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Oppdal Synsenter AS - søknad om støtte til etablering av optisk forretning
Vedlegg
1 Søknad om etableringsstøtte1
2 vedtekter for Næringsfondet i Oppdal

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Oppdal Synsenter AS søker 21.04.2022 kr. 80 000,- i støtte til etablering av ny optisk forretning.
Eventuell støtte er tiltenkt investering av optisk spesialutstyr som laser for tørre øyne-behandling.
Miljøfaglig vurdering
Etablering av etterspurt tjeneste i Oppdal vil medføre at brukere slipper transport til annet
behandlingssted.
Landbruksfaglig vurdering
Ikke relevant
Folkehelsevurdering
Tørre øyne gir plager pga. mye data/skjermarbeid, både på jobb og privat. Synet er svært viktig for
oss, og behandling av synsplager vil gi bedre livskvalitet.
Vurdering
Det gjøres i søknaden rede for at etableringen krever investering i nytt utstyr med en kostnad på ca. kr
400 000,-. Dette er en stor ekstrakostnad som kommer i tillegg til investeringene som må gjøres for å
tilby tradisjonelle optikertjenester.

Kommunedirektøren mener det er positivt at Oppdals befolkning får tilbud om denne type
behandling i sitt lokalområde. Spørsmålet blir om tiltaket skal tilgodesees med økonomisk støtte fra
Oppdal kommune ved f.eks. bruk av Næringsfondet. Næringsfondet skal etter vedtatt formålsparagraf
anvendes til næringsutvikling via finansiering av tiltak som fremmer næringslivet og trygger
arbeidsplasser og bosettingen i Oppdal kommune. Innenfor denne rammen kan fondet også benyttes
til kommunale utviklingstiltak.

Det bør også vurderes om kommunen skal gi økonomisk støtte til en kommersiell virksomhet som vil
drive i direkte konkurranse med en eksisterende, optisk forretning i Oppdal, selv om vedtektene for
Næringsfondet åpner for å støtte kjøp av utstyr/maskiner ved oppstart og utvidelse av bedrifter knyttet
til nye arbeidsplasser.

Hovedformålet med Næringsfondet er å stimulere til etablering av ny næringsvirksomhet samt
videreutvikling av eksisterende bedrifter knyttet til nye arbeidsplasser. I dette konkrete tilfellet er
det etter det kommunedirektøren forstår, ingen nye arbeidsplasser, men arbeidsplasser som
flyttes fra konkurrerende optisk forretning.
Ingen har krav på støtte fra næringsfondet. Kommunedirektøren vil tilrå at søknaden ikke
imøtekommes.

Kommunedirektørens tilråding
Søknad fra Oppdal Synsenter AS om økonomisk støtte til etablering av optisk forretning imøtekommes
ikke.

