
Referat fra møte i referansegruppa for «Næringsplan Sunndal 

kommune» 
Dato: 1. mars 2021 

Kl: 13-15.00 

Sted: Kommunestyresalen og teams 

Deltok: Ståle Refstie, Malene Aaram Vike, Jørgen Singsdal, Asbjørn Tronsgård, Per Steinar Husby. 

Synnøve Helland deltok via teams.  

Fra administrasjonen: Karin Helen Halle, Inger Helene Sira og Anne Guri Aase 

 

Orientering 

Avklaring rundt hvilken rolle referansegruppa vil ha inn i arbeidet med næringsplanen. De skal være 

en referansegruppe og dialog- og innspills partner i arbeidet. Det er kommunedirektøren som legger 

frem planarbeidet i formannskapet når det skal ut til offentlig ettersyn og til sluttbehandling.  

Det vil bli opprettet teamsgruppe som alle skal få invitasjon til. Her legges bakgrunnsinformasjon for 

arbeidet (som samfunnsdel og rapport fra næringsvennlig kommune) og kan være en arena for faglig 

diskusjon.  

Diskusjon 

Organisering av næringsarbeidet – er dette et tema for planen? Planen må være åpen slik at man 

ikke er bundet til hvordan næringsarbeidet er organisert, men kan gjennomføre punktene i 

handlingsplana så godt som mulig.  

Evaluering av tidligere planer er viktig og ble påpekt av flere. Nådde vi de målene som ble satt da sist 

næringsplan ble vedtatt? Har midlene som ble brukt hatt en effekt?  

Nytt næringsareal er viktig da det snart er tomt i næringsparken. Store muligheter ifbm 

Todalsfjordprosjektet.  

Befolkningsutvikling og demografi er viktig – spesielt med tanke på rekruttering. Regionalt samarbeid 

er viktig fremover. Todalfjordprosjektet vil skape store muligheter for flere kommuner enn «bare» 

Sunndal.  

Overordna strategi rundt arbeidet med klima og miljø, få til et samarbeid med Hydro? Dette er noe 

bedrifter vil få et stadig strengere krav for å levere resultatmål innen.  

Evaluering og grunnlagsinformasjon er viktig. Samfunnsdelen er grunnlaget for prioriteringene som 

skal gjøres. Har lagt premissene for hvordan vi skal jobbe for å få ønska utvikling i 

Sunndalssamfunnet. Hvordan drar vi målene videre inn i næringsplanen slik at de blir håndfaste og 

konkrete arbeidspunkt?  

For å få til godt næringsarbeid er det viktig med tilgjengelige boliger i sentrum og kretser.  


