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Sunndal ungdomsråd 2017-2019 
Kommuneplan for Sunndal- arealdelen 

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

Behandling i Sunndal ungdomsråd - 24.11.2017  
Sunndal ungdomsråd drøftet temaene i kommuneplanens arealdel og vedtok følgende innspill: 
 

Sundal ungdomsråd avgir slik uttale til kommuneplanens arealdel: 

Hva slags bolig ønsker du og hvor? 
Det er litt vanskelig å se for seg boligsituasjonen i fremtiden slik som livet er her og nå.  
Sunndal oppleves som trygg, ikke en storby.  
For små barn- kan det være trygt å bo her.  
Eie eller leie?  
Ønsker å kjøpe hus. Leie er lite langsiktig.  
Det må være noe for alle. Både på utleie og leie-markedet.  
Mindre boenheter- både for de som er gamle og de som skal etablere seg for første gang.  
Boenheter med fellesareal kan være veldig bra for noen- og så kan det ikke passe for andre.  
 
Leie- mindre ansvar 
Eie- for mye ansvar 
Det må være mulighet for å komme seg inn på markedet.  

 
Infrastruktur? 

Kollektivtilbudet skal bli bedre for at jeg skal velge kollektivt.  
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Sykkelstier er ikke prioritert på morgenen av brøyterne i sentrum. Det gjør det krevende å sykle 
i vinterhalvåret. Ofte så skuffes det snø på fortauet/sykkelsti.  
Hva med å utvide gratistilbudet for alle som tar skolebuss? Slik det er nå betaler Holssand, 
Tredalen og ungdommer i sentrum.  
Skolevegen på Sande er ikke så trygg. Veldig mye privatbil, mange elever, skolebusser og 
syklister.  
Også mer fokus på trafikksikkerhet i skolen.  
Hva med enten: 

1. Steng av Skolevegen og Hagavegen fra 0730-0900 

evt 
2. Hva med enveiskjøring i samme strekning? Altså inn Hagavegen og ut igjen Skolevegen? 

Belysning for ungdommer som skal gå til skolebussen på Oppdøl 
Ålvundeid mangler gangvei fra butikken og ned til bussholdeplassen i «Modalan». Mangler også 
fotgjengerovergang. 
 
 

Klima og miljø 

Lys langs Drivaprommenaden 
Sunndal mangler badeplass. 
Sunndal oppleves stort sett trygt- i hvert fall oppleves det slik for ungdommens i SUR.  
Kan ungdommer få tilbud om «jobb»/strøjobb for å holde vedlike nærfriluftsområder? 
Nærmiljøet/boligfelt/gate må ta ansvar.  

 

Næring 

Vanskelig tema 
 

Barn og unge 

Gratis kulturtilbud for mindreårige asylsøkere 
Lite fritidsaktiviteter i Sunndal kommune. Savner boksing for eksempel. 
Få ut mer informasjon over hva som faktisk skjer i Sunndal.  
Vi når ikke ut til de vi trenger! 
Mer synlig! 
Biblioteket har dårlige åpningstider.  
I kretsene er vi helt avhengig av eneboligene for å treffes. Det er ingen arenaer hvor vi bare kan 
treffes. Før var det butikk på Grøa, da traff du alltid folk der.  
Dårlig med sitteplasser på Øratorget. Permanente sådan. Varme i benkene. Fjernvarme i 
benkene… Flere varmebenker og free Wi-fi på samme sted. Dette må også kretsene få.  
Alt for dårlig kollektivtransport for barn og unge. Enklere, oftere og billigere. 
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Vedlegg 

1 Hjelpespørsmål 

2 Forslag til spørreundersøkelse på nett 
 

Saksopplysninger 
Kommuneplanens arealdel består av et plankart med tilhørende bestemmelser og sier vordan 
arealene i kommunen skal kunne brukes i årene fremover.  
Kommunens arealdel skal nå rulleres. Det vil si at den skal oppdateres og justeres til dagens og 
fremtidens behov. Planen som SUR blir bedt om å uttale seg om handler om areal i kommunen 
utenfor Sunndalsøra sentrum.  
I følge vedtatt planprogram for dette arbeidet er aktuelle tema for denne revideringen bolig, 
infrastruktur, klima- og miljø, næring og barn og unge.  
Vedlagt i saken ligger et skjema med hjelpespørsmål dere kan bruke i arbeidet. Dere kan også 
komme med andre innspill som dere mener har betydning for brukeren av arealene i kommunen 
 

Vurdering 
For at alle i SUR skal kunne delta i arbeidet og komme med sine innspill, foreslår vi at rådet tar 
dette opp på sitt møte og kommer med tilbakemelding fra det. Her er det lurt at SUR velger en 
sekretær som skal skrive ned innspill og tanker som SUR har. Det er ikke sikkert SUR klarer å ta 
stilling til alle tema og det er helt greit. Vi fokuserer på tema som angår barn og unge i kommunen 
vår. Referatet videresendes til saksbehandler i plan- miljø og næringstjenesten for videre 
oppfølging. 
 
I saken ligger også forslag til en digital spørreundersøkelse for ungdommer i Sunndal kommune. 
Vi ber om at SUR går igjennom spørsmålene og kommer med tilbakemeldinger. Er det noen 
spørsmål som må bort? Er det spørsmål vi må forandre litt på? Kanskje har dere forslag til et helt 
nytt spørsmål som må inn? 
 
 
Utskrift til: Kultur v/saksbehandler for videre oppfølging. 
 
Rett utskrift, 
28.11.2017 
 
Tover Røsdal 
 


