Nordre Follo har delt ut 1,4 millioner kroner til næringslivet
Støtten er en del av regjeringens Covid 19-krisepakke og skal fremme næringsaktivitet, sysselsetting
og verdiskaping i Nordre Follo kommune.
Nordre Follo kommune mottok 1,4 millioner kroner fra Viken fylkeskommune som en del av
regjeringens Covid 19-krisepakke. Gjennom utlysning av midlene, skulle 1 260 000 kroner tildeles
bedrifter i Nordre Follo gjennom et kommunalt fond, mens 140 000 kroner var øremerket
fellesprosjekter for Follo-regionen. I desember 2020 ble alle tildelinger gjennomført.
Som vedtatt av kommunestyret i Nordre Follo 23. september 2020, gis støtten i henhold til
midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av Covid-19-utbruddet. Målet
med midlene er å sette kommunen i stand til å fremme økt næringsaktivitet, sysselsetting og
verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale.
Nordre Follo kommunes ekstraordinære Covid 19-fond
Til fondet på 1 260 000 kroner, mottok Nordre Follo kommune 16 søknader innen fristen 15.
november. Én søker trakk søknaden, mens øvrige 15 søknader ble vurdert av en jury bestående av
representanter fra kommuneadministrasjonen og NAV. Ved tildelingene ble betydningen av
arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet tillagt vekt. Totalt ble det søkt om 3 187 430
kroner. Ti av søknadene ble tildelt støtte, mens fem fikk avslag.
Følgende ble tildelt støtte av Nordre Follo kommune:
Søker

Org.nr.

Prosjektnavn

Follo Næringsråd
Follo Næringsråd
Grønstvet og Huseby
AS

969959496
969959496
913118391

Kurèr Media
Moving Mamas AS

994425463
915808778

Oppegård
Næringsforum

913324714

Puls Samfunn
Realt Brød AS
Svend Østby
Utafor Boksen

997612396
915848397
969927667
923850171

Næringsregister
Handelsvekst i Ski Sentrum
Utvikling av sidevirksomhet, kjøp av
ny blåsemaskin og nødvendig utstyr
for utvidet drift
Utvikling av Podkast-produksjon
Innvandrerkvinner som vil jobbe i
2021
Webinarrekke om offentlige
anskaffelser til lokalt næringsliv i
Nordre Follo kommune
Ut å gå
Kafé- og bakeridrift
Grønnsaks- og bærproduksjon
Nettverksarbeid i Nordre Follo

Beløp
søkt
101 250
60 180
147 400

Beløp
tildelt
101 250
60 180
70 000

25 000
250 000

25 000
250 000

185 000

185 000

350 000
60 000
160 000
719 000

108 570
60 000
150 000
250 000

Fellesprosjekt Follo – Covid-19 fond
Kommunene i Follo lyste 18. november ut 540 000 kroner i ekstraordinært næringsfond som følge av
Covid-19. Søknadsfristen var 9. desember, og det kom fire søknader innen fristen som til sammen
søkte om 668 000 kroner. To av søkerne har fått tilsagn om økonomisk støtte.

Fondet skal bidra til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping på tvers av alle
Follo-kommunene. Det er innrettet for å kunne benyttes til eksempelvis direkte bedriftsstøtte,
destinasjonsutvikling og tiltak for å styrke samarbeidet mellom lokale bedrifter.
Faggruppen for næring, bestående av representanter fra alle Follo-kommunene, vektla i sin vurdering
hvordan søknadene fremmer tiltak for næringsutvikling på tvers av hele Follo, stimulerer til økt
samarbeid mellom kommunene, samt sannsynlighet for gjennomføring og måloppnåelse.
Følgende to prosjekter ble tildelt støtte fra Follo-fondet:
Søker

Prosjektnavn

Akershus
Reiselivsråd

Selg Follo – Helhetlige opplevelser gjennom samarbeide
Prosjektet tar utgangspunkt i reiselivsbedriftenes
utfordringer i Follo og fremmer økt samarbeid og
attraktivitet. Målet er å samle reiselivsaktørene i Follo og
øke attraktiviteten til regionen gjennom nytt innhold og
markedsføring av dette. Prosjektet retter seg mot private
reisende, både dagstur- og overnattingsbesøkende.
Innsikt i og felles utviklingstiltak for næringsregionen Follo
Norges Vel, som har ansvar for driften av Etablerertjenesten
i Follo, vil gjennom en innsiktsanalyse utarbeide en oversikt
over bedriftsstruktur, etableringer og bransjer i Folloregionen og en studie av trender, utviklingstrekk og
utfordringer disse bransjene står overfor. Formålet er å
målrette tiltak som motvirker negativ effekt av Covid-19.

Etablerertjenesten i
Follo

Beløp
søkt
340 000

Beløp
tildelt
340 000

198 000

198 000

– Effektene for næringslivet i Follo som følge av pandemien vil være til stede i lang tid, men med
denne tildelingen ser vi at prosjekter som tar sikte på både å analysere og videreutvikle næringslivet i
Follo kan bidra til å styrke lokalt næringsliv. Det er gledelig at midlene kan komme næringslivet i alle
Follo-kommunene til gode, sier Elisabeth Rytterager, næringsrådgiver i Nordre Follo kommune.
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