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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 7/17 10.11.2017 

Eldrerådet 8/17 06.11.2017 

 

Kommuneplan for Sunndal  - arealdelen 
Innspill til kommuneplanens arealdel 

 
Rådmannens innstilling 
Sak om innspill til kommuneplanens arealdel legges fram til drøfting.  
 

Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 10.11.2017  
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne foreslår slik innspill til kommuneplanens 
arealdel: 

1. Nye boliger: Reguleringsfelt må også inneholde mulighet for bygging av boliger på en 
flate. 

2. Det må reguleres inn nye parkeringsfelt rundt helsetunet.  Det er heller ikke noen plasser 
merket med HC-parkering. 

3. Rådet er spesielt opptatt av at universell utforming / tilgjengelighet blir ivaretatt på alle 
deler av kommuneplanen. 

Det framsatte forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne avgir slik innspill til kommuneplanens arealdel: 

1. Nye boliger: Reguleringsfelt må også inneholde mulighet for bygging av boliger på en flate. 
2. Det må reguleres inn nye parkeringsfelt rundt helsetunet.  Det er heller ikke noen plasser 

merket med HC-parkering. 
3. Rådet er spesielt opptatt av at universell utforming / tilgjengelighet blir ivaretatt på alle 

deler av kommuneplanen. 
 
 

Behandling i Eldrerådet - 06.11.2017  
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Eldrerådet satte fram slik forslag til uttale: 
1. Behovsstyrt ringbussordning som kan benyttes ved handling og annet. 
2. Organisert opplegg for å benytte frivillige til vedlikehold av stier og friområder. (eks. 

samarbeidsavtale mellom pensjonistforbundet, fylkeskommunen og Molde kommune). 
3. Møteplasser utformes slik at de også kan brukes av eldre. 
4. Ved utbygging av boliger er det behov for gode og romslige fellesareal. 
5. Fellesskap gir trygghet. 
 
De framsatte forslagene ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
1. Behovsstyrt ringbussordning som kan benyttes ved handling og annet. 
2. Organisert opplegg for å benytte frivillige til vedlikehold av stier og friområder. (eks. 

samarbeidsavtale mellom pensjonistforbundet, fylkeskommunen og Molde kommune). 
3. Møteplasser utformes slik at de også kan brukes av eldre. 
4. Ved utbygging av boliger er det behov for gode og romslige fellesareal. 
5. Fellesskap gir trygghet. 
 

 
 
 
Vedlegg 

1 Tema og hjelpespørsmål i medvirkningsarbeidet 
 

Saksopplysninger 
Kommuneplanens arealdel består av et plankart med tilhørende bestemmelser og sier hvordan 
arealene i kommunen skal kunne brukes i årene framover. 
Kommuneplanens arealdel skal nå rulleres (revideres). 
Planen som nå skal revideres omfatter alle arealene i kommunen utenom Sunndalsøra sentrum. 
Ifølge vedtatt planprogram for dette arbeidet er aktuelle tema for denne revideringen bolig, 
infrastruktur, klima- og miljø, næring og barn og unge.  
Vedlagt ligger et skjema med utdyping av tema og hjelpespørsmål som dere kan bruke i arbeidet.  
Dere kan også komme med andre innspill som dere mener har betydning for bruken av arealene 
i kommunen. 
 

Vurdering 
For at alle i rådet skal kunne delta i arbeidet og komme med sine innspill foreslår vi at rådet tar 
dette opp på sitt eget møte og kommer med tilbakemelding fra det.  
 
 
Utskrift til: Plan-, miljø- og næringstjenesten v/saksbehandler for videre oppfølging. 
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Rett utskrift, 
13.11.2017 
 
Tove Røsdal 


