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Fordeling av tilskudd til næringslivet - Koronamidler 2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

1. Rindal kommune tildeler koronamidler til næringslivet på kr 500.000 for 2021. Dette i hht. 
«tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter», datert 25. februar 
2021 fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. I tillegg mottatt tilskuddsbrev, datert 
15. april 2021 fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
 
Formannskapet innvilger tilskudd som ført opp i tabellen: 

 

 Bedrift Tildeling 
2021 

1 Joeriza Tagalogon 
Espeland/Joe’s gatekjøkken ENK 

15.000 

2 Trollheim AS Avslag 

3 ITrollheimen AS 25.000 

4 Rognskog Bil AS 50.000 

5 Sunna Solpris AS Avslag 

6 Inga Dalsegg ENK 20.000 

7 A.Kvam AS 20.000 

8 Bakken Helse AS 50.000 

9 Rindal Næringsforum FLI 20.000 

10 KM Service Karstein Mauset ENK Avslag 

11 Bolme Pensjonat AS 80.000 
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12 3 Venner DA 50.000 

13 Saga Trollheimen Hotel AS 50.000 

14 El-Watch AS 80.000 

15 Kooyman Eiendom AS 30.000 

 Totalt 500.000 

 

2. Tilskudd bevilges som «bagatellmessig støtte» over Rindal Utviklingsfond 3250-14704 og 
utbetales straks. 

 

Saksopplysninger 

Denne saken gjelder tildeling av koronamidler til næringslivet – 2021. 
Til sammen vil Rindal få overført kr 500.000. Det kan komme en tredje tildelingsrunde i 2021. 
 
Ordningen ble lyst ut på egne hjemmesider og ved hjelp av Rindal Næringsforum og 
Trollheimsporten. I sak 18/21 med tittel: «Kommunal kompensasjonsordning til lokale 
virksomheter. Statsbudsjettet 2021», ble det fattet følgende vedtak i formannskapet: 

«1. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har kommet med to nye kommunale 
kompensasjonsordninger til lokale virksomheter. «Økonomiske tiltak i møte med pandemien». 
Formålet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale 
eller nasjonale smitteverntiltak. Tilskuddene til Rindal kommune er samlet på kr 500.000, og det 
kommer trolig noe mer senere i vår.  
2. Kommunen lyser ut ordningen via www.regionalforvaltning.no  
3. Følgende virksomheter vil bli prioritert: - reiselivs- arrangements- og serveringsnæringene - 
virksomheter som har måttet stenge ned pga. smitteverntiltak - virksomheter som av ulike grunner 
faller utenfor kompensasjonsordningene - virksomheter som er svært hardt rammet pga. covid- 19  
4. Bedrifter som etter 1. januar 2021 tar inn arbeidsledig ungdom (opptil 30 år), kan få tildelt inntil 
kr 20.000. Denne ordningen gjelder for inntil 5 ungdommer totalt.  
5. Det settes ei beløpsgrense for støtte nedad til kr 15.000 oppad til maks kr 120.000.  
6. Søknadsfristen settes til 14. mai 2021. Ved eventuell ny tildeling i vår, får kommunedirektøren 
fullmakt til å sette nye søknadsfrister.  
7. Perioden for kompensasjon settes i første omgang fra 1. september 2020 og fram til 1. mai 
2021. Virksomheter som falt mellom «to stoler» og ikke fikk kompensasjon i fjor, kan søke nå.  
8. Bruken av midlene må være i samsvar med det internasjonale regelverket som Norge har sluttet 
seg til på statsstøtteområdet, herunder regler under EØS-avtalen om såkalt bagatellmessig støtte. 
Alle må oppgi tidligere mottatt bagatellmessig støtte i sin søknad.» 

I saken 18/21 er det skrevet inn viktig informasjon under saksopplysninger: 

Saksopplysninger i sak 18/21 
«Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har kommet med to nye kommunale 
kompensasjonsordninger til lokale virksomheter. Formålet er å avhjelpe situasjonen for lokale 
virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.  

Rindal kommune er samlet innvilget kr 500.000. Viser her til tilskudds brev til Rindal kommune 
datert 25. februar 2021, hvor kommunen ble innvilga kr 250.000 og pressemelding fra 
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departementet, datert 12. april 2021, som viser at Rindal kommune blir tildelt ytterligere  
kr 250.000.  

I oversendte brev med tilsagn på kr 250.000 til Rindal kommune, datert 25.02.2021, står det: 
«Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale 
virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. 
Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge 
smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller 
tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, 
arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor 
generelle kompensasjonsordninger.»  

Videre står det at det kan gis støtte til fellestiltak for reiselivet og til destinasjonsselskap. I brevet 
er det også presisert at kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter vi kan 
støtte avhengig av den lokale situasjonen.  

I pressemeldingen den 12. april gjelder tildelingen bedrifter som er særlig hardt rammet av 
smitteverntiltak. I tidligere tildelingsrunder ble midlene fordelt etter folketall og til kommuner med 
høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet. Tildelingen, datert 12. april 2021, blir spisset til 
kommuner med høy sysselsettingsandel i overnattings- og serveringsbransjen. I tillegg blir 
vinterdestinasjonene framhevet.» 

Det er kommet inn søknader fra 15 bedrifter med til sammen kr 1.249.000 som vist i tabell 
nedenfor. 7 av bedriftene søker om maks støtte på kr 120.000 eller mer. Trollheim AS søker om  
kr 2.053.256, men er oppført med kr 120.000 i tabellen under. 

Vurdering 

Det viser seg at søknadsbeløpet er mye høyere enn det vi har til fordeling.  Dette vanskeliggjør ei 
fordeling til bedriftene som har søkt. Mange av bedriftene kommer inn under ett eller flere 
kriterier vi har valgt for vurdering. Det blir opp til formannskapet å gjøre ei skjønnsmessig 
vurdering av hvordan fordelingen skal være, da det er gitt betydelig frihet til å tilpasse hva slags 
virksomhet vi kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. Det er imidlertid gitt noen viktige 
føringer i sak 18/21, som referert tidligere i saken. Det er gitt lite informasjon fra noen firma. 
Referanseperioden knyttet til økonomiske tall varierer. Derfor blir tallene vanskelig å 
sammenligne. 

Vedtak om tildeling av tilskudd er enkeltvedtak som kan påklages. Fordi det er et bestemt samlet 
beløp vi har å tildele, vil det gå ut over noen andre dersom en klage skal imøtekommes. 
Kommunestyret vil være klageorgan, og det er strenge regler om habilitet ved forberedelse og 
behandling av en eventuell klage. 

Nedenfor følger en del økonomiske tall for hver enkelt bedrift:   
 

Bedrift Beløp det 
søkes om 

Omsetningstap/ 
kostnad/utlegg 

Kompensasjon fra 
Rindal i 2020 

Kompensasjon 
Eksterne midler 

Joeriza 
Tagalogon 
Espeland/Joe’s 
gatekjøkken 

19.000 19.000 Nei 9.000 

Trollheim AS 120.000 2.053.256 Nei  300.000 
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80.000 

ITrollheimen AS 75.000 413.000 60.000 210.750 

*860.000 

Rognskog Bil AS 120.000 2.000.000 Nei 160.000 

Sunna Solpris AS 40.000 38.516 Nei Nei 

Inga Dalsegg 
ENK 

120.000 565.747 50.000 72.750 

A.Kvam AS 20.000 20.000 100.000 Nei 

Bakken Helse AS 120.000 902.200 30.000 Nei 

Rindal 
Næringsforum 

45.000 45.000 50.000 Nei 

KM Service, 
Karsten Mauset 

50.000 50.000 15.000 Nei 

Bolme Pensjonat 
AS 

120.000 500.000 100.000 14.000 

3 Venner DA 120.000 549.556 40.000 27.710 

Saga 
Trollheimen 
Hotel AS 

120.000 320.625 50.000 Nei 

El-Watch AS 100.000 10.000.000 100.000 Nei 

Kooyman 
Eiendom AS 

60.000 147.500 Nei Nei 

Totalt 1.249.000    

 

* iTrollheimen har ført opp et større beløp som bagatellmessig støtte, men ikke koronarelatert 
støtte. 

 

I vurderingene har vi fulgt retningslinjene i formannskapets vedtak og prioritert reiselivs- 
arrangements- og serveringsnæringene, virksomheter som har måttet stenge ned pga. 
smitteverntiltak, virksomheter som av ulike grunner faller utenfor kompensasjonsordningene og 
virksomheter som er svært hardt rammet pga. covid- 19.  I tillegg bedrifter som etter 1. januar har 
tatt inn arbeidsledig ungdom.  
 
Nedenfor er det gitt en kort beskrivelse av hver søknad med bl.a. bransjekode og antall ansatte 
som er registrert i purehelp.no.  Kort vurdering er gitt under hver tabell.  

 

Søker nr 1 Joeriza Tagalogon  
Espeland/Joe’s gatekjøkken ENK 
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Næring Drift av gatekjøkken.  Kode: 56102 

Ansatte 6 

Arb.ledig ungdom Ja. En person 

 

Vurdering:  
I søknaden er det oppført ei tapt omsetning på kr 10.000 og ei merutgift på kr 2.000. I tillegg har 
bedriften tatt inn en arbeidstaker under 30 år med en merkostnad på kr 7.000. Firmaet er relativt 
lite berørt av korona-krisa og har derfor lite omsetningsfall. De har tatt inn en arbeidsledig 
ungdom. Det foreligger ikke tilleggsinformasjon. Firmaet søkte ikke kompensasjon i 2020. 

En foreslår en støtte til firmaet på kr 15.000. 

 

Søker nr 2 Trollheim AS 

Næring Varig tilrettelagt arbeid. Kode: 88994 

Ansatte 5 

 

Vurdering: 
Det er gitt egen tilleggsinformasjon til søknaden. I søknaden er det oppført tap av salg av kurs og 
opplæring i tillegg redusert salg av jobbfrukt. Totalt tap er på kr 2.053.256 i året 2019 vs 2020. 
Koronasituasjonen har rammet firmaet hardt.  

Det er imidlertid slik at hver kommune har fått overført midler til lokale virksomheter. Derfor er 
søknaden utenfor våre retningslinjer. I og med at Trollheim AS er registrert i Surnadal, vil det være 
Surnadal kommune som primært må ta stilling til en kompensasjon. Surnadal kommune er kjent 
med at Rindal kommune har fått oversendt søknad fra dem. En kjenner også til at firmaet har søkt 
Sunndal kommune, hvor de har noe virksomhet. Foreslår at søknaden avslås. 

 

Søker nr 3 iTrollheimen AS 

Næring Opplevelses-arrangements- og 
aktivitetsarrangørvirksomhet. Kode: 79903 

Ansatte 2 

 

Vurdering: 
Tilleggsinformasjon følger søknaden. I søknaden oppgir de ei tapt omsetning på kr 320.000 i 2021. 
I tillegg har de hatt ei utgift på kr 93.000 for å bøte på situasjonen.  

Firmaet er i ei prioritert næring og hatt en stor omsetningssvikt i første del av året 2021. 
iTrollheimen ble innvilga en kompensasjon på kr 60.000 i 2020 fra Rindal kommune. Foreslår at 
firmaet innvilges ei støtte på 25.000 i 2021. 

 

Søker nr 4 Rognskog Bil AS 
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Næring Vedlikehold og reperasjoner av motorvogner, 
unntatt motorsykler.  
Kode 45200 

Ansatte 6 

 

Vurdering: 
Egen tilleggsinformasjon følger søknaden. Rognskog Bil AS er blitt hardt ramma av pandemien. 
Firmaet oppgir at de har ei tapt omsetning på kr 2.000.000 i 2020. Ekstern støtte er gitt på  
kr 160.000 relatert til koronasituasjonen. Tapet relateres til leveringsproblemer som førte til lav 
effektivitet og sykmeldinger grunnet korona.  

Ut fra de kriterier som vurderes er firmaet svært hardt rammet pga. covid- 19. Firmaet søkte ikke 
kompensasjon for sitt tap i 2020. Foreslår at firmaet innvilges ei støtte på kr 50.000. 

 

 

Søker nr 5 Sunna Solpris AS 

Næring Fotografivirksomhet. Kode: 74200 

Ansatte 3 

 

Vurdering: 
Tilleggsinformasjon følger søknaden. Sunna Solpris AS opplyser at de har ei tapt omsetning på kr 
38.516. Dette gjelder avbestillinger og et tapt forespurt bestilling knyttet til avlyst arrangement. 
De hadde nylig starta opp med utleie av en bolig da pandemien kom til Norge. Derfor kan det 
være vanskelig å fastslå tap fram i tid pga. covid- 19.  
 
Firmaet vurderes som relativt lite berørt av korona-krisa og har lite omsetningsfall. Foreslår avslag. 

 

Søker nr 6 Inga Dalsegg ENK 

Næring Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen 
visuell kunst. Kode: 90031 

Ansatte Ingen 

 

Vurdering: 
Tilleggsinformasjon følger søknaden. Inga Dalsegg opplyser at hun har hatt et tap knyttet til 
korona-krisa på kr 476.762 og merutgifter på kr 88.985 i 2020 og 2021. 

I tilleggsinformasjonen opplyses det at alle utstillinger og messer har vært avlyst. Interne kurs 
avlyst og besøk uteblir. Omsetningen har vært lav. Hun har tatt grep ved å ta kurs for å forbedre 
egne digitale kurs og foredrag. I tillegg forbedre og bygge opp nettbutikken med salg av 
kunstprodukter da det har vært få kunder og ingen oppdrag. Dette har ført til merutgifter. 
 
Inga Dalsegg ENK ble innvilga en kompensasjon på kr 50.000 i 2020 fra Rindal kommune. 
Foreslår at firmaet innvilges et tilskudd på kr 20.000 fra denne ordningen. 
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Søker nr 7 A.Kvam AS 

Næring Produksjon av metallkonstruksjoner og deler. 
Kode: 25110 

Ansatte 10 

Arbeidsledig ungdom Ja. En person. 

 

Vurdering: 
De søker nå om støtte for inntak av en arbeidsledig ungdom.  
 
A. Kvam AS har tidligere fått innvilga kr 100.000 for kompensasjon for omsetningstap i 2020 fra 
Rindal kommune. Foreslår at firmaet innvilges kr 20.000 for inntak av arbeidsledig ungdom. 

 

Søker nr 8 Bakken Helse AS 

Næring Andre helsetjenester. Kode: 86909 

Ansatte 5 

 

Vurdering: 
Tilleggsinformasjon er vedlagt søknaden. Bakken Helse kan opplyse at de i perioden september 
2020 til og med april 2021 har tapte inntekter/ekstra kostnader på kr 902.200.  

Avd. klinikk: Det opplyses at det grovt regnet ei redusert omsetning pga. koronatiltak på (- - -)  
 
Avd. treningssenter: Strenge restriksjoner førte til færre besøk, gruppetimer ble avlyst. Mangel av 
salg av juleabonnement og påskeabonnement. I påska ble det oppfordret til at kun innbyggere i 
egen kommune kunne besøke senteret. 

Bakken Helse ble innvilga en kompensasjon på kr 30.000 i 2020 fra Rindal kommune. 
Foreslår at firmaet innvilges et tilskudd på kr 50.000. 

 

Søker nr 9 Rindal Næringsforum FLI 

Næring Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner 
ikke nevnt annet sted: Kode 94991 

Ansatte 1 

 

Vurdering: 
Rindal næringsforum søker om støtte til markedsføring av reiselivet, opplevelser og arrangement i 
Rindal sommeren 2021. 

Rindal næringsforum ble innvilga et tilskudd på kr 50.000 i 2020 for å utvide stillingen til daglig 
leder for å jobbe med utvikling av reiselivet i 2020.   
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Foreslår at Rindal Næringsforum innvilges et tilskudd på kr 20.000 for delfinansiering av 
kampanjen som har en totalkostnad på ca. kr 45.000. 

 

Søker nr 10 KM Service, Karsten Mauset ENK 

Næring Vaktmestertjenester. Kode 81101 

Ansatte 1 

 

Vurdering: 
Firmaet er relativt lite berørt av korona-krisa og har derav lite omsetningsfall. Kostnader og tap for 
2021 er oppført med kr 50.000. KM Service Karstein Mauset ENK ble innvilga en kompensasjon på 
kr 15.000 i 2020 fra Rindal kommune. 
 
Firmaet er lite berørt av covid- 19 i perioden september 2020 og fram til i dag og er ei næring som 
ikke er prioritert. Foreslår avslag. 

 

Søker nr 11 Bolme Pensjonat AS 

Næring Drift av hoteller, pensjonater og moteller med 
restaurant. Kode 55101 

Ansatte 6 

 

Vurdering: 
Tapte inntekter er satt opp med kr 400.000 i 2020 og kr 100.000 i 2021. Denne bransjen har vært 
rammet av strenge restriksjoner og er derfor en bransje som må prioriteres høyt ved en 
kompensasjonsordning. Bedriften har hatt store tap som følge av covid- 19. 

Bolme Pensjonat AS ble innvilga en koronamidler på kr 100.000 i 2020 fra Rindal kommune. 
Foreslår at firmaet innvilges et tilskudd på kr 80.000. 

 

Søker nr 12 3 Venner DA 

Næring Drift av restauranter og kafeer.  
Kode: 56101 

Ansatte 5 

 

Vurdering: 
Denne bransjen har vært rammet av strenge restriksjoner og er derfor en bransje som må 
prioriteres høyt ved en kompensasjonsordning. 3 Venner har blitt hardt rammet ved å måtte 
avlyse vanlige arrangement som pub og quiz-kvelder. I tillegg er de et DA, med de utfordringer det 
innebærer ved at deltakerne er personlig ansvarlige. 

3 Venner DA ble innvilga en kompensasjon på kr 40.000 i 2020 fra Rindal kommune. 
Foreslår at firmaet innvilges et tilskudd på kr 50.000 for 2021. 
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Søker nr 13 Saga Trollheimen Hotel AS 

Næring Drift av hoteller, pensjonater og moteller med 
restaurant. Kode 55101 

Ansatte 9 

Arbeidsledig ungdom Ja. En person 

 

Vurdering: 
Firmaet oppgir at de har kostnader/tap i 2020 på kr 100.594 og kr 150.031 i 2021 pluss ei 
merutgift på kr 50.000 til markedsføring. Denne bransjen har vært rammet av strenge 
restriksjoner og er derfor en bransje som må prioriteres høyt ved en kompensasjonsordning. 
Bedriften har vært igjennom nedstenginger og permitteringer. (- - -) Bedriften falt utenfor den 
statlige ordningen i 2020 pga. underskudd. 

Saga Trollheimen Hotel AS ble innvilga et tilskudd på kr 50.000 i 2020 fra Rindal kommune. 
Foreslår at firmaet innvilges et nytt tilskudd på kr 50.000 inkludert støtte for inntak av arbeidsledig 
ungdom. 

 

Søker nr 14 El-Watch AS 

Næring Annen faglig, vitenskapelig og teknisk 
virksomhet ikke nevnt annet sted.  
Kode 74909 

Ansatte 15 

 

Vurdering: 
Tilleggsinformasjon følger søknaden. Det er oppgitt et omsetningstap på 10.000.000. Det er ingen 
tvil om at bedriften er svært hardt ramma. (- - -) 

El-Watch har falt mellom «to stoler». De har ved flere anledninger ikke kunne søkt om eksterne 
støtteordninger (- - -) Fortsatt en som er permittert. 
 
El-Watch AS ble innvilga et tilskudd på kr 100.000 i 2020 fra Rindal kommune. 
Foreslår at firmaet innvilges et tilskudd på kr 80.000. 

 

Søker nr 15 Kooyman Eiendom AS 

Næring Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers. 
Kode: 68209 

Ansatte Ingen 
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Vurdering: 
Eiendomsselskapet har lettet på husleien til firmaet Rindal Bensin & Service AS (- - -). Kooyman 
Eiendom AS har tapt husleieinntekter på kr 147.500. Det kom en henvendelse fra Rindal Bensin & 
Service AS om kompensasjon, men vi mente at det er firmaet som har tapet som må henvende seg 
til oss. Derfor søker Kooyman Eiendom AS. Rindal Bensin & Service AS ble innvilga en 
kompensasjon på kr 60.000 i 2020.  
 
Kooyman Eiendom AS fikk innvilga støtte til oppgradering av drivstofftanker til drift av 
bensinstasjonen i 2020 fra Rindal kommune. Foreslår at firmaet innvilges et tilskudd på kr 30.000. 

 

Vedlegg 

Søknad om koronamidler 2021: 
Joeriza Tagalogon Espeland/ Joe's Gatekjøkken 
Søknad om koronamidler 2021: Trollheim AS 
Tilleggsinformasjon - Trollheim AS 
Søknad om kompensasjon 2021: ITrollheimen AS 
Tilleggsinformasjon - ITrollheimen AS 
Søknad om koronamidler 2021: Rognskog Bil AS 
Tilleggsinformasjon - Rognskog Bil AS 
Søknad om koronamidler 2021: Sunna Solpris AS 
Tilleggsinformasjon - Sunna Solpris AS 
Søknad om koronamidler 2021: Inga Dalsegg 
Tilleggsinformasjon - Inga Dalsegg 
Søknad om koronamidler 2021: A. Kvam AS 
Tilleggsinformasjon - A. Kvam AS 
Søknad om koronamidler 2021: Bakken Helse AS 
Tilleggsinformasjon - Bakken Helse AS 
Søknad om koronamidler 2021: Rindal Næringsforum 
Tilleggsinformasjon - Rindal Næringsforum 
Søknad om koronamidler 2021: KM Service Karstein Mauset 
Søknad om koronamidler: Bolme Pensjonat AS 
Søknad om koronamidler 2021: 3 Venner DA 
Tilleggsinformasjon - 3 Venner DA 
Søknad om koronamidler 2021: Saga Trollheimen Hotel AS 
Tilleggsinformasjon - Saga Trollheimen Hotel AS 
Søknad om koronamidler: El-watch AS 
Tilleggsinformasjon - El-watch AS 
Søknad om koronamidler 2021: Kooyman Eiendom AS 
Tilleggsinformasjon - Kooyman Eiendom AS 

 


