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1. FORORD 
 

 

         
 

 

Det er med glede vi herved presenterer det overordnede styringsdokument for Sunndal 

kommune. Samfunnsdelen av kommuneplanen er først og fremst et dokument som beskriver 

utvikling og status i Sunndal kommune samt, i noen grad også, i Møre og Romsdal og i 

Norge. Dokumentet viser også hvilke utfordringer vi står overfor som lokal og regional 

utviklingsaktør, som tjenesteprodusent, og hvilke strategier Sunndal kommune vil ta i bruk for 

å møte disse utfordringene de kommende år.  

 

Som ordfører og rådmann gleder vi oss til å ta fatt på dette arbeidet. 

 

 

Sunndalsøra, august 2014 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ståle Refstie  Per Ove Dahl  

  ordfører rådmann 
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2. SAMMENDRAG 
 

Sunndal ligger vilt og vakker til mellom fjellområdene Dovrefjell-Sunndalsfjella og 

Trollheimen. Med sine 1 712 km² er Sunndal den største kommunen i Møre og Romsdal i 

utstrekning. I kommunesenteret Sunndalsøra bor om lag 4.000 av de ca. 7.200 innbyggerne, 

resten bor i grendene Gjøra, Grøa, Øksendal, Ålvundeid og Ålvundfjord. 

 

 

Vår visjon 

Sunndal kommune  

– kraftsenteret mellom fjord og fjell 
 

Oppbyggingen av industrikommunen Sunndal er tuftet 

på vannkraft fra Aurautbyggingen rundt 1913. Sunndal 

er fortsatt en kraftkommune som både produserer, 

foredler og forbruker mere kraft enn de fleste andre 

kommuner i landet.  

 

Og ellers har Sunndal en vill og vakker natur med høye 

fjell og fjordlandskap. Vår visjon speiler således både 

vår historie, vår særegne natur og vårt mål om å være et 

kraftsenter for folk og næringsliv i regionen. 

 

 

Våre mål 
1. En attraktiv og mangfoldig kommune med 7.400 innbyggere innen 2020 (+ 3 %) 

2. En robust kommune for fremtiden  

3. Et vekstkraftig og inkluderende næringsliv med 4.000 arbeidsplasser innen 2020 (+ 5 %) 

4. Effektiv og miljøvennlig energibruk 

5. God infrastruktur, bedre og tryggere veger 

6. Bærekraftig forvaltning av natur og verneområder 

7. God helse og livskvalitet for alle  

8. Sunn kommuneøkonomi - kompetent og attraktiv arbeidsplass  

9. En dyktig og effektiv beredskapsorganisasjon   

Målene er formulert med utgangspunkt i en vurdering av status og utfordringer innen disse 9 

områdene, gjengitt i kapitlene 4-12.  

 

Både mål, strategier og tiltak er gjengitt i sin helhet i handlingsdelen i planen (kap. 13).  

 

 

Rullering 
Kommuneplanens samfunnsdel skal rulleres hvert 4. år og handlingsdelen skal rulleres årlig. 

 

 

 

 

Foto: Anny Fjærli Hjetland 
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3. INNLEDNING 
 

Kommuneplanen for Sunndal kommune er en overordnet plan for samfunnsutviklingen i 

perioden 2014-2020. Dette er et styrings- og planleggingsdokumenter som legger rammene 

både for utviklingen av Sunndal som lokalsamfunn og for arealbruken i kommunen. Planen  

danner grunnlaget for alle andre langsiktige og kortsiktige planer i kommunen: økonomiplan, 

årsplan, sektorplaner, kommunedelplaner, reguleringsplaner etc. 

Kommuneplanen vedtas av kommunestyret og rulleres hvert 4. år, handlingsdelen hvert år. 

 

Planprosess 
 

Kommuneplanen bygger på vedtatt 

planstrategi og planprogram, begge  

vedtatt av kommunestyret i 2013.  

 

Planprogrammet definerte både tema og 

organisering, og arbeidet har vært 

gjennomført i samsvar med dette. 

 

 

 
Frokostmøte med Sunndal Næringsforening, 

februar 2014 

 

Arbeidet har vært ledet av ei bredt 

sammensatt prosjektgruppe med 

representanter fra politikere, kommunens 

administrasjon, næringsliv, frivilligheten, 

innflyttere, ansatte og ungdommen. I 

tillegg har det vært nedsatt arbeidsgrupper 

for ulike tema i planen, med medlemmer 

fra berørte faginstanser/interessenter.  

 

Informasjon og deltagelse for øvrig er søkt 

ivaretatt bl.a. gjennom aktivisering av  

elever ved Sunndal vidaregåande skole og 

lokalt næringsliv/Sunndal nærings-

forening. Det har også vært aktiv bruk av 

kommunens hjemmeside, facebook og 

lokale aviser. På den måten har man søkt å 

få en bredest mulig deltakelse i plan-

arbeidet med hovedfokus på tre områder: 

kommunestruktur, tilflytting og integrering 

samt næringsliv/arbeidsplasser.  

 

 

Tema 

 

 

Hovedansvarlig 

 

Andre involverte 

Befolkning - bosetting Prosjektgruppa Videregående skole, næringsliv m.fl 

 

Region– og 

kommunestruktur 

 

Prosjektgruppa 

Videregående, rådmannens ledergruppe, 

næringsliv, lokalaviser, innbyggere via 

bl.a. spørreundersøkelse på hjemmesiden 

Næringsliv Prosjektgruppa Lokalt næringsliv 

Samfunnssikkerhet         

og beredskap 

Egen  

temagruppe 

Kommunens kriseledelse, rådmannens 

ledergruppe og andre faginstanser 

Energi og klima  Prosjektgruppa Fagmiljø 

Samferdsel, infrastruktur Prosjektgruppa Fagmiljø 

Natur og verneområder Prosjektgruppa Fagmiljø 

Folkehelse, oppvekst Egen temagruppe  

Kommunen Personalsjef Adm.utvalget, rådmannens ledergruppe 
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Utviklingstrekk - føringer 
 

Møre og Romsdal fylkeskommune  
anbefaler at vi legger vekt på folk, næring 

og trivsel i den kommunale planleggingen. 

Og følgende gjennomgående perspektiv 

anbefales brukt: barn og unge, folkehelse, 

universell utforming, miljø og klima, 

likestilling og inkludering samt inter-

nasjonalisering (Fylkesplan 2013-2016). 

 

 
 

 

 

 
Fra sentrale myndigheter er det 

forventet at følgende tema tas opp i vår 

planlegging: 

-          befolkningsutvikling 

 klima og energi 

 by- og tettstedsutvikling 

 samferdsel og infrastruktur 

 verdiskaping og næringsliv 

 natur, kulturmiljø og landskap  

 helse, livskvalitet og oppvekstmiljø   

Møre og Romsdal fylke 

- befolkningsvekst – innvandring 

- vekst på kysten og rundt byene 

- vekst på Sunnmøre, nedgang på  

  Nordmøre 

- lav arbeidsledighet 

- industrifylke 

- eksportfylke 

- kvinneunderskudd 

Sunndal kommune 
 

- størst i Møre og Romsdal i areal - 1.712 km² 

- vill og vakker natur - 67 % er vernet etter naturvernloven 

- Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark med villrein som hovedverneformål 

- middels stor kommune i folketall - 7.200 innbyggere 

- Sunndalsøra et middels stort kommunesenter - 4.100 innbyggere 

- svak/moderat befolkningsnedgang de siste 10 år (- 2,7 %) 

- prognose om svak befolkningsvekst kommende 10 år (+ 2 %) 

-     Hydro Sunndal AS, Europas største aluminiumsverk med rundt 820 ansatte 

Nasjonale trender 

- befolkningsvekst – innvandring 

- sentralisering -  urbanisering  

- vekst i olje- og gassindustrien  

- politiske signal om endringer i  

  kommunestrukturen i Norge 

- klimaendringer 

- rasjonalisering – ny teknologi 

 



 

 

  8 
 

4. BEFOLKNINGSUTVIKLING 
 

Vårt mål  

EN ATTRAKTIV OG MANGFOLDIG KOMMUNE  

med 7.400 innbyggere innen 2020 (+ 3%)  

 
Våre strategier  

 arbeide med rekruttering, vertskap og integrering i kommunen og lokalsamfunn 

 utvikle et variert boligtilbud  

 styrke Sunndal vidaregåande skole 

 bygge omdømme og markedsføre Sunndal som bo- og arbeidssted 
 

 

Middels stor kommune. Sunndal hadde en voldsom vekst på 1950-tallet i forbindelse med 

etablering av aluminiumsindustri ved Årdal og Sunndal Verk, nå Hydro Aluminium. Folke-

tallet var på sitt høyeste i 1971 med rundt 8.300 innbyggere. Siden har kommunen hatt en 

svak nedgang i folketallet og hadde 7.171 innbyggere pr. 1. januar 2014. Årsaken er både 

fødselsunderskudd (flere døde enn fødte) og netto utflytting de siste år. 

 

Sju av ti bor sentralt. Av kommunens innbyggere bor 70 % i tettbygde strøk. Dette er om 

lag som fylkessnittet (69 %) og lavere enn landssnittet (79 %). Og det er vesentlig høyere enn 

i våre nabokommuner, eksempelvis Surnadal (43 %), Tingvoll (34 %) og Nesset (38 %). 

 

Stabil bosettingsstruktur. Rundt 4.100 (57 %) bor i kommunesenteret Sunndalsøra. Det er 

betydelig færre, både i antall og prosent, enn i 1970. For øvrig har bosettingsstrukturen vært  

relativt stabil de siste 10 målt i andel (%) bosatt i de ulike kretsene i kommunen.   

 

Hver femte har høyere utdanning. Av våre innbyggere over 16 år har 20 % høyere ut-

danning, lang eller kort (2012). Dette er lavere enn både fylkes- og landssnittet (24 % og 29 

%). Andelen med lang høyskoleutdanning er relativt høy; 4,0 %. Med unntak av byene er det 

kun 4 andre kommuner i fylket som har høyere andel med lang høyskoleutdanning enn oss. 

Flere kvinner enn menn har høyere utdanning; henholdsvis 22,2 % og 17,5 %.  Dette er en 

nasjonal trend og gjelder også i våre nabokommuner. 

 

Høy inn- og utflytting – færre fødte.  
Hvert år er det rundt 200 - 300 personer 

som flytter  inn og ut av kommunen. Blant  

innflytterne utgjør innvandrere fra andre 

land en stadig større gruppe: 27 % i 2002 

mot 54 % av alle innflytterne i 2012.   

 

Mellom 70 og 90 personer dør hvert år og 

det fødes mellom 50 og 90 barn. Fødsels- 

kullene har vært særlig lave de siste årene.    
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Sunndal er en flerkulturell kommune 
med et stort asylmottak og relativt høy  

andel bosatte innvandrere (inkl. norskfødte 

med innvandrerforeldre); 567 personer 

(7,9 % mot 14,1 % i Norge) pr. 1.1.2013. 

 

Blant disse hadde 31 % europeisk 

bakgrunn og 33 % afrikansk bakgrunn.  

De øvrige kom fra Tyrkia, Asia og 

Amerika. 

 

Prognose om svak befolkningsvekst 
Statistisk Sentralbyrå sin prognose (alternativ 

MMMM) tilsier stabilt folketall i Sunndal de nærmeste årene og så en svak vekst. Sammen-

lignet med 2013 er prognosen 7.344 innbyggere i 2020 (+ 1,9 %) og 7.430 innbyggere i 2025 

(+ 3,1 %). Prognosen baserer seg på høy innvandring fra utlandet også de kommende år. 

Erfaringer de siste år er en lavere befolkningsvekst enn SSBs prognose; i 2006 var det 

forventet  en vekst til 7.414 innbyggere i 2010 mens det faktiske tall ble 7.267. Og vi har 

heller ikke nådd det målet vi satte oss i 2006 om 8.000 innbyggere innen 2015.                       

Å innfri dagens prognose om for en befolkningsvekst på 1,9 % i 2020 blir således en 

utfordring i planperioden.  

 

Strategier for befolkningsvekst er først og fremst å øke tilflyttinga og bremse utflyttinga fra 

kommunen. Markedsføring og gode «velkommen-til-Sunndal-tiltak» vil her stå sentralt. 

Rundt 60 % av all flytting er videreflytting innen 3 år. Strategier for inkludering av innflytt-

erne er således særs viktig. I tillegg til arbeid, barnehageplass etc. vil et variert botilbud være 

viktig for tilflyttere til kommunen: tomt, leilighet, hus etc.. For noen vil tilgang til midlertidig 

bolig (utleiebolig) kunne være viktig i en etableringsfase i en ny kommune. Når man flytter til 

en ny kommune er det primært den enkeltes eget ansvar å finne seg til rette. Kommunens 

oppgave er å legge forholdene til rette med bl.a. informasjon og bistand etter behov. Andre 

viktige aktører er arbeidsgiver og frivillige lag og organisasjoner. Og i siste instans er det 

innbyggerne som nabo, kollega osv. som inkluderer våre innflyttere og får de til å trives.        

 

Prognose om flere barn - færre ungdommer – flere eldre. Av endringer i ulike 

aldersgrupper fram mot 2017 er prognosen en gledelig vekst i antall barn 0-5 år (+ 129), mens 

det en nedgang i aldersgruppene mellom 6 og 19 år. Blant de i yrkesaktiv alder er det vekst i 

aldersgruppen 45-66 år de kommende år. Blant de eldre er vekst størst blant de yngre eldre 

(67-79 år) og blant de eldste eldre (90 år +).  

 

Lavere fødselstall og endringene i aldersgruppen 6 – 15 år er en utvikling vi har sett komme. 

Arbeidet med en omstrukturering av barnehage- og skolestrukturen i kommunen ble startet 

opp i 2012. Å sluttføre dette arbeidet blir en sentral oppgave i planperioden.  

 

At vi har en videregående skole i kommunen er særdeles viktig både i forhold til tilflytting og 

tilbakeflytting av kommunens egne ungdommer. Det blir således en stor utfordring å takle 

nedgangen i aldersgruppen 16-19 år med tanke på å opprettholde aktiviteten ved Sunndal 

vidaregåande skole skolen både hva angår linjevalg og etterutdanningstilbud.   



 

 

  10 
 

5. REGION- OG KOMMUNESTRUKTUR 
 

Vårt mål 

EN ROBUST KOMMUNE FOR FREMTIDEN                           
 

Våre strategier 

 være åpen og jobbe strategisk i forhold til  kommunestrukturreformen 

 fremme et levende lokaldemokrati 

 styrke Sunndalsøra som knutepunkt og regionsenter 

 videreutvikle Sunndalsøra som et urbant sentrum 

 

Stor kommune i utstrekning. Med et areal på 1.712 km² er Sunndal den største 

kommunen i fylket. Mot øst grenser Sunndal mot Oppdal kommune i Sør-Trøndelag og i sør 

grenser vi til Lesja kommune i Oppland fylke. Dette gir oss en sentral plassering i Midt-Norge 

med en reiseavstand på rundt 11 mil fra Sunndalsøra til Kristiansund, 9 mil til Molde, 7 mil til 

Oppdal og 19 mil til Trondheim. Oppdal har togforbindelse til resten av landet, og alle de 3 

forannevnte byene har flyplass. Dette gjør at avstandene fra Sunndal til resten av landet, og 

verden, ikke er så stor.  

 

Med 7.171 innbyggere er vi en middels stor kommune i folketall. Blant fylkets 36 kom-

muner er det kun 10 kommuner, samt Ålesund, Molde og Kristiansund, som har høyere folke-

tall enn oss. Mens 23 kommuner har lavere folketall, deriblant våre naboer Nesset (3.001 inn-

byggere), Tingvoll (3.064) og Surnadal (5.954). 
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Vekst langs kysten og rundt byene. I perioden 2003-2013 har det vært befolknings-

nedgang i 16 kommuner og vekst i 20 kommuner i fylket. Hovedtrekket er vekst i ytre strøk 

og rundt byene Ålesund, Molde og Kristiansund, mens Nordmøre og indre strøk har 

befolkningsnedgang. Sunndal er blant kommunene med svak/ moderat nedgang (0,0 – 4,9 %). 

Det samme gjelder Surnadal og Tingvoll, mens Nesset har hatt en sterk nedgang (- 5,0 % >). 

En sentral utfordring for oss er hvordan indre deler av Møre og Romsdal kan ta del i veksten 

vi ser langs kysten.  

 

Regionsenteret Sunndalsøra. Rundt 4.100 personer (57% av alle innbyggere) bor på 

Sunndalsøra. Sunndalsøra er relativt tettbygd og har et bymessig preg. Vi er et senter for 

regionen når det gjelder arbeidsplasser med netto innpendling. Sunndal er også et 

handelssentrum med høy omsetning i detaljvarehandelen. Av andre regionsenter-funksjoner 

har Sunndal bl.a. videregående skole og i 2012 ble Sunndal Distriktsmedisinske Senter 

etablert med polikliniske tilbud til folk i 

regionen i regi av Møre og Romsdal 

helseforetak: røntgen, ortopedi, hørselskontroll 

og blodtapping.  Å styrke disse tilbudene og 

skape flere region-senterfunksjoner blir sentrale 

utfordringer i planperioden.     

 

4.100 personer bor på Sunndalsøra. Dette er 

betydelig flere enn i kommunesentrene blant 

våre naboer; rundt 2.300 bor på Skei i Surnadal 

og rundt 1.000 bor i kommunesentrene i Nesset 

og i Tingvoll. Det er likevel et sentralt spørsmål 

om kommunen og Sunndalsøra er stort nok til å 

kunne tiltrekke seg næringsliv og yngre, velutdannede personer. Disse orienterer seg i stadig 

større grad mot byene. 

 

Ny kommunestruktur. Det er stor ulikhet i landets 428 kommuner, slik det også er i Møre 

og Romsdal fra rundt 1.000 innbyggere i Stordal kommune til 45.000 i Ålesund. Det har 

skjedd store endringer siden dagens kommunestruktur ble lagt for 50 år siden. Bedre infra-

struktur gjør at vi lever våre liv i et stadig større geografisk område; næringslivet legger lite 

vekt på kommunegrenser, og kommunene samarbeider mye; bare i Møre og Romsdal finns 

det mer enn 250 ulike interkommunale samarbeid på ulike områder fra renovasjon til 

barnevern. Sunndal deltar i 39 slike samarbeid. Målet med disse samarbeidene er kostnads-

effektivitet og større fagmiljø. Utfordringen er styring og kontroll, særlig med samarbeidene 

som er organisert som aksjeselskap og interkommunale selskap. Det er nå politisk enighet om 

en kommunereform med færre og mer robuste kommuner som skal få flere oppgaver, mer 

ansvar, mer makt og myndighet og færre interkommunale samarbeid. Kriteriene for de nye 

kommunene blir avklart i løpet av 2014. Selv om mye ikke er avklart ennå, må Sunndal 

allerede nå velge strategi i denne saken; a) beholde dagens kommunegrenser b) søke sammen-

slåing med en eller flere av våre nærmeste nabokommuner eller c) søke sammenslåing med 

alle kommunene på Nordmøre med Kristiansund som regionsenter. Sistnevnte strategi vil bety 

en meget stor kommune med lang avstand fra oss til kommunesenteret, med de utfordringer 

dette vil skape. Alternativ b) om å invitere nabokommunene til debatt og vurdering av 

kommunesammenslåing på indre del av fylket vurderes å være den beste strategien for 

Sunndal kommune. Både i størrelse (innbyggertall og areal) og arbeidsplassdekning vurderes 

dette som et realistisk og godt alternativ også i et demokratiperspektiv. 

Åpning av Sunndal Distriktsmedisinske senter 25.april 

2012. Foto: Sigrun Rødset 



 

 

 

6. VERDISKAPING OG NÆRINGSLIV 
 

Vårt mål 

ET VEKSTKRAFTIG OG INKLUDERENDE NÆRINGSLIV   

med 4.000 arbeidsplasser innen 2020 (+ 5 %) 
 

Våre strategier 

 samarbeide med lokalt næringsliv for å sikre eksisterende og utvikle nye arbeidsplasser 

 stimulere og tilrettelegge for nyetableringer og vekst i nye bedrifter 

 samarbeide regionalt for å styrke næringslivets utviklingsmuligheter og regionen som 

arbeidsmarked 

 stimulere til helhetlig entreprenørskapsarbeid med utgangspunkt i lokale fortrinn  

 

Variasjon i antall arbeidsplasser - høy arbeidsplassdekning – lav arbeidsledighet 
I perioden 2002 – 2007 var det vekst i antall 

arbeidsplasser i Sunndal, høyest i 2007 med 

over 4.000 arbeidsplasser, se figur til høyre.  

Pr. 4.kvartal 2012 var 3.813 sysselsatt i 

Sunndal. Tross vekst de siste år blir vårt   mål i 

forrige kommuneplan om 4.500 arbeidsplasser 

innen 2015 trolig ikke nådd.  

 

 

Arbeidsplassdekningen sier noe om forholdet mellom antall arbeidsplasser og antall 

arbeidstakere (100 = balanse). I 2012 var det 6 kommuner i fylket som hadde 

arbeidsplassoverskudd: Ulstein (126), Molde (124), Ålesund (114), Stordal (103), Volda 

(102) og Sunndal (108). Snittet i fylket var på 96.  

 

 
   

 

Flere arbeidsplasser enn arbeidstakere gir høy innpendling. Pr. 4. kvartal 2012 var det totalt 

731 som pendlet inn til Sunndal. Dette utgjør 19 % av alle sysselsatte. Størst innpendling er 

det fra Nesset (185), Surnadal (114) og Tingvoll (108). 13 % av kommunens innbyggere   
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(444 personer) pendlet ut av kommunen, de fleste til Molde (64), Surnadal (25) og Nesset 

(24).    Arbeidsledigheten er lav; rundt 1,7 % i Sunndal og 2 % i fylket (september 2013). 

Lokalt næringsliv er med andre ord avhengig av innpendling.  Trenden er at folk i større grad 

bor og jobber i ulike kommuner. Reiseavstander (maks 45 min hver vei) står da sentralt. Gode 

og trygge veier samt ferjefri vei mellom Sunndal og Surnadal vil gi våre innbyggere større 

muligheter for valg av arbeidsplass. 

 

Industrikommune. Den største næringen i Sunndal er industri med 28 % av alle sysselsatte 

pr. 4. kvartal 2012. Dette er betydelig høyere enn både fylkes- og landssnittet (17 % og 9 %). 

Hydro Aluminium Sunndal AS er Europas største aluminiumsverk og kommunens hjørne-

steinsbedrift med rundt 820 ansatte. Etter veksten i perioden 2000 - 2007 har det vært et 

bortfall av flere hundre industriarbeidsplasser de siste årene. Utviklingen ved Hydro er viktig 

for sysselsettinga framover både på kort og lang sikt. Høsten 2013 ga Hydro signaler om 

videre satsing på aluminiumsverk i Norge. Dette er særs positivt for Sunndal og for våre 

nabokommuner og gir et godt grunnlag for arbeidet med næringsutvikling framover.  

 

Sunndal er en relativt stor landbrukskommune. Jordbruket består av produksjon av potet, 

korn, melk og kjøtt. 75 % av fylkets potetproduksjonen foregår her, og Sunndal ligger på 3. 

plass i fylket når det gjelder kornproduksjon. Sauenæringa er under press på grunn av rovdyr.  

Innen skogbruket er det i snitt hogd 6.500 m3 skog pr. år. Gjennomsnittlig størrelse på 

skogeiendommene er 600 daa og det er størst i Møre og Romsdal. Kommunens landbruksplan 

2014 – 2017 gir en beskrivelse av status og utfordringer samt definerer mål og tiltak for 

landbruksnæringen i Sunndal i planperioden. 
 

Handel og reiseliv. Sunndal er en av 7 kommuner i fylket som har en høyere omsetning i 

detaljhandelen pr. innbygger enn landssnittet. Nye butikketableringer i sentrum tilsier fortsatt 

vekst. Med sin ville og vakre natur har Sunndal fantastiske muligheter for friluftsliv. Dette har 

stor verdi for bolyst, trivsel og folkehelse.  Vår flotte natur gir også store muligheter for 

reiseliv og naturbasert næringsutvikling.            

 

Næringsutvikling. Sunndal kommune bruker store ressurser på næringsutvikling årlig. 

Kommunens oppgave er å legge til rette for næringsareal og infrastruktur. Sunndal Nærings-

selskap (SUNS) er kommunens virkemiddelapparat for næringsutvikling og en viktig 

samarbeidsarena mellom kommunen og lokalt næringsliv. De har ledet et omstillingsarbeid 

hvor den samla sysselsettinga har snudd fra nedgang til vekst de senere år, flere lokale 

bedrifter har hatt en positiv utvikling og blitt mindre avhengig av Hydro (jmf. evaluering 

gjennomført av Oxford Research). Det er også startet opp et nytt strategisk samarbeid om 

næringsutvikling mellom Sunndal og Surnadal kommune for perioden 2014 - 2017. Et av 

hovedmålene er å etablere en bedriftskultur der vekst i egen bedrift bidrar til vekst i regionen. 

Flere bedrifter har gått sammen om en felles satsing mot olje- og gassnæringa ved kysten. 

Støtte til etablerere er en viktig del av SUNS arbeid. Målt i etablererfrekvens og vekst i antall 

foretak har kommunen gått fra å være svak til middels, og på nivå med sammenlignbare 

kommuner. Dette er en gledelig utvikling. Støtte til etablerere er viktig også framover.  

 

Allsidighet – rekruttering. Sysselsettingsgraden og utdanningsnivået er i dag høyt blant 

både kvinner og menn. Å legge til rette for et allsidig næringsliv med attraktive jobber til to 

blir en utfordring i planperioden. Integrering av innvandrere i næringslivet vil også være 

viktig for å sikre vekst og nok arbeidskraft i årene som kommer.  
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7. KLIMA OG ENERGI 
 

Vårt mål 

EFFEKTIV OG MILJØVENNLIG ENERGIBRUK 
 

Våre strategier 

 legge til rette før videre utbygging av vannkraft  

 være ledende i utvikling og bruk av fjernvarme og fornybar energi 

 motivere til lavere energibruk i kommunen 

 

 

Effektiv ressursutnyttelse en del av vårt globale ansvar. Det er en økende bevissthet 

knyttet til klimaproblemene med global oppvarming og er en sentral problemstilling også for 

Sunndal kommune. Framtidig energibehov kan dekkes på ulike måter, enten via fornybare 

energikilder (vannkraft, vindkraft, bioenergi, solenergi og saltkraft) eller ved hjelp av fossile 

brensler (kull, olje og gass). Bruk av fossilt brensel med utslipp av klimagasser, har på sikt 

store miljømessige konsekvenser. Ved behov for mer energi, er utbygging av vannkraft mer 

riktig når det gjelder klimagass. Sunndal kommune har som mål å ha en mest mulig effektiv 

utnyttelse av energiressursene. 

 

Kraftkrevende aluminiumproduksjon. 
Hydro Aluminium Sunndal har verdens mest 

moderne, energieffektive og miljøvennlige 

aluminiumsproduksjon. Hydro bruker ca. 5,5 

TWh elektrisk energi pr. år ved full 

produksjon, noe som utgjør rundt 50 % av 

strøm-forbruket i Møre og Romsdal.    

 

Når det gjelder klimagasser bidrar også 

industrien til utslipp. Utslipp fra Hydro 

Sunndal gjør at Sunndal er på 9. plass i 

landet. Sett i et globalt perspektiv er det bedre 

at aluminiums-produksjonen skjer i Sunndal, i nærheten av vannkraftproduksjon, enn i andre 

land. I utslipps-sammenheng er aluminium et ”grønt metall”; aluminium er et lettmetall som 

minsker energi-bruken i transportsektoren, det har høg gjenbruksgrad og gjenbruken krever 

lite energi. Det er viktig å få forståelse for, både nasjonalt og internasjonalt, at aluminium bør 

produseres i land med overskudd av fornybar energi og ikke med (forurensende) kullkraft som 

det gjøres i mange andre land. Hydro Sunndal produserer også med svært lave utslipp av 

andre gasser og stoffer. Hydro må sikres energi til konkurransedyktig pris.  

 

Vannkraftproduksjon. Sunndal er en av de store kraftkommunene i landet. Her produseres 

det årlig ca. 2,7 TWh vannkraft, noe som utgjør 2,2 % av landets vannkraftproduksjon. Samlet 

elektrisitetsforbruk i Sunndal, unntatt Hydro, er på 110 GWh (0,1 TWh).   

 

I vår kommune er det i en tiårsperiode bygd ut rundt 60 GWh/år kapasitet i mini- og små-

kraftverk. Det kan i Sunndal bygges 200 GWh/år kapasitet i småkraftverk. Kommunen følger 

retningslinjer for saksbehandling som fastsettes av NVE. Kommunen er høringspart i 

konsesjonssaker, og har en betydelig innvirkning på resultatet. Det er viktig at vassdrag og 
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bekker som har stor naturverdi ikke blir utbygd. Kommunestyret er klart positiv til vannkraft-

utbygging og vedtok i 2013 at det skal legges til rette for en videre utbygging. Statkraft 

utreder muligheten til en modernisering av Aura kraftverk. 

 

Kraftlinjenett. Sunndal er med Aura og 

Viklandet transformatorstasjoner et 

knutepunkt for overføring av elektrisk kraft 

i Midt-Norge. En ny forsterket kraftlinje fra 

Klæbu til Aura er under planlegging, og 

antas ferdig utbygd i 2018. Sentralnettet 

med knutepunktet på Sunndalsøra gir høg 

leveringssikkerhet og gode muligheter til 

næringsutvikling i vår region. 

 

Statnett sin regionsentral Midt ligger på 

Sunndalsøra. Sentralen har systemansvaret 

for sentralnettet mellom Bodø og 

Sognefjorden. Innenfor dette området er det en befolkning på knapt 1 million og en betydelig 

del av kraftintensiv industri i landet. For kommunen og regionen er det viktig at Statnett sin 

sentral på Sunndalsøra utvikles videre, både for beredskap, arbeidsplasser og 

kompetanseutvikling.  

 

Godt utbygd fjernvarme. Sunndal Energi KF sitt fjernvarmeanlegg, som er basert på 

overskuddsvarme fra Hydro, gir energi til oppvarming. Store deler av Sunndalsøra er nå 

utbygd med fjernvarmeledninger og det er en tilknytningsplikt for nye bygninger.  I 2013 

leverte Sunndal Energi 22 GWh. En videre utbygging av fjernvarmenettet har et potensial på 

ytterligere 30-40 GWh/år som kan nyttes til oppvarming av bygninger og til 

næringsvirksomhet. Dette er et satsingsområde i planperioden. 

 

Lav kommunalt energibruk. Sunndal kommune er i front når det gjelder enøk-tiltak og 

har blant annet SD-anlegg (sentralt driftsstyringsanlegg) i nesten alle kommunale bygg. SD-

anlegget styrer energiforbruket og reduserer forbruket vesentlig. Energi- og klimaplan ble 

vedtatt i 2009 og revideres i løpet av 2014. I 2010 ble det opprettet et kommunalt energi- og 

klimafond på kr. 2 mill. som skal støtte tiltak som øker produksjonen av fornybar energi, 

minsker energibruken, binder klimagasser eller minsker klimagassutslippene i kommunen.   
 

Transport. Mobilt energibruk fra kjøretøyer i Sunndal står for rundt halvparten av Sunndals 

samlede energibruk, halvparten igjen av dette skjer ved bruk av personbiler.  Kollektivtrafikk 

utenom skoleskyss har begrenset omfang  
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8. SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR 
 

Vårt mål 

GOD INFRASTRUKTUR, BEDRE OG TRYGGERE VEGER 
 

Våre strategier 

 transportmuligheter for alle 

 videreutvikle Sunndalsøra som trafikknutepunkt 

 være pådriver for å få ferjefri veg mellom Sunndal og Surnadal 

 videreutvikle Sunndal som sykkelkommune 

 legge til rette for godstransport på sjø 

 

 

Sunndalsøra som trafikknutepunkt. Sunndalsøra har vært et naturlig trafikknutepunkt på 

aksen Ålesund – Molde – Trondheim og aksen Kristiansund – Oppdal. Ny tunnel i Oppdøls-

stranda, som snart åpnes, er et viktig rassikringsprosjekt og har stor betydning for hele 

regionen.  

Ferjefri forbindelse på Indre Nordmøre vil være viktig 

for den videre utvikling av trafikknutepunktet 

Sunndalsøra. Dette er igjen avhengig av hva som skjer 

med investeringer på det overordnede vegnettet, og 

finansieringen er en stor utfordring. Det er likevel 

viktig at planlegging og endelig valg av løsning ikke 

blir hindret på grunn av manglende statlig finansiering. 

Alternativer med start på Ålvundfossen er mest aktuelt. 

Inntil ferjefri forbindelse er realisert, bør antall 

ferjeturer pr døgn økes.  

Det skal arbeides med å etablere en døgnhvileplass for 

tungtransport på Sunndalsøra, noe som vil styrke 

Sunndalsøra som trafikknutepunkt.    

 

Kommunen som pådriver for vegprosjekter. Nasjonal transportplan (NTP) setter klare 

økonomiske begrensinger for hvilke vegprosjekter som kan gjennomføres, og vegvesenet og 

fylkeskommunen har planleggings- og finansieringsansvar for riks- og fylkesveger. 

Kommunen har på tross av dette hatt og vil fortsatt ha en rolle som pådriver, blant annet 

gjennom å ta på seg planleggingsoppgaver.  

 

Mangelfullt vegvedlikehold. Statens vegvesen har vedlikeholdsansvaret for riks- og 

fylkesvegnettet. Vegvedlikeholdet er ikke godt nok. En annen utfordring er at deler av 

tungtransport-bilparken som ferdes på veiene ikke er tilpasset nordiske vinterforhold. Dette 

fører til store utfordringer langs vegene i Sunndal de verste vinterdagene.   

 

Standarden på riksveg 70 er ikke tilfredsstillende. Dette gjelder både i Ålvundfjord 

(Furuneset - Ålvundfossen), brua over Driva på Elverhøy, kryssområder på Fale, 

stigningsforhold i Snøvassmelan, kryss på Gjøra, stigningsforhold i Gråurda og rasoverbygg 

på Flatvad og Gjøra hvor fri høgde er for lav. I sentrum av Sunndalsøra er det nødvendig med 

en oppgradering og bedre kryssløsninger (miljøgateprosjekt).  Den dårligste strekningen 

mellom Kristiansund og Oppdal er fra Tingvoll til Meisingset.  

Åpning av tunellarbeid i Oppdølsstranda 

september 2011. Foto: Sigrun Rødset 
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Fylkesveger. Vegforbindelsen mellom Sunndal og Surnadal er ikke tilfredsstillende, først 

og fremst på grunn av avhengighet av ferje. Dette setter begrensinger for en god utvikling av 

bo- og arbeidsregionen på Indre Nordmøre.    
 

Fylkesveg 62 fra Sunndalsøra til Molde har for det meste en akseptabel standard, men med tre 

unntak: Driva bru, Meisalstranda og Tjellekleiva. Finansiering av ny Driva bru er i orden og 

planlegges ferdigstilt i 2015/2016. Reguleringsplan for nytt kryss fv. 62/fv. 312/Sunndal 

Næringspark er godkjent.  

 

Kommunale veger er i god stand, men i en stor kommune som Sunndal krever det 

ordinære vedlikeholdet store ressurser, spesielt til dekkevedlikehold. Bæreevnen på deler av 

vegnettet er ikke tilfredsstillende. Kommunale gater og veger har en samlet lengde på 150 km. 

   

Samordnet transportplanlegging. Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 

transportplanlegging vektlegger miljøvennlige og helhetlige transportløsninger på tvers av 

kommunegrenser. Tilrettelegging for sykkel, gående og bevegelseshemmede samt satsing på 

kollektivtrafikk står her sentralt. I Sunndal er regional kollektivtransport begrenset. Buss-

forbindelse til jernbane på Oppdal og flyplass i Molde er ikke tilfredsstillende. I vår kommune 

synes befolkningsgrunnlaget å være for lite til å få til en god lokal kollektivtrafikk. 

Lokaltransport er begrenset til skolebusser.  

 

Det er et godt utbygd gang- og sykkelvegnett i 
Sunndal. Å bruke sykkel er positivt både for folkehelsa 

og for klimaet. Sunndal har ambisjoner om å bli Norges 

sykkelkommune. Å motivere til bruk av sykkel og 

fortsatt satsing på gang- og sykkelvegnettet vil her være 

viktig. Eksempelvis blir det bygd gang- og sykkelvei på 

strekningen Leikvoll - Åram i 2014 - 2015. Videre er 

det noe som mangler for å få til et sammenhengende 

nett på Sunndalsøra og gang- og vegnett er ikke helt 

tilfreds-stillende når det gjelder universell utforming. 

Videre utbygging av gang- og sykkelveger i kretsen er 

også viktig i planperioden. Dette vil være sentrale 

element i det kommende arbeidet med 

kommuneplanens arealdel. 

 

Sjøtransport. Kai-kapasiteten og lagerplass er for dårlig ved Hammarkaia. Hydro sin kai har 

også noen begrensninger.  En utvidelse av verkskaia i samarbeid med Hydro er aktuelt og kan 

være til nytte for næringslivet. Det kan vurderes å utvide verkskaia i begge retninger.  

 

Full bredbåndsdekning. Sunndal er i Norgestoppen når det gjelder bredbåndutbygging 

med 99 % dekning i hele kommunen. Dette er spesielt i en kommune som er så stor i 

utstrekning og en har utfordrende natur med fjord og høye fjell.  

 

Kommunal vannforsyning og avløpsnett med god kvalitet. Det meste av vann- og 

avløpsanleggene er kommunale og kvaliteten er god. Nytt behandlingsanlegg for 

vannforsyningen i området Sunndalsøra – Grøa er under planlegging. 

  

Sykkeldag for store og små i Sunndal, mai 2013. 

Foto: Sigrun Rødset 
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9. NATUR OG VERNEOMRÅDER 
 

Vårt mål 

BÆREKRAFTIG FORVALTNING AV NATUR OG VERNEOMRÅDER 
 

Våre strategier 

 bærekraftig forvaltning og markedsføring av verneområdene i Sunndal  

 reetablere Driva som laks- og sjøørretelv 

 

Fjord og fjell. Sunndal er fylkets største kommune i areal med 1712 km². Det aller meste av 

kommunen (98 %) er høyfjell og annen utmark. Arealfordelingen i kommunen framgår av 

figuren til høyre.  

 

Villrein og store verneområder. Om lag 2/3 av kommunens areal er vernet av Staten etter 

naturvern-loven og 1/3 av Dovrefjell–Sunndalsfjella 

nasjonalpark ligger i Sunndal. Villrein er 

hovedverneformålet for verneområdene på Dovrefjell 

og Sunndal er en av de viktigste villreinkommunene i 

Norge.  Det meste av fjellheimen sør for Sunndalen er 

også vernet. Det samme gjelder landskapsvern-

områdene Trollheimen og Innerdalen.  

Gjennom representasjon i Dovrefjell nasjonalparkstyre 

og verneområdestyret for Trollheimen, er kommunen 

indirekte representert i forvaltningen av områdene.   

Forvaltningen er sterkt regelstyrt og handlingsrommet 

begrenset. Men uansett er kommunens strategi å ha en 

aktiv rolle i forvaltningen av våre verneområder.  

Likeledes er det vår utfordring å aktivt markedsføre og 

bruke verneområdene som den attraksjonen de er, 

innenfor rammen av verneformålene. Å balansere 

mellom bruks- og verneinteresser er en stor utfordring 

og må basere seg på et solid kunnskapsgrunnlag, som 

eksempelvis rapporten «Horisont Snøhetta» fra 2013 

(NINA Temahefte 51). 

 

Sunndal er en nasjonalparkkommune og medlem av Rådet for nasjonalparkkommuner. 

Rådets strategi er å utvikle statusen som nasjonalparkkommune til en felles merkevare – 

rammebetingelser for forvaltning er ikke tema her. Kommunen har sluttet seg til dette.   

Sunndal Nasjonalparksenter er en del av stiftelsen iNasjonalparker, og gir en smakebit på 

natur- og friluftskvalitetene i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark i form av utstillinger, 

filmer og annet materiell. Nasjonalparksenteret har også en viktig rolle som turistinformasjon 

i sommersesongen.   

 

Kulturlandskap. Mye av naturen og landskapet i Sunndal representerer lang historie og 

tradisjoner. Kommunen har både nasjonalt og lokalt viktig kulturlandskap, områder der det er 

gjort registreringer og funnet arealer med stort biologisk mangfold.  
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«Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal» 

er utpekt som et av 22 utvalgte kulturlandskap 

i Norge som skal gis en særskilt skjøtsel og 

forvaltning. At det stadig blir færre gårdsbruk 

i aktiv drift og nedgang i dyreholdet er en 

utfordring for skjøtsel av kulturlandskapet. 

Kommunen mottar årlig, etter søknad, midler 

til spesielle miljøtiltak i jordbrukets kultur-

landskap (SMIL). Kommunens landbruksplan 

2014-2017 beskriver tiltak for å ta vare på 

kulturlandskapet sin funksjon for bo-setting, 

landbruksdrift, næringsutvikling og 

rekreasjon. En kulturminneplan er også under utarbeidelse. Potensialet for uregistrerte 

kulturminner også under vann i Sunndal kommune anses å være til stede. Slike skal også 

inngå i planen, jmf. Kulturminneloven. Kulturminneplan vil være et viktig verktøy for en 

samlet oversikt over og forvaltning av kulturminnene i Sunndal. Vår natur- og kulturarv er 

også viktige miljø- og identitetsfaktorer i lokalsamfunnet. 

 

Verdifull natur. Andelen verneområder sier noe om verdien av Sunndalsnaturen. Også 

utenfor verneområdene finner vi viktig natur som kommunen har et selvstendig ansvar for å 

ivareta.  Eksempelvis har vi bratte løvskogslier, der hogst i større omfang er vanskelig, verdier 

som i mange flatere deler av landet er forsvunnet gjennom bl.a. treslagsskifte. Gjennom 

naturtype-kartlegging, som inngår som en del av grunnlaget for kommuneplanen, har vi et 

grunnlag for dette. Kartleggingen av naturtyper i Sunndal er likevel mangelfull og bør 

suppleres og resultatene av eksisterende og eventuell ny kartlegging må fortsatt være et viktig 

grunnlag for arealplanlegging og –utnytting. Deler av Håsøran og arealer ved utløpet av Usma 

er verdifulle elveoslandskap. 

 

Fjord-, elv- og fjellvannsfiske er viktig for reiselivsnæringen og kommunens egne 

innbyggere. Elvene i kommunen, spesielt Driva, har siden siste istid vært rike på laks og 

sjøørret og viktig matkilde for befolkningen langs elvene.  I de siste 150 år har de gitt 

grunnlag for sportsfiske og et til tider blomstrende reiseliv. Da lakseparasitten Gyrodactylus 

salaris ble introdusert med utsatt lakseyngel sist på 1970-tallet, ble elvene forringet. Kjemisk 

behandling av Driva-regionen (Driva, Litledalselva, 

Usma og Batnfjordselva) er under oppstarting, 

finansiert over statsbudsjettet. Betydelige statlige 

investeringer forventes de nærmeste år, og dette er et 

krevende prosjekt for elveeiere, reiselivsbedrifter og 

hele lokalsamfunnet.  

Interkommunal sjøarealplan for Nordmøre er under 

utarbeidelse og det forventes at planen vil gi bedre 

styring av oppdretts-næringen og andre sjøbaserte 

næringer.  

 

Jakt. Forvaltningsplan for hjortevilt i Sunndal ble vedtatt i 2011. Hoved- utfordringen er å få 

redusert og stabilisert bestanden av hjort på et lavere nivå enn i dag. Elgbestanden har alltid 

vert relativt liten, men har de senere årene lokalt forårsaket en del skade på furuforyngelsen. 

Rådyrbestanden svinger på grunn av klima og antall rovdyr. Reinbestanden har de senere 

årene vært i god balanse og tilpassa beite, men det er noe bekymring for at uttaket er for lavt. 

Småviltbestandene varierer ganske mye fra år til år.  

Fiske i Driva.  

Foto: Svein Haugen 

Kulturlandskap i Øvre Sunndal - Jenstad sett fra Svøu. 

Foto: Marit Hjellmo 
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10. FOLKEHELSE, LIVSKVALITET OG 

OPPVEKSTMILØ 
 

Vårt mål 

GOD HELSE OG LIVSKVALITET FOR ALLE  
 

Våre strategier 

 ha folkehelse som tema i all kommunal planlegging, forvaltning og tjenesteyting 

 fremme universell utforming 

 gode boliger og bomiljø for alle 

 skape gode oppvekstmiljø for barn og unge 

 legge til rette for en trygg, aktiv og verdig alderdom   

 kultur gir helse og livskvalitet 

 samarbeide med lokale lag og organisasjoner 

 

Helse i alt vi gjør. Ny folkehelselov understreker folkehelse som sentralt i all planlegging 

og i alle tjenester i kommunen. Dette omfatter flere forhold som sunne livs-vaner, 

inkludering, trygghet, trivsel, aktivitetstilbud 

o.l. Fra og med 2014 er folkehelse - både i 

forhold til brukere og ansatte - et 

obligatorisk tema i stabenes og tjenestene 

sine årsplaner.  

 
I 2013 startet Sunndal kommune opp 

Frisklivsbølgen med fokus på kosthold og 

trening. Hele Sunndal er nå inkludert i  

prosjektet som gjennomføres i samarbeid 

med bedriftshelsetjenesten Stamina og TV2. 

Pr. i dag er det over 50 lag i kommunen, 

skoler og næringsliv som deltar i ulike trenings- og turaktiviteter sammen. Videreføring av 

Frisklivsbølgen blir sentralt framover.  

  

Andre nye helsetilbud som må videreføres er bl.a. Sunndal Distriktsmedisinske senter, 

Frisklivssentral og selvhjelpsgrupper (som er et lavterskeltilbud for forebygging av 

livsstilsykdommer) for personer med sammensatte helseutfordringer (overvekt, diabetes, 

psykiatri, funksjonshemmede etc.). Vi har også gode helsetilbud til barn og unge som må 

videreføres i planperioden, som helsestasjon og skolehelsetilbud ved skolene, deriblant også 

helsestasjon for ungdom ved Sunndal vidaregåande skole 2 dager i uka, samt helsetjeneste 

ved Sunndal asylmottak. 

 

Kosthold i skoler og barnehager, samt sunn kantinemat på arbeidsplassene er det ønskelig å se 

nærmere på. For å få flest mulig til å være i fysisk aktivitet er det viktig at de fysiske 

forholdene legges til rette for det. I tillegg til et bredt tilbud innen organisert idrett er det 

viktig med tilgang til lekeplasser, idretts- og friluftsområder for alle, uavhengig av 

funksjonsnivå.  

 

Gode oppvekstmiljø. Kommunen har 7 barnehager, inkludert barnehage ved Sunndal 
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asylmottak. Det er full barnehagedekning og alle plassene er kommunale. Sunndal har 5 

barneskoler og 1 ungdomsskole. Skolene har gjennomgående god standard både på bygg og 

uteområder. Det er et mål å få mobbefrie barnehager og skoler. Det arbeides aktivt med det 

psykososiale miljøet i skolene for å forebygge mobbing og sikre et godt læringsmiljø. 

Mobbing i 10. klasse har i en periode vært mer utbredt enn landssnittet, men Elev-

undersøkelsen 2013 viser en klar positiv utvikling. Ungdommens kommunestyre har 

underskrevet «Manifest mot mobbing».  
 

Våren 2014 skal undersøkelsen «Ungdata» gjennomføres blant alle elevene ved ungdoms-

skolen og videregående skole. Her kartlegges de unges opplevelse av hjem, skole, egen helse, 

fysisk aktivitet, fritidstilbud, mobbing etc.. Resultatene herfra må analyseres og følges opp.  

 

Tidlig tverrfaglig innsats er et satsingsområde i Sunndal kommune. Både barnehagene, 

skolene, barnevernet, helsestasjon og skolehelsetjenesten ser en økning i antallet barn med 

utfordringer knyttet til psykisk helse. Det er nødvendig med tidlig, tverrfaglig innsats for å 

avdekke og følge opp dette. Ulike tverrfaglige prosjekt planlegges oppstartet i planperioden.  

 

Aktiv hverdag for alle. Innbyggere som av ulike årsaker ikke er i arbeid eller har noe 

annet fast å gå til, står i fare for å bli isolert og falle ut av samfunnet. For disse er det viktig å 

få til faste møteplasser. Videreutvikling av lavterskel-tilbudet «Aktiv hverdag» vil være et 

viktig bidrag på veien mot arbeid og aktivitet for personer som av ulike årsaker har falt ut av 

utdanning eller arbeid. 

 

Livskvalitet for eldre. 
Befolkningsutviklingen i kommunen viser en 

økning i antall eldre, særlig de eldste. Vi har en 

godt utbygd pleie- og omsorgstjeneste både når 

det gjelder sykehjemsplasser (21 %  av alle over 

80 år), korttidsplasser samt institusjonsplasser 

og dagtilbud for demente. Vi har mange 

omsorgsboliger og flere er under bygging. Og vi 

har gode hjemmetjenester, helsetilbud innen 

rus, psykisk helse og habilitering.  

Kultur gir helse. Sunndal er en stor 

kulturkommune målt i kroner og tilbud: kino, kulturhus med kino, bibliotek, mange 

idrettsanlegg, ungdomssenter, kulturskole (hvor 31 % av elevene i grunnskolen deltar) m.m. 

Kultur står også sentralt i eldreomsorgen med egne kulturkontakter blant de ansatte som 

legger opp et årlig kulturprogram for de eldre. Gode kulturopplevelser har en verdi i seg selv. 

I tillegg er kultur helsefremmende, både fysisk og psykisk, det skaper identitet og tilhørighet, 

trivsel og livskvalitet.  Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner er av stor viktighet og 

blir prioritert. 
 

Helsetilstanden i befolkningen. Våre helseutfordringer er som landet for øvrig med blant 

annet inaktivitet, overvekt og økning av livsstilsykdommer. Kommunene er pålagt å utarbeide 

en oversikt over helsetilstanden i befolkningen, noe som blir en sentral oppgave i 

planperioden. Å følge med utviklingen over tid blir her spennende og kan blant annet avdekke 

om våre tiltak som eksempelvis Frisklivsbølgen, Frisklivssentral etc. har positiv effekt på 

helsetilstanden i befolkningen.  

Gjærra Parken er en kulturfestival i helsetunparken for 

brukere og pårørende av pleie- og omsorgstjenester.  
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11. KOMMUNEN SOM ORGANISASJON 
 

Vårt mål 

SUNN KOMMUNEØKONOMI - KOMPETENT OG ATTRAKTIV 

ARBEIDSPLASS    
 

Våre strategier 

 sunn kommuneøkonomi med mål om et netto driftsresultat på 3 % 

 utarbeide en fremtidsrettet arbeidsgiverpolitikk   

 

Kommunen er ansvarlig for å gi offentlige velferdstjenester til innbyggerne, sikre demokratiet 

og drive lokal samfunnsutvikling. 

 

God kommuneøkonomi. Sunndal har eiendomsskatt og er en kraftkommune.  

Høye inntekter gjør at kommunen kan ha et 

bedre tjenestetilbud enn mange andre. I 2012 var 

brutto driftsutgifter kr. 92.962,- pr. innbygger, 

noe som er høyere enn både landssnittet og andre 

sammenlignbare kommuner (kommunegruppe 

12). Mange nye investeringer er gjort de siste år. 

Dette har økt lånegjelda betydelig og den ligger 

nå over landssnittet. Kommunens målsetting er et 

netto driftsresultat på 3 %, slik nasjonale 

myndigheter anbefaler. Dette har vi oppnådd de 

senere år og vil også være en sentral målsetting i 

planperioden.  

 

Gode kommunale velferdstjenester. Sunndal har gjennomgående et godt tjenestetilbud 

innen alle sektorer og for alle aldersgrupper. Kostra-tall viser større ressursbruk og høyere 

dekningsgrader enn i mange andre kommuner. Innslaget av private tilbud er lavt i Sunndal. 

Eksempelvis er alle barnehageplasser kommunale og flesteparten av idrettsanlegg i sentrum 

driftes av kommunen og ikke av frivillige lag og organisasjoner som mange andre steder. 

Gjennomførte bruker-undersøkelser viser også at brukerne stort sett er fornøyd med 

kommunens tjenester, og påpekte forbedringspunkt tas på alvor av ledere og ansatte. Å 

opprettholde kommunale tjenester av god kvalitet blir en sentral utfordring i fremtiden. 

Velutdannede og kompetente brukere som kjenner sine rettigheter vil utfordre oss på mange 

måter, deriblant også vår bruk av IKT i dialogen med innbyggerne. Også innen helse og 

omsorg er bruk av ny velferdsteknologi også en utfordring.  

 

Innbyggertallet har gått ned senere år, alderssammensetningen endres og vil gjøre det også i 

fremtiden. Dette påvirker våre inntekter og må også få konsekvenser for våre økonomiske 

prioriteringer. Ressursbruken mellom de ulike tjenestene må tilpasses endringene blant våre 

innbyggere.  

 

Interkommunalt samarbeid. Interkommunalt samarbeid er utbredt i kommune-

Norge. I Møre og Romsdal er det 255 slike samarbeid og Sunndal deltar i 39 ulike samarbeid. 

Eksempelvis er alle kommunene på Nordmøre med i et IKT- og et innkjøpssamarbeid og 



 

 

 23 

Sunndal samarbeider med Nesset og Tingvoll om barnevern og PPT (pedagogisk-psykologisk 

tjeneste), for å nevne noen. Målet med disse samarbeidene er kostnadseffektivitet og større 

fagmiljø. Utfordringen er styring og kontroll særlig med de samarbeidene som er organisert 

som aksjeselskap og interkommunale selskap. Det er politisk enighet om færre og mer robuste 

kommuner i Norge. Kommunestrukturdebatten vil stå sentralt i planperioden. Parallelt med 

dette er Sunndal positiv til og vil delta aktivt i samarbeid med andre kommuner.   

 

Kommunen som organisasjon og 

arbeidsgiver. Sunndal kommune har 822 

ansatte fordelt på 710 årsverk.   

Kommunen er organisert med 3 staber, 

servicekontor og 10 tjenester.  Pleie- og 

omsorgstjenesten er den største av 

tjenestene med rundt 300 ansatte.    

Rundt 80 % av kommunens ansatte er 

kvinner og omlag 60 % jobber deltid. 

Organisasjonsstrukturen må til enhver tid 

være tilpasset de omgivelser som 

kommunen «lever» i og en gjennomgang 

av kommunens administrative organisering 

planlegges gjennomført i planperioden. 

 

Kommunen er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø og gjennomfører bl.a. egne arbeids-

miljøundersøkelser hvert 3. år for å kartlegge de ansattes opplever av eget arbeidsmiljø.  

I 2013 satte Sunndal kommune fokus på 

kosthold og trening gjennom folkehelse- 

prosjektet Frisklivsbølgen for alle ansatte 

(og innbyggere). Målet med dette er bedre 

helse, trivsel og livskvalitet og kanskje 

også redusert sykefravær. Denne 

folkehelse-satsingen fortsetter i 

planperioden.

 

 

Kommunens verdier respekt, omsorg og ansvar bør vies større oppmerksomhet i 

planperioden. Samarbeid blir også sentralt i framtiden; samarbeid både mellom avdelinger, 

tjenester, staber, ledelse og ansatte, mellom kommuner, mellom kommune og frivillige lag og 

organisasjoner. Dette søkes innbakt i kommunens verdiplattform.  

 

Rekruttering og kompetanse. Sunndal er en kompetansebedrift med høyt utdanningsnivå 

og mange fagområder: lærere, førskolelærere, ingeniører, sykepleiere, helsefagarbeidere, 

kokk, fysioterapeuter, sosionomer, økonomer etc. Av disse er det utfordringer knyttet til 

rekruttering av bl.a. sykepleiere. En økende andel eldre i befolkningen og et høyt aktivitets-

nivå i privat sektor gir økt konkurranse om arbeidskraften. For å være en framtidsrettet og 

attraktiv arbeidsgiver skal det utarbeide en egen lokal arbeidsgiverstrategi for Sunndal 

kommune i planperioden. Her skal fremtidens utfordringer analyseres og strategier for å 

rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere konkretiseres. Likestilling, innovasjon og 

fornyelse, bl.a. i bruk av ny teknologi, oppgaveløsning, organisasjon og ledelse, vil også være 

sentrale tema i en fremtidsrettet arbeidsgiverpolitikk.  

Frisklivsbølgen på kveldstur på Litjkalken høsten 2013.  

Foto: Frode Nerland 
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12. SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 
 

Vårt mål 

EN DYKTIG OG EFFEKTIV BEREDSKAPSORGANISASJON  

 

Våre strategier 
 ha tilfredsstillende planverk for beredskap (ROS-analyser og beredskapsplaner) 

 utvikle en dyktig beredskapsorganisasjon 

 

 

Sunndal kommune er ansvarlig for samfunnssikkerhet og beredskap lokalt, jmf. 

Sivilbeskyttelsesloven med forskrift. Lovkravet skal sikre at kommunene er godt forberedt og 

kan håndtere situasjoner når katastrofer, alvorlige ulykker og svikt i samfunnsviktige 

funksjoner skjer, så som ekstremvær, strømbrudd, terror, alvorlig bilulykker, brann etc..  

 

Vi er pålagt å ha et eget planverk for beredskap bestående av risiko- og sårbarhets-

analyser (ROS-analyser) og beredskapsplaner. Sunndal kommune har ROS-analyser for noen 

sektorer (bl.a. vannverk og brann), men vi mangler en helhetlig ROS-analyse med de største 

og alvorligeste hendelsene som kan skje i Sunndal.  

 

Arbeidet med å utarbeide en ROS-analyse for flom 

og ras i Sunndal ble startet opp i 2012 og 

planlegges sluttført 2015. NVEs reviderte 

flomsonekart fra 2013 vil være et viktig 

verktøy/hjelpemiddel i dette arbeidet. Videre må 

risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for 

arealbruken i kommunen utredes i planperioden. Og 

så må en vurdering av risiko- og sårbarhetsforhold 

inngå som et fast element i konsekvens-

utredningene for nye utbyggingsområder.  

 

Av beredskapsplaner har vi både en overordnet beredskapsplan og beredskapsplaner for de 

ulike sektorene (brann, vannverk, helse- og sosialberedskapsplan, smittevernplan etc..).  

 

Sunndal har en godt fungerende beredskapsorganisasjon som har bred erfaring med ulike 

hendelser og da i særdeleshet flom og ras (stein- og snøras) og stengte veier. 

Beredskapsorganisasjonen består av en kriseledelse, et beredskapssekretariat og en 

omsorgsberedskapsgruppe. 

Sunndal har tatt i bruk det nasjonale krisestøtteverktøyet CIM, som er et effektivt verktøy 

for beredskapsorganisasjonen når en uønsket hendelse oppstår: registrering, innkalling, gi 

arbeidsoppdrag, rapportere etc.. 

 

Informasjon til innbyggere og de som blir berørt er særlig viktig når uønskede 

hendelser oppstår. Kommunen har erfart at kommunens hjemmeside og Facebook er effektive 

informasjonskanaler i slike situasjoner. I tillegg har vi telefonsvarslingssystemet Varsling24 

(innkjøpt i 2013) som er særdeles nyttig ved varsling av innbyggere i et gitt geografisk 

område, f.eks. bygd, vei eller bygning. 

Snøras over riksveg 70 i Oppdølstranda i mars 2010 
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Sunndal er godt stilt når det gjelder kompetanse, utstyr og samarbeid med andre. 

Vi har blant annet et godt samarbeid med våre nabokommuner (brannbiler, ambulanser etc), 

NVE, fylkesmannen og vi er medlem av NUIA (Nordmøre Interkommunale utvalg mot akutt 

forurensing). Videre har vi et godt samarbeid med lokale innsatsorganisasjoner som Sunndal 

Røde Kors, Norske redningshunder, Industrivernet på Hydro Sunndal og FIG-gruppa i 

Sunndal (Sivilforsvarets freds-innsatsgruppe). Dette er døgnbemannede organisasjoner med 

vaktmannskaper med høy kompetanse og tilgang til ulike ressurser/utstyr som trengs i 

beredskapssammenheng. Ikke mange kommuner har så mye utstyr og mannskap tilgjengelig 

innen egne kommunegrenser   som vi. Videre har Sunndal lokalt energiverk (Sunndal Energi 

KF), egen legevaktordning, ambulansestasjon, lokalt lensmannskontor og jordmor bosatt i 

kommunen. Og vi har små-flyplass og gode havnefasiliteter. Kommunen samarbeider også 

godt med de store, lokale entreprenørene som har utstyr som ofte trengs krisesituasjoner: 

lastebiler, gravemaskin etc.      

 

Utfordrende natur og beliggenhet. Med sin ville og vakre natur med fjell, fjord og elver 

er Sunndal særlig eksponert for flom, stein- og snøras og kraftig vind. Kommunesenteret 

Sunndalsøra ligger innerst i en fjord med tre innfartsårer fra henholdsvis Oppdal, Kristiansund 

og Molde. Alle disse innfartsårene er rasutsatte. Erfaringer viser at det kan oppstå situasjoner 

der deler av kommunen er isolert fra resten. Det bør vurderes å etablere en struktur med 

kontaktsteder (bygg)/kontaktpersoner i de ulike kretsene som kan aktiviseres i 

krisesituasjoner. Der kan eksempelvis en VHF-radio stasjoneres, mobilt strømaggregat 

installeres, utdeling av vann o.l. avhengig av hva situasjonen krever.      

 

Global oppvarming gir økte klimautfordringer både nasjonalt, regionalt og lokalt, først og 

fremst i form av mer ekstremvær. I tillegg til ras og flom er stengte veier, bortfall av strøm og 

telefonnett mulige konsekvenser av 

ekstremvær. Telenettet er sårbart ved 

ekstrem-vær. Dette skaper problemer med 

kommunikasjon generelt, og for nødetatene 

spesielt (brann, lege og politi). I planperioden 

blir det viktig å implementere det nye 

nasjonale nødnettet for nødetatene. 

Investeringskostnadene er her minimale, 

utfordringen lokalt blir opplæring, god 

planlegging og noen driftskostnader. Når 

telenettet er nede har kommunen en satellitt-

telefon og rundt 30 VHF-radioer som kan 

benyttes som kommunikasjonskanaler. 

 

 

 

  

Flom på Holsand 
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13. HANDLINGSDEL 

  
 

Mål 1. En attraktiv og mangfoldig kommune med 7.400 innbyggere  

            innen 2020 (+ 3%)  

Våre strategier Slik gjør vi det 
 

 arbeide med 

rekruttering, vertskap 

og integrering i 

kommunen og 

lokalsamfunn 

 utvikle et variert 

boligtilbud  

 styrke Sunndal    
      vidaregåande skole 
 

 bygge omdømme og  

      markedsføre Sunndal  

      som bo- og arbeids-   
      sted 

 

 

 delta i Bolyst-programmet «Sjekk Nordmøre – med fokus 

på vertskap og rekruttering» 

 utarbeide en helhetlig boligpolitikk for et variert 

boligtilbud: tomter, leiligheter, hus og utleieboliger   

 fortsette satsingen på kvalitet i barnehage og skole  

 samarbeide med næringsliv og nabokommuner om å 

styrke tilbudet ved Sunndal vidaregåande skole 

 arbeide for flere læreplasser 

 bygge gode relasjoner og kontakt med ungdommen  

 organisere informasjonsarbeidet i kommunen og utarbeide  

      en helhetlig informasjonsstrategi 

 utarbeide en strategi for hvordan kulturarven kan bli en  
      ressurs for samfunnsutviklingen 

 fortsette arbeid med å være aktiv og synlig med  
      informasjon på nett og i ulike sosiale medier  

 

 

 

Mål 2. En robust kommune for fremtiden  

Våre strategier Slik gjør vi det 

 

 være åpen og jobbe 

strategisk i forhold til  

kommunestruktur-

reformen 

 fremme et levende 

lokaldemokrati 

 styrke Sunndalsøra 

som knutepunkt og 

regionsenter 
 

 videreutvikle 

Sunndalsøra som et 

urbant sentrum 
 

 

 invitere våre nabokommuner til debatt og vurdering av 

kommunesammenslåing på indre del av fylket 

 fremme bred folkelig deltakelse i kommunale prosesser 

 hegne om kommunens evne til å løse store velferds-

oppgaver, samt bidra til vekst og samfunnsutvikling  

 arbeide for å utvide tilbudet ved Sunndal 

distriktsmedisinske senter 

 utarbeide en strategi for å styrke Sunndalsøra som 

regionsenter 

 arbeide for å videreutvikle utdanningstilbudet for begge 

kjønn ved Sunndal vidaregåande skole 

 legge til rette for å videreutvikle Sunndalsøra som 

handelssenter  

 støtte kultur- og fritidsaktiviteter med regionalt appell 

(festivaler, fotballcup, hundeutstilling etc..) 
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Mål 3. Et vekstkraftig og inkluderende næringsliv   

            med 4.000 arbeidsplasser innen 2020 (+ 5 %)               

Våre strategier Slik gjør vi det 

 

 samarbeide med 

lokalt næringsliv for å 

sikre eksisterende og 

utvikle nye 

arbeidsplasser 
 

 stimulere og 

tilrettelegge for 

nyetableringer og 

vekst i nye bedrifter 
 

 samarbeide regionalt 

for å styrke 

næringslivets 

utviklingsmuligheter 

og regionen som 

arbeidsmarked 
 

 stimulere til helhetlig 

entrepenørskapsarbeid 

med utgangspunkt i 

lokale fortrinn  

 

 styrke næringsfondet ut over dags nivå på ca. 3 mill fra 

kommunens konsesjonskraftinntekter  

 videreføre det gode samarbeidet med lokalt næringsliv 

gjennom Sunndal Næringsselskap (SUNS) 

 gjennom SUNS tilby 

- rådgiving og økonomisk støtte til gode     

  utviklingsprosjekter i bedrifter 

      - etablererveiledning av høy kvalitet 

      - videreutvikle Aura Næringshage og Sunndal  

        Næringseiendom som redskap for næringsutvikling   

      - initiere og ta aktivt del i regionale nærings-  

        utviklingstiltak til beste for Sunndal, herunder det  

        strategiske næringssamarbeidet med Surnadal 

 videreutvikle Aura Næringshage som redskap for 

næringsutvikling i Sunndal og i regionen 

 bidra til etablering og utvikling av ny samlokalisering og 

nytt nettverkfor kreativ næring: Aura Kulturhage 

 legge til rette for videreutvikling av Hydro Aluminium 

Sunndal 

 legge til rette for videreutvikling av Statkraft, Statnett og 

Nofima 

 effektiv tilrettelegging av næringsareal og infrastruktur  

 
 

 

 

Mål 4.  Effektiv og miljøvennlig energibruk 

Våre strategier Slik gjør vi det 

 

 legge til rette før 

videre utbygging av  

vannkraft  

 være ledende i 

utvikling og bruk av 

fjernvarme og 

fornybar energi 

 motivere til lavere 

energibruk  

 

 

 bistå private utbyggere og bedrifter til   

- modernisering av eksisterende vannkraftanlegg 

- videre utbygging av vannkraft  

 effektivt energiforbruk med SD-anlegg (sentral 

driftsstyrings-anlegg) i kommunale anlegg 

 energieffektivisering gjennom EPC-kontrakter  

 evaluere kommunens energi- og klimafond (som gir støtte 

til ulike enøktiltak blant private)   
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Mål 5. God infrastruktur, bedre og tryggere veier 

Våre strategier Slik gjør vi det 
 

 transportmuligheter 

for alle 

 videreutvikle 

Sunndalsøra som 

trafikknutepunkt 

 være pådriver for å få 

ferjefri veg mellom 

Sunndal og Surnadal 

 videreutvikle Sunndal 

som sykkelkommune 

 legge til rette for 

godstransport på sjø 

 

 

 etablere flere stoppknutepunkt på Sunndalsøra, deriblant 

døgnhvileplass for tungtransport 

 være pådriver for trasevalg for ferjefri veg på indre 

Nordmøre    
 

 fullføre et sammenhengende gang- og sykkelveinett med 

universell utforming på Sunndalsøra 

 videre utbygging av gang- og sykkelvegnett i kretsene  

 

 arbeide for utvidelse av Hydro-kaia 

 være pådriver for oppgradering av Rv 70 og fv. 62 

 universell utforming av alle bygg og uteområder   

 

 

 

 

 

Mål 6. Bærekraftig forvaltning av natur og verneområder 

Våre strategier Slik gjør vi det 
 

 bærekraftig 

forvaltning og 

markedsføring av 

verneområdene i 

Sunndal  

 

 reetablere Driva som 

laks- og sjøørretelv 

 

 

 aktiv lokal deltakelse i forvaltning av verneområdene 

 legge til rette for bærekraftig bruk av verneområdene til 

rekreasjon og reiseliv (turstier o.l.) 

 legge til rette for utvikling av reiseliv og naturbasert 

næringsutvikling  

 bidra til å opprettholde beitebruken i utmark 

 samarbeide med fylkesmannen om bekjempelse av gyro i 

Driva-regionen 

 delta i arbeidet med å utarbeide en interkommunal 

sjøarealplan for Nordmøre 
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Mål 7.  God helse og livskvalitet for alle  

Våre strategier Slik gjør vi det 
 

 ha folkehelse med 

som tema i all kom-

munal planlegging, 

forvaltning og 

tjenesteyting 

 fremme universell 

utforming 

 gode boliger og gode 

bomiljø for alle 

 skape gode 

oppvekstmiljø for 

barn og unge   

 legge til rette for en 

trygg, aktiv og verdig 

alderdom 

 kultur gir helse og 

livskvalitet 

 samarbeide med 

lokale lag og 

organisasjoner 

 

 

 legge til rette for friluftsliv, sykling, idrett, lek og  

avkobling for alle (universell utforming) 

 utarbeide en oversikt over helsetilstanden til befolkningen  

 videreføre Frisklivsbølgen i hele Sunndal  

 videreutvikle tilbud i Frisklivssentralen  

 økt fokus på forbyggende arbeid innen rus og psykiatri 

 jobbe for bedre koordinering av tiltak for personer med 

lidelser som krysser ulike fagområder 

 videreutvikle tilbudet «Aktiv Hverdag» 

 god oppfølging av eldre for å sikre trygghet og 

selvstendighet 

 arbeide aktivt med egenmestring og hverdags-

rehabilitering innen hjemmebasert omsorg 

 videreføre satsingen på kulturtilbud for eldre  

 utvikle "Tidlig tverrfaglig innsats" overfor barn og unge 

med ekstra behov for oppfølging 

 fokus på sunn mat i barnehager, skoler, arbeidsplasser, 

helseinstitusjoner og for eldre som bor hjemme 

 fokus på allsidige kultur- og fritidstilbud for barn og unge  

 

 

 

Mål 8. Sunn kommuneøkonomi - kompetent og attraktiv arbeidsplass  

Våre strategier Slik gjør vi det 
 

 sunn kommune- 

økonomi med netto 

driftsresultat på 3 %  

  

 utarbeide en 

framtidsrettet 

arbeidsgiverpolitikk  

 

 

 god økonomistyring og ressursfordeling mellom tjenestene 

som er tilpasset endringer i befolkningen   

 sikre effektivitet og kvalitet gjennom aktiv bruk av IKT og 

velferdsteknologi 

 utarbeide en lokal arbeidsgiverpolitikk 

 ha en aktiv etterutdanningspolitikk 

 rekruttere og utdanne lærlinger 

 arbeide for flere heltidsstillinger, bl.a. i prosjektet «Saman 

for ein betre kommune»  

 jobbe aktivt med kommunens verdigrunnlag 

 ha fokus på arbeidsmiljø, trivsel og helse   

 vurdere kommunens administrative organisering 
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Mål 9. En dyktig og effektiv beredskapsorganisasjon   

Våre strategier Slik gjør vi det 

 

 ha et tilfredsstillende 

planverk for beredskap 

(ROS-analyser og 

beredskapsplaner) 

 

 utvikle en dyktig  

beredskaps-

organisasjon 

 

 utarbeide en helhetlig ROS-analyse for kommunen 

 utarbeide en ROS-analyse for flom og ras i Sunndal 

 risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for 

arealbruken i kommunen skal inngå som et fast element i 

konsekvensutredningene for nye utbyggingsområder  

 etablere en struktur med kontaktsteder (bygg) og 

kontaktpersoner i de ulike kretsene 

 implementere det nye nasjonale nødnettet 

 ajourhold av kommunens overordnede beredskapsplan   

og fagspesifikke beredskapsplaner 

 gjennomføre beredskapsøvelser på kommunenivå og i de 

ulike tjenestene/bygg  
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14. STATISTIKK 
 

Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB) og Fylkesstatistikk for Møre og Romsdal 213  

 

Folketall fordelt på krets 1970 – 2013, antall og prosent  

 
 

Krets 

 

       1970 

Antall   (%) 

 

      1990 

Antall    (%) 

 

        2000 

Antall     (%) 

 

       2010 

Antall   (%) 

 

 

      2013 

Antall     (%) 

Sunndalsøra 5.297 (64) 4.025 (53) 4.070 (55) 4.152 (57) 4.097   (57) 

H.sand/Furu/Mæle   449 (5)   564 (8)   581 (8)   642 (9)   631      (9) 

Grøa/Fale/Løykja   699 (8)   946 (13)   906 (12)   857 (12)   837    (12) 

Gjøra/Musgjerd   389 (5)   328 (4)   289 (4)   241 (3)   233      (3) 

Øksendal/J.grenda   444  (5)   406 (5)   379 (5)   384 (5)   372     (5) 

Ålvundeid   520 (6)   701 (9)   604 (8)   551 (8)   554     (8)    

Ålvundfjord   466 (6)   579 (8)   526 (7)   460 (6)   470     (6) 

Uoppgitt    11 -      4  -     13 -      5 -     11        - 

 

Sum 

 

8.275 

 

(100) 

 

7.553 

 

(100) 

 

7.368 

 

(99) 

 

7.289 

 

(100) 

 

7.205  (100) 
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Folketall Sunndal kommune 1960 – 2013  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

6914

8269

7771

7521
7426

7289
7171

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2013

90

67 62 67
56

66 72
52

64

85 79 86
76

94

70
84 91

74

208

254

307 306

255
267 268

343 345

262

231

266

310

276
286

329

297

370

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sunndal kommune 2005 - 2013

Fødte Døde Innflyttere Utflyttere
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Folketall fordelt på aldersgrupper, 1. januar 2013. 
 

 

     

        Alder 

 

Sunndal 

Antall   

 

Sunndal 

Prosent 

Møre og 

Romsdal 

Prosent 

 

Norge 

Prosent 

    0-5 år                    386 5,4 7,1 7,4 

  6-12 år  592 8,2 8,7 8,4 

13-15 år  284 3,9 4,0 3,8 

16-19 år  426 5,9 5,4 5,2 

20-29 år  821 11,4 12,4 13,3 

30-39 år  700 9,7 12,0 13,5 

40-49 år 1.049 14,6 13,9 14,6 

50-59 år 1.123 15,6 13,1 12,6 

60-69 år  835 11,6 11,7 10,9 

70-79 år  531 7,4 6,5 6,0 

80 år +  458 6,4 5,3 4,4 

 

Sum 

 

 

7.205 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

 

Folketall fordelt på alder, Sunndal kommune. Faktiske tall for 2013, 

prognose for 2015 – 2025. Antall og prosent. (MMMM). 
 

 

     

År 

Alder 

 

    2013 

Antall  (%) 

 

      2015 

Antall  (%) 

 

     2017 

Antall  (%) 

 

       2020 

Antall  (%) 

 

    2025 

Antall  (%) 

 

    0-5 år                   386 (5) 397 (6) 415 (6) 440 (6) 461 (6) 

  6-12 år 592 (8) 566 (8) 524 (7) 506 (7) 547 (7) 

13-15 år 284 (4) 272 (4) 275 (4) 259 (3) 228 (3) 

16-19 år 426 (6) 379 (5) 369 (5) 370 (5) 334 (5) 

20-44 år 2.046 (28) 2.020 (28) 2.020 (28) 2.036 (28) 2.087 (28) 

45-66 år 2.254 (31) 2.310 (32) 2.343 (32) 2.343 (32) 2.192 (30) 

67-79 år 759 (11) 802 (11) 849 (12) 940 (13) 1.090 (15) 

80-89 år 388 (5) 385 (5) 369 (5) 348 (5) 386 (5) 

   90 år+                 70 (1) 88 (1) 98 (1) 102 (1) 105 (81) 

 

Sum 

 

 

7.205 (99) 

 

7.219 (100) 

 

7.262 (100) 

 

7.344 (100) 

 

7.430 (100) 
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Likestilling 2012 
 

 

Ulike områder 

 

Nesset 

 

 

Tingvoll 

 

Sunndal 

 

Surnadal 

Andel barn 1-5 år i barnehage  87,1 91,4 95,2 96 

Kvinneandel i kommunestyret  42,9 36 48,1 33,3 

Andel menn med høyere utdanning  8,8 17,5 18 14,7 

Andel kvinner med høyere utdanning 21,4 26,5 22,5 22,3 

Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken  86,4 80,8 82,6 84,5 

Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken  78,1 74,3 77,3 76,4 

Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr) 420.800 396.800 425.000 389.700 

Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr) 276.100 266.800 285.700 270.000 

Andel sysselsatte menn (20-66 år) på deltid  10 16,2 11,3 14,7 

Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) deltid  50,8 42,5 41,1 45,3 

Kjønnsbalanse i næringsstrukturen (skår) 0,33 0,49 0,49 0,48 

Andel kvinner blant sysselsatte i offentlig sektor, % 84,6 74,9 77,7 77 

Andel kvinner blant de sysselsatte i privat sektor, % 26 28,4 32,7 32,2 

Kvinneandel blant ledere (20-66 år)  32,5 33,7 38,4 39,4 

Kjønnsbalanse i fagvalg videregående (skår) 0,58 0,66 0,6 0,6 

 

 

KOSTRA-tall 2013 
 

 

Noen Kostra- tall 2013 

 

 

Nesset 

 

Tingvoll 

 

Sunndal 

 

Surnadal 

 

Oppdal 

Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 0,3 4,1 3,4 - 3,4 5,9 

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter -1,2 0,9 4,2 -2,6 5,4 

Frie inntekter, kroner per innbygger 55.697 57.524 49.848 51.366 47.784 

Netto lånegjeld, kroner per innbygger 68.997 89.912 55.616 51.719 37.645 

Netto driftsutg. kr pr innb.1-5 år til barnehager 131.850 110.643 125.783 123.841 120.781 

Netto driftsutg. til grunnskole, kr. pr 6-15 åring 132.830 115.492 122.270 108.560 104.482 

Netto driftsutg., kr pr. innb. til kommunehelse 3.466 2.302 2.279 1.975 2.779 

Netto driftsutg., kr. pr. innbygger, pleie- og omsorg 23.301 17.115 24.300 20.666 14.844 

Netto driftsutg. til sosialtjenesten, kr.pr. 20-66 åring 1.599 1.832 3.842 … 2.694 

Netto driftsutg. til barnevern, kr. pr. 0-17 åring  3.970 9.417 4.275 7.817 4.895 

Netto driftsutg. til administrasjon, kr. pr. innbygger 6.434 7.128 4.415 5.094 3.672 

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 83,0 87,9 96,5 97,2 94,6 

Legeårsverk pr 10.000 innbyggere  14,0 9,8 9,8 10,2 10,9 

Fysioterapiårsverk per 10.000 innbygger  11,3 8,5 9,1 8,7 8,2 

Andel innb. pr 80 år + som er beboere på institusjon 23,4 11,9 17,4 19,8 13,8 

Korr. brutto driftsutg., kr pr barn i kom. barnehage 193.557 149.698 159.146 153.504 168.196 

Korr. brutto driftsutg., kr. pr. elev i grunnskole 133.519 108.496 117.505 104.153 104.776 

Korr. br. driftsutg, kr pr. hjemmetjenestemottaker  254.873 136.950 182.522 277.683 245.166 

Korr. brutto driftsutg., kr. pr plass i institusjon p/o 885.759 899.333 972.914 878.031 884.367 
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Arealfordeling, Sunndal (sjøareal unntatt)

Høyfjell, åpent område Snø, is og bre Innsjø Elv med tørrfall

Produktiv skog Annen skog Myr Dyrket mark

By- og tettbebyggelse Industriområde Annet

 
 

 

 

Næringsstruktur 2011, prosent  
 

 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0
1563 Sunndal Nordmøre 15 Møre og Romsdal Landet



 

 

 36 

Pendling fra Sunndal (rød kolonne) og til Sunndal (grønn kolonne), 2012 
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For mer informasjon, statistikk og analyser, se  

www.mrfylke.no/kommunestatistikk 

«Utviklingstrekk på Indre Nordmøre», Møreforskning, rapport nr. 32, 2012 

«Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal», Oxford Research, 2014 

 

         

http://www.mrfylke.no/kommunestatistikk

