
Referat fra møte i referansegruppa for «Næringsplan Sunndal 

kommune» 
Dato: 19.5.2021 

Tid: 12:00 – 13:30 

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

Jonny Engdahl og Synnøve Helland.   

 

Anne Guri orienterte innledningsvis med hva som var gjort av arbeid og hvordan det er tenkt å 

presentere planen til politisk nivå. Planforslaget er ca. 30 % ferdig og det er ønskelig å legge fram 

«prototypen» for å få tilbakemelding på om vi er på rett vei.  

Innspill 

Evaluering av tidligere plan. Hva er gjennomført og hva hadde vi suksess med? Hva hadde vi ikke 

suksess med og hva ble ikke gjort/hvorfor? Ble målene nådd? Se til hvordan andre kommunen har 

evaluert sine planer. Gjerne få dette arbeidet i havn før planen skal til politisk godkjenning.  

Utflyttere fra kommunen – hva er grunnen til at de flytter? Hvorfor forlater folk Sunndal?  

Rekruttering – vil bedrifter i fremtiden få tak i dyktige folk?  

Spisse tiltaksdelen. Lage konkrete punkter som er enkle å rapportere på. Arrangere et årlig møte med 

næringsforeninga der punktene i handlingsdelen blir gått igjennom. Er dette prioriteringer som 

næringslivet kjenner at hjelper/utvikler?  

Skape bolyst bia boligbygging. Viktig med variert struktur og ta i bruk hele kommunen. Kommunen 

må være tidlig på ballen når det skjer ting. Hva skal til for at folk ønsker å bygge seg bolig i Sunndal? 

Kan kommunen være entreprenør innen utbygging av boligområder?  

Viktig å lage tydelig lenke mellom samfunnsdelen og næringsplanen.  

Todalsfjordprosjektet er så mye mer enn «bare» et samferdselsprosjekt. Det er et 

samfunnsutviklingsprosjekt. Indre Nordmøre Næringspark. Uante muligheter for  

Løfte et fyrtårn innen reiselivet – Vinnutrappa? 

Akvakultur må komme tydeligere til syne i planen. Koblingene mellom forskning og innovasjon er 

viktig å belyse. Hvilken rolle skal kommunen ha her?  

Bør presenteres tydelig prioritering av midlene og tiltakene i handlingsdelen.  

 

Konkrete innspill til prototypen før politisk behandling: 

Fjerne kapittel om befolkningsnedgang. Må løfte våre fortrinn og styrker.  

 


