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Kommunestyret har behandlet saken i møte 12.12.2019 sak 33/19

Møtebehandling
Kommunedirektør Randi Dyrnes ga en kort saksopplysning innledningsvis.
Partigruppelederne la fram sine budsjettinnlegg i følgende rekkefølge:
Lusie Gjersvoll, AP
Jørgen Singsdal, SP
Stig Rune Andreassen, FRP
Arild Håkonsen, H
Erling Outzen, SV
Siri Sande, V
Andreas Gjerde Ulvund, KrF
Under sitt innlegg la Jørgen Singsdal, SP, fram følgende fellesforslag fra FRP, KrF, H, V og SP:
Endringer i driftsbudsjettet:
Pleie- og omsorgstjenesten (uendret):
Sunndal kommune har i dag en kreftkoordinator i 50% stilling. Etter innspill fra Fremskrittspartiet ber
Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti tjenesten om å øke denne stilling
til 100 %.
Vedtak: Oppgitt kostnad ved å øke kreftkoordinator fra 50% til 100% stilling på kroner 350 000,- tilføres
pleie- og omsorgstjenesten fra nye eiendomsskatteinntekter fra Sunndal Energi AS fra 2020.
Pleie- og omsorgstjenesten (uendret):
Vedtak: Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti ser med bekymring på
forslaget om å legge ned 6 korttidsplasser og ber om en gjennomgang av siste års belegg for å
synliggjøre at disse virkelig er overﬂødige.
Kulturtjenesten (nytt pkt. 3, endret beløp):
Etter innspill fra Senterpartiet fremmer Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig
Folkeparti følgende innspill:
Phillipshagen:
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Kommunen har stått som eier over lang tid og har ikke gjort jobben sin og tatt vare på parken, dette må
vi ta tak i. Tjenesten budsjetterer med et behov på 250.000.
Vedtak: Vi ønsker å bevilge 150.000,- til Phillipshagen for 2020. Forslaget dekkes inn ved bruk av
eiendomsskatteinntekter fra Sunndal Energi AS for 2020.
Kulturtjenesten (nytt pkt.4, endret):
Etter innspill fra Senterpartiet fremmer Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig
Folkeparti følgende innspill:
Reiselivsplana:
Ny reiselivsplan ble vedtatt i mars 2019. Plana inneholder mange gode tiltak men ingen penger.
Reiselivet er et viktig satsingsområde for Sunndal og det er mange spennende planer på gang. Samtidig
ønsker vi at reiselivet selv ved styringsgruppa får prioritere bruken av midlene.
Vedtak: Vi ønsker å bevilge 500.000,- i tilskudd til reiselivsarbeidet for 2020. Pengene inkluderer
kontingenten til Visit Nordmøre for 2020 som er på 350.000,- (tidligere betalt av kommunen og avsatt i
budsjettet) samt 150.000,- ved bruk av eiendomsskatteinntekter fra Sunndal Energi. Kommunestyret ber
samtidig om en gjennomgang av status for arbeidet med reiselivsplana i løpet av første kvartal 2020.
Grunnskole- og barnehagetjenesten (ﬂyttet fra verbalforslag 7, endret):
Vedtak: Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti ber om at SFO tilbudet
ved Ålvundeid barnehage blir videreført. Inndekkes ved 150,- i økt SFO foreldrebetaling pr. mnd.
Eiendomstjenesten og kulturtjenesten (ﬂyttet fra verbalforslag 8, endret):
Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti ber om likebehandling av
samfunns- og grendehus både med hensyn til eierskap og driftstilskudd. En gjennomgang av
eksisterende og nye avtaler med kommunen i forhold til Ålvundeid og Øksendal er nødvendig. Vedtak:
Inntil arbeidet med gjennomgang avtaler er fullført ber vi om at tilskuddene blir videreført.
Verbalforslag:
Verbalforslag 3 (uendret):
Til Plan-, miljø- og næringstjenesten i samarbeide med kommunalteknisk tjeneste og kulturtjenesten.
Etter innspill fra Fremskrittspartiet ber Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig
folkeparti om at tjenesten prioriterer planlegging og regulering av en badeplass ved Pollen i Tredal. Det
skal lages en utformingsplan med kostnader og hva en driftsavtale med grunneier innen april 2020.
Kostnader knyttet direkte til prosjektet blir foreslått ved fremlegging av regnskap 2019 i mars/april
2020.
Verbalforslag 7 (nytt):
Til Kommunedirektøren Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti ber om
at det settes fortgang i arbeidet med å forberede Sunndal Energi på overgang fra KF til AS. Nytt styre må
velges og eiendommene må takseres i god tid før fristen for å skrive ut eiendomsskatt går ut 1.mars
2020.
Investeringsbudsjettet 2020-2023: (uendret)
Salg av kommunale tomter, inntekt på 2 mill. årlig.
Janne Merete Rimstad Seljebø, AP la fram fellesforslag fra AP, MDG og SV:
1. Sunndal kommunestyre vedtar å opprettholde SFO-tilbudet ved Ålvundeid under forutsetning av
tilbudet blir lagt til grendahuset på Ålvundeid. Oppgitt kostnad på kr 335.000 tilføres
grunnskoletjenesten fra nye eiendomsskatteinntekter fra Sunndal Energi AS i 2020.
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2. Sunndal kommunestyre vedtar å opprettholde tilskudd til Ålvundeid og Øksendal grendahus.
Oppgitt kostnad på kr 135.000 tilføres eiendomstjenesten fra nye eiendomsskatteinntekter i
Sunndal Energi AS 2020.
Erling Rød, FRP, la fram følgende forslag:
1. Konsesjonkraftinntekter økes for 6 millioner til 15 millioner.
2. Renteinntekter fra ansvarlig lån reduseres med 1 million.
3. Utbytte fra Sunndal Energi settes til 1 million.
Stig Rune Andreassen, FRP, la fram følgende forslag:
Sunndal kommune organiserer og kontrollerer målinger av svevestøv i forbindelse med uttak av masse
og utkjøring fra grustak i Litledalen. Kontroll skjer fra 2020 – 2022. Dekkes inn av teknisk avdeling.
Einar Mo, SP, la fram slik tilleggsforslag:
Sunndal kommunestyre ber om at kommunedirektøren for seinare år tar sikte på å legge fram ein
økonomiplan der kostnadene ikkje overstig inntektene. Ein revidert kommuneplan må ligge til grunn for
ei slik kursendring. I 2020 bør kommunedirektøren i løpet av første kvartal presentere ei tidsplan for
arbeidet.

Votering
Kommunestyret foretok punktvis votering over de framsatte forslagene:
Fellesforslag fra FRP, KrF, H, V og SP:
Endringer i driftsbudsjettet:
o FRP, KrF, H, V og SP sitt forslag Øke stillingsressurs kreftkoordinator ble satt opp mot pkt. 2 i
formannskapets innstilling. Forslaget falt med 10 mot 17 stemmer.
o Gjennomgang av siste års belegg i pleie- og omsorgstjenesten ble vedtatt med 14 mot 13
stemmer.
o FRP, KrF, H, V og SP sitt forslag opprusting av Phillipshagen ble satt opp mot pkt. 3 i
formannskapets innstilling. Forslaget falt med 12 mot 15 stemmer.
o Reiselivsplan – tilskudd til reiselivsarbeidet 2020 ble vedtatt med 14 mot 13 stemmer.
o FRP, KrF, H, V og SP sitt forslag til SFO-tilbud ved Ålvundeid barnehage ble satt opp mot Janne
Merete Rimstad Seljebø sitt forslag nr. 1. Forslaget fra Janne Merete Rimstad Seljebø ble
vedtatt med 15 stemmer mot 12 stemmer avgitt for fellesforslaget.
o FRP, KrF, H, V og SP sitt forslag om tilskudd til Ålvundeid og Øksendal grendahus ble satt opp
mot Janne Merete Rimstad Seljebø sitt forslag nr. 2. Forslaget fra Janne Merete Rimstad Seljebø
ble vedtatt med 16 stemmer mot 11 stemmer avgitt for fellesforslaget.
Verbalforslag:
o FRP, KrF, H, V og SP sitt verbalforslag 3 om badeplass ved Pollen falt med 11 mot 16 stemmer.
o FRP, KrF, H, V og SP sitt verbalforslag 7 om Sunndal Energi falt med 11 mot 16 stemmer.
Investeringsbudsjettet:
o FRP, KrF, H, V og SP sitt forslag om salg av kommunale tomter falt med 13 mot 14 stemmer.
o

Forslag framsatt av Stig Rune Andreassen om målinger av svevestøv ble vedtatt med 17 mot 10
stemmer.

o

Forslag framsatt av Erling Rød om konsesjonskraftinntekter falt med 3 mot 24 stemmer.

o

Forslag framsatt av Einar Mo om økonomiplanarbeidet i kommunen falt med 13 mot 14
stemmer.
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Til slutt ble formannskapets innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2021 – 2023, med de vedtatte
endringene vedtatt med 24 mot 3 stemmer.

Kommunestyrets vedtak
Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens forslag til årsplan og budsjett for 2020 og
økonomiplan 2021-2023 med følgende endringer:
Endringer til driftsbudsjettet
1. Til Grunnskoletjenesten
SFO-betaling
Kommunedirektøren foreslår å øke foreldrebetalingen for skolefritidsordningen til gjennomsnittet hos
Sunndals nabokommuner. Dette er estimert å gi en økt inntekt på kr 2 500 000,-. I 2019 ble SFObetalingen økt med 25%. Lav SFO-pris er viktig for kommunens attraktivitet for barnefamilier, og for
målet om økt folketall. Etter innspill fra SV vil SV, Arbeiderpartiet og MDG derfor ikke øke SFObetalingen i 2020. Bevilgninger på kr 2 500 000,- til nye lærebøker avsatt på Grunnskoletjenestens
tjenesteområde i kommunedirektørens budsjettforslag omprioriteres for å dekke inn dette.
Nye lærebøker
SV, Arbeiderpartiet og MDG mener at full utskiftning av lærebøker på grunn av nye læreplaner i praksis
er investeringer for mange år framover. Grunnskoletjenesten kan derfor benytte inntil kr 2 500 000,- av
disposisjonsfond til innkjøp av nye lærebøker og andre læremidler i 2020 til oppstart med nye
læreplaner.
Sosiallærer i hel stilling ved Sunndal ungdomsskole
Sosiallærerteamet som arbeider med det psykososiale miljøet ved skolene i Sunndal er viktig, ikke minst
som et ledd i arbeidet mot mobbing. Etter innspill fra Arbeiderpartiet vil Arbeiderpartiet, SV og MDG øke
stillingsressursen for sosiallærer ved Sunndal ungdomsskole med 50% til 100%, slik at Sunndal
ungdomsskole kan ha sosiallærer i hel stilling. Grunnskoletjenesten tilføres kr 300 000,- for
gjennomføring av tiltaket. Dette dekkes inn ved økt utbytte fra Sunndal Energi.
SFO-tilbud ved Ålvundeid barnehage
Sunndal kommunestyre vedtar å opprettholde SFO-tilbudet ved Ålvundeid under forutsetning av
tilbudet blir lagt til grendahuset på Ålvundeid. Oppgitt kostnad på kr 335.000 tilføres
grunnskoletjenesten fra nye eiendomsskatteinntekter fra Sunndal Energi AS i 2020.
2. Til Pleie- og omsorgstjenesten
Stillingsressurs til kreftkoordinator
Kreftkoordinatoren er et viktig tilbud for mennesker som har eller har hatt kreft, og til de pårørende.
Dette er et lavterskeltilbud som er lett tilgjengelig, hjelper i hverdagen og sikrer god flyt i overgangen
mellom sykehus og tjenestene i kommunen. Arbeiderpartiet, SV og MDG vil derfor øke stillingsressursen
til kreftkoordinater fra 50% til 100%, slik at Sunndal kommune kan ha kreftkoordinator i hel stilling. Pleie
og omsorgstjenesten tilføres kr 300 000,- for gjennomføring av tiltaket. Dette dekkes inn ved økt utbytte
fra Sunndal Energi.
Gjennomgang av siste års belegg
Vedtak: Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti ser med bekymring på
forslaget om å legge ned 6 korttidsplasser og ber om en gjennomgang av siste års belegg for å
synliggjøre at disse virkelig er overﬂødige.
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3. Til Kulturtjenesten
Stillingsressurs til Sunndal ungdomssenter
På grunn av utfordringer knyttet til bemanning og turnus, så Sunndal ungdomssenter seg nødt til å kutte
ned på åpningstidene og holde stengt annenhver fredag fra september i 2019. For at Sunndal
ungdomssenter skal kunne ha åpent hver fredag, tilfører Arbeiderpartiet, SV og MDG kr 300 000,- til
Kulturtjenesten, tilsvarende en stillingsressurs på 50%. Dette dekkes inn ved økt utbytte fra Sunndal
Energi.
Opprusting av Phillipshagen
I 2012 ble Phillipshagen gitt av John Bridgeman til Sunndal kommune. Kommunen har fått utarbeidet en
skjøtselsplan for hagen, men denne er ikke fulgt opp. Arbeiderpartiet, SV og MDG setter derfor av kr
100 000,- i 2020 til skjøtsel av Phillipshagen. Dette er et fint tiltak i året hvor oppsetningen Lady
Arbuthnott – frua på Elverhøy feirer 25 år. Dette dekkes inn ved økt utbytte fra Sunndal Energi.
Tilbringertjeneste til Sunndal pensjonistsenter
Sunndal pensjonistsenter og tilbudene der er viktige for at eldre kan bo hjemme så lenge som de ønsker,
at de føler seg trygge og ikke blir ensomme. Det er likevel et problem at disse tilbudene stort sett
benyttes av eldre som bor i Sunndalsøra sentrum. Etter innspill fra Arbeiderpartiet, vil derfor
Arbeiderpartiet, SV og MDG tilføre kulturtjenesten kr 100 000,- for å innføre en tilbringertjeneste til
Sunndal pensjonistsenter, slik at også eldre utenfor Sunndalsøra kan bruke tilbudene der. Dette dekkes
inn ved økt utbytte fra Sunndal Energi.
Etter innspill fra Senterpartiet fremmer Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig
Folkeparti følgende innspill:
Reiselivsplana
Ny reiselivsplan ble vedtatt i mars 2019. Plana inneholder mange gode tiltak men ingen penger.
Reiselivet er et viktig satsingsområde for Sunndal og det er mange spennende planer på gang. Samtidig
ønsker vi at reiselivet selv ved styringsgruppa får prioritere bruken av midlene.
Vedtak: Vi ønsker å bevilge 500.000,- i tilskudd til reiselivsarbeidet for 2020. Pengene inkluderer
kontingenten til Visit Nordmøre for 2020 som er på 350.000,- (tidligere betalt av kommunen og avsatt i
budsjettet) samt 150.000,- ved bruk av eiendomsskatteinntekter fra Sunndal Energi. Kommunestyret ber
samtidig om en gjennomgang av status for arbeidet med reiselivsplana i løpet av første kvartal 2020.
4.Til Eiendomstjenesten
Stillingsressurs til vedlikehold
Sunndal har mange kommunale bygg, og disse krever løpende vedlikehold og godt renhold. Å spare på
reinhold og vedlikehold er kortsiktig, og lønner seg ikke i lengden. Etter innspill fra SV vil SV,
Arbeiderpartiet og MDG tilbakeføre midlene til vedlikehold som kommunedirektøren foreslår strøket.
Eiendomstjenestens budsjett styrkes med kr 600 000,- for å gjennomføre tiltaket. Dette dekkes inn med
økt utbytte fra Sunndal Energi.
Opprettholde tilskudd til Ålvundeid og Øksendal grendahus
Sunndal kommunestyre vedtar å opprettholde tilskudd til Ålvundeid og Øksendal grendahus. Oppgitt
kostnad på kr 135.000 tilføres eiendomstjenesten fra nye eiendomsskatteinntekter i Sunndal Energi AS
2020.
4.Til kommunalteknisk tjeneste
Måling av svevestøv
Sunndal kommune organiserer og kontrollerer målinger av svevestøv i forbindelse med uttak av masse
og utkjøring fra grustak i Litledalen. Kontroll skjer fra 2020 – 2022. Dekkes inn av teknisk avdeling.
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Endringer til investeringsbudsjettet
5. Bygging/utbedring av kommunale veger
Det er behov for utbedringer på flere kommunale veger i Sunndal. Arbeiderpartiet, SV og MDG vil derfor
styrke rammen for investeringer i kommunale veger i 2020. Posten Kommunale veger –
Bygging/utbedring tilføres kr 1 000 000,-, og får dermed får en ny ramme på kr 3 500 000,- i 2020. Dette
finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Oppsummering og inndekning
Til driftsbudsjettet:
Økt bevilgning til Grunnskoletjenesten:
Økt bevilgning til Pleie- og omsorgstjenesten:
Økt bevilgning til Kulturtjenesten:
Økte bevilgninger Eiendomstjenesten:
Økte bevilgninger til oppfølging reiselivsplan
Økte bevilgninger totalt:
Inndekning:
Økt utbytte fra Sunndal Energi:
Ny eiendomsskatt fra Sunndal energi;
Inndekning totalt:
Til investeringsbudsjettet:
Økt bevilgning til bygging/utbedring av kommunale veger:
Inndekning:
Disposisjonsfond:
Inndekning totalt:

kr
kr
kr
kr
kr
kr

635 000,300 000,500 000,870 000,150 000,2 455 000,-

kr
kr
kr

1 700 000,755 000,2 455 000,-

kr

1 000 000,-

kr
kr

1 000 000,1 000 000,-

I tillegg avsettes inntil kr 2 500 000,- av disposisjonsfond til innkjøp av nye lærebøker og andre
læremidler for Grunnskoletjenesten i 2020 til oppstart med nye læreplaner.

Verbalforslag
6. Til kommunedirektøren
Økte inntekter
Ved eventuelle økte inntekter i forbindelse med bosetting av flyktninger og/eller kompensasjon for tapt
eiendomsskatt, skal disse benyttes til å redusere fondsbruken i den kommunale drifta.
Driftsavtale med Sunndal pensjonistsenter
Sunndal kommune eier Sunndal Pensjonistsenter, og Støtteforeningen ved Sunndal Pensjonistsenter
mottar årlig støtte på kr 400 000,- til drift av senteret. Arbeiderpartiet, SV og MDG ber
kommuneadministrasjonen inngå en driftsavtale med Støtteforeningen for å klargjøre hvilke
forventninger kommunen har til driften av og aktivitetene i huset.
Revidering av kommunens innkjøpsreglement
I tråd med vedtak i interpellasjon IN 1/19 i kommunestyret den 28. august 2019 ber SV, Arbeiderpartiet
og MDG om at kommunedirektøren reviderer kommunens innkjøpsreglement i løpet av 2020. Ved
revisjonen skal krav om tariffavtale innarbeides i innkjøpsreglementet, og likedan innføring av strengere
klima- og miljøkrav, slik at kommunen systematisk velger de mest klimavennlige innkjøpene innenfor
økonomisk forsvarlige rammer. Innkjøp skal vurderes fra anskaffelsens livssyklus.
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7. Til Barnehagetjenesten og Eiendomstjenesten:
I 2020 vil arbeidet med å planlegge ny sentrumsbarnehage på Sunndalsøra starte opp. Etter innspill fra
MDG ber MDG, Arbeiderpartiet og SV om at ny sentrumsbarnehage planlegges og bygges som grønn
miljøbarnehage. Vi tar sikte på at denne skal bygges som en svanemerket barnehage. Dette sikrer at
bygningen har høy standard innenfor energi, miljø og inneklimakvalitet. Dette stiller også krav til
materialer som brukes på uteområdet. Uteområdet skal være stort og variert for å gi barna rom til å
utforske og utvikle et rikt og nært forhold til naturen.
8. Til Grunnskoletjenesten:
Tilrettelegging for skolemåltid på barnetrinnet
I sak 18/2019 i Oppvekst- og omsorgsutvalget redegjorde Grunnskoletjenesten for hvordan det kunne
tilrettelegges for en ordning med skolemat i barneskoletrinnet i Sunndal, tilsvarende dagens ordning ved
Sunndal ungdomsskole. For å unngå engangskopper, fat og bestikk, omfattet den foreslåtte ordningen
bruk av dekketøy og utstyr til oppvask. Redegjøringen beregnet ikke investeringsbehovet ved de enkelte
skolene og samlet for denne tilretteleggingen. Den omfattet heller ikke kostnader pr. elev for den
praktiske gjennomføringen. Arbeiderpartiet, SV og MDG ber om en detaljering av investeringsbehovet
og kostnadene ved innføring av skolemåltid på barnetrinnet. Denne skal også omfatte tiltak for å unngå
engangskopper, fat og bestikk ved Sunndal ungdomsskole. Utredningen skal vurdere hvordan samarbeid
mellom skole og heim om for eksempel medbrakt dekketøy og utstyr kan bidra til å redusere
kostnadene ved ordningen. Dette presenteres for Oppvekst- og omsorgsutvalget og Formannskapet før
sommeren 2020.
Færre lekser og utvidet leksehjelp i Sunndalsskolen
Arbeiderpartiet, SV og MDG ber Grunnskoletjenesten søke om forsøk med utvidet skoledag slik at
elevene kan gjøre mer selvstendig øvingsarbeid på skolen. Hensikten er å prøve ut en ordning hvor mer
av leksene som krever faglig oppfølging, gjøres på skolen, med tilgang på faglig støtte og veiledning.
Hjemmelekser i grunnskolen skal begrenses og målrettes, for eksempel som lesetrening. Ordningen
utformes i samråd med fagfolk i Sunndalsskolen, for å sikre elevene best mulig læring.
Arbeiderpartiet, SV og MDG ser positivt på ordningene hvor pensjonerte ressurspersoner bidrar med
leksehjelp. Vi ber Grunnskoletjenesten vurdere om dette kan trekkes helt eller delvis med en ny ordning.
9. Til Pleie- og omsorgstjenesten:
Tiltak for aktivisering
Gjennom heltidsprosjektet i Sunndal kommune vil grunnbemanningen i Pleie- og omsorgstjenesten bli
styrket. Arbeiderpartiet, SV og MDG ber om at denne økte kapasiteten når mulig benyttes til gode
aktivitetstiltak for brukerne av pleie- og omsorgstjenester.
10. Til Plan-, miljø- og næringstjenesten og Kommunalteknisk tjeneste:
Klimabudsjett
Sunndal Kommune har besluttet å utarbeide et årlig klimaregnskap. MDG, Arbeiderpartiet og SV ber om
at dette danner utgangspunkt for et årlig klimabudsjett for Sunndal kommune, med konkrete mål og
tiltak for å redusere utslipp av klimagasser. Etter innspill fra MDG ber MDG, Arbeiderpartiet og SV om at
sak om hvordan klimaregnskap og klimabudsjett utformes legges fram som drøftings- og
informasjonssak i kommunestyret innen sommeren 2020.
Klimaplan
Arbeidet for at Norge skal nå nasjonale klimamål er en stor dugnad. Resultater oppnås best gjennom
samordning og samarbeid. Arbeiderpartiet, SV og MDG ber om at det i løpet av 2020 settes i gang arbeid
med å utarbeide en klimaplan for hele Sunndal. Planen skal utarbeides i samarbeid mellom kommunen,
lokalt næringsliv og lokalmiljøet. Målet er å oppnå en kontinuerlig positiv utvikling av miljø og natur i
Sunndal.
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Natur-, miljø- og klimarapport
Etter innspill fra MDG ber MDG, Arbeiderpartiet og SV om at det utarbeides en natur-, miljø- og
klimarapport for hele Sunndal med spesielt fokus på vann, luft, jord og artsmangfold. Målene med
rapporten er 1) å gjøre innbyggere bevisst verdien av naturen i Sunndal, 2) å gi innbyggere i Sunndal
kunnskap om dagens miljøsituasjon i Sunndal, og 3) danne grunnlag for et natur, klima og miljøregnskap
og -budsjett for utvalgte miljø og naturmarkører.
Forslag til innhold i rapporten er: Utslipp i CO2 ekvivalenter, luftkvalitet, vann, naturtyper og areal av
disse, naturmangfold, jordkvalitet, forsøpling-kasting-gjenvinning-og sirkulær økonomi.
For hver kategori, bestemmes markører som kan inngå i et regnskap (eks: CO2-ekvivalenter, antall
svartlistede og rødlistede arter, areal per naturtype, partikler i lufta, SO2, NO2).
Et planprogram med nødvendig ressursbehov legges fram for Teknikk-, miljø- og kulturutvalget og
Formannskapet innen oktober 2020.
Buss på bestilling
Fylkeskommunen har innført en ordning for buss på bestilling kalt FRAM Flexx. Tretten kommuner i
Møre og Romsdal er allerede med i ordningen. Arbeiderpartiet, SV og MDG ber om at det arbeides aktivt
for at også Sunndal blir med i ordningen i løpet av 2020.
Videreutvikling av Øratorget
Øratorget har stort potensial som sosial møteplass. Arbeiderpartiet, SV og MDG mener at dette
potensialet ikke er utnyttet. Arbeiderpartiet, SV og MDG ber derfor om at modernisering, åpning og
vitalisering av Øratorget utredes i samråd med fagfolk og kunstnere som hadde ansvaret for den
opprinnelige utformingen og utsmykningen av torget. Sak om mulige tiltak og kostnadene ved disse
legges fram for Teknikk-, miljø- og kulturutvalget og Formannskapet innen oktober 2020.
Videreutvikling av Helsetunparken
Arbeiderpartiet, SV og MDG ber om at kommunen bidrar til å nedsette et arbeidsutvalg for å ta videre
planene for endelig utforming og realisering av Helsetunparken. Utvalget anbefales underlagt kommunal
administrativ ledelse med deltakelse av frivillighet, brukere og politikere.
11. Til Kulturtjenesten:
Forsøksordning aktivitetskort
Meningsfulle og varierte fritidstilbud bør være tilgjengelig for alle barn og unge. Sport og andre
fritidsaktiviteter gir felles opplevelser, et sosialt fellesskap og fremmer folkehelsen. Å delta må ikke
koste så mye at noen av den grunn faller utenfor. Arbeiderpartiet, SV og MDG ønsker derfor å etablere
en ordning som sikrer alle barn og unge mulighet til å delta i kultur og idrett. Regjeringen arbeider med
en ordning som sikrer at alle barn mellom 6 og 18 år skal få et fritidskort som skal benyttes til å dekke
deltakeravgift. Ordningen skal være ubyråkratisk og enkel, og kommunene skal kunne legge ekstra
penger i potten. Arbeiderpartiet, SV og MDG ber Kulturtjenesten jobbe for at Sunndal kommune
kommer med i ordningen så raskt som mulig, og med i forsøksordninger om slike etableres i 2020. Sak
om lokal utforming av ordningen legges fram for Teknikk-, miljø- og kulturutvalget når nødvendig.
Etablering av utlånssentral
Arbeiderpartiet, SV og MDG ber om at arbeidet for etablering av en utlånssentral i Sunndal for
sportsutstyr/fritidsutstyr/idrettsutstyr og musikkinstrumenter prioriteres, slik at en slik sentral kan
etableres i løpet av 2020. Sentralen skal fortrinnsvis etableres i tilknytning til Øratorget.
Tilrettelegging av området rundt Vinnu
De senere årene har det blitt etablert en sti opp langs Vinnu, og det er nå planer om å bygge en
sherpatrapp opp langs fossen. Dette prosjektet har stort potensiale som en bærekraftig attraksjon som
også fremmer folkehelsa. Arbeiderpartiet, SV og MDG ber derfor Kulturtjenesten om å følge opp dette
arbeidet, når nødvendig i samarbeid med Plan-, miljø- og næringstjenesten, for og bidra til at dette
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prosjektet realiseres på best mulig måte. Ved behov for kommunale bidrag og ressurser, legges sak om
dette fram for Teknikk-, miljø- og kulturutvalget og/eller Formannskapet.
Opprusting av Phillipshagen
Arbeiderpartiet, SV og MDG ber Kulturtjenesten bidra til å etablere en venneforening av frivillige som
kan bidra i vedlikeholdet av hagen.
12. Til kommunalteknisk tjeneste
Krafttak mot plast
Plast i naturen er et stort miljøproblem. MDG, SV og Arbeiderpartiet vil at Sunndal kommune skal ta et
krafttak mot plast. Vi ber derfor Kommunalteknisk tjeneste utrede hvordan kommunen kan innføre en
årlig dugnadsbasert innsamling av plastavfall. Sak om organisering og eventuelle kostnader legges fram
for Teknikk-, miljø- og kulturutvalget og Formannskapet innen juni 2020.
Redusert kantslått
MDG, Arbeiderpartiet og SV ber om at kantslått og annen slått langs kommunale veger og på kommunal
eiendom begrenses for å sikre blomstring av villblomster og bedre forholdene for insekter.
Verbalforslag 1
Til Plan-, miljø- og næringstjenesten:
Etter innspill fra Fremskrittspartiet ber Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig
Folkeparti om at tjenesten prioriterer planlegging og regulering av flere parkeringsplasser ved Sunndal
helsetun. Likeså at det settes av felt til HC-parkering.
Verbalforslag 2
Til Plan-, miljø- og næringstjenesten i samarbeide med kommunalteknisk tjeneste:
Etter innspill fra Fremskrittspartiet ber Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig
Folkeparti om at tjenesten prioriterer planlegging og regulering av en tryggere skolevei til skolene på
Sande. Det bør vurderes en timebasert enveiskjøring.
Verbalforslag 4
Til plan- miljø og næringstjenesten i samarbeid med kommunalteknisk tjeneste:
Etter innspill fra Senterpartiet ber Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig
Folkeparti om at det søkes Høycom midler og prosjekteres ny mobilmast i Innerdalen for å bedre
mobildekningen. Dette er et stort utfartsområde med mellom 25-30 000 besøkende årlig så det er viktig
for å bedre sikkerheten at mobildekningen utbedres i tillegg til å sikre driverne som tilbyr overnatting og
matservering tilgang til moderne kommunikasjons- og betalingsløsninger.
Verbalforslag 5
Til Plan- miljø- og næringstjenesten:
Etter innspill fra Høyre ber Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti om å
få utført viktige trafikksikkerhetstiltak i kommunen raskt. Å beskytte myke trafikanter anser vi som
meget viktig og må få tydelig prioritet i administrasjonen. Vi ber derfor om at det startes med følgende
arbeider snarest:
Redusere hastighet i kjernesentrum til 40 km/t i Sunndalsøra. Redusert hastighet til 50 km/t ved Joker
Handlaren i Ålvundfjord samt 2-3 fotgjengeroverganger til gang og sykkelbanen. Ved Fylkesveg 70
Sunndalsvegen ved Kiklingbrekka /hengebrusvingene skal det bygges autovern mellom fylkesvei 70 og
gang-sykkelbanen. Redusere hastighet på Litjdalsvegen til 50 km/t forbi boligområdet og at krysset ved
Tredalsvegen sikres med ytterligere hastighetsreduksjon.
Etter innspill fra Venstre ber Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti om
at man skal starter opp planleggingen av en gang-og sykkelbro over Litjdalselva ved RV 62.
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Verbalforslag
Til Kommunedirektøren:
Etter innspill fra Fremskrittspartiet ber Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig
Folkeparti om at Sunndal kommune selger sine 50% av Sunndal Parkering AS til den andre eieren,
Utbyggern AS, som beskrevet i aksjonæravtalen.

Budsjettet vedtas for budsjettåret 2020 og økonomiplanperioden 2021 -2023,
som vist nedenfor:

NOTER til budsjettet:
1. Grunnlaget for skatteanslaget er gjennomsnittet av kommunens kjente skattenivå de
tre siste årene (2016 – 2018). Som anslag for folketallet pr 01.01.2020 er det tatt
utgangspunkt i folketallet pr 01.01.2019 og justert dette opp med SSB MMMM
alternativ sitt anslag for befolkningsveksten i 2019.
2. Inntekt fra konsesjonsavgift er budsjettert med kr 3,23 mill.
3. Inntekt fra naturressursskatt er budsjettert med kr 13 mill, (inkludert i linjen for
andre generelle driftsinntekter).
4. Det er budsjettert med rente- og avdragskompensasjon (statstilskudd) med kr 1,9
mill, beløpet er avhengig av mellom annet rentenivået.
5. Det er budsjettert med at næringsfondet blir tilført den årlige inntekten fra
konsesjonskraftavgift med kr 3,23 mill.
6. Det er budsjettert med bruk av næringsfond med kr 4,6 mill.
25
7. Det er budsjettert med 6,3 mill i renteinntekter – bankinnskudd.
8. Forventet utbytte fra Sunndal Energi KF er budsjettert med kr 6,027 mill
Dersom kommunen foretar investeringene som ligger i investeringsbudsjettet, vil
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omstillingsbehovet øke på grunn av økte driftsutgifter, renteutgifter og avdragsutgifter.

Pnr
01080
03204
05530
06000

Budsjettskjema Investeringer
IKT Orkide investeringer
Velferdsteknologi
Tilrettelegge utfartssteder
Driftsavdelingen fornying maskinpark

06090
06250
06341
06800

Kommunale veger - byggung/utbedring
3 500
2 500
2 500
2 500
Trafikksikkerhetsplan (tiltak)
500
500
500
500
LED gatelys
3 000
4 000
4 000
Investering VA
2 500
2 500
2 500
2 500
Sunndal vannverk - fornying
tilførselsledninger Kilura
5 000
Nytt avløpsrenseanlegg Gjøra
2 000
ENØK diverse bygg
400
400
400
400
Oppgradering kommunale bygg
2 000
2 000
2 000
2 000
Salg kommunale boliger
- 1 000 - 2 000 - 2 000 - 2 000 Kjøp kommunale boliger
2 000
2 000
2 000
2 000
Nybygg/renovering Pleie og omsorg
500
500 65 000
Kjøp av utstyr, eiendomstjenesten
200
200
200
200
Ny barnehage sentrum
20 000 79 000 - 6 000
Lege og Helsesenter
40 000 20 000
Arbeidsplasser Tredal barnehage
2 000
SUM
87 600 116 100 75 100 12 100

07010
07030
07070
07080
07250
07460
07630
07700

2020
1 000
2 000
500
1 500
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2021
1 000
2 000
500
1 000

2022
1 000
2 000

2023
1 000
2 000

1 000

1 000

Sum 20202023
4 000
8 000
1 000
4 500
11 000
2 000
11 000
10 000
5 000
2 000
1 600
8 000
7 000
8 000
66 000
800
93 000
60 000
2 000
290 900
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