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virksomheter, del 7
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1 Statsbudsjett 2022- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning(29351)
2 Vedlegg 1 - Tildeling til kommuner 7. kompensasjonrunde(29169)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Innkomne søknader
Saksopplysninger
KDD følger med dette opp budsjettvedtaket fra Stortinget 24. januar 2022, og fordeler nye 250 mill.
kroner i den syvende fordelingsrunden til kommunene. Hensikten er å avhjelpe situasjonen i
kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak. Departementet forventer at
kommunene tildeler midlene til bedriftene raskest mulig for å bedre situasjonen for bedrifter og deres
ansatte.
Oppdal kommune har fått tildelt 686.000 NOK i sjuende runde av ordningen.
Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale
virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.
Virksomheter med økonomisk aktivitet i Oppdal kommune kan søke om kompensasjon for tap eller
ekstra kostnader som følge av smitteverntiltak, og som er i tråd med målsetting for ordningen.
Tilskuddet til Oppdal kommune blir fordelt til virksomheter etter hvor hardt virksomheten er rammet av
smitteverntiltak basert på tap og/eller ekstra kostnader i denne forbindelse. Midlene er fordelt til
kommuner med utgangspunkt i antall ansatte innen servering, overnatting, sport og fritid, reisebyråer
og -arrangører, kunst og underholdning og kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet.
Det kan søkes om inntil 100 % av dokumenterte tap og kostnader i månedene januar og februar 2022.
Det må oppgis annen form for kompensasjon eller støtte som er mottatt og kommer til fratrekk på
støttebeløp fra Oppdal kommune. Feilaktig informasjon kan gi grunnlag for tilbakebetaling av
kompensasjonen.
Behandling av søknadene vil følge veileder for den nasjonale notifiserte ordningen under Covid-19
rammeverket (Veileder – H-2496). Støtten gis i tråd med statsstøttereglementet. Virksomheter som var
i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref. gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan
ikke tildeles støtte.

Søkere og fordeling
Det har kommet inn 14 søknader. Det totale oppgitte tap og ekstrakostnader er 7 899 315,- Alle søkere
vurderes å være direkte rammet av koronarestriksjonene, samt drive virksomheten i Oppdal kommune.
Det er stor variasjon i hvordan søkerne er rammet og hvordan de har løst utfordringen med å bevare
kompetanse og sysselsetting.
Vurdering
Det er brukt følgende beregningsmetode og utgangspunkt i innsendt dokumentasjon:
-

Sammenligning for januar og februar med tilsvarende periode i 2020.
Liste over kansellerte ordre for perioden januar og februar.
Sammenstilling av tap med tilsvarende periode
Oppstilling av dokumenterte ekstrakostnader.

Oppsummering
Foreslått støttebeløp er basert på dokumentert tap, dvs. hvor hardt virksomheten er rammet i form av
omsetningstap og ekstrakostnader. Noen virksomheter har også spart utgifter ved redusert aktivitet,
mens andre sesongbaserte bedrifter blir rammet spesielt hardt. Videre er det stor variasjon om hvor
stor andel av omsetningstap og ekstrakostnader det søkes om. Det er søkt om betydelig mer enn hva
som er tilgjengelig i ordningen.
Kommunedirektørens tilråding
Formannskapet tildeler tilskudd i kompensasjonsordning 2022 - del 7, totalt kr. 686 000 som følger:
Søker
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
14

Tapt omsetning /
ekstra kostn.

Forslag tilskudd

FRICH'S MOTELL & SPISERI OPPDAL AS
FELM AS (CIABATTA)
GRØSETH KAFE AS
COBRA LÅVEN AS
BORTISTU GJESTEGÅRD AS
FRICH`S Hotel og Spiseri Kongsvold AS
SAVANNAH AS
BJERKELØKKJA AS
GRILLKROA AS
OPPDAL KULTURHUS KF
OPPDAL TURISTHOTELL DRIFT AS
KURS OG KONGRESSERVICE AS
OPPDAL UTELIV AS
OPPDAL HOTELLDRIFT AS

107 505
400 315
247 200
296 063
941 023
915 048
251 130
1 191 312
367 668
50 595
1 217 482
254 987
415 000
1 243 987

9 400
34 800
21 500
25 800
81 000
79 500
21 900
103 500
32 000
4 400
105 800
22 200
36 100
108 100

SUM

7 889 315

686 000

Runde 7 – til fordeling

686 000

Tildelingen finansieres ved bruk av statlige midler tildelt og overført kommunalt næringsfond.

