
   
Protokoll fra styremøte 03. mai 2021 
 
Til stede: 
Styreleder Torkel Myklebust 
Asle Rafdal 
Elin Schanke 
Ove Otterbech Jølbo 
Kjetil Harestad    
 
Under sak 13/2021 tiltrådte Bjørnar Alterskjær og Clemens Kerle fra advokatfirmaet 
Kluge 
 
Sekretariatet:    
Mette Fossan 
Iver Jan Leren 
 
Referent:  
Iver Jan Leren/Mette Fossan  
 
Agenda til møtet 

11/2021 Godkjenning av innkalling og dagsorden  
12/2021 Godkjenning protokoll fra styremøte 25. Februar 2021 
13/2021 Gruppeunntak fra statsstøtte - prosess.  

- Presentasjon fra Kluge advokater A 

14/2021 Utlysning for 2021 
 Eventuelt 

 
11/2021 Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Innkalling ble godkjent uten kommentarer.  
 
12/2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25.februar 
Styret hadde ingen merknader til protokoll  
  
13/2021 Gruppeunntak fra statsstøtte - prosess 
Bjørnar Alterskjær og Clemens Kerle fra advokatfirma Kluge var invitert til å gi en 
oppsummering av prosessen så langt, og for å gi råd for veien videre. Kluge har 
foretatt en utredning av gruppeunntak for fondet, utredningen ble vedlagt ved 
innkallingen til styret.  
 
Styret er tilfredse med utredningen fra Kluge advokatfirma, og vil legge dette til grunn 
for utlysningen. Landbruk er ikke beskrevet i oversikten, styret ber om at landbruk og 
statsstøtteregelverket omtales generelt i oversikten. Sekretariatet bes om å utarbeide 
teksten i samarbeid med Kluge.  
 
Vedtak 

1. Styret tar tilbakemelding fra Kluge advokatfirma til orientering 
2. Ulla-Førrefondet tildeler midler til prosjekter i tråd med fondets formål. 

Tildelingene vil, der statsstøtteregelverket kommer til anvendelse, gjøres i tråd 



   
med gruppeunntaksforordningen (GBER). Støtteordningen er nærmere 
beskrevet på fondets hjemmeside. 

3. Fondets beskrivelser og vurderingskriterier oppdateres i henhold til 
utredninger fra advokatfirmaet Kluge. 

 
14/2021 Utlysning for 2021 
Styret sluttet seg til sekretariatets vurderinger.  
 
Sekretariatet vil sende ut en oversikt over søknader i etterkant av fristen, styreleder 
vurderer sammen med sekretariatet når det er formålstjenlig for styret å møtes igjen 
for å behandle søknadene. Dette vil avhenge av antall søknader som kommer inn til 
fondet.  
 
Vedtak  

1. Resterende midler fra 2020, 6 millioner i tillegg til 30 millioner for 2021, lyses 
ut 18. Juni 2021 med søknadsfrist 1. september. Samlet utlysning vil være 36 
millioner kroner. 

2. Midlene lyses ut i henhold til utredning fra Kluge advokatfirma 
3. Nettsider, søknadsskjema og kommunikasjonsmateriale oppdateres i henhold 

til styrets vedtak 

 
Under eventuelt ble det tatt opp følgende saker:   
 
15/2021 Ansettelse 
Olav Mellgren er ansatt i næringsseksjonen med et hovedansvar for Ulla-
Førrefondet. Han starter i sin stilling som seniorrådgiver 1. Juni.  
  


