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Saksopplysninger
Oppdal Smak av fjell AS (OSAF) søker ved brev datert 23.05.2022, om kr. 90 000,- i økonomisk støtte
fra Oppdal kommune.
Det søkes om midler til 3 arrangement OSAF sine medlemmer deltar på sommeren og høsten 2022:




Trøndersk matfestival i Trondheim 28.-30. juli
Trøndersk matfestival “Et sted nær deg” 12.-14. august
“Fjell og fårikålfestivalen” i Oppdal 8.-10. oktober

Det er framlagt budsjett med finansieringsplan for arrangementene, total ramme på kr. 451 570,-.
Vurdering
Lokalmatprodusenter i Oppdal og Rennebu har i flere år jobbet for å få befestet lokalmat- og
drikke fra regionen gjennom Oppdal Smak av fjell (OSAF), et samvirkeforetak som har hatt et
Innovasjon Norge prosjekt gående i 3 år, som nå er avsluttet. Nå ønsker OSAF å bygge denne
organisasjonen videre.
Etablering av samvirket Oppdal Smak av Fjell SA framstår utvilsomt som positivt og er i tråd med
øvrige målsettinger om å profilere Oppdal.
Kommunestyret vedtok å tilgodese OSAF med tilskudd i sak 18/25 til bl.a. markedsføring og
nettveksbygging:
«Kommunestyret innvilger søknad fra Oppdal Smak av fjell på kr. 200 000,-. Finansiering skjer
gjennom bruk av næringsfondet.
Næringsfondets estimerte avkastning for 2018 er i stor grad allerede disponert gjennom
budsjettvedtaket for 2018. For å opprettholde den nominelle størrelsen på næringsfondet, vedtar
kommunestyret at det avsettes 200 000 kroner fra det generelle disposisjonsfondet til næringsfondet.»

Formannskapet vedtok i møte 15.03.2022, sak 22/29, å imøtekomme søknad til Oppdal kommune fra
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS om kr. 20 000,- eks. mva. for å kunne arrangere «Trøndersk
Matfestival – et sted nær deg 2022». Dette mener kommunedirektøren skulle være støtte til å
organisere arrangement i nærområdet som et alternativ til å støtte eventuelle enkeltdeltakere på
matfestivalen i Trondheim.
Formannskapet fikk søknad om støtte fra en deltaker på Trøndersk matfestival 2021 (Hege Fjøsne).
Formannskapet avslo i sak 21/72 søknaden med begrunnelse at deltakelse på festivaler o.l. som
næringsutøvere gjennomfører, vurderes som del av egen markedsføring og drift.
Kommunedirektøren mener aktivitetene som gjennomføres må betraktes som del av driftsfase, og at
det ikke bør innrømmes driftsstøtte.
Kommunedirektørens tilråding
Formannskapet imøtekommer ikke søknad fra Oppdal Smak av Fjell SA om økonomisk støtte i
forbindelse med deltakelse på matfestivaler sommeren/høsten 2022.
Deltakelse på festivaler o.l. som næringsutøvere gjennomfører, vurderes som del av egen
markedsføring og drift.

