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Møte startet med en presentasjon av arbeidet som er gjort til nå og struktur på planen. Alle fikk
utdelt gule lapper og tid for å reflektere rundt spørsmålene under. Alle fikk så si sine punkter før det
var plenumsdiskusjon.
-

Hvilke tiltak og mål har Sunndal lykkes med fra sist planperiode?
Hvilke tiltak som starta i sist planperiode bør vi slutte med/omformulere/endre?

Innspill fra runde rundt bordet
Næringsplan - alle temaer kan egentlig inn. Viktig å begrense slik at det ikke blir for mye. Hva skal
midlene brukes på og hvilken prioritering skal det gjøres er det viktigste.
Hydro og akvakultur skal fortsatt dras frem. Mest moderne anlegget og videre utvikling er viktig.
Nofima og akvakulturparken. Benchmark. Laksesperra.
Det er snart ikke mer tilgjengelig næringsareal i kommunen. Ønsker ferdig oppførte næringsbygg slik
at de som starter opp kan få noe å starte i - utvikle seg og flytte videre. Ønsker at det skal være noe
kommunalt – evt at kommunen er med på en andel. Bruene i rv. 70 oppover Sunndal må
oppgraderes. Med redusert vekt av kjøretøy pga bruene ikke tåler mer belastning vil føre til flere
vogntog. Varene må fraktes vekk og bedriftene vil gjøre det uansett.
Boliger - utleie. Prøvejobbe i Sunndal og prøvebo før de eventuelt bygger selv. Jobbe aktivt for at
ting/servicer ikke blir utflagget fra Sunndal. Viktig med lokale tilbud - spesielt vegvesen. En viss andel
av eiendomsskatten kan gå til næringsutvikling. Samarbeid på utdanning. Se hele indre sammen som
en istedenfor at alle kjemper for sitt.
Biogassfabrikk. At det skal jobbes for å få en biogassfylling til kjøretøy (LGB). På den måten vil vi
kunne få en nullutslippsprosjekt. Elektrisk er ikke et reelt alternativ for tunge kjøretøy.
Bolyst og boligutvikling. Gjøre oss mer attraktiv. Reiselivssatsinga. Satsing på reiseliv må inn i
næringsplanen. Sunndal betaler kontingent og det blir ikke fulgt opp videre. Brukt en prosentvis
stilling fra kommunen til å følge opp hvordan det ellers brukes av Visit Nordmøre og Romsdal. Må bli
flinkere til å dra ut midler av de som kommer til Sunndal. Kanskje dette kan bidra til bolyst i Sunndal?
Ekkertind blir solgt av Oppdal. Markedsføring av Sunndal. Skilting - reiselivsforum har diskutert det og
det skal søkes om midler. Hvordan er ellers skiltingen i kommunen?
Mer fokus på reiseliv med økning av omsetning. Viktig at det legges opp til at andre skal besøke
Sunndal. Tilgjengelige boliger. Lite fokus på bygdene – løfte det som skjer. Der skjer ting på dugnad, i
sentrum skal betales av kommunen. Trekke folk ut i kommunen. Viktig at ungdommen som kommer
ut i arbeidslivet blir satt til oppgaver som er aktive. Bruke de til viktige og utviklingsoppgaver. Satse
på det som er av fagkompetanse. Yrkesfag. Og få de tilbake de som har tatt høyere utdanning. Tenke

nytt på hvordan vi skal få folk skal flytte hit/lokke de hit. Mye som relateres til de som har små barn.
Men lite for de som ikke er kommet dit i livet. Det er ikke så lett å finne på ting/tjenester som vi har.
Skape mer liv i sentrum - kulturhusplassen. Åpne opp kulturhusplassen og lagt til lekeapparater for
barn og voksne.
Byutvikling/stoppeffekt – er bedre om det blir satset på noe større enn flere små.
Bolig og tomter for at folk skal komme hit. Satsing på reiselivssatsinger. Vinnutrappa. Det må satses
av kommunen for å få til noe. Det må noe spektakulært til for å få markedsføring. Bygge opp rundt
Hydro som er grunnfjellet vårt. Finne måter som kan bygge ut reiselivet. Har mange få og små
aktører som ikke har midler for å kunne satse. Viktig at man kan profilere hva som skjer rundt om.
Markedsføring.
Bærekraft – næringslivet vil i fremtiden kunne få krav om å legge frem dokumentasjon på at de
jobber med bærekraft. Om de ikke kan vise til det kan det være de ikke får finansiering. Energiattest
for firmaene for hvordan de drives. Kommunen kan ta en rolle for å hjelpe konkret med hva bedrifter
må/skal gjøre for å imøtekomme bærekraftmålene. Hvordan de kan implementeres i driften.
Boligbygging - tomter - arealplanlegging. Få ungdom tilbake. Hvordan skal vi hjelpe bedriftene for å få
folk hjem. Må ut for å selge seg inn- tenke litt kreativt for hvordan det kan gjøres. Markedsføring av
kommunen - hvordan skal vi gjøre det. Fortsette med det som har blitt gjort tidligere. Ikke være en
traust nordmøring, men tørre å stikke seg frem. Sommerjobb til ungdommer blir vanskeligere kravene fra myndighetene for HMS. Viktig at kommunen bidrar. Ungdommen - banken gir støtte til
sommerjobb. Mat og overnatting i sentrum. Det er ikke noe mat for å kunne ta med besøkende ut
på. Sunndalingen må bli flinkere til å benytte seg av de tilbudene som er her.

