SuSu-programmet
Sunndal-Surnadal
– sammen for en døgnåpen region i vekst

Kartlegging av koronasituasjonen for
virksomheter i Sunndal og Surnadal
• Spørreundersøkelse blant bedrifter og virksomheter i Sunndal og
Surnadal gjennomført i uke 14 2020
• Mål: Å skaffe et kunnskapsgrunnlag om situasjonen i næringslivet
lokalt, for å kunne bidra med mulige tiltak i en krevende tid
• Undersøkelsen er et samarbeid i SuSu-regi, og er gjennomført i
samråd med Sunndal og Surnadal Næringsforening.
Takk til alle som har svart!
03.04.2020 / SuSu-administrasjonen v/Karin Halle, Surnadal kommune og Per Helge Malvik, SUNS

Validitet
Svarprosent Sunndal: 25%

Svarprosent Surnadal: 40%

Inkl aktører innen landbruk

Inkl aktører innen landbruk

• 60% av de som har svart er
aksjeselskap
• 40% er enkeltmannsforetak
og andre
organisasjonsformer
• 60% av medlemsbedriftene i
Sunndal Næringsforening
har svart

• 49% av de som har svart er
aksjeselskap
• 51% er enkeltmannsforetak
og andre
organisasjonsformer

= Et godt kunnskapsgrunnlag for vurdering og videre arbeid

Permitteringer – Oppsigelser
•
•
•
•
•
•

Sunndal 37% av bedriftene har gjennomført permitteringer + 4% innen kort tid
Surnadal 51% + 1% innen kort tid
Landet: 56% har gjennomført permitteringer + 19% innen kort tid*
Sunndal 1% av bedriftene har gjennomført oppsigelser + 2% har planer
Surnadal 2% + 1% om kort tid
Landet: 4% har gjennomført oppsigelser +15% har planer*

Antall arbeidsledige (permitterte og helt ledige) per 03.04.2020 (kilde NAV):
Sunndal 334 personer
Surnadal 319 personer
*Tall fra undersøkelse gjennomført i regi av NHO i uke 13, publisert 27.03.20

Permitteringer – fordelt på bransjer og kommuner
Sunndal:
Fordeling av bedriftene
som har gjennomført
permitteringer
• 22% reiseliv
• 20% varehandel
• 15% bygg – anlegg
• 43% andre

Surnadal:
Fordeling av bedriftene
som har gjennomført
permitteringer
• 14% bygg – anlegg
• 12% industri
• 11% reiseliv
• 11% varehandel
• 52% andre

Risiko for konkurs - Likviditetsmangel
• Sunndal: 24% av bedriftene mener det er reell risiko for konkurs
• Surnadal: 18%
• Landet: 32% mener det er risiko for konkurs*
• Sunndal: 24% av bedriftene mangler penger til betale regninger som
forfaller om kort tid
• Surnadal: 17%
• Landet: 32% av bedriftene mangler penger til å betale regninger*
*Tall fra undersøkelse gjennomført i regi av NHO i uke 13, publisert 27.03.20

Risiko for konkurs – fordelt på bransjer
Sunndal:
Fordeling av bedriftene som
opplever risiko for konkurs
• 24% reiseliv
• 17% varehandel
• 17% frisør, hudpleie, etc
• 42% andre bransjer

Surnadal:
Fordeling av bedriftene som
opplever risiko for konkurs
• 30% reiseliv
• 9% varehandel
• 61% andre bransjer

Tiltak fra stat, fylke og kommune for å hjelpe
(Hovedtendenser i svar, ikke bearbeidet: )
• Kontantstøtte / Dekning av tapte inntekter
• Slippe å betale offentlige avgifter
• Utvide og forlenge permisjonsregler
• Sette i gang utbyggingstiltak i offentlig regi
• Lette på tiltak - skape forutsigbarhet om når dette er over
• Åpne skole og barnehager
• Bekymring for at pakkene blir «brukt opp» før (større) bedrifter - som
klarer seg bra så langt - kommer med sine behov
*Spørsmålet: I prioritert rekkefølge - hvilke tiltak fra stat, fylkeskommune og kommune vil best
kunne hjelpe din bedrift?

Behov for flere tiltak fra regjeringen?
Sunndal
• Ja 32%
• Nei 15%
• Usikker 65%

Surnadal
• Ja 44%
• Nei 24%
• Usikker 32%

*Spørsmålet: Er det behov for flere tiltak fra regjeringen sin side for å forhindre permitteringer,
oppsigelser, konkurs o.l.?

Oppsummering Sunndal og Surnadal
• Krevende situasjon, men færre permitterte enn ellers i landet
• Flest permitterte i bedrifter innen reiseliv og varehandel
• Størst risiko for konkurs i bedrifter innen reiseliv og varehandel
• (Nesten) ingen oppsigelser i bedrifter i Sunndal og Surnadal
• Landet: 4% av bedriftene har gjennomført oppsigelser, mens 15% har planer

• Mange bedrifter vil benytte seg av tiltakspakker
• Nær 40% av bedriftene mener det er behov for flere tiltak

