
Sunndal Formannskap, vedtak i møte torsdag 02.04.2020:  

Sunndal kommunestyre gir kommunedirektøren fullmakt til å ansette inntil 3 årsverk innenfor 
arealplanlegging, næring- og landbruksutviklingsarbeid samt bygge/prosjektleder for å sikre 
framskynding og gjennomføring av prosjekter. Økonomisk ramme til Eiendomstjenesten økes med 1 
årsverk, dvs kr 800.000, og dekkes av disposisjonsfondet. 
Som tillegg til kommunedirektørens innstilling ble dette vedtatt:  
 
1. Økonomiavdelingen gis fullmakt til å behandle søknader om betalingsutsettelser for fakturert 
eiendomsskatt og kommunale avgifter i 1. termin etter enkle retningslinjer og forenklede søknader. 
Ny betalingsfrist settes til den 20.10. sammen med 2. termin. 
 
2. Handels- og servicenæringene samt nisje- småskala og reiseliv som har betydelig redusert 
omsetning som følge av nasjonale tiltak, gis fritak for andre kommunale gebyrer i 2020. 
 
3. For virksomheter som leier i kommunale lokaler, og som er pålagt å stenge, eller som har betydelig 
redusert kundegrunnlag og omsetning som følge av nasjonale tiltak, utsettes leien i tre måneder. 
Deretter blir en løsning funnet for hver bedrift, i lys av støtten fått fra staten.  
 
4. Økonomiavdelingen bes foreta flest mulig innkjøp lokalt i 2020. 
 
5. Sunndal kommune ber Sunndal Næringsselskap om å holde seg oppdatert på alle ekstraordinære 
krisetiltak overfor arbeidsliv og næringsliv, holde kontakt med lokale virksomheter, få oversikt over 
hvilke behov bedrifter og gründere har for assistanse til å få best mulig nytte av krisetiltakene, tilby 
hjelp til å skrive søknader og lignende, og rigge selskapet for å kunne hjelpe bedriftene i å håndtere 
krisesituasjonen. Dette arbeidet bør også omfatte virkemidlene i SuSu-programmet, i samråd og 
samarbeid med Surnadal kommune og fylkeskommunen. 
 
6. Om dette vurderes som tjenlig, skal Sunndal kommune benytte SUNS og/eller SuSu-programmet 
for å gjennomføre bedriftsrettede tiltakspakker som måtte bli kanalisert gjennom kommunene. 
 
7. Plan-, miljø- og næringstjenesten bes holde god kontant med og om nødvendig bistå 
landbruksorganisasjonene i Sunndal sin beredskapsorganisasjon/beredskapsgruppe som er under 
dannelse samt Landbruk Nordvest for sikring av arbeidshjelp i landbruket for å oppretthalde 
matproduksjonen. 
 
8. Plan-, miljø- og næringstjenesten bes prioritere rask behandling av søknader og planer som bidrar 
til aktivitet i lokalt næringsliv og, hvor mulig, utsette annet planarbeid det nærmeste halvåret. 
 
9. Plan-, miljø- og næringstjenesten, Eiendomstjenesten og Kommunalteknisk tjenesten bes videre 
fremskynde vedlikehold og prioritere planlegging av såkalt «gryteklare» prosjekter og investeringer 
som kan skape lokal aktivitet. Dette omfatter kommunale bygg og byggeprosjekter, gang- og 
sykkelbaner, kommunale veger og flomforebygging, utbygging av fiber og mobilnett, friluftsområder 
og turløyper, leke- og møteplasser samt tilrettelegging for lokale prosjekter på fylkesveg- og 
riksvegnettet. Hvor mulig, utsettes annet planarbeid det nærmeste halvåret. 
 
10. Nye kommunale byggeprosjekter utlyses som delte entrepriser ved å dele opp kontraktene 
framfor å lyse dem ut som totalentreprisekontrakter. Dette for å sikre at lokale små og mellomstore 
bedrifter får mulighet til å delta i konkurransen 
 
Mer info på kommunens nettsider 
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