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1. KOMMUNAL PLANLEGGING – FORMÅL OG LOVVERK 
 
1.1. Formål 
 
Formålet med kommunal planlegging å legge til rette for at samfunnet utvikler seg slik vi 
ønsker: folketallsutvikling, hvor vi ønsker at folk skal bo, jobbe, handle og bruke fritiden, 
hvor veier og sykkelstier kan bygges, hvordan vi kan legge til rette for framtidig 
næringsutvikling etc. Dette må planlegges på en slik måte at vi også tar vare på natur, 
kulturmiljøet og friluftsområder for nåværende og fremtidige generasjoner. 
 
Plan- og bygningsloven (pbl) er sentral i denne sammenheng. Denne loven skal sikre at 
viktige samfunnsinteresser ivaretas og arealer forvaltes på en god og bærekraftig måte.  
Loven har også bestemmelser om hvordan planer og planlegging skal være både med hensyn 
til innhold, prosess og medvirkning.  
 
1.2.   Kommunal planstrategi (KPS)  
 
Det kommunale plansystemet og den kommunale planstrategien sin plass i dette fremgår i 
følgende figur:  
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KPS skal bidra til en god og behovsstyrt planlegging i kommunen (pbl. § 10-1). Det er et 
verktøy for politiske prioriteringer av planoppgaver systematisk vurdering av kommunen 
planbehov slik at kommunen på best mulig måte kan møte aktuelle utfordringer. KPS skal 
gjøre rede for sentrale utviklings-trekk (utfordringer og muligheter) i samfunnet og 
organisasjonen og vurdere hvilke planer vi trenger for å møte disse.  
 
KPS skal gi en samlet oversikt over nåværende planer med anbefalinger om de skal 
videreføres, revideres eller avvikles. I tillegg skal behovet for nye planer vurderes.  
 
Hvordan man skal sikre medvirkning i planarbeidet er også et viktig element i KPS. Dette 
sikres bl.a. ved å innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. 
Man bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for 
behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal således gjøres offentlig minst 30 dager 
før kommunestyrets behandling. 
 
 
1.3. Kommuneplan (KP) 
 
I henhold til plan - og bygningsloven er alle kommuner pålagt å utarbeide en kommuneplan 
bestående av en samfunnsdel og en arealdel. Dette er en 4-årig overordnet plan for samfunns-
utviklingen i en kommune. Som styrings- og planleggingsdokument legger den rammene for 
utviklingen av kommunen både som lokalsamfunn og kommunen som organisasjon og for 
arealbruken i kommunen. Og videre skal den så danne grunnlag for alle andre langsiktige og 
kortsiktige plandokumenter i kommunen, så som økonomiplan, årsplan, sektorplaner, 
kommunedel-planer, reguleringsplaner etc. 
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2. RAMMER FOR KOMMUNAL PLANLEGGING 
 
2.1. Nasjonale forventninger 
 
Plan- og bygningsloven slår fast at staten skal levere et innspill til planstrategiarbeidet (pbl. § 6-1). 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 
12. juni 2015. Forventningene er avgrenset til planlegging etter plan- og bygningsloven og 
fokuserer i denne perioden på gode og effektive planprosesser, bærekraftig areal – og 
samfunnsutvikling samt attraktive by og tettsteder.  
 

 
 

 

Regjeringen forventer at kommunene (og 
fylkeskommunene) skal ivareta følgende 
tema i planleggingen sin: 
 

 et klimavennlig og sikkert samfunn 

 aktiv forvaltning av natur- og 
kulturminneverdier 

 fremtidsrettet næringsutvikling, 
innovasjon og kompetanse 

 samordnet bo-, areal- og transportsystem 

 levende by- og tettstedsentrum 

 helse og trivsel 
 
 

2.2. Regionale føringer og planstrategi  
 
Med utgangspunkt i plan- og bygningslov og 
forannevnte forventningsdokument fra 
regjeringen utarbeider fylkene sine regionale 
planstrategier (RPS), som igjen skal legge 
føringer for den kommunale planleggingen. 
Regional planstrategi for Møre og Romsdal 
2016 – 2020 tar utgangspunkt i følgende 
målsettinger: 

      - gode og inkluderende lokalsamfunn og byer 
      - godt og bredt kultur- og fritidstilbud 
      - god og tilstrekkelig kompetanse 
      - god konkurransekraft og nyskaping 
      - gode og samfunnsutviklende samferdsels- 
         løsninger 
      - gode oppvekst- og levekår  
      - god miljømessig bærekraft 
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2.3. Andre sentrale tema 
 
Folkehelse. Ny folkehelselov trådde i kraft 01.01.2012. Den slår fast at kommunen skal ha oversikt 
over helsetilstanden og faktorer som påvirker helsa til kommunens innbyggere. Denne oversikten 
skal gjøres skriftlig og skal legges til grunn for planarbeid i alle sektorer/fagområder i kommunen.  
En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør også inngå i planstrategien (pbl. § 10-1).  
 
Ny kommunestruktur var et sentralt tema i kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2020. Og det 
har i 2014 – 2016 vært jobbet aktivt i henhold til vedtatte strategier i kommuneplanen: invitere 
våre nabokommuner til debatt og vurdering av kommunesammenslåing på indre del av fylket. 
Kommunestyret vedtok i juni 2016 at Sunndal skulle fortsette som eget kommune etter en 
folkeavstemming med nei-flertall for en sammenslåing med Nesset kommune.  
Kommune- og regionstruktur vedtas av stortinget våren 2017. Hvilke vedtak som blir gjort vil 
kunne påvirke planarbeidet i Sunndal i stor grad uten at vi vet omfanget av dette pr. i dag. Dette vil 
være et sentralt tema i revideringen av kommuneplanens samfunnsdel. 
 

3. UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER  
 

 Folkehelse 
 
Folkehelseinstituttet utarbeider folkehelseprofiler for kommunene i Norge. Møre og Romsdal 
fylkeskommune har i sin kommunestatistikk gjort et utvalg på 9 ulike indikatorer på folkehelse-
tilstanden i Sunndal. Som vist her synes ikke helsetilstanden i Sunndal å skille seg vesentlig ut fra 
fylkes- og landsgjennomsnittet på noen av disse indikatorene.   
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 Demografi 
 
I Norge har det vært en sterk vekst i folketallet de senere år, primært grunnet innvandring. Fra 
2005 til 2015 var veksten på 12,1 prosent mens den var noe lavere i Møre og Romsdal (7,8 %).
 
 

 
      
Endringer i folketallet 2005 - 2015, prosent. Kommunestatistikk 2015, Møre og Romsdal 
 
 
Moderat folketallsnedgang. Av fylkets 36 kommuner har det vært vekst i 23 og befolknings-
nedgang i 12 kommuner. Med en nedgang på - 2,9 % de siste 10 år er Sunndal blant de 
kommunene med svak/moderat nedgang (0,0 – 4,9 %) i fylket. Nedgangen skyldes både netto 
utflytting og fødselsunderskudd (flere døde enn fødte).  
 
Prognoser om svak vekst. SSB befolkningsprognoser (alternativ MMM) er svakt positiv for 
Sunndal: vekst på 1.7% (+ 121 personer) fram mot 2020 og + 6 % fram mot 2040.  
 
Hver femte har høyskoleutdanning. Av kommunens innbyggere over 16 år har 21 % universitets- 
eller høyskoleutdanning. Dette er noe lavere enn både fylkessnittet (26 %) og landssnittet (31 %).  
 
Sju av ti bor sentralt. Av kommunens innbyggere bor 67 % i tettbygde strøk. Dette er om lag som 
fylkessnittet (70 %) og lavere enn landssnittet (81 %). Men det er høyere enn de fleste andre 
kommuner i fylket, eksempelvis Surnadal (46 %), Tingvoll (32 %) og Nesset (39 %).  
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Færre unge – flere eldre. Fødselstallene har gått ned i Sunndal de seneste år. Dette, sammen med 
netto utflytting, gjør at vi får et stadig høyere aldersgjennomsnitt i befolkningen. Andelen barn 0-
17 år av alle innbyggerne gikk ned med 12 % i perioden 2005-2015. Andelen 0-17 år av alle var på 
20,4 % i 2015. Dette er noe lavere enn både fylkessnittet (22 %) og landssnittet (21,8 %). 
 
Demografisk sårbarhet. Møre og Romsdal fylkeskommune har laget et kart over den demografiske 
sårbarheten i fylket. Den baserer seg på 10 ulike indikatorer: fødte, døde, nettoflytting, kjønns-
balansen (2 ulike indikatorer) og alderssammensetningen i befolkningen (5 indikatorer). Hver 
indikator måles mot lanssnittet og samlet skår har en skalaen går fra 0-10 der 10 er mest sårbar.  
 
Alle kommunene på Nordmøre har høy demografisk sårbarhet i 2014. Fylkessnittet er på 7. 
Sunndal har en demografisk sårbarhet på 8.  

 
 
 

 Næringsliv 
 
Industrikommune. På Indre Nordmøre er det to bo- og arbeidsmarkedsregioner. Sunndal er en 
egen bo- og arbeidsmarkedsregion, mens Surnadal, Halsa og Rindal inngår i Surnadalsregionen. 
 
Den største næringen i Sunndal er industri med 30 % av alle sysselsatte pr. 4. kvartal 2014. Dette 
er betydelig høyere enn både fylkessnittet (16 %) og landsgjennomsnittet (9 %). Hydro Aluminium 
Sunndal AS er kommunens hjørnesteinsbedrift med rundt 750 ansatte
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Den betydelige sysselsettingsveksten som 
Sunndal opplevde i årene 2000 –2007 ble 
snudd da finanskrisen slo inn og Su3 ble 
nedstengt fra våren 2009 til høsten 2014. 
Sunndalssamfunnet mistet drøyt 400 
arbeidsplasser (sysselsatte med arbeidssted 
Sunndal) innen utgangen av 2010, de fleste 
av disse industrirelaterte. Siden har antall 
arbeidsplasser økt igjen, men er ikke 
tilbake på samme nivå som før finanskrisen. 
 

 
Høy arbeidsplassdekning - høy innpendling. Arbeidsplassdekning er antall arbeidsplasser i prosent 
av antall arbeidstakere bosatt i kommunen. Balanse gir en arbeidsplassdekning på 100. Sunndal 
har en arbeidspallsdekning på 107 pr 2014. Vi er 1 av 4 kommuner i fylket som har flere 
arbeidsplasser enn arbeidstakere. De øvrige tre er Molde (127), Ulstein (124) og Ålesund (114).  
 
Mange arbeidsplasser gir høy innpendling. Pr. 4. kvartal 2014 var det 698 personer som pendlet 
inn til Sunndal (19 % av alle sysselsatte) og 449 personer som pendlet ut av kommunen (13 % av 
alle bosatte). Innpendlingen er størst fra Nesset (170 personer), Surnadal (114) og Tingvoll (110). 
Mange av disse jobber ved Hydro.    
 
Kraftsenteret på Nordmøre. Kraft er sentralt i Sunndal, først og fremst gjennom den kraft-
krevende aluminiumsproduksjonen ved Hydro. Her forbrukes rundt 4,45 TWh pr. år (2011), noe 
som utgjør rundt 50 % av det totale energiforbruket i Møre og Romsdal. I kommunen produseres 
det også en ikke ubetydelig mengde kraft pr år; ca. 2,7 TWh, noe som utgjør 2,2 % av landets 
vannkraft.  
 

 Attraktivitet, arbeidsplasser og bolyst 
 
Bolyst. Å stoppe den svakt negative folketallsutviklingen og realisere SSBs vekstprognoser blir en 
utfordring for Sunndal kommune. Viktige strategier blir da å skape en attraktiv kommune med 
flere og varierte arbeidsplasser, et positivt omdømme, trivsel og bolyst. 
 
 

 Kommuneøkonomi – offentlig tjenesteyting  
 
Gode offentlige tjenestetilbud. Sunndal kommune har relativt god kommuneøkonomi, et godt 
kommunalt tjenestetilbud og et variert og godt kultur og fritidstilbud. En borgerundersøkelse  
gjennomført i 2011 viser også at våre innbyggere er svært godt fornøyd med de kommunale 
tjenestene og har stor tillit til kommunens administrasjon og politikerne. Tilbakemeldinger i 
forbindelse med kommunereformarbeidet i 2014-2015 bekrefter dette bildet.  
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4. EKSISTERENDE PLANER: STATUS, INNHOLD OG ANBEFALINGER 
 
 
4.1. Oversikt over helsetilstanden i kommunen  
 
Status: lagt fram for alle politisk utvalg i 2016  
Innhold:  
Folkehelseloven av 2012 slår fast at kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden og faktorer 
som påvirker helsa til kommunens innbyggere. Dette skal legges til grunn for planarbeid i alle 
sektorer/fagområder i kommunen. 
Anbefaling:  
Revideres i 2019, tverrfaglig tilnærming med interne og eksterne bidragsytere.  
 

Vedtatt: 2016 Gjeldende planperiode: 2015-2018 Anbefaling: rullering 2019 

 
 
4.2. Kommuneplan Sunndal kommune 2014 - 2020, samfunnsdelen  
 
Status: vedtatt i 2014 (K.sak 41/14). 
Innhold:  
Planen gir en beskrivelse av nåsituasjonen og utfordringer innen ni ulike områder/tema: 

1. Befolkningsutvikling  
2. Region- og kommunestruktur 
3. Verdiskaping og næringsliv 
4. Klima og energi  
5. Samferdsel og infrastruktur 
6. Natur og verneområder 
7. Folkehelse, livskvalitet og oppvekstmiljø 
8. Kommunen som organisasjon 
9. Samfunnssikkerhet og beredskap 

 
Ny visjon ble vedtatt: Sunndal kommune – kraftsenteret mellom fjord og fjell   
Og følgende mål ble vedtatt: 
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   
 
Kommuneplanen har en egen handlingsdel (kap.13). Her defineres ulike strategier og en rekke 
ulike tiltak som skal vurderes gjennomført for å nå de ulike målene i planperioden.  
Anbefaling mht innhold  
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a) Eksisterende kapitler med 9 ulike tema videreføres med ajourført tekst. Tema 2, Kommune- og  
    regionstruktur, utvides til også å omfatte interkommunalt samarbeid.  Dette vil være et viktig  
    tema å diskutere når man vet utfallet av Stortingets vedtak våren 2017 om ny kommune- og  
    regionstruktur i Norge.     
b) Mål, strategier og tiltak bør vurderes på nytt    
 
Anbefaling mht prosess   
Gjøres administrativt i dialog med berørte fagområder og brukergrupper.  
Økonomi- og planutvalget er styringsgruppe og ny, revidert plan vedtas av kommunestyret. 
Planarbeidet gjennomføres i løpet av 2017. 
 

Vedtatt: 2014 Gjeldende planperiode: 2014-2020 Anbefaling: revidering 2017 

 
 
4.3.    Kommuneplan Sunndal kommune, arealdelen  
 
Status: Består av 3 delplaner: kommuneplanens arealdel vedtatt i 2007 (K.sak 37/07),  
kommunedelplan Sunndalsøra 2015 – 2025,vedtatt i 2015 (K-sak 60/15) og kommunedelplan 
Ålvundfjord vedtatt i 2004 (K-sak 71/04). 
Innhold:  
Kommuneplanens arealdel samordner arealbruken i kommunen med viktige behov for vern og 
utbygging. Planen består av kart og bestemmelser. Kartet viser de arealbruks-kategorier som 
planen fastlegger. Bestemmelsene utfyller og utdyper den fastlagte areal-bruken. Arealplankartet 
og bestemmelsene utgjør til sammen den juridisk bindende delen av kommuneplanens arealdel. I 
tillegg foreligger det planbeskrivelse med bakgrunn og vurderinger som har ført fram til den 
vedtatte plan. 
Anbefaling:  
a) Kommuneplanens arealdel vedtatt i 2007 revideres i 2017  
b) Kommunedelplan for Sunndalsøra revideres ikke før i 2019 
c)   Kommunedelplan for Ålvundfjord revideres i 2017 
 
Kommuneplanens arealdel 

Vedtatt: 2007 Gjeldende planperiode:  Anbefaling: revidering 2017 

 
Kommunedelplan Sunndalsøra 

Vedtas: 2015 Gjeldende planperiode: 2015 - 2025 Anbefaling: revidering 2019 

 
Kommunedelplan Ålvundfjord 

Vedtas: 2004 Gjeldende planperiode:  Anbefaling: revidering 2017 

 
 
4.4. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse ( ROS)  
 
Status: Vedtatt 17. mars 2016 (K.sak 19/16)  
Innhold: 
16 ulike hendelser er analysert ved hjelp av ROS-modulen i Compilo (kommunens kvalitetssystem). 
Analysene ble gjennomført i samarbeid med interne og eksterne fagmiljø.    
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Anbefaling: 
Skal revideres hvert 4. år. Ved revisjon bør flere nye hendelser analyseres. Neste gang: høst 2020.  
 

Vedtatt: 2016 Gjeldende planperiode: 2016 - 2019 Anbefaling: revidering 2020 

 
4.5. Energi- og klimaplan 2009 - 2015 

 
Status: vedtatt i 2009 (K-sak 70/09). 
Innhold:  
Målsetting om at kommunen skal være pådriver for å utvikle en bærekraftig energipolitikk med en 
visjon om å være et kraftsenter med kompetanse på energieffektive løsninger.  
Målsettinger er  
1. I Sunndal skal vi redusere klimagassutslippet, unntatt er Hydro som med fordel kan produsere 

mer metall og dermed øke utslippet. Utslipp pr. kg produsert metall skal reduseres.  
2. Sunndal kommune skal være den ledende kommunen i utvikling og bruk av fjernvarme og 

fornybar energi og det er et mål å få nasjonalt senter for fjernvarme lagt til Sunndal 
3. Sunndal kommune skal gi innbyggerne økt kunnskap om energibruk 
4. I Sunndal skal vi et ha nasjonalt kompetansemiljø for anvendelse av fornybar energi og 

energieffektive løsninger 
Anbefaling:  
Planen skal revideres i løpet av 2017. Faktagrunnlag, analyser, mål og tiltak revideres ut fra 
evaluering av planlagte og gjennomførte tiltak og måloppnåelse. 
 

Vedtatt: 2009 Gjeldende planperiode: 2009 - 2015 Anbefaling: revidering 2017 

 
 
4.6. Næringsplan 2015 - 2020  
 
Status: vedtatt i 2015 (K-sak 63/15) 
Innhold:  
Næringsplanen er et styringsverktøy for næringsutviklingsarbeidet i Sunndal. Planen beskriver 
utviklingstrekk og utfordringer, angir mål, strategier og tiltak for næringsarbeidet i planperioden 
og hvordan næringsarbeidet skal være organisert.  
Anbefaling:  
Sunndal kommunes næringsplan har vært rullert med 5 års intervall siden 1991. Planen skal 
revideres neste gang i 2019.  
 

Vedtatt: 2015 Gjeldende planperiode: 2015 - 2020 Anbefaling: revidering 2019 

 
 
4.7. Landbruksplan 2014 - 2017  
 
Status: vedtatt i 2013 (K.sak 64/13) 
Innhold:  
Planen består av en statusdel, handlingsprogram og retningslinjer for landbruksfondet. 
Anbefaling:  
Revisjon startes opp i løpet av 2017 med sluttbehandling i 2018. 
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Vedtatt: 2013 Gjeldende planperiode: 2014 - 2017 Anbefaling: revidering 2017-18 

 
 
4.8. Strategiplan for reiselivet 2013 - 2016 
 
Status: vedtatt i 2013 (K.sak 32/13).  
Innhold: 
Gjeldende plan har følgende visjon: «Sunndal skal være en ledende reiselivskommune på 
Nordmøre tuftet på positive opplevelser med høy kvalitet for fastboende og besøkende og 
lønnsomhet innenfor næringen.» 
Delmål:   
1. Sunndal skal fremstå tydeligere som reisemål enn i dag. 
2. Sunndal skal ha godt tilrettelagte tilbud og bedret infrastruktur innenfor reiselivet. 
3. Sunndal skal legge til rette for etablering av nye aktører og produkter. 
Anbefaling:  
Rullering av planen skal gjøres i 2017. 
 

Vedtatt: 2013 Gjeldende planperiode: 2013 - 2016 Anbefaling: revidering 2017-18 

 
 
4.9.  Forvaltningsplan for hjortevilt 2015 - 2018  

Status: Vedtatt i 2015 (TMK-sak 61/15) 
Innhold:  
Status i hjorteviltforvaltningen og bestandsutviklingen fram til 2015. Mål og tiltak for 
hjorteviltforvaltningen i planperioden. 
Anbefaling:  
Revidert plan utarbeides av arbeidsgruppe bestående av hjorteviltrådet og en politisk valgt 
representant. Ny plan legges fram for politisk behandling i 2018. 
 

Vedtatt: 2015 Gjeldende planperiode: 2015 - 2018 Anbefaling: revidering 2017-18 

 
 
4.10. Trafikksikkerhetsplan  
 
Status: vedtatt i 2002 (K-sak 7/02). 
Innhold:  
Status- og analysedel ut fra bl.a. Vegvesenets ulykkesstatistikker (ikke gjennomgående revidert 
siden vedtak). Handlingsprogram er revidert årlig. 
Anbefaling:  
Planen revideres i 2017.  Det gjøres en gjennomgående revisjon av status- og analysedelen, 
handlingsdel justeres i forhold til dette og rulleres.  
 

Vedtatt: 2002 Gjeldende planperiode: 2002- Anbefaling: revidering 2017 
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4.11. Hovedplan for vann og avløp  
 
Status: Utarbeides for 4 år, vedtas i teknikk-, miljø- og kulturutvalget, revideres årlig. 
Innhold:  
Beskriver dagens situasjon, og foreslår nye tiltak i perioden i hht myndighetskrav og egne behov 
for utvikling og fornying av VA-infrastrukturen. 
Anbefaling:  
Ny plan utarbeides for 2017-2020. Årlig revisjon. 
 

Vedtatt: 2013 Gjeldende planperiode: 2013 - 2016 Anbefaling: årlig revidering 

 
 
4.12. Boligsosial handlingsplan  
 
Status: vedtatt i 2010 (K.sak 3/10). Rullering er gjennomført i mai 2015 (K.sak 34/15). 
Innhold:  
Planen beskriver boligsituasjonen i kommunen, befolkningssammensetning, kommunale 
boligtilbud, statlige virkemidler, målgrupper og vedtatte tiltak.   
Anbefaling: 
Planen skal rulleres i 2018 
 

Vedtatt: 2015 Gjeldende planperiode: ? Anbefaling: revidering 2018 

 
 
4.13.  Rusplan 2012–2015  
 
Status: vedtatt i 2012 (K.sak 45/12). Rusplanen er vedtatt delt i to plandokument: Salgs- og 
skjenkepolitisk handlingsplan ble revidert i november 2015 (K.sak 98/15). Rus og psykiatriplan er 
under revidering og skal være ferdig i løpet av 2016. 
Innhold:  
Planen beskriver rus-situasjonen nasjonalt og lokalet, mål, strategier og vedtatte tiltak både med 
hensyn til forebygging og oppfølging. 
Anbefaling:  
Salgs- og skjenkepolitisk handlingsplan rulleres i 2018. Rus- og psykiatriplan rulleres i 2020. 
 
Salgs- og skjenkepolitisk handlingsplan 

Vedtatt: 2015 Gjeldende planperiode: 2015 - 2018 Anbefaling: revidering 2018 

 
Rus- og psykiatriplan 

Vedtas: 2016 Gjeldende planperiode: 2016 - 2019 Anbefaling: revidering 2020 

 
 
4.14. Eldreplan 2016 - 2020  
 
Status: vedtatt i 2016 (K.sak 49/16) 
Innhold:  
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Oversikt over utviklingen av antall eldre og behov for tiltak frem mot 2020. Vedrørende behovet 
for institusjonsplasser er det foretatt en beregning frem mot 2025. 
Anbefaling:  
Planen skal rulleres i 2020. I planen ligger det en anbefaling om utarbeidelse av demensplan. 
 

Vedtatt: 2016 Gjeldende planperiode: 2016 - 2020 Anbefaling: revidering 2020 

 
 
4.15. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2013 - 2016  
 
Status: Vedtatt i 2013 (K.sak 65/2013).  
Innhold:  
Gir en oversikt over aktuelle lover, sentrale handlingsplaner, lokale samarbeidsfora og lokal 
tiltaksplan med tidsfrister i planperioden 2013 - 2016. 
Anbefaling:  
Revideres i hver kommunestyreperiode, dvs. hvert 4. år, neste gang i 2016/17.  Ved denne 
revideringen vil planen bli samordnet med regional plan for eierkommunene til Krisesenteret for 
Molde og omegn. 
 

Vedtatt: 2013 Gjeldende planperiode: 2013 - 2016 Anbefaling: revidering 2016-17 

 
 
4.16. Kulturplan 2009 - 2019   
 
Status: vedtatt i 2009 (K.sak 51/09) 
Innhold:  
Omhandler idrett og friluftsliv, kulturhus og kino, bibliotek, kulturskole og frivillig arbeid 
Anbefaling:  
Arbeidet er påbegynt. Her ble det gjort mye grunnlagsarbeid i forbindelse med omorganiserings-
prosessen for tjenestene i 2015. Det framlagte dokumentet fra kulturtjenesten er langt på vei en 
status for kulturtjenesten i Sunndal – med mål og retning for det videre arbeidet. En liste over nye 
tiltak og prosjekter for de neste årene vil bli utarbeidet og lagt fram for politikerne – sammen med 
resten av dokumentet. Dette skal skje seneste første kvartal i 2017. 
 

Vedtatt: 2009 Gjeldende planperiode: 2009 - 2019 Anbefaling: revidering 2017 

 
 
4.17. Kulturminneplan 2016 – 2019  
 
Status: vedtatt 3.12.15 (K sak 122/15) 
Innhold:  
Oversikt over kulturminner og kulturmiljøer. Planen inneholder en status for kulturminnene, og 
det er et eget kapittel om mål og tiltak. 
Anbefaling:  
Revideres første gang i 2019. En ny plan vil gjerne skape interesse og aktivitet de første årene, 
derfor kan det fort komme innspill om minner/miljøer som bør inn i planen. Senere kan 
revideringen skje sjeldnere.  
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Vedtatt: 2015 Gjeldende planperiode: 2016 -  2019 Anbefaling: revidering 2019 

 
 
4.18. Temaplan kulturbygg 2005–2010  
 
Status: Eksisterende plan gyldig i forhold til søknad om statstilskudd inntil ny plan vedtas 
Innhold:  

 Generell statusdel på eksisterende kulturbygg 

 Prioritering av tiltak 
Anbefaling: 
Rullering av planen ses i sammenheng med rullering av kulturplan  
 

Vedtatt:  Gjeldende planperiode: 2005 - 2010 Anbefaling: revidering i 2017 

 
 
4.19. Plan for idrett og friluftsliv 2015 - 2020  
 
Status: vedtatt 17.6.16 (K.sak 21/16) 
Innhold: 
Revidert liste over tiltak 
Anbefales:  
Revidert i 2020  
 

Vedtatt: 2016 Gjeldende planperiode: 2015 - 2020 Anbefaling: 2020 

 
 

5. NYE PLANER: INNHOLD OG ANBEFALINGER 
 
5.1. Kartlegging av friluftsområder  
 
Status: Miljødirektoratet pålegger kommunene å kartlegge friluftsområder, som er et viktig 
virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Metoden vil kunne bidra til 
å oppnå det nasjonale målet om å sikre befolkningen mulighet til å drive et variert friluftsliv både i 
nærmiljøet og naturen for øvrig. 
Innhold: Både kartleggingen og verdsettingen bør presenteres i form av digitale kart. 
Presentasjonen bør også si noe om variasjonen i friluftslivsområder og eventuelt mangler ved 
tilbudet. Områdetyper som skal kartlegges kan være nærturterreng,  leke- og rekreasjonsområde, 
grønnkorridor, strandsone med tilhørende sjø og vassdrag, jordbrukslandskap, utfartsområde, 
store turområder med tilrettelegging og turområder uten tilrettelegging 
Anbefaling: Kartleggingen skal gjennomføres i 2018. Miljødirektoratet setter som krav at arbeidet 
skal være gjennomført seinest dette året.  
 
5.2. Arbeidsgiverstrategi for Sunndal kommune  
 
Status: ny 
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Innhold: Arbeidsgiverstrategien gir felles føringer for utviklingen av Sunndal kommune som  
attraktiv arbeidsgiver. Strategien beskriver hvordan forvaltning av hovedaktivitetene i 
arbeidsgiverrollen også skal bidra til at kommunen oppnår ønskede resultater for tjenesteyting og 
samfunnsutvikling.  
Anbefaling: Planen utarbeides i 2016 av et 3-partsutvalg, og behandles politisk av 
administrasjonsutvalget og kommunestyret i desember 2016/januar 2017. Planen rulleres i 2020. 
 
5.3. Demensplan  
Status: I eldreplan vedtatt i 2015 står som tiltak å utarbeide demensplan. 
Innhold: Skaffe oversikt over status i demensomsorgen med forslag til nye mål og tiltak. 
Anbefaling: Utarbeides i løpet av 2018. 
 

6. PLANSTRATEGI - sammenfatning 
 
Alle planer behandles politisk, hvorav de fleste med sluttbehandling i kommunestyret. 
Reguleringsplaner inngår ikke i denne oversikten.  
 

 
Plan  
 

 
Vedtatt 

Gjeldende 
planperiode 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Oversikt helsetilstand 2016 2015-2019     

Kommuneplan samfunnsdelen  2014 2014-2020         

Kommuneplan arealdelen  2007           

Kommunedelplan Sunndalsøra  2015 2015 - 2025           

Kommunedelplan Ålvundfjord  2004            

Helhetlig ROS-analyse  2016       

Energi- og klimaplan  2009 2009 - 2015       

Næringsplan  2015 2015 - 2020      

Landbruksplan    2013 2014 - 2017         

Reiselivsplan 2013 2013 - 2016      

Forvaltningsplan hjortevilt  2015 2015 - 2018     

Trafikksikkerhetsplan 2002          

Hovedplan vann og avløp 2013 2013 - 2016     

Boligsosial plan  2015       

Salgs- og skjenkepolitisk plan  2015 2015 - 2018      

Rus- og psykiatriplan 2016 2016 - 2019     

Eldreplan  2016 2016 - 2020       

Vold i nære relasjoner  2013 2013 - 2016      

Kulturplan   2009 2009 - 2109      

Kulturminneplan 2015 2016 - 2019       

Temaplan kulturbygg  2005 - 2010      

Plan for idrett og friluftsliv 2016 2015 - 2020     

Kartlegging av friluftsområder Ny      

Kommunal arbeidsgiverstrategi  Ny 2017 – 2020     

Demensplan   Ny      

 


