SUNNDAL NÆRINGSFORENING
Møtereferat onsdag 1.april 2020, kl. 15.00.- 16.00
Sted: Møtet ble arrangert via Teams .
Følgende deltok: Torstein Ottem, Lars Marius Bræin, Gøril Berntsen, Bent Ivar Sæther,
Egil Tørset og Ingrid Vermøy
Forfall: Bergsvein Brøske og Bjørg Aa
Til stede: Anne Gulla Hagen, styresupport
SAKER:
20-20 Protokoll styremøte 04.03.20
Protokoll styremøte 13.03.20
Vedtak: Protokollene enstemmig godkjent.
21-20

Kommunale anbud – byggeprosjekt:

Innspill fra lokale bedrifter:
Fra: Asbjørn Tronsgård <asbjorn@bygg-service.no>
Sendt: torsdag 26. mars 2020 09:16
Til: Torstein Ottem <torstein.ottem@tottem.no>
Emne: leder i SNF -politikk
Til leder i Sunndal Næringsforening.
Vi har en sak vi mener det blir meget viktig å få på plass nå i disse tider.
Det gjelder de planlagte arbeidene med renovering av Lege- og Helsesenteret som det p.t.
er bevilget 77 millioner. Med tanke på den vanskelige tiden vi står foran, med stor
reduksjon i byggeaktivitet, så mener vi at det haster med å få startet disse arbeidene,.
Kommunen har hatt en lei tendens til å utlyse større arbeider som totalentrepriser, noe som
gir en noe enklere administrasjon. Enklere administrasjon tilsier nødvendigvis ikke at
prosjektene blir billigere, da en totalentreprise vil gi færre tilbydere og dermed mindre
konkurranse. Renoveringen av Lege- og Helsesentret er i sum ett så stort prosjekt at en
totalentreprise vil medføre en stor risiko og sannsynlighet for at lokale leverandører vil
kunne bli ekskludert fra deltagelse.
Kommunen argumenterer trolig med at de ikke har kapasitet til å følge opp de enkelte
kontraktene og at delte entrepriser medfører økt administrasjon. Kommunen har pr. i dag
en ansatt som innehar den nødvendige kompetansen for å lede byggeoppdrag med delte
entrepriser. Vedkommende ble ansatt i kommunen med bakgrunn i behovet for nettopp
denne kompetansen.
Næringsforeninga bør kreve at kommunen deler opp kontrakten i de forskjellige
fagområdene og ikke utlyser disse arbeidene som en totalentreprise-kontrakt. Dette for å
sikre at lokale små og mellomstore bedrifter får en mulighet til å delta i konkurransen. Delt
entreprise er en vanlig kontraktsform som blir benyttet i mange entrepriseforhold.
Viktigheten av å la flest mulig lokale leverandører få mulighet til å delta i konkurransen, bør
overveie merarbeidet dette kan påføre administrasjonen. Her bør Næringsforeninga gå ut i

media for å utfordre alle politiske parti til å stille dette som krav overfor kommuneadministrasjonen snarest mulig.
Ønsker kommunen at lokalt næringsliv skal kunne delta i konkurransen, må politikerne i
Sunndal kommune tydeliggjøre dette til administrasjonen gjennom å kreve delte entrepriser
på de enkelte fagområder. Det er ingen grunn til å anta at dette vil medføre økte
byggekostnader for kommunen. Det haster for lokalt næringsliv med å få dette prosjektet
startet.
Husk at en delt entreprise IKKE utelukker store bedrifter, men at en totalentreprise i større
grad utestenger små og mellomstore bedrifter.
Ber om tilbakemelding på Næringsforeningas syn på saken snarest og hvordan den blir
videreført.
Lokale bedrifter som støtter dette:
Byggservice A/S
Øra Elektro AS
Jon L. Sæther AS
Sunndalsrør AS
Gridseth Rør AS
Tradisjonsbygg AS
Br. Gjershaug AS
Bratseth AS
Bredesen Graving og Transport AS
Øra Farge og Miljø AS
Vedtak:
Styret stiller seg bak oppfordringen fra lokale bedrifter om å henstille til
politikerne i Sunndal kommune om å utlyse prosjekt med delte entrepriser.
Styret anmoder på det sterkeste om at Sunndal kommune endrer praksis med
totalentreprise til å dele opp med flere entrepriser for at små og mellomstore
bedrifter får anledning til å delta i anbudskonkurransen.
Med dagens praksis med utlysing av totalentreprise på større byggeprosjekt blir
lokale bedrifter ekskludert i å delta i større anbudskonkurranser.
Styret oppfordrer kommunen til å iverksette planlagte byggeprosjekt, som nytt
Lege -og helsesenteret, snarest for å skape aktivitet i en eksepsjonelt krevende
tid forårsaket av korona-epidemien.
Det er videre viktig å mobilisere for økt fokus på og bruk av samlet lokalt
næringsliv, lokale arbeidsplasser og lokal verdiskaping i alle bransjer.
Styret v/styreleder kontakter lokal presse for å orientere om foreningens støtte i
saken, samt fokusere på viktigheten av å bruke hele spekteret av lokale
bedrifter.

22-20
Eventuelt: Orienteringssaker
Tempen på lokalt næringsliv i koronatider
Spørreundersøkelse om koronasituasjonen blant bedrifter og virksomheter i
Sunndal gjennomført 30.-31.mars gjennomført i regi av Suns/ SuSu i samabeid
med næringsforeningene i Sunndal og Surnadal.
Mål: Å skaffe et kunnskapsgrunnlag om situasjonen i næringslivet lokalt, for å
kunne bidra med mulige tiltak i en krevende tid.
Resultatene (sammendrag) fra undersøkelsen ble gjennomgått. I hovedsak gir
svarene en pekepinn på at det er krevende tider lokalt, men at næringslivet i
Sunndal stort sett har det litt mindre «ille» sammenlignet med nasjonale tall.
Resultatet av undersøkelsen vil bli publisert til lokal presse og www.suns.no
Protokollen er ført av Anne Gulla Hagen
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