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Innspill til kommuneplanens samfunnsdel fra høring, stands, 
spørreskjema fra seniorkonferansenkonferansen, workshop med 
SUR 
 

 

Høringsinnspill. Oppsummering og kommentarer av de enkelte innspill og 
merknader. 

Nr.1.  

Kystverket 

12.09.2018 

Viser til at samfunnsdelen bør si noe om samfunnsrettet tilrettelegging av 
sjøaktiviteter, der sikring av ferdselsårer og framkommelighet i farvannet er 
viktige element for den marine og maritime næringsutviklingen. Det kan også 
være nødvendig for kommunen å utforme en langsiktig utvikling i et maritimt 
perspektiv, der ulike moment blir trukket inn som verdiskapende element i 
planarbeidet. I tillegg vil man måtte vurdere sjøveien som en naturlig tilkomstvei 
og et beredskapstilpassa alternativ i krisesituasjoner. Ber om at kommunen tar 
høyde for dette i sin strategiske planlegging og de føringer som blir lagt i 
samfunnsplanen, mellom annet som resultat av arealbruk og vern i sjø 
 
Kommentar:  
Innspill blir tatt med videre i planprosessen. 
 

Nr.2. 

Fiskeri-
direktoratet 

17.09.2018 

Ønsker at det sies klart i samfunnsdelen at naturmangfoldet i kommunen kan 

sikres gjennom arealdelen med for eksempel hensynssoner med egne 

bestemmelser og retningslinjer. 

Samfunnsdelen er det overordna plandokumentet som skal ligge til grunn for 
arealdelen, og skal være førende for arbeidet med denne. Den skal også legges 
til grunn ved senere arbeid med handlingsprogram, kommunedelplaner og 
sektorplaner. 
Det vil være en felles hovedutfordring fremover å videreutvikle, styrke og 
beholde Møre og Romsdal som det ledende sjømatfylket i landet. Generelt er 
det derfor viktig at kommuneplanens samfunnsdel inneholder føringer, 
strategier og tiltak på området. 
 
Kommentar: 

Mål og strategier innen hvert tema vil komme i forbindelse med utredningen av 
temaene, og presenteres i planforslaget. 

Skriver inn en setning i planprogrammet om at naturmangfoldet i kommunen 
kan sikres gjennom arealdelen under temaet «natur og verneområder». 

Innspill tas med videre i planarbeidet. 

 

Nr.3. 

Mattilsynet 
28.09.18 

Følgende mer konkrete mål og momenter bør/kan inngå og vurderes i 
kommuneplanens samfunnsdel: 

 Sikre og beskytte nåværende og framtidig vannforsyning med hensyn på 
forurensing og sikring av arealer og vannkilder. 
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 Sette mål for at en økt andel av innbyggerne er tilknyttet helsemessig og 
sikker vannforsyning. 

 Mål for kommunalt tilsyn med funksjon og utslipp fra avløpsanlegg til 
eventuelle drikkevannskilder. 

 Sette mål for eventuell forbedring av vannkvaliteten i drikkevannskildene. 

 Mål for utskiftning av gammelt ledningsnett. 

 Mål for etablering av reservevannforsyning, krisevannforsyning og 
nødvannforsyning (sikkerhet og beredskap). Dette kan innebære 
samarbeid med andre vannverk og kommuner. 

 Planlegge etablering av ny kommunalt eid vannforsyning der det er behov 
ved nye bolig eller hyttefelt. 

 Vurdere effekter av klimaendringer i vannforsyningen. 

 

Kommentar:  

Dette er innspill til selve plana og innspillet vil bli tatt med i det videre 
planarbeidet. Har nevnt at det er viktig å sikre trygg og god vannforsyning til alle 
under infrastruktur i planprogrammet. 

 

Nr.4. 

Steinar 
Hauglum 

02.10.18 

Påpeker at miljøprofilen til Sunndal kommune bør styrkes, det bør tenkes på miljø 
i alle ledd og har følgende eksempel på tiltak: 

 Det bør opprettes igjen, et enøk-fond for tilskudd til de som vil bytte ut de 
gamle vedovnene til rentbrennende ildsteder. Har vært gjort tidligere og bør 
gjøres om igjen nå. 

 Synes Sunndal kommune bør ha en plan for å imøtekomme økt bruk av elbiler 
som snart «tar helt av». Næringslivet for øvrig bør bli utfordret på dette feltet. 
(Det er i dag «vrakpant» på kjøretøy klasse 2 på 16 000,- kroner om du 
erstatter denne bilen med fossilfri bil). 

 Tilrettelagte parkeringsplasser for motorsyklister / mopeder ved kjøpesenter, 
bank og offisielle bygninger.  Lite rasjonelt at en enkel mopedist opptar en hel 
parkeringsplass for bil. 

 F.eks. på rådhuset bør det være tilrettelagte parkeringsplasser med noen 
ladeplasser/ ladestolper for besøkende og virksomhetens egne fremtidige 
elbiler.  

 Virksomheter, butikker og hotell bør bli oppfordret og kommunen bør være 
pådriver og legge til rette for infrastruktur. 

 
Kommentar:  
Tar dette innspillet med i det videre planarbeidet. 
Skriver inn et spørsmål i planprogrammet under «energi», om det kan legges til 
rette for å velge mer bærekraftig og miljøvennlig alternativ. 
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Nr.5. 

Fylkes-
mannen i 
Møre og 
Romsdal 

08.10.2018 

Påpeker at barneperspektivet i planlegginga bør vektlegges. Det påpekes videre 
at med økende andel eldre i befolkningen er det viktig at alle sektorer medvirker 
til et mer aldersvennlig samfunn, og viser bl.a. til kvalitetsreformen «Leve hele 
livet». Fylkesmannen anbefaler at kommunen inkluderer helsefremmende og 
forebyggende innsats i temaområdet helse og omsorg.  

Ber om at det arbeides med utjevning av levekår og sosiale helseforskjeller 
gjennom for eksempel folkehelsearbeidet. Det etterlyses en henvisning til 
statusrapporten for folkehelse i Sunndal i planprogrammet.  
 
Universell utforming må legges til grunn i sektorenes virksomhet og i all 
planlegging. Det kan gjelde lokaliseringsspørsmål og utbyggingsmønster i 
forhold til næringsutvikling, bosted, samferdsel, utdanning, arbeid, fritid, 
tettstedsutvikling. 
 
Bærekraftig utvikling har et langsiktig perspektiv, der hovedmålet er å sikre 
behovene til dagens generasjoner, uten at framtidige generasjoner dermed blir 
sett i fare. Det innebærer langsiktige, gode valg for å ivareta de verdier som 
ligger i jordbruksareal, biologisk mangfold, vassdrag, kulturlandskap, 
fortidsminne og kulturarv. Vi vil videre minne om at strandsonen er av nasjonal 
betydning og skal forvaltes slik at miljøverdier og allmenne interesser blir tatt 
vare på. 
 

Ber om at kommunen støtter opp under etablert sentrums- og tettstadstruktur. 
Konsentrert utbygging er generelt positivt ut i fra hensyn til natur- og miljøvern, 
landbruk, folkehelse, tjenesteyting og tettstedsutvikling.  
 

Kommentar:  

Vi skriver litt mer om barn og unges oppvekstsvilkår under folkehelse, 
livskvalitet og oppvekstmiljø i planprogrammet.  
 
Føyer til en setning under livskvalitet at med en økende eldre befolkning, må 
alle sektorer arbeide for et mer aldersvennlig samfunn. 
Henviser til statusrapport for folkehelse i Sunndal kommune under temaet om 
folkehelse 
 
Det er tatt inn et punkt om universell utforming og planretningslinjer for 
samordning av bosted-, areal-, og transportplanlegging knyttet til tettsted- og 
sentrumsutvikling. 
Skriver en setning om at naturmangfoldet i kommunen kan sikres gjennom 
arealdelen under temaet «natur og verneområder». 

 
Innspill tas med i det videre planarbeidet. 
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Nr.6. 

Eldrerådet i 
Sunndal 

08.10.18 

Eldrerådet tar kommuneplan for Sunndal kommune, forslag til planprogram for 
samfunnsdelen til orientering, og avgir slik uttale:  

 Forslag til planprogram for samfunnsdelen, side 11, Kommunen som 
organisasjon, slutten av andre avsnitt: Kommunen må ha spesiell fokus på 
å forbedre seg innen pleie- og omsorg.  

 Ingen nedlegging av sjukeheimsplasser. Det må være sjukeheimsplasser til 
de som har behov for det.  

 Kosthold hos eldre er viktig, derfor bør kjøkkenet på helsetunet styrkes.  
 

Kommentar: 

 Planprogrammet er av overordnet, generell karakter, og eldrerådets innspill 
er forholdsvis spesifikke. Det påpekes allerede i planprogrammet at 
kommunen har forbedringspotensial innen pleie og omsorg, og at 
kommunen må ha fokus på og forberede seg på en økende andel eldre i 
befolkningen. Eldrerådets innspill tas med videre i planarbeidet og må 
diskuteres nærmere under utredningsarbeidet som skal gjøres. 
 

Nr.7 

Møre og 
Romsdal  
Fylkes-
kommune 

08.10.18 

Påpeker at planprogrammet bør illustrere sammenhengen mellom arealdel og 
samfunnsdel på en tydeligere måte, f.eks. under kapitlet om planstrategi.  
Ønsker at planprogrammet er mye mer konkret i forhold til å si noe om på hvilke 
områder det er behov for å hente inn ny kunnskap, og hvilken type kunnskap en 
ser for seg å hente inn. 

Det bør vurderes om ikke også overnasjonale initiativ, særlig FN sine 
bærekraftmål, bør legges til grunn for fremtidsbildet.  
 
Planprogrammet bør være tydeligere på hvordan og med hvem medvirkning er 
tenkt. Dette må integreres også i framdriftsplanen, slik at de som er tenkt 
deltakende i medvirkningsprosessen kan se når initiativ er ventet. 

Fylkeskommunen meiner man bør få tydeligere fram verdiskapinga fra 
prosessindustrien og tilhørende leverandørnettverk. Hydro blir først og fremst 
trekt fram som storforbruker av energi, men verdiskapinga som kommer ut fra 
den samla verdikjeden i prosessindustrien i kommunen er betydelig, også i Møre 
og Romsdal-perspektiv. 
 

Kommentar:  

Vi tilføyer litt om koblingen mellom samfunnsdelen og arealdelen under 
kapittelet om planstrategien, og under sentrum og tettstedsutvikling. Ellers kan 
nevnes at arealdelen som nå er under arbeid, har tatt utgangspunkt i 
samfunnsdelen fra 2014, og planstrategien fra 2016. Arealdelen har likevel tatt 
inn ny statistikk og annen oppdatert bakgrunnsinformasjon.  
 
Utgreiingsbehovet på hvert tema vil komme fram under utredningsarbeidet som 
blir gjort i prosjektgruppa/ temagrupper. Jeg skriver litt mer konkret om dette 
under «administrativ organisering» i planprogrammet. 
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Vi skriver mer om hvordan og med hvem medvirkning er tenkt under 
medvirkning. Tar dette inn i skjemaet under «Framdrift» i planprogrammet. 
 
Hydro Aluminium og verdiskapningen i tilknytning blir poengtert under temaet 
«Verdiskapning og næringsliv» 
 
Folkehelsearbeidet – viser til oversiktsrapporten. Setter det inn i 
planprogrammet. 
 
Andre innspill tas med videre i planarbeidet. 
 

Nr.8 

Statens 
vegvesen 
08.10.18 

Ønsker å understreke viktigheten av å ha en god samordning i bolig-, areal- og 
transportplanleggingen. Kommunen bør ha en langsiktig arealbruksstrategi som 
tilrettelegger for økt bruk av kollektivtransport, sykkel og gange som alternativ 
for privatbilen. Dette er viktig både i forhold til klima, miljø, trafikksikkerhet og i 
et folkehelseperspektiv. 
 
Statens vegvesen mener at det er viktig at kommunen legger opp til et 
utbyggingsmønster i kommuneplanen som ivaretar trafikksikkerheten, 
trafikkavviklingen og miljøet langs overordna vegnett. Trafikkstøy er et 
miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Statens vegvesen 
anbefaler at samfunnsdelen sier noe om temaet vegtrafikkstøy, og videre sier 
noe om hvordan kommunen gjennom arealplanlegging kan unngå at beboere 
som flytter inn i nye boliger eller at flere skolebarn, barnehagebarn osv. blir 
utsatt for støyproblemer.  
 
Kommentar:  

 Har satt inn en kommentar i planprogrammet om ønske om samordning i 
bolig-, areal- og transportplanlegging under «Region og 
kommunesamarbeid». 

 Innspill tas med videre i planarbeidet. 
 

 

Innspill på stand på eldrekonferansen 5. september 2018.  
Hva er viktig for de eldre i Sunndal kommune sitt arbeid i årene 
framover? Hvilke muligheter og utfordringer ser de fram mot 2030? 
 Innspill fra seniorene 
1. Det er vanskelig å bli gammel i kretsene hvis du ikke lenger har førerkort. 

Kollektivtransporten bør gjøres mer tilgjengelig ved flere ruter. Slik det er nå er det 
helt umulig å komme seg en tur på Sunndalsøra og opp igjen til normal tid hvis du bor 
på Gjøra. Det er nesten bedre å reise til Oppdal, der passer det litt bedre. 
Kollektivtransporten burde bli bedre hvis vi skal kunne bruke den. Det er vanskelig å 
bo et sted hvor du ikke kommer deg til lege, butikker mm. 

2. Flere møteplasser for eldre er ønskelig, det kan være litt forskjellig typer møteplasser. 
 



6 
 

3. Sunndal har noen omsorgsleiligheter med felles kjøkken (som et slags bofellesskap). 
Leilighetene der er veldig store, og det er ikke nødvendig med så store leiligheter. De 
som bor i disse leilighetene spiser mat sammen hver dag. Dette burde det vært mer 
av. De som bor der blomstrer! De føler seg trygg, og har et sosialt fellesskap. En veldig 
fin måte å organisere omsorgsboliger for å unngå blant annet ensomhet, og 
utrygghet. Det er viktig å ikke bli sittende alene når en blir gammel. 
 

4. To jeg snakket med var veldig opptatt av at det ble tatt vare på kulturminner i 
Sunndal, og at de måtte bli opplyst om og brukt som attraksjoner f.eks i turismen. Det 
lokale, det spesielle og særegne selger bra andre steder, det burde vært mulig i 
Sunndal også, mye mer enn det gjøres i dag. Guida turer f.eks.. Det er også viktig å 
overføre kunnskap om lokal historie og tradisjoner til nye generasjoner. 
 
Karene jeg snakket med arbeider nå med å sette i stand Lauvåbrua. En av de jeg 
snakket med var veldig opptatt av at Flatvadteina, som er den eneste av sitt slag i 
området, og som er et veldig viktig kulturminne for Sunndal, burde blitt «tatt i bruk». 
Det burde være mulig å få en dispensasjon fra fylket slik at teina kunne vært brukt i 
perioder til informasjon, demonstrasjon, og overføring av lokalhistorisk kunnskap. En 
gang og sykkelveg i området ville gitt en mye lettere tilkomst til teina.  
 
Se blogg fra arbeidet med teina : flatvadteina.wordpress.com 
 

5. Det er ganske mange pensjonister som gjør et arbeid med å holde turstier ryddet og 
fine. Det er blant annet opprettet et bygdelag på Fale som driver en del med slikt 
arbeid. 
 

6. Opptatt av å bevare kulturlandskapet. Det er viktig å forstå hvor sentral gårdsdrifta er 
i så måte. Viktig med beitedyr for å beholde kulturlandskapet.. Det er vanskelig å f. 
eks drive med sau når rovdyrpolitikken er som den er. Man mister motet når en 
jobber hardt, og mister så mange dyr. Hvis mange gir opp gårdsdrifta vil det merkes 
på kulturlandskapet, og alt vil gro igjen. Det er trist at det er slik. Gårdsdrifta har 
mange ringvirkninger som mange ikke tenker på 
 

7. Viktig med varierte og interessante jobber for å få unge til å flytte tilbake etter 
utdanning. Det må være jobb for to. Hun jeg snakket med kjente flere som kunne 
tenke seg å flytte hjem igjen, men hvor jobb-mulighetene gjorde det vanskelig. 
 

8. Samarbeid med andre kommuner tror jeg blir viktig framover…  nå er det jo for 
eksempel snakk om legevakta… det er langt til Molde hvis du er syk… men det gjelder 
jo andre saker også selvfølgelig…. Noen ganger er det hensiktsmessig å samarbeide 
med andre, moen ganger ikke… men det er ikke så enkelt å avgjøre… 
 

9. Kommunen må satse litt i kretsene også, ikke bare i sentrum. Det er viktig med 
sentrumsutvikling, men man får litt inntrykk av at områdene utenfor sentrum ikke er 
så viktig, ikke betyr noe. Skole, barnehage og butikk er viktig. Og så er det viktig med 
tilrettelegging av boligtomter. Kollektivtrafikken er for dårlig, man kan ikke belage seg 
på å ta bussen hvis en skal noe… 
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Spørreskjema på eldrekonferansen 
 

 

Sett fra ditt ståsted, hvorfor er Sunndal kommune attraktiv og en 
god kommune å leve i? 
 
1 De fleste behov dekkes  
2 Godt velferdstilbud  
3 Pensjonistsenteret. Tilrettelagt omsorg.  
4 Kan gå til sentrum, kino, teater, bibliotek, mye bra kultur!  
5 For oss som bor på Sunndalsøra har vi de fleste "tjenester" i nærheten  
6 Passe stort sted  
7 Nærhet til kommuneadministrasjonen og sentrum og kulturtilbud  
8 God på det meste  
9 Vi har så mange muligheter å velge av turer  
10 Det er her jeg hører til.  
11 Det er trygt og godt å bo her.  
12 Kommune med bra økonomi, så langt. Fin natur og mange muligheter.  
13 Nærhet til kommunale kontorer  
14 Gode velferdsordninger  
15 Fin beliggenhet  
16 Fra mitt ståsted er Sunndal kommune en veldig GOD kommune å bo i.  
17 Gode tilbud for de som vil benytte seg av dem  
18 Relativt rik kommune Bra organisering. God tilgang til nødvendigheter. skole, idrett,kultur  
19 Mange bra kulturtilbud Flotte turmuligheter  
20 Passe stor Flott natur Mye kultur  
21 Har de fleste tilbud  
22 Orden på kommuneøkonomi  
23 Gode tilbud innen helse og omsorg når en trenger til hjelp. Fokus på friskliv for alle.  
24 Flott natur og gode tilbud  
25 God kommune å bo i, bor i sentrum og har det meste rundt meg.  
26 Velfungerende Flott natur  
27 Liten, oversiktlig kommune med nærhet til det meste  
28 Det er HER eg høyrer til Kommunale tilbud fungerer bra  
29 Passelig stor  
30 Mange muligheter  
31 God ledelse  
32 Det meste på stell.  
33 Tar godt vare på oss  
34 Familien og naturen som har lett tilgang.  

35 Ja så absolutt, vi bor i en rik og god kommune  
36 Fordi det er MIN kommune  
37 Godt kulturtilbud  
38 Mange tilbud.  
39 Ja  
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40 Gode velferdstilbud  
41 Nærhet, kommunale tilbud.  
42 Bra tilbud, helsetilbud, etc 
43 Flott natur Bra tjenester  
44 Gode kulturtilbud!  
45 ok  
 

Hva finnes i nærmiljøet ditt som betyr mye for din trivsel? 
1 De fleste av våre nærmeste bor nær oss  
2 Fjell og fjord miljø  
3 Venner og bygdafest  
4 Pensjonistsenteret  
5 Tar en daglig tur til sentrum, treffer folk, slå av en prat. Ta en kaffe sammen med kjente, da 
blir det dagens trimtur også! 
6 Tursti. Gode fortau til å gå og sykle på.  
7 Grei infrastruktur, funksjonelt Trivelig befolkning  
8 Liten avstand til natur og terreng  
9 Gode turmuligheter  
10 Fin natur  
11 Elvepromenaden  
12 Naturen  
13 Barn, barnebarn, gode venner, naboer.  
14 Gode naboer og nært sentrum  
15 Mulighet for fysisk aktivitet. Utbygd svømmehall, sportshall. Kort vei til sentrum. Gode 
aktiviteter på kulturfronten 
16 Gode naboer Barn i nærmiljøet  
17 Gode naboer  
18 Alle trimmuligheter er viktig for min del  
19 Svømmehallen  
20 Turmuligheter, natur, kultur  
21 Fjellet, naturen  
22 Familie, venner  
23 Mye fin natur  
24 Butikk  
25 Lett tilgjengelig naturopplevelser  
26 Sunndal kulturhus  
27 Turmuligheter, kultur, aktivitetstilbud for alle  
28 Høyfjell og mulighet for friluftsliv  
29 Naturen  
30 Natur Menneske som tek imot og gjev  
31 Butikk Familie Venner  
32 Naturen  
33 Gode naboer, og nær familie. Lett å komme ut i skog og fjell.  
34 Det meste i nærheten  

35 Familie og natur  
36 Sunndal pensjonistsenter, sportshall, butikker  
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37 Sangkor, treningssenter, møteplasser og flott natur  
38 Gode venner, naturen  
39 Opparbeidede, fine stier å gå på.  
40 Gode venner.  
41 Kulturtilbud.  
42 I et lite samfunn er det lett å få kontakt med andre mennesker, både unge og gamle.  
43 Fjell og fjord 
44 Turmuligheter. Aktivitetstilbud på variert nivå 
45 Trimløype, skole  
46 Gode naboer Nærhet til alt i sentrum  
47 Kulturtilbudet  
48 Pensjonistsenter 

 

Hvorfor er dette viktig for deg? 
1 Trivsel  
2 Du blir gladere og mer positiv  
3 Når man bor alene er det viktig å treffe andre, ha sosial omgang 
4 For frisk luft og mosjon  
5 Dekker behovet, også på det menneskelige plan  
6 Trivsel  
7 Gode opplevelser  
8 Lett tilgjengelig  
9 Gir gode opplevelser  
10 Fordi det har stor betydning i livet mitt. 
11 Når helsa ikke er så god lenger er det viktig at det meste er i nærmiljøet.  
12 Det er meningsfullt for helse og hode.  
13 Besøke hverandre  
14 Treffer mye positive folk  
15 Muligheter til å holde seg i god form  
16 Trim og trening  
17 Trim Sosialt  
18 Blir i god form både psykisk og fysisk  
19 Vi tar vare på hverandre  
20 Holder oss i aktivitet  
21 Ellers mange mil til butikk  
22 Påfyll!  
23 Holde et sosialt liv, vre aktiv sammen med likesinnede. Få nye impulser.  
24 Velvære  
25 For i naturen opplever jeg gledes-stunder som jeg ikke opplever innendørs 
26 Når du sender ut lys, får du lys tilbake  
27 Prøver å holde meg i form  
28 Trivsel og trygghet  
29 Alderen så klart  
30 Fellesskap  
31 Benytter det omtrent daglig  
32 Gjør livet godt å leve.  
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33 Kultur  
34 Gjensidighet  
35 Liker å være sammen med andre.  

36 Trivsel.  
37 Liker å holde meg i form.  
38 At en kan være aktiv, å bruke de tilbud som kommunen gir.  
39 Sosialt  

 

Dersom du ikke benytter deg av tilbud i nærmiljøet, hva kan være 
årsaken til dette? 
1 Helse  
2 Har mye å holde på med Tiltak å komme seg ut.  
3 Jeg er ikke noe foreningsmenneske. Besøker ofte familien, barn, barnebarn. Når man reiser 
mye er det godt å bare være hjemme i sitt eget selskap.  
4 Har ikke behov ennå  
5 Nær familie andre steder. Hytteliv langt unna  
6 Latskap  
7 Dårlig info  
8 Ikke interessert, tid  
9 Tidspress  
10 Lite hjemme  
11 Har nok å bruke fritiden til i hverdagen  
12 At en har andre interesser  
13 Flest tilbud i sentrum, da må en benytte bil (Tiltak)  
14 Bor utenfor sentrum 
15 Kanskje jeg ikke har nok kjennskap om det som finnes i nærmiljøet  
16 Skulle gjerne vært med på flere, men har ikke nok tid :-)  
17 Motivasjonsmangel.  
18 Er mye på tur.  
 

Har du noen tanker om hvordan seniorer kan være en ressurs til 
det beste for både seg selv og samfunnet? 
1 Erfaring  
2 Pass og samvære med barnebarn  
3 De har mye kunnskap og erfaring. Kan ha tid til å hjelpe i forskjellige sammenhenger.  
4 Mange eldre trenger en støttekontakt, om du er dement for eksempel. Da er det fint om 
seniorer kan prate og gå turer, gjøre hverdagen lettere for de som er på institusjon og 
avlaste familien.  
5 Ta vare på meg selv så lenge jeg kan  
6 Frivillig gratisarbeid Erfaringsressurs  
7 Seniorer har masse livserfaring. Det er en ressurs i seg selv!  
8 Delta i frivillig arbeid. Holde seg i god fysisk form. Delta aktivt i den digitale verden for 
fremtiden.  
9 De har lang erfaring  
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10 De sitter inne med kunnskaper og kompetanse som vil være nyttig å utnytte 
11 Engasjement, får muligheter for engasjement. Tilrettelegge for bruk av ressurser hos 
seniorer  
12 Vær positiv, si ja. 
13 Frivillig arbeid  
14 Frivillig arbeid er meningsfylt, sosial og gir hverdagen innhold og mening  
15 Forskjellige gruppetilbud (ikke for langvarige), lære av hverandre  
16 Ta vare på hverandre!  
17 Frivillighetsarbeid  
18 At seniorene viser seg i samfunnet  
19 Ver medmenneske både i organiserte og uarganiserte samanheger.  
20 Bygge barnehage i helsetunparken  
21 Alle seniorer burde se behovet og nytten av å se naboen - i dobbel forstand. Hver sin gang 
å gi/få hjelp  
22 Bruke de tilbudene som finnes og engasjere seg i frivillighet 
23 Vanskelig spørsmål -alle kan være til nytte.  
24 Viktig for seniorer å kjenne at dei er til nytte, dei har mykje å bidra med. 
25 Aktive  
26 Være med i frivilligarbeid.  
27 Omgås unge mennesker så vel som jamnaldringer.  
28 Aktiv i organisasjoner og lag  
29 Være aktiv i samfunnet  
30 Erfaringer med livet 
31 Frivilligarbeid  

 

Hva tenker du er det viktigste Sunndal kommune bør ha fokus på i 
årene som kommer? 
1 Arbeidsplasser  
2 Pensjonistsenteret Aktiviteter for å holde seniorene friskest mulig  
3 Sørge for at de som vil får plass på helsetunet, bør få plass når man trenger det! Legge 
tilrette for de som vil bo hjemme lengst mulig. Ha gjerne kurs i å bruke data. 
4 Ikke legge ned sykehjem, politi og legevakt  
5 Gjære kommunen attraktiv for alle aldersgrupper  
6 Tilrettelegge for at folk kan bo hjemme og klare seg selv lengst mulig,  
7 Eldreomsorg  
8 Mulighet for fysisk aktivitet. Ha folk ansatt som kan gi faglig hjelp til selvhjelp. Flere 
fysioterapeuter. 
9 Eldrebølgen og fastlegeordningen  
10 At man fortsatt har mangfoldig tilbud, og at man kan ha et reelt valg  
11 Arbeid skole barn kultur  
12 Trivsel for alle!  
13 Tilrettelegge tilbud for eldre. Omstrukturere  
14 Hvordan holde folk friske og oppegående. Helsefremmende og forebyggende arbeid for 
eldre for å holde dem friske lengst mulig.  
15 Fokus på kulturtilbud for alle.  
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16 Ta vare på distriktene og arbeidsplassene  
17 Usikker  
18 Møte innbyggarane der dei er og med det dei treng uavhengig av alder  
19 Fortsette/begynne med forebygging Kosthold?  
20 Kontakt pensjonister barnehage  
21 Hjelp til selvhjelp så lenge det går.  
22 Innbyggerne så klart. Fortsett med det. Små, store og gamle.  
23 Barn, eldre i videste forstand som igjen vil si barnehage, skole og nærmiljø i kretsene  
24 Barnehage, skole og eldresenteret  
25 Øke folketallet, reiseliv  
26 Skulle ønske at Sunndal kommune hadde ein vaktmester som kunne være tilgjengelig for 
eldre som ønsker å bo heime i eige hus/bolig lengst mulig.  
27 Barn og eldre  
28 God eldreomsorg og bevare skoler og barnehager.  
29 Eldreomsorg.  
30 Helse. Skole.  
31 Eldreomsorg  

32 At de eldre kan få være hjemme lengst mulig. Støtte til hjelpebehov hjemme.  
33 Velferdsteknologi  
34 Tilbudet til eldre og psykisk helse  
35 Aktivisere flere slike seminar. At våre nye landsmenn som jobber i kommunen snakker 
norsk (helseansatte) 
 



13 
 

 

 



14 
 

 

 



15 
 

 

 

 



16 
 

Kommuneplanens samfunnsdel.                                                                                  
Innspill fra stand i Amfi butikksenter 20. september 2018 
 Det var flest innspill fra eldre innbyggere) 

 

Sunndal mot 2030: Hvilke muligheter ser du for Sunndal i årene framover? 
 Kommunesamarbeid, kan være både muligheter og utfordringer. 

 Natur 

 Kultur 

 Turisme 

 Folkehelse 

 Eldre som ressurs i frivilligheten 

 Frivillighetssentralen 

 Turisme 

 Attraktive boligområder 

 Satse på næringslivet 

 Digitalisering 

 Større lekeplasser (som møteplass) 

 Full barnehagedekning med fleksibel søknadsfrist 

 Aktiv alderdom 

 Turistutvikling 

 Reiseliv, Fossenes rike/ Vinnu. Helhetlig profil 

 Arbeidsinnvandring 
 

Sunndal mot 2030: Hvilke utfordringer ser du for Sunndal i årene framover? 
 Gode spesialhelsetjenester 

 Jobb 

 Nok fagfolk og kompetanse 

 Transportmuligheter for eldre. Ringbuss. Knytte til skolebuss-ruter? 

 Eldreomsorgen. At vi får hjelp når vi trenger det. 

 Helse 

 Størrelse på kommunen. For liten til å tilby gode tjenester 

 Dårlige kommunale boliger, mye som må ordnes 

 Digitalisering 

 Eldreomsorg 

 Distriktspolitikk (nasjonalt og lokalt) 
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 Møteplasser for alle grupper (barn, ungdom, voksne, eldre) 

 Gode helsetilbud på Sunndalsøra 

 Klima/ miljø/ forurensing 

 Helsetunet. Bedre tjenester. Det trengs bedre rengjøring og bedre mat. Pleierne 
må ha bedre tid til omsorg for de eldre, tid til å snakke, holde i hånda…) 

 Få folk til å bo her/ og flytte hit. 

 Kollektiv/ trafikktilbud i grendene 

 Skole 

 Lærlingeplasser er viktig!  

  Kollektivtransport 

 Lokal legevakt 

 Lokal legevakt 

 Jobber 

 Attraktive boligtomter 

 Offentlig kommunikasjon  

 Bedre bussforbindelser mellom byene/ flyplass og Sunndalsøra 
 

 

Innspill fra stand i fojaen ved svømmehall/kulturskolen 25. september 2018.  

 

Sunndal mot 2030: Hvilke muligheter ser du for Sunndal i årene framover? 
 Leksefri skole 

 Leksefri skole 

 Leksefri skole 

 Leksefri skole 

 Leksefri skole 

 Leksefri skole 

 Leksefri skole 

 Leksefri skole 

 Leksefri skole 

 Leksefri skole 

 Leksefri skole 

 Leksefri skole 

 Leksefri skole 

 Friluftsliv 

 Mer praktisk læring i skolen 

 Sjokomelk på skolen 

 Sjokomelk på skolen 

 Brusautomat 

 Flere sorter is 

 Mye is 

 Stort tannhjul for felles satsing på turisme 

 Brusbar 

 Gatelys i grendene 

 Resirkulering 

 SFO på Ålvundeid må bestå 

 Veier 
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 Leksefri skole 

 Leksefri skole 

 Leksefri skole 

 Leksefri skole 

 Leksefri skole 

 Leksefri skole 

 Leksefri skole 

 Mer aktiviteter i svømmehall 

 Mobbing (kan gjøre noe med 
mobbing) 

 Lenger friminutt 

 Resirkulering 

 Fergefri fylkesvei 670 

 App med info om hva som skjer i sunndal 

 Sosial møteplass rundt kiosken ved 
svømmehall/kulturskolen. Sofaer, bord osv… 

 Idrettslinje på Sunndalsøra. Opplever at 
mange av våre ungdommer reiser for tidlig 
ut av bygda på grunn av at vi ikke har 
idrettslinje. Slik jeg ser det er det ingen som 
kan konkurrere med Sunndal når det gjelder 
anlegg - Sportshallen, svømmehallen, KGB 
og Hydrohallen samlet med noe få meters 
avstand. 

Sunndal mot 2030: Hvilke utfordringer ser du for Sunndal i årene framover? 
 Mobbing 

 Slå 

 Mobbing 

 Mobbing 

 Bil 

 Motorcrossbane 

 Stengte tunneler 

 Ny barnehage i sentrum 

 Ikke drikke redbull 

 Kollektivtrafikk 

 Ikke betale penger på 
ungdomssenteret 

 Mindre lekser og mer fritid 

 Stygge ord 

 Like muligheter  
 
 

 Pasienter 

 Lage skateboardbane 

 Trafikk 

 Gang og sykkelbane i grendene 

 Crossbane 

 Få ein crossklubb 

 Større skatepark 

 Flere barnehageplasser 

 Samarbeid 

 Ikke betale mat i butikker 

 Fiks slengdisse og klatreapparat på Løykja 
skole 

 Marked 

 Fergefri fylkesvei 670 
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Innspill fra stand på Hydro Aluminium, Sunndal. Tirsdag 16.10.18 

 

Muligheter fram mot 2030 Utfordringer fram mot 2030 

 Gang og sykkelvei  

 Varmtvannsbasseng fra spillvarme 

Hydro. Det er mulig å få til!!! Det 

burde vi få til! 

 Eldreomsorgen er bra 

 Turisme 

 Crossbane 

 Paintballbane 

 Styrk barnevernet 

 Leksefri skole 

 Vedlikehold på Svinberget 

 Større utvalg i butikker. Utvalget er 

for dårlig, og da får man store 

handelslekkasjer. Burde fått hit 

Biltema, Jula. Noen som selger 

bilrelaterte ting. 

 Nærmiljø. Økt mangfold 

 Motorsenter 

 Sykkelturisme gjennom kommunen 

 Skole  Kan videreutvikles! 

 God eldreomsorg er viktig 

 Alternative arbeidsplasser  

 Velferdsteknologi  

 Turisme 

 Flere lærlingeplasser 

 

 

 Kollektivtransporten  

 Vedlikehold av veien over Svinberget 

 Fagkompetanse i omsorgstjenestene 

 Vegen oppover Øksendalen 

 Flere næringer, for å gjøre oss 

mindre sårbar 

 At eldre blir tatt vare på når de 

trenger det 

 100% stillinger i helsetjenestene 

 Tilrettelegging for nyetablerte 

bedrifter i sentrum. For eksempel 

lavere husleie. 

 Sosiale møteplasser for ungdom er 

viktig. At ungdom som ikke driver med 

fotball har et sted å møte andre. 

 Fritidsaktiviteter for barn og unge i 

grendene 

 Full barnehagedekning HELE året. 

 Riktig ressursbruk. Mer helse, mindre 

spansketrapp. 

 Folkehelse 

 Ansvarliggjøre beslutningstakere, 

altså politikerne 

 Manglende lærlingeplasser 
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Stand på Coop Marked Ålvundeid 14.11.18 

 

Sunndal mot 2030. Muligheter Sunndal mot 2030. Utfordringer 
 

 Frivillig innsats i grendene 

 Lære av Lucky Nærosets ville ideer 

 Utvide tilbud Frisklivssentralen 

 Natur og turisme 

 Frivillighet 

 MOT-arbeid allerede fra 
barnehagealder 

 Natur og turisme 

 Beholde nynorsken i kommunen 

 Engasjement idedugnader. Alle 
aldersgrupper 
 

 Omsorg  - flere hender 

 Hindre mobbing 

 Opprettholde fritidstilbud til barn 
og unge 

 Mobbing /netthets 

 Frivillig innsats i grendene 

 Arbeidsplasser er avhengig av 
Hydro, lite mangfold 

 Digitale samfunn (må være enkelt!) 

 100 % stillinger 
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Stand ved Joker Ålvundfjord 14.11.18 

 

 

 

Sunndal mot 2030 Muligheter Sunndal mot 2030 Utfordringer 
 Skole 

 Arbeidspraksis for ungdom 

 Naturen som stoppeffekt i større grad. For 
eksempel utsiktspunkt på rasteplassen på 
Oppdøl 

 Generell satsing på ungdom 

 Ha en plass å varsle om narkotikabruk og få 
hjelp 

 Psykisk helse 

 Kollektivtransport når den nye veitraseen er 
ferdig (Todalsfjordprosjektet) 

 Todalsfjordprosjektet 

 Fjordforbindelsen vil gi nye muligheter. 
Knutepunkt. Vekst 

 Skole i bygda 

 Utvikling og tilrettelegging av havn og fjord 

 Stein fra Stortuva til rekreasjonsområde i 
vågen 

 Nye næringer i forbindelse med 
hyttebygging 

 Beholde skoler og barnehager i grendene 

 Sykkelvei og belysning hele veien til 
Røkkum 

 Gangvei til Drøppingsskiftet med lys 

 Kulturlandskapet gror igjen 

 Beholde statlige tjenester som 
politi (mulighet til å få ordnet seg 
pass f.eks) og biltilsyn 

 Beholde legevakt på Sunndalsøra er 
viktig 

 Turister stopper opp og sperrer for 
trafikk på smale veier. Behov for 
bedre stopp-plasser og bredere vei. 
Legge bedre til rette for turismen. 

 Eldreboliger i Ålvundfjord 

 Rus (narkotika). Alle sitt ansvar 

 Skolevei mangler buss-stopp 

 Lys og gangvei i Ålvundfjord 

 Viktig å beholde skole og butikk i 
bygda 

 Arbeidsplasser 
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Innspill fra stand på Joker Sunndalsporten på Gjøra 15.11.18 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sunndal mot 2030. Muligheter Sunndal mot 2030. Utfordringer 

 
 Bedre kollektivtransport. Bedre 

forbindelser med fly, tog buss 

 Slalombakke i Nisja-lia som 
utgangspunkt for nærtur, 
hyttebygging, turisme, næring 

 Hurtigtog Trondheim-oslo. 
Bedre kollektivt for 
Sunndalinger 

 Sikte at alle får barnehageplass 
gjennom året.  Viktig for å få 
folk til å flytte hit/ bli. 
Barnehageplass kan være den 
den faktoren på vektskåla som 
gjør at man velger å flytte til 
Sunndal 

 Kommunalt service-tilbud i 
butikk i grendene 

 Få klar tomter ved 
Gjørasmoen/ Grytøyveien 

 Gratis utleie av kulturhuset til 
seniordans. Folkehelsetiltak! 

 

 
 Handle lokalt. Behold 

butikkene. 

 Beholde skole og barnehage 

 Beholde skole og barnehage 

 Beholde butikken 

 Handle i nærbutikken slik at 
det blir værende 

 Beholde skole, butikk  og 
barnehage 

 Sykkelvei fra Gjøra og ned til 
Bjørbekk med lys 

 Beholde Løykja skole og 
Øksendal barnehage, og Gjøra 
oppvekstsenter 

 Beholde butikken på Gjøra 

 Helsetjenesten 
(korttids/helsetunet) må bli 
flinkere med informasjonsflyt 
til pårørende. Det oppleves 
svært mangelfullt.  
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Grøa: Idèdugnad – Trivsel i bygda  
(14. november 2018) 

X-ene etter forslagene angir andre som mener at dette var et godt forslag  

 

 
 Klassegjenforening for tidligere kull (unge og gamle) 

 Pynt opp Grøa, rydde, male og pynt opp gatene. 

Make Grøa verdens fineste julebygd! (XXXXX) 

 Lawn-party for mindre barn fra 1-7 klasse 

(XXXXXXXXX) 

 Lygarkveld 

 At vi har disko noen ganger 

 Sykkelcrossbane (XXXXX) 

 Loppemarked (X) 

 En «Platten» lignende sammenkomst på 

samfunnshuset (Make Grøa great again!) (X) 

 Lage barn! 

 Sammenkomst med tidligere kull. Eks. 10 trinn til siste året på videregående. Nesten 

som en «fest». 

 Barn i løypa på vinteren  

 Få opp aktiviteten i skiløypa 

 Teater / Revygjeng (XXXX) 

 Quiz-kveld på samfunnshuset (XXXXXX) 

 Bøgda-quiz (XXXX) 

 Step på kveldstid- Veronica Melby som instruktør (XX) 

 At det blir bedre på skolen (X) 

 Leikeparken på Jøntelhaugen ønskes å bli reparert 

 Møteplass for eldre (XXX) 

 Festkveld for bygda med underholdning og mat/ drikke- kan bidra med å arrangere! 

(XXXX) 

 Promotere bygda med de fantastiske tur-mulighetene i nærmiljøet. Solrike Grøa  

 Vi må bli flinkere til å hilse på hverandre (XXXXX) 

 Swingkurs (XXX) 

 Skigruppe 

 Jeg liker skolen/ Ikke legg ned Løykja (XXXXXXXXXXXX) 

 Håper Løykja skole ikke forsvinner for hva vil skje da? Og vi har verdens snillaste 

lærara! 

  Bedre ungdomstilbud. F. eks filmkveld eller noe sånt. Bare noe som gjør at 

ungdommene i bygda blir mer sammensveiset (XXX) 

 Grøa vel eller bygdelag. Styre og komiteer med ansvar for å arrangementer. Husk å 

invitere nyinnflyttere med!! 

 Jeg ønsker å ha en middag på Jøntelhaugen (X) 
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 Mer aktivitet i bygdelaget 

 Få oppdugnadsånden 

 Mer aktiv bruk av skoleområdet 

 Julegrantenning på Løykja skole 

 Få liv i skileikeområdet 

 Basar (xxxxxxxxxx) 

 Gjør mot andre som du vil at de skal gjøre mot deg 

 Byttedag (XX) 

 Loppemarked (X) 

 Facebookgruppa «Det skjer på Grøa» 

 Bygdekor (Kan bidra med den stemmen jeg har) (XXXXXXXXXXX) 

 Lenger siste friminutt på onsdag  

 Elvepromenade med gapahuker 

 Fotballturnering- bødgalag, unge mot gamle osv. 

 På Løykja skole leker vi mye 

 Barn i løypa. Kan stille som ansvarlig enkelte kvelder. Dele på ansvaret 

 Dugnad. Rydd buskas ved parkeringa til skolen. «Ser litt mer representativ ut» 

 Bøgdakafè. En fast dag i uka/hver 14. dag el.l  Noe enkelt, steke vafler, kaffe, saft…  

f.eks To og to familier kan ha ansvar for å arrangere… Hvis det deles på alle blir det 

ikke mange ganger på hver i løpet av et år..… Uformell, sosial møteplass for alle 

aldere! 

 Lys på sykkelbanen til øra/ Hoelsand 

 Land-hockey-trening for ungdom (XX) 

 Lage en klubb for alle aldre i Grøaområdet der vi kan ha diverse aktiviteter og spill 

 Skape flere møteplasser. Grøajoggen, barne/ ungdomskveld 

 Turlag m/ stirydding. Nye og gamle (XX) 

 Karusellrenn og skitrening (X) 

 Få litt mer lys her 

 At folk er snille mot andre 

 Stifte motorsportklubb. Bygge bane og få et tilbud for alle i Sunndal kommune 

 Mer inkluderende lokalsamfunn. Inviter med innflyttere, både til arrangementer ++. 

Inviter den nye naboen /forelderen på besøk. 

 Juletrefest (XXXXXXXXXXX) 
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Innspill fra elever på Sunndal vidaregåande skole 07.11.18 

 
Hva vil du bli når du 

blir stor? 

Hvorfor er det fint å 

være ung i Sunndal? 

Hva vil du at dine barn/ småsøsken skal ha 

som tilbud når de vokser opp i Sunndal? 

 Økonom 

 Politi 

 Elektroingeniør 

 Lege 

 Millionær 

 Siviløkonom 

 Sykepleierelektriker 

 Hydro-sjef 

 Pilot 

 Rik 

 Hydro 

 Lege 

 Sykepleier 

 Fotballspiller  

 Ingeniør 

 Siviløkonom 

 Laboratorieteknikker 
eller dataingeniør 

 Jobbe med barn og 
ungdom 

 Barnehagelærer eller 
lærer 

 Politi 

 Lærer 

 Psykolog 

 Lykkelig 

 Pilot 

 Økonom 

 Suksessfull psykolog 

 Sosionom 

 Lykkelig  

 Hydro 

  

 Gode skoler 

 Spille fotball 

 Mange muligheter 

 Alle kjenner alle 

 Mange fritidstilbud 

 Fint 

 Fin natur 

 Billig husleie 

 Fin natur 

 Fotball 

 Bra fritidstilbud 

 Studiene 

 Det er fint å være ung i 
Sunndal fordi jeg får god 
hjelp på vgs.  

 Naturen, det å vokse opp 
uten mye trafikk  

 Frisk luft 

 Fotballmiljøet 

 Nærhet 

 Gode fritidstilbud 

 Det er fint å være ung i 
Sunndal fordi det er lite 
kriminalitet 

 Rolig plass 

 Rolig 

 Fjell 
 

 Bedre lærere på vgs.  

 Kulturskole 

 Svømmehall 

 Bedre lærere på u-skolen og på vgs.  

 Skole 

 Bedre svømmehall 

 Museum 

 Fint fotballmiljø 

 Videreutdanning som er relevant for mange 
utdanninger 

 Mer penger på å investere i den nye sporten 
basketball, mange vil delta men det er ikke tilbud 

 Flere linjer på vgs., og beholde de vi har 

 Flere aktivitetsplasser 

 Mange fritidsaktiviteter 

 Parker 

 Enda større fagtilbud på vgs. 

 Ordentlig dansehall 

 Gratis barnehage 

 Volleyball 

 Restaurant 

 Bedre fagtilbud på vgs. 

 Skole 

 Trampolinepark 

 Bedre lærere på vgs. 

 Finere møtesteder 

 Flere aktivitetsparker 

 Flere aktiviteter og parker 

 Lekeplass 

 Studierabatt på Impuls / treningssenter 

 Gratis barnehage 

 Barnehage 

 Jeg vil det skal være gratis å delta i fotball 

 Bedre fester 

 Skole 
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Innspill fra ungdommen på ungdomsskolen 07.11.18 

 

 

Hva vil du bli når du blir 

stor? 

Hvorfor er det fint å være ung 

i Sunndal? 

Hva vil du at dine barn/ 

småsøsken skal ha som tilbud 

når de vokser opp i Sunndal? 

 Kjendis 

 Fotballspiller 

 Lege i en by 

 Lege 

 Jobbe på oljeplattform 

 Jobbe med andre 
mennesker, hjelpe andre 

 Togkonduktør 

 Dyrlege 

 Lærer 

 Advokat 

 Jeg vet ikke 

 Jobbe med barn 

 Politi / hundeføreer 

 Politi 

 Advokat 

 Fysioterapaut og personlig 
trener 

 Vet ikke 

 Skytterdronning 

 Likforsker 

 Fotballspiller eller advokat 

 Bonde 

 Rik 

 Politi eller sykepleier 

 Arkeolog 

 Lage blad og nettsider 

 Fotograf 

 Advokat 

 Psykolog 

 Bonde eller lege 

 Skuespiller eller danser 

 Kjellarn 

 Å ha mange venner 

 Fordi vi får dra på Kjellarn og gjøre 
ting vi ikke fikk lov til før 

 Vi ha mange muligheter som ikke er 
andre steder 

 Bra fotballmiljø 

 Leve livet 

 Det er fint å være ung i Sunndal 
fordi det er utesteder man kan 
være i lag 

 Gode fritidsaktiviteter 

 Børsetlia 

 Fine uteområder 

 Fin natur 

 Festing 

 Fordi plassen ikke er for stor 

 Det er fint å være ute 

 Snille folk på fester 

 Det er fint å kunne kjøre snøscooter 

 Mange å være sammen med 

 Folk vet hvem hverandre er 

 Vi har mange friheter og vi har et 
ungdomssenter som mange andre 
ikke har 

 Ungdomssenter 

 At du har et sted å bo 

 Fine fjell 

 Kule folk 

 Det er gode sport og kulturtilbud 

 Kjellarn 

 Folket 

 Jeg vil at man skal ha det hyggelig 
på skolen 

 Bowling 

 Lekebutikk 

 Gratis kino for ungdom og barn 

 Fotball 

 God skole 

 At de skal få den hjelpen de trenger 

 Vennebenk 

 Fotball 

 Leksefri 

 Bedre skole 

 Håndballhall 

 Ein god jobb 

 Vil at mine barn skal ha tilbud om 
hjelp når de trenger det 

 En god jobb og skolegang 

 Gratis mat på skolen 

 Jeg vil at mine barn skal ha tilgang 
på alt det jeg har nå 

 Volleyball 

 Ha fine uteområder 

 De skal ha alt som er i dag 

 Skole 

 Strikkeklubb 

 Møtested for å møte venner 

 Internett/ Wifi 

 Muligheter til å ha mange gode 
venner 

 At barn skal ha ulike tilbud og 
aktiviteter 

 At de skal ha et fint liv 
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 Designer 

 Vannsklie-tester 

 Sykepleier (hjelpe 
mennesker) 

 Helsearbeider politi 

 Verdens beste svømmer 

 Psykolog 

 Helikopterpilot 

 Frisør/ makeupartist 

 Tekniker/ Farmasøyt 

 Lege 

 Lærer 

 Barnehagelærer 

 Politi 

 Fotballspiller 

 Forfatter 

 Lege 

 Postmann 

 Modell 

 Lege / tannlege 

 Advokat eller musiker 

 Forfatter 

 Advokat 

 Rik 

 Genmanipulerer 

 Politi 

 Spillskaper 

 Interiør 

 Barn 

 Barnehagelærer 

 Jobbe på kondomeriet 

 Lastebilsjåfør 

 Videospilldesigner 

 Rik 

 Søppelmann 

 Politi/ Fotballspiller 

 Fotballspiller eller 
fysioterapeut 

 Fotballspiller 

 Nattevakt 

 Psykolog 

 Politi 

 Hydro 

 Psykolog 

 Bonde 

 Arkitekt 

 Genmanipulerer 

 Barnelege 

 Barnehagelærer 

 Mange venner 

 Det er fint å være ung fordi vi har et 
ungdomssenter 

 Fint fordi vi kan henge med folk på 
ungdomssenteret 

 Fordi Olav (politi) er kjekk og Kjersti 
er snill 

 Alle kjenner alle 

 Gode venner 

 Bra rusmiljø 

 Fin natur 

 Fint fordi gratis skole og du kjenner 
alle 

 Kjellarn er viktig 

 Alle kjenner alle¨ 

 Vi har mange gode idrettstilbud 

 Vi har gode skoler 

 Sosialt samfunn 

 Du har mange venner rundt deg 

 Bra folk 

 Kjellarn 

 Fine sosiale aktiviteter 

 Snille venner 

 Fine uteområder 

 Du kjenner alle, det gir trygghet 

 Trygt å vokse opp her 

 Alle bryr seg 

 Bra tilbud og fritidsaktiviteter 

 Fin natur til å trene i 

 Fordi det er mange andre unge her 

 Fordi vi får lov til å være oss selv, og 
ha våre egne meninger 

 Mange gode venner. Fordi 
Ålvundfjorden er i Sunndal 

 Vi har godt vann 

 Kjellarn 

 Det er alltid noen å stole på 

 Fordi vi har så mange fantastiske 
folk her 

 Bra drikkemiljø, mye festing 

 Fordi Sunndal er et bra sted 

 Fordi Olav er kjekk 

 MOT 

 Det er gode fritidsaktiviteter/tilbud 

 Kjersti.  

 Rolig og trygt Fint å være med 
venner 

 Fordi folk liker deg som du er! Fordi 
Sunndal er en fin plass med snille 
folk og mange venner 

 Flere klesbutikker 

 Kulturskole 

 Kjellarn er bra 

 Jeg vil at de skal ha et tilbud om å 
kunne gå på ungdomssenteret 

 Skole 

 Lekebutikk 

 De skal kunne ha sine meninger og 
ta egne valg 

 Gode aktiviteter utenfor skolen 

 Kommunen bør satse mer på 
ungdom og barn 

 Et sosialt hus som er åpen veldig 
ofte 

 Flere butikker 

 Leksefri skole 

 Bra utdanning 

 Egen dansesal 

 Idretten og gode aktiviteter etter 
skolen 

 Være mer ute i skoletida 

 At de får en aktivitet å gå på 

 Saft i kantina 

 Internett 

 Gokartbane 

 Boksing/ kampsporthall 

 Skole og fritidsaktiviteter 

 Leksefri 

 Turnehall 

 Skole og et fint liv 

 Bowling 

 Mobbefritt 

 Ikke bare ha det kjedelig, kunne 
henge med folk. Møteplass 

 Flere butikker 

 Tilbud om hjelp hvis de trenger det 

 Bra skoler 

 Større kjøpesenter 

 Gode treningstilbud 

 Gode, trygge skoler 

 Ungdomsenter 
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 Psykolog, advokat, lege 

 Proff fløytist, fløytelærer 
eller hydro 

 Twitch streamer 

 Fotballspiller 

 Jordmor 

 Haiforsker 

 Tannlege 

 Bilmekaniker eller jobbe i 
barnehagen 

 Skuespiller 

 Lærer 

 Johansen-pizza 

 Kjellern 

 Trygt miljø 

 Venner 

 Det er gøy å være ungdom fordi alle 
er kul og vi har ungdomssenteret 
som er best 

 Kjøre bil 

 

Workshop med Sunndal ungdomsråd (SUR) 6. des. 2018 

 

 
 

 

Verdiskapning 
 

Innspill fra ungdommen 

Handel 

 Er det noe butikkene 
kan gjøre for å prøve 
å forhindre 
handelslekkasjen til 
internett? 

 Kan vi gjøre noe? 

 Flere attraktive butikker 

 Bedre butikker 

 Bedre utvalg i butikkene 

 Sørvis 

 Butikker kan bli møteplasser 

 Mer imøtekommende personale 

 Bli mer moderne 

 Lokale nettbutikker. Lokale butikker som reklamerer/viser fram 
hva de har via internett, og at en kan handle fra lokale butikker 
via nett+ eventuell levering av varer. 

 Butikken kommer til deg 

 Markedsføre seg på en annen måte enn de gjør i dag. 
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 Nyere butikker, som er mer ungdomsrelatert 
 

Turisme 

 Dersom du skulle 
vise fram Sunndal til 
noen som aldri 
hadde vært her, hva 
ville du vist fram? 

 
 
 
 
 
 

 Er det steder/bygg 
du er stolt av? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Er det steder /bygg som 
fortjener mer 
oppmerksomhet enn den 
får? 
 

 Litjdalen og Torbudalen 

 Flåøya 

 Åmotan 

 Øra 

 Amfi 

 Kulturhuset 

 Innerdalen 

 Hydro-kaia/ Fjordparken 

 Leikvin 

 Utsikten fra Viklandet 
 

 Kulturhuset 

 Råstu 

 Svømmehallen 

 Fotballbanen 

 Fotballbanene 

 Fjellgardene 

 Børsetlia 

 Skateparken 

 Flånebba 
 

 Kulturhuset 

 Børsetlia 

 Vinnu 
 

Prognose om 100 færre 
ungdommer i alderen 15-18 
åt fram mot 2030. 
-Hva kan gjøres for å styrke 
Sunndal vgs?  
 
Dette spørsmålet går også 
på folketall- resultat av 
nedgang… 

 Roboter 

 Modernisering 

 Rekruttere unge oppdaterte lærere 

 Moderne 

 Idrettslinje 

 Eksklusive linjer  

 Kvalitetssikre undervisningen 

 Flere linjer 

 Nye undervisningsmetoder 

 Reklamering 

 Garanti om læreplass i yrkesfagene 
 

Folketall Innspill fra ungdommen 

 
Hva tenker du er viktig for at 
du skulle flytte tilbake til 
Sunndal etter utdanning? 

 Flere organiserte aktiviteter. 

 Fargerikt sentrum. Få mer farge i sentrum, skap et hyggelig 
sentrum, hvor det er hyggelig å være 

 Gode arbeidsmuligheter 
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 Modernisering 

 Gode møteplasser 

 Mangfold. At det er rom for alle/ aksept for alle i 
lokalsamfunnet. 

 Fin natur 

 Venner 

 Barnehage og skoleplass 

 At det er gode, fine skoler her 

 Fritidstilbud 

 Jobber 

 Familie 

 Arbeids og læreplasser 

 

 Innspill fra ungdommen 

Hvilke steder har du i hjertet ditt?  
Hvilke hus, steder, møteplasser 
betyr mye for ungdommen? 
 
 
 
 

 Midten av kjøpesenteret 

 Kulturhuset 

 Harry`n 

 Johansen bakeri 

 Kulturhuset for det er der jeg er med venner 

 Solveggen på kammerset 

 Sande skole 

 Småbåthavna 

 Råstu 

 Philipshagen 

 Øra generelt 

 Impulse 

 Drivabrua  

 Johansen 

 Expressen 

 Hydro-hallen 

 Hjemme 

Miljø/energi Innspill fra ungdommen 

 
Hva kan vi gjøre for å 
bli mer miljøvennlige? 
(kommunen og 
enkeltpersoner) 
 

 GÅ! 

 Sykle mer 

 Flere søppelbøtter 

 Muligheter for kildesortering 

 Muligheter for innsamling av pant for eksempel på videregående og 
ellers… 

 Sykkel 

 Sykkel/gå 

 Fartsdumper 

 Sykkel tilpasning. Bedre tilrettelagt for bruk av sykkel. 

 Flere søppelbøtter 

 Bevisstgjøring 

 Sykler tilgjengelig i sentrum 
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 Fjernvarme 

 Gjøre veisystemene mer tungvint for bilkjøring, slik at flere velger å gå 

 

 Innspill fra ungdommen 

Sunndal mot 2030 
- Muligheter 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Utfordringer 
 

 Bokseklubb 

 Utnytt fjellene mer 

 Samfunnsutvikling 

 Store loppemarked 

 Utvikle møteplassene vi har 

 Mer farge  

 Burger King 

 Mc Donalds 
 

 Private fester i Øksendal (Russen arrangerer).  

 Rus 

 Fraflytting 
 

 

 


