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Tilskudd, kommunal kompensasjonsordning til lokale 
virksomheter 

Saksbehandler:  Ellen Grepperud Saksnr.:  21/00755 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 4/21 02.03.2021 

2 Formannskapet 19/21 10.03.2021 

 

  
 
Formannskapets behandling 10.03.2021: 

Saken ble sendt som tilleggssak 01.03.2021. 
 

Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet fellesforslag fra H og FrP: 
Nytt første ledd i kommunedirektørens innstilling: 

Hovedutvalg for næring og miljø behandler søknadene knyttet til 

kompensasjonsordning for lokale virksomheter i henhold til Stortinget 
budsjettvedtak 23.2.2021 etter innstilling fra Kommunedirektøren, som så 

sendes til Formannskapet for endelig avgjørelse. 
 

Maria-Therese Jensen (V) fremmet tilleggsforslag:  
1. Vi ber ikke spesifikt Norges vel som oppdragsgiver, men finner frem flere 

potensielle og aktuelle administrative aktører.  
2. Vi ber HNM om å se til å støtte små bedrifter type helsefremmende foretak 

eksempel helse- og velværebedrifter. 
 
Votering: 

Hovedutvalgets innstilling første ledd ble vedtatt 7-2 (H, FrP) ved alternativ 
votering mot H og FrP’s fellesforslag.  

Hovedutvalgets innstilling andre ledd ble vedtatt 8-1 (V) ved alternativ votering 
mot hovedutvalgets innstilling andre ledd med V’s tilleggsforslag. 
 

Formannskapets vedtak 10.03.2021: 
Hovedutvalg for næring og miljø gis fullmakt til å avgjøre søknadene knyttet til 

kompensasjonsordning for lokale virksomheter i henhold til Stortinget 
budsjettvedtak 23.2.2021. 
 

Det nedsettes en styringsgruppe bestående av Kristine Lien Skog, Olav Fjeld 
Kraugerud, Emilie Efe Åm og Jan Henrik Martinsen som sammen med 

kommunedirektøren og Norges Vel identifiserer kriterier for tildeling. Norges vel 
annonserer om ordningen og kriteriene og vurderer innkomne søknader. Det skal 
bes om innspill fra næringslivsorganisasjoner og andre kommuner. 
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Kommunedirektøren innstiller til HNM om hvilke virksomheter som anbefales 
støtte. 

 
 
 

 
Saksprotokollen bekreftes 

Ås, 12. mars 2021 
 
Vibeke Berggård 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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