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Nordre Follo kommunes bærekraftsfond for næringslivet 
Juryens innstilling til formannskapet – oktober 2022 
 
 
TILSKUDD TILDELES FØLGENDE 8 SØKERE (ALFABETISK): 
 
Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

alfaWIZ AS 
Org.nr. 999009670 

Teste ut mobil 
synsundersøkelsesmodell 
for å sikre riktig tilpasning 
av lese-/databriller ute hos 
bedrifter 

1401 Ski 01.11.2022 

31.10.2023 

819 000 500 000 

Juryens innstilling: 
     

Søker ønsker å teste ut en mobil synsundersøkelsesmodell for å sikre riktig tilpasning av lese-/databriller for 
bedrifters medarbeidere. Prosjektet er en ny forretningsidé innen eksisterende virksomhet. Tiltaket skal 
bidra til bedre syn og derigjennom fremme helse og livskvalitet for personene som får hjelp. Ved å levere 
tjenesten på arbeidsplassene gjennom inngåtte bedriftsavtaler med næringslivet i Nordre Follo, blir tiltaket 
også tidsbesparende og effektivt for kundene. Budsjettet omfatter primært personalkostnader og leie av el-
bil og relevant utstyr. Juryen innstiller på å bevilge tilskudd på grunnlag av den helsefremmende effekten 
ved tiltaket, samt den økonomiske effekten som kan oppnås i Nordre Follo ved at arbeidstakere mottar hjelp 
som de ellers kanskje ikke ville oppsøkt selv – hjelp som bidrar til at de kan fortsette arbeidet uten plager 
som ellers kunne ført til sykdom og nedsatt effektivitet og arbeidsdeltakelse.        

Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Drive By DA 
Org.nr. 920141978 

  

Skape arbeidsplasser i 
Follo 

1405 Langhus 01.11.2022 

01.11.2023 

480 000 480 000 

Juryens innstilling: 
     

Prosjektet skal bidra til å få unge i aldersgruppen 18-30 år og som står i fare for å falle utenfor samfunnet, 
inn i virksomhet knyttet til budbil- og transporttjenester. Ved å tilby opplæring til unge sjåfører, legges det 
til rette for deres fremtidige deltakelse i arbeidslivet. Søker viser til samarbeid med blant annet NAV og har 
behov for en miljøvennlig 9-seters el-varebil som kan benyttes til sømløst å transportere brukerne mellom 
ulike lokasjoner i Follo. Transport vil oftest være tilknyttet passasjerenes treningsaktivitet ved Puls Trening, 
frakt at utstyr fra lager i Kråkstad, samt lokale arrangementer. Juryen mener tiltaket fremmer sosial 
bærekraft og arbeidsinkludering som kan gi en god samfunnsøkonomisk effekt. Opplæring skjer også innen 
en bransje med behov for arbeidskraft. Det innstilles på å bevilge tilskudd til innkjøp av en el-varebil som 
muliggjør oppskalering av virksomheten, slik at tiltakshaver kan gi yrkesopplæring til flere unge over tid.        

Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Follo Sport AS 
Org.nr. 913481321 

  

LazerStore 1412 Sofiemyr 19.09.2022 

01.06.2023 

600 000 300 000 

Juryens innstilling: 
 

  

   

Tiltakshaver søker om tilskudd til å tilby og tilgjengeliggjøre lasergraverte produkter til forbrukere i Nordre 
Follo. Søker opplyser at produkter som er lasergravert med personlige navn og budskap beholdes vesentlig 
lengre av kundene, slik at produktene vil kunne bidra til lengre varighet og bruk enn andre produkter. Det 
søkes primært om tilskudd til 2 stk. lasergraveringsmaskiner som skal benyttes gjennom etableringen av 
såkalte «pop-up-butikker» på lokale kjøpesentre i Follo, fortrinnsvis Ski Storsenter og Kolbotn Torg. Her vil 
det tilbys ulike kvalitetsprodukter i resirkulerte eller resirkulerbare materialer. Juryen vurderer pop-up-
butikker som en tidsrelevant forretningsmulighet, som kan fremme sysselsetting og gi et nytt tilbud til 
forbrukerne. Juryen innstiller til tilskudd til 1 stk. maskin på grunnlag av effekten som søker oppgir knyttet til 
produktenes lange holdbarhet og bruk, samt at produktene tilbys i bærekraftige materialer.       
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Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Folloregionens 
Næringsforening 
Org.nr. 969959496 

  

Bærekraftig 
kompetanseforum  

1414 Trollåsen 01.10.2022 

30.04.2023 

500 000 500 000 

Juryens innstilling: 
     

Virksomheten ønsker å utvikle en metode og et dynamisk verktøy for å øke bevissthet om bærekraft og for å 
iverksette relevante tiltak i medlemsbedriftene til Folloregionens Næringsforening. Konseptet skal danne 
grunnlag for en felles kompetanseutvikling og et økt fokus på bærekraftig bedriftsutvikling i regionen. Søker 
beskriver fem steg for prosjektet, deriblant kurs, verktøykasse for tiltak, mobilisering og synliggjøring, samt 
etableringen av en lokal bærekraftspris som skal anerkjenne medlemmenes egne målbare bærekraftstiltak. 
Juryen mener prosjektet legges opp på en måte som antas bidra til at næringsdrivende ser det både 
fornuftig og lønnsomt å satse på bærekraft. Et godt operasjonalisert program, utviklet på næringslivets 
premisser, vil kunne tilføre relevant bærekraftskompetanse hos lokale bedrifter. Ny kunnskap kan stimulere 
til fremtidsrettet næringsutvikling i form av omstilling eller nysatsing, og derigjennom bidra til etableringen 
av flere arbeidsplasser i kommunen.  
      
Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Geil AS 
Org.nr. 927834057 

  

Klimasmart prevensjon 
med et bedre kondom-
tilbud og målrettet 
holdningsutvikling 

1414 Trollåsen 01.10.2022 

31.08.2023 

500 000 500 000 

Juryens innstilling: 
     

Bedriften har som mål å redusere vannforurensing og bekjempe spredning av kjønnssykdommer gjennom et 
bedre kondomtilbud og en metodisk tilnærming til holdningsendring blant målgruppene. I løpet av 2023 vil 
selskapet lansere to nye kondomer på det nordiske markedet med unike egenskaper knyttet til bruker-
vennlighet og bærekraftige materialer. Søker planlegger i samme periode å utvide produktporteføljen 
ytterligere og ansette minst fem medarbeidere innen forretningsutvikling og drift, samt ekspandere 
virksomheten til nabolandene. Juryen mener tiltaket fremmer økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft, 
og at forretningsmodellen er godt støttet opp av fakta og forskning. Budsjettet samsvarer med planene, og 
gjennomføringsevnen fremstår høy ut ifra allerede utviklede produkter og inngåtte avtaler. Den lokale 
verdiskapningen skjer primært gjennom nye arbeidsplasser, og juryen håper derfor at tilskudd fra 
kommunens bærekraftsfond utgjør et sterkt insentiv til å skalere virksomheten videre i Nordre Follo.    
      
Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Insanity Detailing AS 
Org.nr. 929309189 

 

Bærekraftig endring i 
bilpleiebransjen 

1424 Ski 01.10.2022 

31.03.2023 

750 000 500 000 

Juryens innstilling:      

Prosjektets hovedmål er å skape 4-6 nye arbeidsplasser i prosjektperioden, og 15-20 nye arbeidsplasser 
innen ett år, gjennom å bli en av landets fremste lærlingebedrifter innen bilpleiefaget. Bedriften ønsker å 
motarbeide sosial dumping, useriøsitet og ugunstige arbeidsvilkår gjennom å tilby bransjen et rammeverk 
av faglig innhold, kurs og et relevant støtteapparat. Juryen mener prosjektideen framstår som nytenkende, 
velbegrunnet og gjennomførbar, og at tiltaket kan bidra til bærekraftig omstilling i en bransje der behovet 
for bedre arbeidsforhold synes stort. Bransjen er dessuten attraktiv for unge som søker en praktisk inngang i 
arbeidslivet. Ut ifra alvorlighetsgraden ved eksempelvis sosial dumping og miljøproblematikk, påpeker 
juryen viktigheten av at tiltakshaver bygger god kompetanse på fagfeltet den skal gi rådgivning og utvikle 
kursinnhold, og at dette kunne fremgå av kostnadsplanen. At målene knyttes til et forprosjekt der det skal 
innhentes 14 millioner kroner fra investorer, kan utgjøre et usikkerhetsmoment, men juryen fremholder 
potensialet for viktig, lokal verdiskapning og at søker tidligere har utvist stor handlekraft. 
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Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Miljøhavn AS 
Org.nr. 922920125 
  

Søppelstativ med håv i 
kamp mot marin 
forsøpling i nærmiljø  

1412 Sofiemyr 01.10.2022 

31.08.2023 

500 000 500 000 

Juryens innstilling: 
     

Søker har utviklet et søppelstativ med håv som utplasseres kostnadsfritt i båtforeninger og båthavner til 
bruk for alle. Kostnader knyttet til drift dekkes gjennom sponsoravtaler der bedrifter får anledning til å 
profilere seg ved de ulike miljøstasjonene. Forretningsmodellen har altså dobbel bunnlinje; 1) Bidra til å løse 
problemer knyttet til marin forsøpling i nærmiljø (havner og kystlinje), og 2) Gjøre det attraktivt og 
lønnsomt for bedrifter å ta samfunnsansvar. Bedriften har siden oppstarten satt ut mer enn 130 
miljøstasjoner og tar mål av seg å bli like kjent som livbøyene til TRYG. Det søkes nå om støtte til å utvikle 
forretningsplanen og en salgs-/markedsstrategi. Juryen mener tiltakshaver adresserer et alvorlig problem 
gjennom et enkelt og smart produkt som folk flest lett kan manøvrere. Prosjektet er innovativt i sin 
enkelthet og skaper deltakelse og bevisstgjøring – også fra næringslivet. Bedriften har bevist at ideen kan 
virkeliggjøres og skaleres. Den lokale verdiskapningen skjer primært gjennom nye arbeidsplasser, og juryen 
håper at tilskudd fra bærekraftsfondet utgjør et insentiv til å utvikle virksomheten videre i Nordre Follo.    
      
Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Puls Samfunn AS 
Org.nr. 997612396 

 

UNG300 1405 Langhus 01.11.2022 

31.12.2023 

500 000 500 000 

Juryens innstilling:      

Prosjektet har som mål å «fange opp» ungdom og tilby dem en trygg plattform gjennom utdanning og 
arbeid. Søker opplyser at prosjektets navn illustrerer antall ungdom i alderen 16-30 år som til enhver tid står 
utenfor skole og jobb i Nordre Follo. Prosjektet er i oppstartsfasen, og det søkes nå om økonomisk støtte til 
ett årsverk som skal være et bindeledd mellom de ulike personene involvert i livet til den enkelte 
ungdommen. Den ansatte har som oppgave å bidra til å finne gode løsninger for det enkelte individet 
gjennom et relevant utdanningsløp eller arbeidstrening, og på den måten være med på å bygge den unges 
selvfølelse og mestringsfølelse. Juryen mener prosjektet scorer høyt på inkludering, sosial bærekraft og lokal 
forankring i kommunen. Tiltaket motvirker utenforskap og bidrar til at flere unge kan komme i jobb eller et 
egnet studieløp. Tiltakshaver mobiliserer bredt og kan vise til gode resultater gjennom andre prosjekter.       

      

TILSKUDD TILDELES IKKE FØLGENDE 15 SØKERE (ALFABETISK):          

Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Aljana 
Org.nr. 924040327 

  

Aljana – internasjonal 
matglede  

1400 Ski 01.10.2022 

31.12.2023 

430 000 0 

Juryens innstilling: 
     

Prosjektet har som mål å utvikle et bærekraftig lokalt mattilbud med internasjonale retter av kortreiste 
råvarer, samtidig som det øker lokal sysselsetting og gir innbyggerne i Nordre Follo et nytt serveringstilbud. 
Dette er en videreutvikling av prosjektet «Bærekraftig møteplass med grønn profil på Bøndenes hus – fra 
jord til bord og tilbake til jord» som mottak et tilskudd på 400 000 gjennom første utlysning av 
bærekraftsfondet i 2021. Søker viser til en trippel bunnlinje som skal gi effekt gjennom blant annet lokal 
sysselsetting, økt integrering og miljøfremmende tiltak. Ut ifra mottatt statusrapport på fremdrift og 
resultater for prosjektet som det tidligere ble gitt tilskudd til, fremgår det at søker har lagt grunnlaget for en 
møtearena for innbyggere og nyinnflyttede til kommunen. Juryen anbefaler at søker fullfører ambisjonen 
gjennom fjorårets prosjekt før det eventuelt kan støttes en videreføring av dette.  
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Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

BeeFolque 
Kollektivet  
Org.nr. 925882526 
 

Bærekraftig bi-inntekt 1400 Ski 01.10.2022 

01.09.2023 

485 000 0 

Juryens innstilling: 
     

Prosjektet skal utvikle et bærekraftig konsept som bidrar til økt pollinering i Nordre Follo, flere bier og 
anstendig arbeid for lokale honning-produsenter. Søker mottok 400 000 kroner gjennom bærekraftsfondet i 
2021 for prosjektet «Grønn helårsdrevet gårdsbutikk på Bøndenes hus, med salg av kortreiste 
kvalitetsprodukter og tilgang på områder for selvdyrking og selvplukk av grønnsaker». Statusrapport på 
fremdrift og resultater for nevnte prosjekt beskriver flere etablerte samarbeid, enkelte omprioriteringer og 
noen gjenstående tiltak, samt at butikken ikke har tiltrukket så mange besøkende som ønsket. Juryen 
bemerket ved tildeling i 2021 at markedsføring synes å være en viktig suksessfaktor for å sikre etterspørsel 
og lønnsomhet på sikt. Søkers webløsning er fortsatt under utvikling, og juryen oppfordrer til å gjennomføre 
markedstiltakene beskrevet i søknaden før det eventuelt kan vurderes nytt tilskudd.         

Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

CleanCup AS 
Org.nr. 920254926 

Bærekraftig produksjon av 
menskopper med lokale 
3D-printerframer 

1410 Kolbotn 01.11.2022 

01.04.2023 

500 000 0 

Juryens innstilling: 
 

  

   

Prosjektet mål er å gjennomføre en produksjonsstudie som validerer bruken av 3D-printere for produksjon 
av menskopper og andre elastiske produkter, slik at søker kan etablere en modell for egen, lokal og 
ressursbesparende produksjon. Søker mottok et tilskudd på 500 000 kroner fra bærekraftsfondet i 2021 for 
prosjektet «Produsere og lansere verdens første norsk-produserte menskopp». Søkers statusrapport gir 
juryen innsikt i prosjektets fremdrift og en rekke gjennomførte tiltak, men det fremgår ikke tydelig hvilke 
resultater som er oppnådd i henhold til målet om å produsere 3000 menskopper, eller hvorvidt 
markedsaktivitetene har resultert i økt salg og etterspørsel. Juryens innstilling er derfor at tidligere innvilget 
tilskudd bør benyttes til å utvikle denne spennende forretningsideen videre.       

Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Follo Aktiv AS 
Org.nr. 914156192 

Arbeidsplasser for 
ungdom og videreutvikling 
av eksisterende 
virksomhet 

1263 Oslo 01.04.2023 

01.09.2023 

150 000 0 

Juryens innstilling: 
     

Prosjektet søker om støtte til innkjøp av SUP-brett (Strand Up Paddling) som vil gi bedriften flere ben å stå 
på gjennom året, utover primæraktiviteten skiskole. Søker er registrert i Oslo, og det påpekes derfor at 
virksomheten ikke imøtekommer generelt krav om at bedriften skal høre hjemme i Nordre Follo kommune. 
Juryen oppfordrer søker til å vurdere andre muligheter for å søke finansiering til denne type virksomhet.  
      
Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Friheim Yoga 
Org.nr. 919126825 
 

Friheim ECS Yogalærer 
utdanning 

1405 Langhus 10.10.2022 

15.05.2023 

555 000 0 

Juryens innstilling: 
     

Søker ønsker å skape en ny og unik yogalærerutdannelse basert på Element Cycle System (ECS) som har til 
hensikt å balansere mennesker på alle plan. Utdannelsen skal bestå av 200 timer og foregå gjennom 
samlinger over 8 måneder. Søker fremhever følgende målgrupper for tilbudet: Arbeidsledige, sykemeldte, 
utbrente, mennesker som lider av stress, angst og depresjoner, samt personer med minoritetsbakgrunn og 
nedsatt funksjonsevne. Juryen stiller spørsmål ved hvorvidt det er en etterspørsel etter flere yogalærere i 
Nordre Follo, slik at jobbmulighetene er reelle etter endt utdanning. Det fremkommer heller ikke hvilket 
omfang blant nevnte målgrupper som antas å ønske å utdanne seg til, og praktisere som, yogalærere. Nye 
arbeidsplasser er et sentralt mål for fondet, og tiltaket synes derfor ikke å kunne tildeles støtte. 
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Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Hente AS 
Org.nr. 928764354 

Elektrifisering av transport 
innen byggeavfall og avfall 
fra private i Nordre Follo 

0680 Oslo 01.09.2022 

12.01.2023 

500 000 0 

Juryens innstilling: 
     

Søkers virksomhet er å hente avfall fra byggeindustrien og privatpersoner og selge sekker som kan plasseres 
på steder der en kranbil henter avfallet som skal kastes. Prosjektet søker om støtte til en elektrisk kranbil 
som kan hente avfall på en trygg og bærekraftig måte. Virksomheten er allerede godt etablert i Oslo og 
omegn og ser stort potensiale i forbindelse med byggevirksomhet i Nordre Follo. Søker er etablert i Oslo og 
imøtekommer dermed ikke fondets krav om at bedriften skal høre hjemme i Nordre Follo kommune. 
      
Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Johnsen Chemicals 
AS 
Org.nr. 995929074  

Reduksjon av 
luftforurensning ved 
forbrenning av fast 
brennstoff (kull, biomass, 
søppel)  

1414 Trollåsen 01.08.2022 

30.06.2023 

500 000 0 

Juryens innstilling: 
     

Det søkes om støtte til å gjennomføre en test i Indonesia som dokumenterer at selskapets forbrennings-
katalysator reduserer utslipp av kullos, nitrogenoksyd, svoveldioksid og støv med mer enn 50 prosent. Søker 
mottok 350 000 kroner gjennom det grønne bærekraftsfondet i 2021 til et tilsvarende prosjekt, «Reduksjon 
av luftforurensning ved bruk av forbrenningskatalysator». Statusrapporten viser til en vellykket test 
gjennomført i Kirkenær (som erstattet Indonesia pga. pandemien) og etterfølgende økt etterspørsel. 
Miljøeffekten ved selskapets teknologi synes udiskutabel, men verdiskapningen for Nordre Follo er foreløpig 
liten. Lokal bærekraft er tillagt økt betydning ved årets utlysning, og juryen innstiller på ikke å støtte et tiltak 
som synes nesten identisk med hva som alt har vært gjennomført med tilskudd fra fondet. 
      
Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Mama Jules AS 
Org.nr. 923622519 

  

Bærekraftig og etisk 
produksjon av ammeklær 

1415 Oppegård 01.09.2022 

09.10.2023 

1 000 000 0 

Juryens innstilling: 
     

Søker har som mål å tilby gravide og ammende klær med smart design og kvalitet, og som de kan bruke 
hele livet som en motsats til «fast fashion». Virksomheten ønsker også å bygge en internasjonal plattform 
som styrker og støtter kvinner. Søker gir uttrykk for et stort miljøengasjement og ønske om å påvirke 
holdninger. Juryen får likevel ikke gjennom søknaden forståelse for hva slags produkt tiltakshaver skal tilby, 
eller hva konkret som skal gjøres – og hvordan – for å kunne oppfylle ambisjonen. Søknaden synes å mangle 
en helhet, og den lokale verdiskapningen i Nordre Follo fremkommer heller ikke tydelig.       

Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Norges Digitale 
Høyskole AS 
Org.nr. 929768671 

  

Utvikle en bærekraftig 
studiemodell for økt 
samfunnsdeltakelse 

1414 Trollåsen 01.11.2022 

31.12.2023 

500 000 0 

Juryens innstilling: 
     

Prosjektet skal identifisere en studiemodell som vil øke deltakelsen i det norske kunnskapssamfunnet og 
forhindre at studenter avbryter utdanningen før fullendt studieløp. Søker argumenterer for at en mer 
fleksibel og individuelt tilpasset modell enn hva som tilbys gjennom ordinær høyere utdanning i dag, vil 
bidra til at flere lykkes – med gevinst for både individ og samfunn. Søknaden beskriver en visjon og et 
formål, men det blir ikke tydelig for juryen hva som er den faktiske forretningsmodellen og hvordan visjonen 
skal omsettes til handling. Mer enn halve budsjettet knyttes til markedsføring – dette virker hensiktsmessig 
for å gjøre studietilbudet kjent, men ikke for å identifisere en modell, slik målet fremsettes. Det fremgår 
heller ikke hvordan prosjektet skal bidra til lokal verdiskapning i Nordre Follo.  
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Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Ole Kristen Karlsrud 
Org.nr. 969098520 

  

Grønn energi fra Nordre 
Follo 

1425 Ski 30.10.2022 

01.12.2023 

784 000 0 

Juryens innstilling: 
     

Søknad knyttes til tiltakshavers skog- og landbruksvirksomhet. Her gror jordekanter igjen med krattskog, og 
det søkes om tilskudd til å kantrydde jordene, og deretter lage flis av trevirket. Flis tenkes solgt eller 
benyttet av søker selv for å erstatte fossilt brensel med miljøvennlig flisfyr. I tillegg til miljøeffekten, vil 
arbeidskraft engasjeres for å rydde kantene. Søker mottok 300 000 kroner fra bærekraftsfondet i 2021 for å 
etablere utsalg av egenprodusert storfekjøtt, gjennom en gårdsbutikk ved Karlsrud Gård i Ski, salg til 
restauranter og egen nettside. Statusrapporten for prosjektet viser til etablert nettside og tiltak mot lokale 
restauranter, men det er ikke ennå etablert gårdsbutikk, og effekten knyttet til lokal handel og nye 
arbeidsplasser synes foreløpig uforløst. Juryen henviser til oppnåelse av ambisjonen i forrige prosjekt før det 
eventuelt kan innstilles til støtte til nytt prosjekt.  
      
Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Penn og Pensel AS 
Org.nr. 958586981 
 

Gjennomføring av 
Åpenhetsloven for 
næringer gjennom 
oppfyllelse av krav til 
åpenhet og ansvarlighet 

 

1410 Kolbotn 01.08.2022 

10.10.2023 

500 000 0 

Juryens innstilling:      

Prosjektet har som formål å lage en trinnvis oppfølging av ulike næringer for å finne modeller for hvordan 
virksomheter skal kunne opptre ved krav om informasjon og dokumentasjon knyttet til Åpenhetsloven. 
Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og 
anstendige arbeidsforhold. Søker fremholder at det særlig innen bygg og anlegg, samt håndverksbransjen, 
er store behov for å forstå implikasjonene av lovverket. Budsjettet omfatter særlig innkjøp av kompetanse, 
utvikling av en digital plattform, samt markedsføring av tjenesten. Juryen vurderer tiltaket som 
framtidsrettet, men at det per i dag synes å gi liten lokal verdiskapning. Åpenhetsloven gjelder for store 
virksomheter, og det er færre enn 200 bedrifter i Nordre Follo som omfattes av lovens spesifikke vilkår ift. 
salgsinntekt, balansesum og antall årsverk, og igjen betydelig færre innen bransjene tjenesten rettes mot. 
      
Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Seiffert Marketing AS 
Org.nr. 964290458  

Reduksjon av spillolje i 
avløp – Redusert 
plastkanneforbruk – 
Reduserte transport-
kostnader – Redusert 
hogging av regnskog 
  

1414 Trollåsen 01.09.2022 
30.06.2023 

500 000 0 

Juryens innstilling:      

Tiltaket går ut på å rense varm frityrolje ved hjelp av en spesifikk rensemaskin som firmaet selger, og på den 
måten forlenge levetiden på frityroljen og redusere spilloljen med 50 prosent. Prosjektet søker midler til å 
intensivere salget i tråd med økt fokus på det grønne skiftet. Juryen oppfatter at maskinene vil kunne ha en 
god miljøeffekt, men søknaden kobles ellers i liten grad til bærekraftsmålene. Det fremgår ikke av søknaden 
hvorvidt kommunen er nedslagsfelt for virksomhetens kunderettede innsats, og tiltaket synes derfor ikke å 
fremme lokal verdiskapning eller etablering av nye arbeidsplasser i Nordre Follo. Juryen innstiller derfor at 
kommunens bærekraftsfond ikke er riktig finansieringskilde for innkjøp av maskinene.  
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Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Tengu AS 
Org.nr. 899267982 
 

Friheim’s Levende Historie 
Prosjekt 

1405 Langhus 10.10.2022 

10.04.2023 

633 400 0 

Juryens innstilling:      

Søker ønsker å tilby klær og utstyr som kan benyttes i festivaler og markeder som er fordums motstykker til 
vår moderne verden. Prosjektideen er å anskaffe brukte materialer i lin og ull og sy om til klesplagg som kan 
benyttes i slike festivaler, samt skape treverk av gamle tremøbler og gjenstander. Virksomheten skal også 
bygge kompetanse innen kleshistorie og produksjonsteknikker. Juryen vurderer tiltaket som interessant og 
annerledes, men synes at forretningsideen fremstår lite konkret. Tiltakshaver viser stor kunnskap og 
bevissthet knyttet til gjenbruk og kulturarv, samt om miljøet som målgruppen oppsøker, men den oppnådde 
verdien for Nordre Follo i form av bærekraft og sysselsetting fremgår i liten grad. 
      
Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Time2Discover AS 
Org.nr. 925474746 

Læringsplattformen 
«Fun2Learn» - Bærekraftig 
teknologisk løsning for 
kreativ læring av teoretisk 
kunnskap for barn og 
ungdom – for bruk i skolen 

1414 Trollåsen 01.19.2022 

30.12.2023 

800 000 0 

Juryens innstilling: 
     

Søker skal videreutvikle programvaren «The Lost Diamond» til å bli Skole-Norges nye plattform for kreativ 
læring ved bruk av praktiske metoder og friluftsliv. Virksomheten ble tildelt 500 000 kroner fra 
bærekraftsfondet i 2021 til prosjektet som nå søkes videreført, da kalt «Den forsvunne Diamant – 
Bærekraftig teknologisk løsning for å lære og motivere barn og voksne til å ta vare på naturen ved å delta i 
Søppeljakt». Tilskudd søkes primært til prosjektledelse og produktutvikling. Juryen påpeker at «Fun2Learn» 
var en av komponentene (produktene) som det ble innvilget støtte til i 2021, slik at prosjektene fremstår 
overlappende, både gjennom søkers statusrapport for tidligere tilskudd, og i ny søknad. Læring gjennom 
spill i skolen kan utvilsomhet ha god effekt, men implementering i Folloskolene gjenstår fortsatt. Juryen 
henviser derfor til tidligere tilskudd og oppnåelse av ambisjonen utover videre produktutvikling. 
      
Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Utafor Boksen 
Nordre Follo 
Org.nr. 923850171 

Videreføring av Miljøtaxi: 
Bærekraftig transport-
tilbud i Nordre Follo - 
sysselsetting som både 
hjelper miljøet og letter 
eldrebølgen 

1400 Ski 01.01.2023 

31.12.2023 

875 000 0 

Juryens innstilling: 
     

Søker har som mål å være en brobygger mellom eldre som bor hjemme, arbeidsledige, frivilligheten og 
tjenester i kommunen. Tiltaket skal inkludere og sysselsette mennesker som står utenfor samfunns- og 
arbeidslivet, ved å tilby hjelp, transport og assistanse til særlig eldre som bor hjemme. Søker mottok 
400 000 kroner gjennom bærekraftsfondet i 2021 for pilotprosjektet som nå søkes videreført. Søker gir en 
god statusrapport og bemerker at det tar tid å bygge opp et nytt tilbud. Det søkes denne gang om et beløp 
til videre drift av Miljøtaxi-tjenesten og da primært for å dekke lønnsutgifter. Juryen berømmer prosjektets 
samfunnsøkonomiske effekt, men understreker at fondets formål er å muliggjøre en innovasjon eller 
omstilling, og at forretningsmodellen bør være økonomisk bærekraftig. Fondet vurderes ikke som riktig 
finansieringskilde til prosjektets løpende lønns- og driftskostnader.    
      

Sum søkt beløp/tilskudd (8 søkere)     4 649 000 3 780 000 
Sum søkt beløp/ikke tilskudd (15 søkere)   8 712 400 0 
Totalt for juryens innstilling (søkt beløp/tilskudd)  13 361 400 3 780 000 

 


