, næringsliv og 
offentlig virksomhet. Hver student som søker seg inn i programmet får en egen mentor fra 
næringslivet som følger de i perioden oktober til april. Høsten 2019 var tredje gangen dette 
programmet ble kjørt ved campus Bø og med bistand fra MTNU til å finne mentorer. Programmet 
er ledet av Trond Østgaard, arbeidslivskoordinator for USN, og Per Suseg.  
 

Kompetansehus i Nome 
MTNU har driftsansvaret for kompetansehusene i Lunde og på Ulefoss. 

I Lunde ble det gjort en ombygging 

for å få plass til 2 ekstra kontorer. I 

den forbindelse valgt noen av 

leietakerne å bytte kontor, og 

resultatet ble at 1 lite kontor på 6 

m2 ble stående uten leietaker i 

2019.På Ulefoss ble det også gjort 

en ombygging for å utnytte arealene 

bedre, og få på plass et ekstra 

møterom. Det ble også gjennomført 

en utsmykning av fellesarealene 

med fokus på Fensfeltet. 

Nome Regnskap flyttet inn i lokalene 

og tok leie i 6 kontorer. 

Kommunen leide et kontor til sitt 

KRAFT-prosjekt, og prosjektlederne i Sa-Ho flyttet også inn i et kontor på sommeren. 
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På høsten ble også det gamle bankhvelvet tatt i bruk av en gründer for VR-spill, og en 

tekstforfatter fikk låne et kontor gratis i en oppstartsfase. 

Ved utgangen av 2019 er det 2 kontorer til leie på Ulefoss. 

 

Samarbeid med Telemark Næringshage 
I 2019 ble det signert en samarbeidsavtale mellom MTNU og Telemark Næringshage. Samarbeidet 

innebærer at MTNU blir en node og skal jobbe som rådgivere i Næringshageprogrammet. 

Programmet har som hovedmål å bidra til økt verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv i 

distriktene, og ivaretas av Siva og Fylkeskommunen. 

Gjennom dette programmet kan ansatte i MTNU være tettere på bedriftene med rådgivning på 

forskjellige nivåer. Trenger bedriftene en kompetanse som MTNU ikke har, kan man innenfor 

programmet hente inn en tredjepart for å bistå. 

Bedrifter som mottar slik rådgivning kalles målbedrifter, og signerer en egen målbedriftsavtale. 

Disse signeres etter et estimat på antall timer rådgivning det vil være behov for. 

Målbedriftene betaler en egenandel på 300,- pr time for denne typen rådgivning. 

MTNU har som mål å signere avtaler tilsvarende 250 timer i 2020. 

 

Telemark Naturstein AS 
Det er utfordringer med å få realisert prosjektet. Hovedsakelig er utfordringen å finne riktige 
drivere med investeringsvilje. Virksomheten er ikke formelt avsluttet, men det ser ikke lyst ut for 
satsingen. 
 

Forstudie leire bedriftsnettverk 
Det arbeides med å se på muligheten for bruk av leire som tilsetning i betong.  

Når man skal lage sement varmebehandler man kalkstein over 1450 grader, noe som fører til at 

steinen spalter CO2. Alene er dette cirka 60 prosent av det totale utslippet. Resten kommer fra 
brennstoff. Brent leire er mye mer miljøvennlig siden den ikke gir fra seg CO2 under 

varmebehandling, annet enn utslippene som skyldes selve oppvarmingen. Disse er på sin side langt 
lavere fordi leiren ikke trenger å varmes høyere enn 600 til 800 grader. Dette muliggjør dessuten 
bruk av bio-brennstoff, som vil redusere CO2-utslippet ytterligere. 

Det er stor interesse for prosjektet, men samtidig en klar holdning til at dette med tilsetning av 
leire som erstatning for deler av sementen er noe som må forankres hos Kontrollrådet for 
Betongprodukter. Det er imidlertid velvilje til å utføre forsøk og kontroll av betong som er tilsatt 
leire, dersom det er behov for det. 
Det er pr. 31.12.19 ikke gjennomført prøveproduksjon av betongprodukter med leireinnblanding. 
Det er avtalt at dette skjer i 2020. 

 

Nome videregående skole 
Det er vedtatt investering i biogassanlegg på Nome v.g. avd. Søve. Anlegget skal brukes til 
opplæring og FOU i samarbeid med USN. I tillegg vil anlegget levere energi til eget bruk. 
Biogassanlegget er viktig for en modernisering av skolen. 
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Bedriftsretta aktiviteter 
Det er i 2019 arrangert 6 frokostmøter i Midt-Telemark og 1 julefrokost for næringslivet i Nome. 
MTNU har videre bistått USN, Skatteetaten og Innovasjon Norge med arrangement, kurs og 
seminar. 
 
MTNU legger i tillegg vekt på oppsøkende virksomhet og har bred kontaktflate mot store deler av 
næringslivet i regionen. 
 

6. Midt-Telemark fondet  
 

Bevilgning til Midt Telemark fondet styres av avkastningen på Midt Telemark kraftfond. Bevilgning 
Bevilgningen for 2019 var kr 380.000. 
Disponibelt i fondet pr. 31.12.19 kr 211.720, -. 
Det bevilges primært fra fondet til regionale prosjekter der MTNU er prosjekteier eller deltaker. 
Videre har Telemarksveka de siste årene hatt en bevilgning på kr 100.000. 
 

7. Kommunale næringsfond 
 

I 2011 fikk de tre kommunene Nome, Bø og Sauherad første gang overført midler til kommunalt 
næringsfond. Midlene overføres direkte til kommunene til forvaltning. Etter flere år med 
nedskjæringer var beløpet for 2019 nede i kr. 320 000,- pr. Kommune i Midt-Telemarkregionen. 

KMD og fylkeskommune krever at kommunene setter opp plan og budsjett for bruk av midlene og 
benytter seg av det nettbaserte systemet på www.regionalforvaltning.no til rapportering av 
bruken.  
I årsmeldingen rapporteres kun bruk av budsjettposten for direkte bedriftsretta midler.  
Det forventes ikke påfyll av kommunalt næringsfond i 2020 
 

Bruk av Kommunalt næringsfond, bedriftsretta midler 2019 
 

Bø kommune 

Bedriftsretta tilskudd   

Tittel Søker Tilskudd 

Luktfri Fluid Film Telemark Antirust 30 000 

Her er mitt liv - fortellinger om vanlige menneskers liv som bok og 
film. FORMAT Forlag Olsen 20 000 

Søknad til oppstart for Kommunikasjonsbyrå i Telemark Hei Telemark 40 000 

Utvikling av ny modell av Dopesave Rig Tech Solutions AS 48 000 

TelemarksVeka 2019 Visit Bø AS 183 240 

Websider Visit Bø AS 30 000 

Tilskudd til veksthus/ tørkemaskin Merethe Nykås 10 000 

Etablering av kulturlandskapspleie med geiter. Nofence løsning Henriksveen, Nina Ytterbø 20 000 

Nyetablering av Husly, utvikling av app for restauranten Jakobsen, Iselin 15 000 

Sum   396 240 

 

 

 

http://www.regionalforvaltning.no/
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Nome kommune 
Bedriftsretta midler   

Tittel Søker Tilskudd 

Videreutvikling av Telemark Kanalcamping Telemark Kanalcamping 50 000 

Støtte til erverv/regulering/opparbeiding av en tomt i Helgen 
Nome 
Investeringsselskap AS 250 000 

Oppstart og testing av produkt - ØS FitFood. ØS FitFood 12 000 

Videreutvikling av klinikken  
Dermafin Hudpleie 
Klinikk 30 000 

Websider Visit Bø AS 10 000 

Etablering av Heksas Kjøkken – Café i Lunde Sirgedaite, Ruta 40 000 

Etablering av beiterydding i kulturlandskapet, Nofence Bent Brustad 10 000 

Søknad om utstyr til nytt bakerhus på Øvre Verket Øvre Verkets Venner 25 000 

Tilskudd til etablering av landbruksverksted Johansen, Leif 15 000 

Etablering av VR Escape - VR underholdning, spill og Escape room Hansen VR Escape 25 000 

Tilskudd til oppstart av butikk med dyreartikler, utvikling av ny salgsløsning Snaunes, Katrine 40 000 

Fresemaskin - automatisering Proxynord AS 50 000 

Etablering av linjerydding med geiter m/Nofence  Susås Gård DA 10 000 

Møteplass som markerer lokal identitet og livskraft - videreutvikling Victoria og Henrik AS 40 000 

Testkolleksjon strikkedesign overført til andre produkter 
(souvernirprodukter) Superlativ AS 25 000 

Støtte til pilot "Kumlokk-kolleksjonen" Øvre Verkets Venner 28 000 

Tilskudd til utvidelse og videreutvikling, Ulefoss Smakeverk Ulefoss Smakeverk AS 50 000 

Tilleggsnæring på garden vår - bruk av Nofence på geiter - 
Kulturlandskapspleie 

Zweerts, Wilma og 
Lambertus 10 000 

Søknad om tilskudd til tørkeloft for pinnekjøtt og fenalår Lillejordet til Strøm 28 000 

Sum   748 000 

 

 

Sauherad kommune 
Bedriftsretta tilskudd   

Tittel Søker Tilskudd 

Websider Visit Bø AS 10 000 

Tilskudd til videreutvikling av bigård Said Adnan Abuzamel 40 000 

Virksomhet innenfor permakulturdesign Wildhome Verbelen 0* 

Tilskudd til etablering av Studio39b, rammeverksted Billy Castillo Art 15 000 

Flåtin Hydro dip og bilvedlikehold. Flåtin, Oskar Andrè 25 000 

Oppstartsstøtte til Naturligvis Telemark Naturligvis Telemark 40 000 

Selskapslokale i låve på Haug Gård Haug Gård 40 000 

Villahageprosjekt Epleblomsten Epleblomsten AS 40 000 

Sum   210 000 

   

* Tomt for midler   
 

 

Rutine for rapportering og saksbehandling 
Budsjettposten for direkte bedriftsretta støtte saksbehandles på MTNU for alle tre kommunene. 
MTNU har også fått ansvaret for innrapportering til Telemark Fylkeskommune og KMD gjennom 
det nettbaserte systemet Regionalforvaltning.no  
MTNU har fått fullmakt til å behandle og vedta saker opp til kr. 50 000,- administrativt for Nome og 
Bø. For Sauherad går alle saker til UNPT utvalget for vedtak. 
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8. Veiledningstjenester for gründere 

Etablererkontoret/ StartOpp 
MTNU er kommunene sin leverandør av veiledning til nyetablerere i regionen. Vi har et av 4 kontor 
i Telemark som utgjør nettverket Etablererkontoret Telemark. Det ble vedtatt navneendring på 
nettverket i slutten av 2019. Nettverket heter nå StartOpp Telemark. Kontorene har noenlunde 
likelydende tilbud i alle regionene. Gjennom StartOpp tilbyr vi gratis veiledning til de som ønsker å 
starte bedrift.  
  
Nome og Midt-Telemarkregionen er en del av en partnerskapsavtale som danner grunnlaget for 
nettverket mellom de 4 regionene i Telemark og Telemark Fylkeskommune. Avtalen går ut på at 
hver region og Fylkeskommunen går inn med hver sin del av finansieringen. Hver regions valgte 
tilbyder forplikter seg til å stille med et basistilbud til nyetablerere. I tillegg skal tilbyder være en 
aktiv deltaker i nettverket og eventuelle fellesprosjekter.  
 
Det legges opp til samhandling på tvers av regionene for å utnytte hverandres kompetanse. I tråd 
med partnerskapsavtalen søker StartOpp Telemark om finansiering til sine utviklingsaktiviteter. 
Grunnlaget for søknaden er en felles handlingsplan på Telemarksnivå som sendes inn hvert år.  
For Midt-Telemark varierer dette tilskuddet på ca. 250 - kr 300 000,- pr. År. 
 
Veiledning til Gründere i vår region tilbys både på Hellandtunet i Bø og på Nome kompetansehus 
avd. Lunde og Ulefoss. Vi reiser også ut til de nyetablerte bedriftene. Gründere som har behov for 
en kontorplass, har mulighet til å søke om 2 mnd. gratis StartOpp plass. Vi har ledige åpne plasser i 
Lunde og på Ulefoss. Det er også mulighet til å få rabatt på leie av kontor resten av oppstartsåret.  
 

Organisering og videreutvikling av Etablererkontoret Telemark/ StartOpp Telemark 
Det ble ikke gjort noen endringer i partnerskapsavtalen for StartOpp Telemark i 2019.  
Partnerskapsavtalen gjelder fortsatt i 2020 etter fylkessammenslåingen og fylket har satt av midler 
som kan søkes på av partnerskapet.  
 
I løpet av 2020 skal det sees nærmere på sammenslåing av nettverket/ organisering/ finansiering 
for det nye fylket Vestfold og Telemark. 
Ny fellessøknad for 2021 skal utarbeides i løpet av a høsten 2020 og skal da gjelde hele det nye 
fylket. 
 

Resultater 
I løpet av 2019 ble det gitt veiledning til 70 nye etablererkunder (se vedlagt statistikk). Faktisk 
antall kunder vi jobber med pr. år er ellers høyere enn dette ettersom vi har flere som kommer 
tilbake for videre veiledning i årene etter de er registrert som førstegangskunder. Pr. 15.02.20 har 
73% av de som har henvendt seg med en forretningsidé i 2019 registrert egen bedrift. Dette er et 
tall som tidligere har holdt seg ganske jevnt på mellom 60 og 65%. For 2019 er det altså en del 
høyere. 
 
Det finnes foreløpig ingen spesifikk statistikk for Telemark på hvor mange av disse som enten 
ekspanderer videre eller legger ned. På nasjonalt nivå ser vi at Telemark har ligget på fjerdeplass i 
landet med i overkant av 30% av bedriftene som overlever etter 5 år. Dette gjelder da både vår 
kunder og de som har etablert seg uten å benytte seg av vårt tilbud.  
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Siden MTNU overtok etablererkontoret i 2005 er det mange som har vært i kontakt med oss for å 
starte egen bedrift. Vi har derfor mange eksempler på dyktige folk vi har vært i kontakt med og 
som har startet vellykkede bedrifter i vår region. Disse har i varierende grad fått veiledning, 
StartOpp plass, tilskudd fra kommunalt næringsfond osv. i oppstarten. Her er noen eksempler: 
Arkitektum, Blomsterstemning, Lindheim Ølkompani, Ulefoss Skap, Rett Profilering, Ulefoss 
Smakeverk, Bø brød, Bonus Helsekost, Lysstang Camping, Hyllest, Høyt og lavt, Lifjellstua, Foto 
Telemark, Soly, Telemark Kompetanse, Sa-ho. Vi kommer til å presentere suksesshistorier på 
nettsiden vår fremover også for å se hvilke råd disse har til andre nyetablerere og gründere.  
 
 
Kundestatistikk  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Antall etablererkunder  67 64 69 87 65 70 

Av disse har registrert firma 40 39 41 52 39 51 

Kvinner   24 24 30 34 27 36 

Næringsfaglige vurderinger 8 9 15 17 11 12 

 
Fordeling pr. kommune 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Bø    42 26 27 37 28 30 
Nome    15 23 24 25 27 25  
Sauherad   8 12 16 18 8 14 
Annen 2   3 2 7 0 2 1 

Sum    67 64 69 87 65 70 
 

Arrangement 
Hvert år i november arrangeres Gründeruka i Telemark i samarbeid med de andre StartOpp 
kontorene i fylket. I 2019 hadde vi 4 arrangement i vår region. Vi arrangerte Starte og drive 
bedriftsseminar sammen med Øst- og Vest-Telemark og Brønnøysundregistrene. Vi hadde et 
frokostmøte for næringslivet hvor lokale gründere fikk presentere seg og et kurs i sosiale medier. I 
tillegg hadde vi også en kurskveld i samarbeid med Landbrukskontoret. Til sammen hadde vi 100 
deltakere på arrangement i Gründeruka i Midt-Telemark.    
 
I februar hadde vi besøk av Skatt Sør som hvert år kjører et kurs for nye næringsdrivende i Midt-
Telemark i samarbeid med oss. Her hadde vi 24 deltakere.   
Vi kjørte også selv et StartOpp kurs på våren for de som ikke har kommet så langt som til 
etablering enda. Kurset ble holdt på Nome Kompetansehus avd. Ulefoss. Deltakerne på disse 
kursene er på idéstadiet. Her hadde vi 7 deltakere. 

Entreprenørskap i skolen 
MTNU samarbeider med organisasjonen Ungt Entreprenørskap (UE) og de videregående skolene i 
forbindelse med veiledning for Ungdomsbedrifter. Det jobbes også med studentbedrifter fra USN 
som ønsker å ta skrittet videre mot å etablere sin egen arbeidsplass etter endt studie. Vi stiller som 
dommere og veiledere på Innovasjonscamper og messer i regi av UE og har i 2019 hatt en 
vararepresentant i styret til UE Telemark. 
 

Etablererveiledning for innvandrere 
Et kurs med temaet “starte og drive egen bedrift i Norge” ligger nå som en fast post på 
Voksenopplæringens Introduksjonsprogrammet for innvandrere. Vi reiser ut og kjører kurset hos 
Voksenopplæringa (ca. 2,5 t). Kurset blir svært positivt mottatt og flere av deltakerne tar kontakt 
med oss for veiledning i etterkant.   
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9.   Utviklingen i Midt Telemark 
 

 

Befolkningsutvikling 2019 
 

   1.1.2019  31.12.2019  Endring 

Nome   6538   6515   - 23 

Bø   6630   6613   - 17 

Sauherad  4293   4273   - 20  

 

 
Arbeidsledigheten i regionen er stabilt lav. 

I januar 2020 var ledigheten. 

 

Midt Telemark kommune  2,1 % 

Nome kommune   2,3 %  

 

 

Sysselsetting, utvikling i % 
 

 
        (kilde: SSB,Telemarksforsking) 

 
Kommentar: Det er en mulig feil i Nome, Bransjen spesialisert bygg og anlegg har gått ned med 50 
arbeidsplasser. Det stilles spørsmål ved om dette er riktig. 
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Oppsummering 
 
2019 har vært preget av god aktivitet i MTNU. Det har likevel vært hendelser som i noen grad har 
påvirket driften. Høsten 2018 startet en prosess for å se på organiseringen av MTNU. Eierne 
vurderte om selskapet skulle oppløses og innlemmes inn i kommunenes administrasjon. Beslutning 
om videre føring av MTNU i sin nåværende form ble tatt i starten av Q2 2019. 
Selskapet har heller ikke hatt noen strategisk næringsplan å arbeide etter. Arbeidet med ny 
strategisk næringsplan ble utsatt av hensyn til pågående kommunesammenslåing. 
Det har vært fokus på å gjennomføre mange bedriftsbesøk og lage gode arrangement som kan 
stimulere næringslivet til vekst. Bistand til å vurdere og søke finansieringsordninger fra Innovasjon 
Norge er en viktig del av virksomheten. Ordningen med Skattefunn blir dessverre fortsatt for dårlig 
utnyttet i regionen. Næringsfrokost er blitt en fast og populær aktivitet. I tillegg gjennomføres det 
«start opp kurs» m.m. for etablerere. 
Det har vært mye fokus på kopling av USN og næringsliv. Det er signert flere samarbeidsavtaler 
mellom bedrifter og USN i 2019. 
 
MTNU har inngått samarbeidsavtale med Telemark Næringshage. Det betyr at vi kan tilby et bedre 
og bredere kompetansetilbud til bedriftene. Vi forventer at samarbeidet med Telemark 
Næringshage vil bidra positivt til arbeidet med næringsutvikling og bli et godt tilbud til bedriftene i 
2020. 
Generelt er det grunn til betinget optimisme for næringsutviklingen i regionen.  
 
 
 
 
 

Bø, 02.03.2020 
 

 

 

Bent Gurholt 
Daglig leder 
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