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Det ble arrangert nytt møte i tverrfaglig arbeidsgruppe den 21.11.2017 der de som ikke kom 
forrige gang ble invitert. 

Sammendrag av innspillene:  

Attraktive leke og møteplasser 

Arealer som settes av til friareal/lekeplasser i boligområder må være gode og egnede arealer og 
ikke ubrukbare restarealer/bratte arealer. 

Gode møteplasser i nærmiljøet kan løse noe av ensomhetsproblematikken. Dette har også med 
hvordan vi bor. Blanding av aldersgrupper og fellesarealer/møteplasser i bomiljøet er viktig. 

 

Gode oppvekstmiljø 

Vi bør legge til rette for at det er attraktivt for barnefamilier å flytte hit.  

Nå er det rett til barnehageplass og makspris alle steder og det er ikke lenger et kriterium for valg 
av bosted. Barnefamilier er opptatt av at det er god kvalitet i skole og barnehage og gode 
hverdagsmiljø. For mange unge er det også viktig å kunne prøvebo og leie et sted før du kjøper 
hus.  

Hvis du ønsker å bo i et bymiljø flytter du heller til en by enn til Sunndalsøra. Det er andre 
kvaliteter enn byliv som trekker unge til Sunndal. Gode hverdagsmiljø med god tilgang til natur 
og friluftsliv kan imidlertid være grunner for å bosette seg her. Slike kvaliteter får du spesielt i 
bygdene i Sunndal.  

Å flytte fra en by til Sunndal kan være et verdivalg, at man vil bo nærmere naturen, familie og 
mindre stressende hverdag. Levende bygder med aktivt lokalmiljø vil være positivt.  



 Sunndal kommune  
Plan-, miljø- og næringstjenesten 
 

Side 2 av 2 

 

 

Legge til rette for frivilligheten, forankre det i systemet, leksehjelp, «besteforeldre», 
dugnadshjelp osv. 

Enklere tilgang til utleieleiligheter i bygdene kan bidra til at unge kommer tilbake. Flere i bygdene 
ønsker også å bo i bygda, i miljøet sitt. Tilgang til mindre boliger med muligheter for fellesskap vil 
være positivt. Bomiljø med ulike aldersgrupper fra småbarn til eldre har stor egenverdi.  

Videre bør vi tilby en enklere hverdag med blant annet kort veg til barnehage, samtidig må 
kvaliteten i skole og barnehage være bra. Gode oppvekstmiljø er svært viktig.  

Vi ser at det er stor forskjell på kullene hvor mange som kommer tilbake til Sunndal. Hva er 
studentene opptatt av? For noen er kanskje hverdagslivet viktigst, enkelte flytter hit uten at de 
har jobb, for andre er jobbmuligheter viktigst. Vise fram de ulike arbeidsplassene vi har i 
kommunen, mulighet for at begge får jobb.  

Det spiller også en rolle hvordan du hadde det i oppveksten, om du fortsatt føler en tilknytning 
og har lyst til å flytte tilbake. At du finner et miljø du føler deg hjemme i er viktig, ikke alle er 
interessert i fotball. Allsidighet i lag og organisasjoner og god oversikt over frivilligheten er viktig 
for de som kommer hit.  

Forslag om å foreta en spørreundersøkelse om hva som er viktig. F. eks ta ut lister av ulike kull og 
spørre dem om hva de mener. 

Etterlyser fokus på barn og unge i kommunestyret. Ungdomsrådet - gi innspill til kommunestyret 
om at det blir satt fokus på barn og unges behov.  

 

Framsnakke kommunen 

Det er viktig at vi fokuserer på mulighetene og de positive sidene framover og ikke problemene. 
Det gir ikke noen god omdømme med klaging.  

 

Hvordan innspillene blir behandlet videre 

 

Innspill om tema i 
kommuneplanens 
arealdel 

Innspill om aktuelle tema i kommuneplanen som vurderes videre i 
planarbeidet: 

• Arealer som settes av til friareal/lekeplasser i boligområder må 
være gode og egnede arealer og ikke ubrukbare 
restarealer/bratte arealer. 

• Gode møteplasser i nærmiljøet kan løse noe av 
ensomhetsproblematikken. Dette har også med hvordan vi bor. 
Blanding av aldersgrupper og fellesarealer/møteplasser i 
bomiljøet er viktig. 

• Flere i bygdene ønsker også å bo i bygda, i miljøet sitt. Tilgang 
til mindre boliger med muligheter for fellesskap vil være 
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positivt. Bomiljø med ulike aldersgrupper fra småbarn til eldre 
har stor egenverdi.  

• Tilby en enklere hverdag med blant annet kort veg til 
barnehage, samtidig må kvaliteten i skole og barnehage være 
bra. Gode oppvekstmiljø er svært viktig.  

• Levende bygder med aktivt lokalmiljø. 

Innspill til kulturetaten / 
plan for idrett og 
friluftsliv 

Mottatte innspill om utvikling av nærfriluftområder, turveger, 
turparkering, kulturtilbud osv. oversendes til kulturtjenesten / innspill 
til plan idrett og friluftsliv med tiltakslister:  

• Legge til rette for frivilligheten, forankre det i systemet, 
leksehjelp, «besteforeldre», dugnadshjelp osv. 

• Allsidighet i lag og organisasjoner og god oversikt over 
frivilligheten er viktig for de som kommer hit. 

 

 

 

 

 

 

 

 


