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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. MTNU er også partner av Telemark Næringshage og er en del av rådgivningsapparatet 
til Telemark Næringshage i Telemark. Arbeidet med rådgivning gir også inntekter. 
 
Det er vedtatt navneendring av selskapet til Midt-Telemark og Nome Utvikling AS. Dette 
iverksettes formelt i 2021. 

2. MTNU – organisering 
 
MTNU har pr. 31.12 2020 4 ansatte, alle 100%. StartOpp Midt-Telemark og Nome som er en del av 
MTNUs virksomhet utgjør 1,2 årsverk. Øvrig aktivitet utgjør 2,8 årsverk hvorav ca. 0,8 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 høsten 2019.  
Ny plan er felles for Visit Bø, Nome og 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.  
 
Planen er vedtatt i kommunene sent våren 2020. Korona har ført til forsinkelser med å sette 
planen ut i livet gjennom dedikerte bestillingsbrev fra IPR til aktørene. Bestillingsbrev og 
ansvarsdeling/samarbeid mellom aktørene skal arbeides videre med fra 2021. 
 

4. Korona 
 
Norge ble rammet av pandemien i februar 2020. Det har i hele 2020 ført til større nedstenginger 
og har fått store konsekvenser for deler av næringslivet. Nome og Midt-Telemark regionen har 
stort sett sluppet unna større smitteutbrudd. Likevel ble deler av næringslivet rammet. Hele 
besøksnæringa med handel ble rammet. Med lettere smittetrykk sommeren 2020 opplevde likevel 
deler av reiselivet godt besøk og spesielt bedrifter med fokus på sommersesong klarte seg tross alt 
bra. For annen tjenesteytende service har det vært tøffe tider med unntak av enkelte segmenter 
som f.eks.  dagligvare- og sportsforretninger og byggevare har hatt god omsetning. 
Det har ikke vært større smitteutbrudd innen bransjene industri, bygg, anlegg og transport. 
Bransjene har generelt hatt godt med oppdrag. 
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Ved inngangen til 2021 er fortsatt pandemien ødeleggende for deler av næringslivet. Statlige 
kompensasjonsordninger har i noen grad hjulpet, men enkelte virksomheter faller dessverre også 
utenfor alle støtteordninger. 
 
MTNU iverksatte i tillegg krisepakke med uttak av kr 1 mill. fra egenkapitalen fra Midt-Telemark 
fondet. Utover det har MTNU hatt ansvaret for alle krisepakker som er tilkommet for lokal 
behandling. 
MTNUs virksomhet har i 2020 vært preget av avlysninger av frokostmøter for næringslivet og 
andre arrangement. Det har likevel vært god aktivitet i næringslivet og møter gjennomføres i en til 
en møter eller digitalt. 
 
Ved inngangen til 2021 er det fortsatt uvisst når vi kan si at pandemien er over. Det er planlagt 
start av vaksinasjon i starten av året. 
  

5. 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. MTNU har spilt inn sine vurderinger til kommunene. 
 
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. 
Brenna begynner å bli utsolgt. 
 
Det finnes også andre områder i regionen som har ledige arealer.  
Tilgjengelig areal til næringsutvikling er en viktig faktor for å være attraktive for nyetableringer. 
 

Fensfeltet, arealdelen 
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. 
 

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 og er arbeidet videre med i 2020. 
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6. Næringsliv og prosjekter.  
 
Næringslivet går generelt bra i regionen. Høy aktivitet innen bygg og anlegg gir god effekt på 
sysselsettingen. Det går relativt godt i de fleste industribedrifter. Sesongbasert reiseliv klarte seg 
relativt bra i fjor sommer. Hotell, restaurant og deler av servicenæringen innen handel har 
utfordringer. 
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.  
I samarbeid med Vekst i Grenland arbeider MTNU med prosjektet REE region Telemark. Prosjektet 
omfatter arbeid med å mobilisere interesse for alt fa Fensfeltet til FOU knyttet til gjenvinning av 
REE på Herøya. Prosjektet avsluttes i 2021. Videreføring er uavklart i og med at det er vedtatt 
avvikling av Vekst i Grenland. 
En mulig gruveaktivitet på Fensfeltet må sees i et svært langsiktig perspektiv. Det er likevel grunn 
til optimisme da sjeldne jordartsmineraler er kritiske for å gjennomføre det grønne skiftet og 
således svært attraktive produkter. Dette synliggjøres også i EUs oversikt over etterspurte 
mineraler man har behov for mer av og som betegnes av EU som kritiske.  
 

Bærekraftig reisemål 
Reiselivsnæringen, gjennom destinasjonsselskapet Visit Bø, har tatt initiativ til å starte prosessen med å bli 

merket et bærekraftig reisemål. Merkeordningen er et verktøy utarbeidet av Innovasjon Norge for å 

systematisere bærekrafts arbeidet på reisemålet, samt et kvalitetsmerke for reisemål som har forpliktet seg 

til å arbeide kontinuerlig og langsiktig med bærekraftig reiselivsutvikling. Det handler om å ta vare på 

behovene til mennesker i dag uten å ødelegge mulighetene for fremtidige generasjoner til å dekke sine 

behov.   

  
I prosessen følger reisemålet en «standard for bærekraftig reisemål» med 42 kriterier 104 indikatorer 
fordelt på temaene:  

A) Forankring og implementering politisk. 
 B) Forankring og implementering på reisemålet.  
 C) Bevaring av natur, kultur og miljø.  
 D) Styrking av sosiale verdier.  
 E) Økonomisk levedyktighet.  
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Prosessen er delt i to faser. Fase 1 går ut på forankring, både politisk og på reisemålet (A og B). Denne fasen 
er planlagt avsluttet i juni 2021. Fase 2 handler om gjennomføring av tiltak og svare på kriteriene i 
merkeordningen (C,D,E). Det skal også gjennomføres undersøkelser på reisemålet blant gjester, innbyggere 
og næringen. Denne fasen er estimert til å vare i ca 1,5 år.   
  
Sertifiseringsprosessen krever tett samarbeid mellom reiselivsnæringen og kommunene. Styringsgruppen i 
prosjektet består derfor av en representant fra hver av kommunene (Nome og Midt-Telemark), 
reiselivsaktører og prosjektledelsen. Innovasjon Norge har en observatørplass i styringsgruppen og det er 
krav om at prosjektet samarbeider med en godkjent prosessveileder.   
  
Høsten 2020 fikk prosjektet tilskudd fra Innovasjon Norge til å gjennomføre fase 1. MTNU er prosjekteier og 
har prosjektlederen i prosessen. Visit Bø er sterkt involvert gjennom tett samarbeid med prosjektansvarlig 
og prosjektmedarbeider som er med på å utføre oppgaver og følge prosessen. Det er viktig at arbeidet er 
godt forankret i Visit Bø. Etter førstegangssertifiseringen er godkjent må reisemålet rapportere årlig og re-
sertifiseres hvert tredje år.   
 

Inkluderende reiseliv i Telemark 
Vinteren 2019 tok reiselivsbedriftene i regionen initiativ til et forprosjekt med mål om å bli et bedre 
tilrettelagt reisemål, slik at alle som ønsker å besøke regionen skal ha mulighet til dette. I april 2020 startet 
et treårig hovedprosjekt i form av et bedriftsnettverk, der deltakerbedriftene jobber for å tilby tilrettelagte 
ferie- og fritidsopplevelser for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette skal bidra til økt antall 
besøkende både i og utenfor sesong, økt omsetning, redusert diskriminering, økt inkludering, likestilling og 
livskvalitet.   
  
Bedriftsnettverket består av 15 reiselivsbedrifter fra kommunene Midt-Telemark og Nome, Visit Telemark 
og Visit Bø som samarbeider tett med målgruppen gjennom deltakelse fra Funksjonshemmedes 
Fellesforbund Vestfold og Telemark (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner 
Telemark, Vestfold og Buskerud (SAFO), Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Midt-Telemark 
og prosjektet Paraveka. Fra 2021 er også Sentrumsringen i Bø (handelsstandsforeningen) med i 
bedriftsnettverket. 
  
Bedriftsnettverket er finansiert av Innovasjon Norge og prosjektdeltakerne.   
MTNU er prosjekteier og Anne-Bjørg Haugan, Innsikt & Ledelse, er prosjektleder.   
  
Konklusjon per 31.12.2020  

• Alle bedriftene har noe tilrettelagt, men lite tilgjengelig informasjon om dette.  

• Alle bedriftene ønsker og trenger mer kunnskap om målgruppens utfordringer, deres behov, 
rettigheter og hvordan tilrettelegge.  

• Det er ofte lite som skal til for å gjøre store forbedringer for mange.  

• Samarbeid mellom bedriftene og målgruppen er avgjørende for å lykkes.  

• Ingen har mulighet til å tilrettelegge alt for alle, men alle kan tilrettelegge noe for noen.  

• Et godt sted å besøke er også et godt sted å bo. 

 

Kunnskapspark / Forskningspark 
Arbeidet med å utvikle Campus Bø har vært og er en viktig del av MTNU sitt arbeid. 
Studentsamskipnaden har bygd 220 nye studenthybler på Campus Bø. Både USN og private 
utbyggere arbeider med planer for realisering av Kunnskapspark/Forskningspark. Ved årsskiftet ble 
det klart at USN primært ønsker å bygge eget bygg med Forskningspark tilknyttet eksisterende 
bygningsmasse. Målet om å realisere en Kunnskapspark for et allsidig næringsliv er med det svært 
usikkert uten USN som deltaker. 
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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 
Forprosjekt arena søknad gikk ut på å kartlegge grunnlaget for et bedriftsnettverk i Midt-Telemark 
med aktører innen natur- og landbruksrelaterte næringer og USN, ved campus Bø, som har et 
sterkt forskningsmiljø innen natur og miljø. Prosjektet mottok tilskudd fra Telemark 
Fylkeskommune og ble gjennomført i samarbeid med USN, Midt-Telemark Landbrukskontor (nå 
Nome og Midt-Telemark landbrukskontor) og Telemark Technologies.  
 
Utgangspunktet for forprosjektet var at USN styrket satsingen på næringsrettet forskning. Parallelt 
med forprosjektet inngikk USN intensjonsavtaler med flere lokale bedrifter. Ved utgangen av 
prosjektperioden, juni 2020, ble det konkludert med at det til en viss grad var et løst 
sammenknyttet nettverk med alt fra løst, praktisk samarbeid mellom bedrifter til mer formalisert 
samarbeid mellom USN og bedrifter gjennom regulerte avtaler.  
 
Det ble besluttet å avvente med et hovedprosjekt, men det er mulig å fortsette arbeidet dersom 
bedriftene ønsker å formalisere samarbeidet i nettverket ytterligere.  
 

 

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.  
Avtalen blir nedskalert til 10% i 2021. 
  
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 FoU-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. 
  
Mentorprogrammet ved USN 
Mentorprogrammet er et av USN sine satsningsområder innenfor strategisegmentet «regional 

forankring». Målet med programmet er å styrke samarbeidet mellom studenter, næringsliv og 

offentlig virksomhet. For å delta må studentene gjennom en søknadsprosess, deretter blir de 

tildelt en egen mentor fra næringslivet som følger de i perioden oktober til april. Det er både 

fellessamlinger og en til en møter mellom studentene og mentorene. MTNU sin rolle er å bistå 

med å finne mentorer. Trond Østgaard, arbeidslivskoordinator for USN, er leder av programmet. 
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Kompetansehus i Nome 
MTNU har driftsansvaret for kompetansehusene i Lunde og på Ulefoss. Begge stedene har tidvis 

holdt dørene stengt for andre enn 

bedriftene selv på grunn av korona-

situasjonen. 

Det har likevel vært interesse for å 

bruke disse kontorplassene i 2020. 

I Lunde har en leietaker flyttet ut og 

en annen flyttet internt. I tillegg kom 

det 2 nye leietakere som ønsket å 

benytte åpne dagplasser.  

Status ved utgangen av 2020 er 2 

ledige kontorer i Lunde. 

På Ulefoss har 2 leietakere flyttet ut 

og 2 nye flyttet inn. 

Status ved utgangen av 2020 er 2 

ledige kontorer på Ulefoss. 

 

 

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

innebar at MTNU ble en node og skulle jobbe som rådgivere i Næringshageprogrammet. 

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

I 2020 har dette samarbeidet fortsatt og MTNU har brukt sin kompetanse godt og signert flere 

målbedrifter til Næringshageprogrammet. 

Målet var i utgangspunktet å bruke 250 timer på dette arbeidet. Men på grunn av korona-

situasjonen ble det gitt midler fra Telemark Næringshage til ytterligere 60 timers arbeid med å 

ringe rundt og kartlegge situasjonen hos bedrifter i regionen. 

Mot slutten av året ble det også gitt ekstra midler fra Næringshagen til den vanlige rådgivningen av 

målbedrifter tilsvarende 60 timer. 

MTNU benyttet alle disse timene i løpet av året til dette arbeidet. 

Noe som indikerer at det har vært god aktivitet hos bedriftene og behovet for vår kompetanse har 

vært stor. 

For 2021 har Telemark Næringshage signalisert at MTNU vil få midler tilsvarende 250 timer. 

 
 

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. 
Det er inngått avtale med Standard Bio som i samarbeid med USN og Nome videregående skole vil 
bruke anlegget til FoU formål. 
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Bedriftsretta aktiviteter 
Det er i 2020 arrangert få fysiske møter for næringslivet grunnet pandemien. Digitale møter er tatt 
i bruk for gjennomføring av møter. Mye av aktiviteten mot næringslivet har vært å bistå med 
søknader knyttet til finansiell støtte og annen rådgivning. Det har gjennom året blitt bevilget ekstra 
midler fra staten og lokalt for å hjelpe utsatt næringsliv. MTNU har hatt ansvaret for å effektuere 
ordningene og bidratt med rådgivning for utfylling av søknader og saksbehandling av søknader.  
 
Generelt legger MTNU vekt på oppsøkende virksomhet og skape bred kontaktflate mot store deler 
av næringslivet i regionen. Dette arbeidet har ikke kunnet gjennomføres som planlagt i 2020. 
 

7. Midt-Telemark fondet  
Bevilgning til Midt Telemark fondet styres av avkastningen på Midt Telemark kraftfond. 
Bevilgningen for 2020 var kr 380.000,- 
Disponibelt i fondet pr. 31.12.20 kr 73.072 
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. Avkastningen på fondet 
har gått betydelig ned de siste årene p.g.a. lave renter. Det anses at denne trenden ikke snur med 
det første. 
Det ble bevilget 2 millioner fra egenkapitalen i MT-fond som ekstra støtte til lokale bedrifter som 
ble rammet av koronapandemien. 1 million er til nå benyttet. Million nummer 2 avventes brukt i 
forhold til statelige støtteordninger. 
 

8. Kommunale næringsfond 
I 2011 fikk de tre kommunene Nome, Bø og Sauherad første gang overført midler til kommunalt 
næringsfond. Midlene overføres fra fylkeskommunen direkte til kommunene til forvaltning. I 2020 
fikk kommunene beskjed om at ordningen ville bli avviklet. På grunn av Koronapandemien ble det 
likevel gitt ny bevilgning fra staten sommeren 2020.  

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.  
 
MTNU saksbehandler søknadene til begge kommunene og vedtar saker på opptil kr. 50 000,- 
Søknader på over kr. 50 000,- saksbehandles og sendes over til politisk behandling og vedtak. 
Bedriftene har også fått veiledning i søknadsprosessen og i forbindelse med utbetaling av 
tilskuddet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.regionalforvaltning.no/
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Bruk av Kommunalt næringsfond, bedriftsretta midler 2020 
 
Midt-Telemark kommune 

Bevilgning   1 600 000  

Tittel Søker Tilskudd 

Felles nettbutikk for telemarksprodusenter Norwegian Made AS 25 000 

Oppstartstøtte Midt-Telemark Bilformidling Midt-Telemark Bilformidling 30 000 

Søknad om midler til oppgradert utstyr Screen Graph as 100 000 

Søknad om tilskudd til videreutvikling av bigård/ 
honningproduksjon Abuzamel 40 000 

Innkjøp av store eiketønner for økning og effektivisering av cider- 
og ølproduksjon Lindheim Ølkompani 80 000 

Den Grønne Nabo AS Trondsen, André 50 000 

Mat for Alle "Food4All" Kastanjehjerte 50 000 

Forbedre kvalitet og effektivitet for økt produksjon av sider Telemark Frukt- og Bærpresseri AS 100 000 

Merkevarebygging Lien Gård 40 000 

Støtte til oppstartsbudsjett Forberg Bilpleie Forberg Bilpleie 25 000 

Utvikling av digitalt møterom tilrettelagt hybridmøter Bø Hotell AS 100 000 

Prosjekt Systua i Bø Gerners 15 000 

Søknad om støtte til oppretting av ny stilling Bø blad AS 30 000 

TelemarksVeka 2021 Visit Bø 200 000 

Søknad om tilskudd til oppvaskrom/kjøkken Hallarens Oversettelse 50 000 

Tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bø og Lifjell Turridning A/S 50 000 

Utprøving av vekstmedium for vevsformerte planter Sagaplant AS 80 000 

Dronetenester - Dag Einar Hvitsand - Vengje.no Hvitsand design 40 000 

Teksten Camping AS Låveprosjekt Teksten camping AS 50 000 

Støtte til opparbeiding  av bobilplasser og  ny trafo for strøm 
,strømpunkter og lys Bø camping a/s 40 000 

NETTBINGE/HOPPENETT HØYT & LAVT BØ I TELEMARK Høyt & Lavt Bø i Telemark 40 000 

Økonomisk støtte for å øke produksjonen til BøBrød Bø brød As 40 000 

Oppstart av produksjon og salg av fiske-fluer Fluekroken ved J. S. Heyerdahl 20 000 

Ny type bilvaskemaskin MSG Cleaning Systems AS 80 000 

Yogagården Oppstartsstøtte YOGAGÅRDEN (YOGA STRØM) 25 000 

Effektivisering av felemakarverksemd  Kåsa, Ottar 15 000 

Søknad til forprosjekt Trygg Sammen AS 40 000 

Nytt prosjekt Søknad ikke behandlet i Ptn pr. 31/12 20 150 000 

    1 605 000 

   

Disponibelt beløp  -5 000 

* underskudd hentes fra et lite restbeløp i 2019   
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Nome kommune 

Bevilgning   1 400 000  

Tittel Søker Tilskudd 

Søknad om tilskudd til ny maskin AS Ulefoss Mekaniske 100 000 

Søknad om støtte til etablering av designstudio Superultraplus Designstudio AS 38 000 

Fløterparken Juels skogforvaltning 150 000 

Sykkelturisme på Drangedalsheia Juels skogforvaltning 50 000 

Helårsdrift av Gjestebrygga Ulefoss Gjestebrygge AS 50 000 

Søknad om tilskudd til videreutvikling av bigård/ 
honningproduksjon Tore Valen 80 000 

Søknad om tilskudd til nytt drivhus Moen gård v/ Reidar Holstad 85 000 

Merkompetanse utvikling av nytt forretningsområde Digidrift as 150 000 

Oppstart Svenseid Alpakka Øvsterud, Tommy 75 000 

Søknad om tilskudd til videreutvikling Rett Profilering AS 90 000 

Lokalt salg av nisjekjøtt  storfe - bygging av fryselager. Peter C. A. Köller 40 000 

Utvidelse av Heksas Kjøkken på Hogga sluse Ruta Sirgedaite/Heksas Kjøkken 50 000 

Forprosjekt paneler, utredning om mulig produksjon Ulefoss Skap AS 30 000 

Søknad om tilskudd til foringsmaskin Magnus Hartveit 90 000 

«Digitalt eller papir? Ja takk, begge deler!» Kanalen AS 100 000 

Mulighetsstudie reiselivsvirksomhet Tveitankroken Bodil Sandøy Tveitan 40 000 

Søknad om tilskudd til videreutvikling VERTSHUSET RESTAURANT AS 50 000 

Tilgjengelig og attraktiv inngangsparti til Øvre Verke utvikling og 
formidling av kulturarven Nome kommune 30 000 

Handlevognvaskemaskin HHM AS 50 000 

Videreutvikling Lakkhall Wik Overflatebehandling 40 000 

    1 388 000 

   

Disponibel sum   12 000  

 
 

Rutine for rapportering og saksbehandling 
Budsjettposten for direkte bedriftsretta støtte saksbehandles på MTNU for de to kommunene. 
MTNU har også fått ansvaret for innrapportering til Telemark Fylkeskommune og KMD gjennom 
det nettbaserte systemet Regionalforvaltning.no  
MTNU har fullmakt til å behandle og vedta saker opp til kr. 50 000,- administrativt. Saker med 
støttebeløp på over kr. 50 000,- saksbehandles på MTNU og sendes videre til kommunene for 
politisk behandling og vedtak.  

Tilskuddene utbetales først når bedriftene sender inn sluttrapport med prosjektregnskap som 
dokumentasjon på at prosjektet er utført i tråd med søknaden. MTNU tar imot rapportering og 
godkjenner utbetaling. Det jobbes ellers med veiledning i forbindelse med både søknadsprosess og 
utbetalingssaker.  
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9. Veiledningstjenester for gründere 

StartOpp Nome og Midt-Telemark 
MTNU er kommunene sin leverandør av veiledning til nyetablerere i regionen. Vi har et av 4 kontor 
i Telemark som utgjør nettverket 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 har vært lagt opp til samhandling på tvers av regionene for å utnytte hverandres kompetanse. I 
tråd med partnerskapsavtalen søkte StartOpp Telemark om finansiering til sine felles 
utviklingsaktiviteter. Grunnlaget for søknaden har vært felles handlingsplan på Telemarksnivå som 
sendes inn hvert år.  
For vår region har dette tilskuddet vært på ca. 250 - kr 300 000,- pr. År. 
 
I 2020 ble de første månedene frem til og med mai dekket med fylkestilskudd. Søknad for resten 
av 2020 ble imidlertid avslått av Vestfold og Telemark Fylkeskommune bla. med begrunnelse i EØS 
regelverk om offentlig støtte og offentlig innkjøpsregelverk. 
Dette (sammen med korona) har ført til at ingen av fellesarrangementene eller andre 
fellesaktiviteter har blitt utført. Nettverket har ikke har felles samlinger for erfaringsutveksling og 
samarbeid om saker siden juni 2020.  
 
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 StartOpp Telemark 
Det ble ikke gjort noen endringer i partnerskapsavtalen for StartOpp Telemark i 2019.  
Partnerskapsavtalen gjelder fortsatt i 2020 etter fylkessammenslåingen og fylket satte av midler 
som kunne søkes gjennom partnerskapet. Søknaden ble sendt, men ble så avslått med 
begrunnelse i at støtten ikke lenger kunne gis lovlig ifølge EØS regelverk og offentlig 
innkjøpsregelverk. 
 
Fylkeskommunen kunne ikke finne noen måte å fortsette å gi tilskudd på den måten som var gjort 
tidligere og det ble satt i gang en prosess for å finne alternativ organisering på det fylkesdekkende 
tilskuddet. Prosessen stoppet dessverre opp høsten 2020 og det forventes ikke noen løsning første 
halvår 2021. Fylkeskommunen har gitt signaler om at de ønsker møter med kommunene i hver 
region for å finne en løsning, men det har dessverre ikke skjedd foreløpig (15. mars 2021) 
 

Resultater 
I løpet av 2020 ble det gitt veiledning til 69 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 
67% av de som har henvendt seg med en forretningsidé i 2020 registrert egen bedrift. 
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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.  
 
Kundestatistikk  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Antall etablererkunder  67 64 69 87 65 70 69 

Av disse har registrert firma 40 39 41 52 39 51 46 

Kvinner   24 24 30 34 27 36 27 

Næringsfaglige vurderinger 8 9 15 17 11 12 16 

 
Fordeling pr. kommune 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2020 
Bø    42 26 27 37 28 30 
Nome    15 23 24 25 27 25 35  
Sauherad   8 12 16 18 8 14 
Midt-Telemark        32 
Annen    3 2 7 0 2 1 2 

Sum    67 64 69 87 65 70 69 
 

Arrangement 
Hvert år i november arrangeres Gründeruka i Vestfold og Telemark i samarbeid med de andre 
StartOpp kontorene i fylket. I 2020 ble det ikke planlagt noe lokalt arrangement i Midt-Telemark 
regionen grunnet manglende finansiering fra Fylkeskommunen. StartOpp Grenland og Start i 
Vestfold planla flere arrangement som var åpne for gründere fra alle regioner, men programmet 
måtte utsettes til februar 2021 på grunn av gjeldene smittevernregler.  
 
Det ble planlagt en digital kursrekkefølge sammen med Vekst i Grenland. Prosjektet ble finansiert 
fra Fylkeskommunen og andre kommuner i fylket og kommer i gang på nyåret 2021.  
  
Skatt Sør holder kurs for nye næringsdrivende i Midt-Telemark hvert år i samarbeid med MTNU. 
Det var planlagt et kurs i mars 2020, men dette måtte avlyses da smittesituasjonen i Norge var 
stigende og landet stengte ned. I september fikk vi gjennomført et kurs, men med et begrenset 
antall deltakere. Økt interesse for kurset, samt restriksjoner i antall gjorde at Skatteetaten ønsket å 
gjennomføre enda et kurs i regionen i 2020. Dette var planlagt til desember, men måtte flyttes til 
2021 på grunn av smittevernregler.  
 
Vi har vært i tett dialog med Skatteetaten ang. digitale kurs. Skatteetaten tilbyr nå digitale kurs og 
innspilte kurs. 
 

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 2020 hatt en 
vararepresentant i styret til UE Telemark. 
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10.   Utviklingen i Midt Telemark 
 

Befolkningsutvikling 2020 
 
   1.1.2019  31.12.2019  31.12.2020 
Nome   6538   6515   6488 
Bø/Midt-Telemark* 6630   6613   10.461 
Sauherad  4293   4273     
 
*Midt-Telemark, eks. Hjuksebø, beregnet netto vekst 2019-2020, 17 personer 10.461  
 
 
Arbeidsledigheten i regionen er stabilt lav. Det er et høyere antall permitterte enn vanlig grunnet 
pandemien. 
 
I januar 2021 var ledigheten. 
Midt Telemark kommune  3,8 % 
Nome kommune   3,4 %  
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Arbeidsplasser, utvikling. 
 

Nome. 
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Midt-Telemark. 

 

 
 

 
Merk at antall arbeidsplasser viser en nedgang, skyldes antatt fradeling av Hjuksebø til 

Notodden. 
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Avslutning 
 
 
2020 har vært preget av mye arbeid knyttet til korona pandemien. Deler av næringslivet har klart 
seg godt mens deler av tjenesteytende sektor og reiselivet har store utfordringer. Spesielt kan 
nevnes serveringssteder og reiselivsbedrifter som er helårsbedrifter med overnatting. Bø 
Sommarland, ble sterkt rammet av pandemien. Bø Sommarland og Telemarkskanalen er fyrtårn for 
reiselivet i regionen og det er svært viktig at disse opprettholder god aktivitet.  
Mange industribedrifter har gjort det bra i 2020. 
 
MTNU har hatt mye aktiviteter i 2020 og har 4 ansatte i 100% stilling. Arbeid med bedriftsutvikling 
som partner av Telemark Næringshage har hatt fokus og vi har klart målene i forhold til 
timebudsjett og fakturering. Det er viktig at avtalen med Telemark Næringshage videreføres på 
minimum dagens nivå for å sikre fremtidige inntekter. 
Avtalen med Vestfold Telemark fylkeskommune om bidrag til etablerertjenesten er ikke fornyet. 
Mulig avtale er avhengig av fylkeskommunen som fortsetter behandling av mulig avtale fra august 
2020. 
For å oppretthold tilstrekkelig inntektsnivå for å sysselsette 4 årsverk er MTNU avhengig av 
prosjektinntekter. For første halvår 2021 er denne ordrereserven tilfredsstillende. 
Prosjektutvikler avtalen med USN videreføres i 2021 hvor kr 100.000 faktureres for året. 
Kommunenes bidrag til drift er samlet kr 3.000.000 pr år. Dette er fundamentet for driften.  
 
 Forutsetningene for god drift for spesielt servicenæringen er avhengig av utviklingen i pandemien. 
Arbeid med FNs bærekraftsmål og bistand til omstilling og ny produksjon i næringslivet er et av de 
fokusområdene MTNU skal ha i 2021.  
Generelt er det grunn til betinget optimisme for næringsutviklingen i regionen. 
 
 
 
 

Bø, 12.03.2021 
 
 

 

Bent Gurholt 
Daglig leder 

 
Midt-Telemark Næringsutvikling AS 

 
 
 
 
 
 
 
 


