
 
Årsmelding 2020 for Sunndal Næringsforening 
 
Styret har i 2020 bestått av følgende: 
 

 
 

 
Sunndal Næringsforening hadde 61 betalende medlemmer i 2020 (56 i 2019).  
Alti med 26 forretninger er registrert som ett medlem.  
 
Det har vært gjennomført 7 styremøter i 2020.  
 
Styrets leder har deltatt i følgende styrer/komiteer/møter:  
Sunndal Næringsselskap Styremedlem 
Sunndalkonferansen/ 
Miljøkonferansen MN: Medlem arbeidsgruppe 
SuSu-programmet  Medlem programstyret: Torstein Ottem og Gøril Berntsen 
Molde Lufthavnsutvikling Styremedlem 
 
Styret har deltatt i følgende forum: 
Lars Marius Bræin (leder) har deltatt i Reiselivsforum/Styringskomite reiseliv. 
 
Videre er medlem Oddveig Gikling- Bjørnå valgt som styremedlem i Suns.  
 
2020 har vært et aktivt år for foreningen med uttalelser i fbm offentlig høringer: 
 
Uttalelse rettet til Sunndal kommune v/planavdelingen angående sak: 
Vedr. 20-1591-22 – Høringssvar til «Detaljreguleringsplan for Fjordparken med oppstillingsareal for 
kontainere»: 

• RoRo-terminal: SNF - Uttalelse knyttet til blant annet rekkefølgebestemmelsene med krav om 
etablering av ny badeplass før oppstart for etablering av havnelager og 
containeroppstillingsplasser i tilknytning til RoRo-kaia ved Hydro Sunndal. 
 

SNF anså krav i rekefølgebestemmelsene som urimelige og fryktet utsettelse eller stopp i prosjektet. 
Saken er i prosess. 
 
Uttalelse rettet til Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Sunndal kommune v/planavdelingen og 
ordføreren i fbm med behandlingen av Ductor Sunndals` søknad om utslippstillatelse vedr. etablering av 
biogassanlegg i Sunndal Næringspark på Håsøran. 
 

• Styret stiller seg positiv til etablering av ny industrivirksomhet med nye arbeidsplasser i Sunndal 
kommune, og i særdeleshet positiv til industriproduksjon med fokus på reduksjon av det totale 
miljøavtrykket ved å utnytte sirkulærøkonomiske forretningsmodeller, og samtidig spare penger. 

• Styret er imidlertid svært skeptisk til luktproblematikk knyttet til driften av det planlagte  

Følgende styre ble valgt iht vedtekter: 
Torstein Ottem, valgt til styreleder for 2 år    2020-2021 på valg 2022 
Bergsvein Brøske, styremedlem     2019-2020 på valg 2021 
valgt til nestleder for 2 år 
Gøril Berntsen, styremedlem      2020-2021 på valg 2022 
Tine Grytnes Laskerud, styremedlem     2020-2021 på valg 2022 
Bent Ivar Sæther        2019-2020 på valg 2021 
Lars Marius Bræin       2019-2020 på valg 2021 
 
Varamedlemmer: 
Varamedlemmer valgt for ett år av gangen): 
Bjørg Aa        2020  1 år, på valg 2021 
Ingrid Vermøy        2020   1 år, på valg 2021 



biogassanlegget i næringsparken på Håsøran. Saken er i prosess, ca 6 mnd behandlingstid. 

 
Presseoppslag: 

• Presseoppslag i Driva og Aura Avis, nov 2020, angående Todalsfjordprosjektet:       
SNF v/styreleder publiserte leserbrev i AA og Driva til støtte for gjennomføring av 
Todalsfjordprosjektet i fbm politisk behandling i kommunestyrene i Sunndal kommune 
25.11. og Surnadal kommune 26.11.20. 

• Presseoppslag i Driva og Aura Avis, des 2020: Kutt i rammene for kommunens 
næringsarbeid, kuttforslag 1mnok  
Styret i Sunndal Næringsforening uttrykte sin bekymring for konsekvensene ved at 
Sunndal kommune reduserer innsatsen for næringsutvikling 

I kommunens budsjettvedtak 01.12.20 ble kr 1 500 000,- avsatt til næringsutviklingsarbeidet. 
Reduksjon 1mnok.  Ny næringsplan for periode 2021 – 2025 er i prosess. 

I møtet 28.01.21 vedtok Formannskapet forlengelse av Bestillingsdokument for 2021 med 
Kr 1 300 000,- til grunnfinansiering/drift av Suns og kr 200 000,- til «tilskuddspotten». 
Rest «tilskuddspott» pr 31.12.20 utgjør ca kr 800 000,-.  
Total ramme for 2021 utgjør til sammen kr 1 000 000,- til bedriftsrettede tiltak, som tidligere 
år. 
 
Korona: Smitteverntiltak i fbm korona-pandemien 
Sunndalssamfunnet inkludert lokalt næringsliv ble også preget/rammet i mars 2020 i fbm med 
pandemien, men kun 5 personer ble registrert smittet i Sunndal i 2020. 
Nasjonale smitteverntiltak rammet næringslivet i Sunndal. Også her ble bedrifter som er 
avhengig av at kundene møter fysisk opp hardest rammet, som innen reiseliv, handel, servering 
og frisører mv.  Arbeidsledigheten økte voldsomt, men falt raskt tilbake gjennom sommeren i 
flg offentlige statistikker. 
 
Foreningens møteaktivitet ble også preget av smitteverntiltakene. Fysiske møteplasser 
opphørte, kun «Årsmøte for 2019» og 3 Frokostmøter ble avholdt som fysiske møter i 2020.  
Næringsforum og «Årlig dialogmøte» med ordfører og rådmann ble ikke gjennomført. 
 
Frokostmøter i 2020: 
 
Frokostmøte 4. februar:  
Fylkesordfører Tove-Lise Torve er invitert til å orientere om følgende viktige tema: 

• Prioriteringer i fylkeskommunen 2019-2023  
• Veien videre for Sunndal vidaregåande skole, innsparinger også neste år? Hva betyr i såfall det? 
• Vedlikehold av fylkesveier  
• Prioritering av veiprosjekt lokalt: rundkjøring fylkesvei 62 Romsdalsveien ved Sunndal 

Næringspark 
• Fergeprising i vårt fylke 
• Nye utslippskrav på ferjene – koster fylket nye 40 mill, hvor skal pengene komme fra? 
• Todalsfjordprosjektet – realistisk – og i såfall når? 
• Sykehus, ett eller to på Nordmøre og i Romsdal, ref. utspill fra FrP? 
• Sunndal Næringspark – ny rundkjøring ved fylkesvei 62 - Romsdalsveien - Sunndal Næringspark  

v/ Sunndal Næringseiendom 
 
Frokostmøte 18.juni   
Bedriftspresentasjon HMS-tjenesten as v/Berit Hugdal 
 
Suns informerer ved daglig leder Per Helge Malvik: 

• Bedriftsundersøkelse i koronatid – status lokalt næringsliv 
• Sunndal Næringseiendom informerer om RoRo-kai 

 



Regionale Forskningsfond (RFF), Norges Forskningsråd (NFR), Enova, Innovasjon Norge (IN)  
• Innveno AS ved daglig leder Mange Løfaldli og prosjektleder Iren Sæterbø 

presenterer de ulike støtteordningene.  
           Hva skal til for å få tilskudd til utviklingsprosjekt?  
           Hvordan arbeides det i prosjekt som lykkes?  
           Hva har Ottem Resirk gjort i sine utviklingsprosjekt for å lykkes og  
           hvilken betydning har tilskuddene for prosjektgjennomføringen? 
 
Lokale støtteordninger/Virkemidler i Suns og bedriftsrettede tilskudd i SuSu-programmet 

• Suns ved daglig leder Per Helge Malvik orienterer om virkemidler og tilskuddsordninger som er 
øremerket bedrifter i Sunndal kommune 

Fagskoletilbudet: Automatisering oppstart 25.08.20 
• Orientering ved Innveno AS 

 

Frokostmøte 5.oktober: 
• Angvik Grytnes Entreprenør AS – fortrinn og muligheter v styreleder Tine Grytnes Laskerud 

Anbudsvinner entreprise nytt Sunndal Legesenter. Hva betyr anbudet for selskapet og hvilke 
muligheter ligger det her for lokalt næringsliv?                                                                   

• Sunndal Næringspark og RoRo-terminal – status og videre arbeid. Sunndal Næringseiendom 
v/daglig leder Per Helge  

• Presentasjon av prosjekt Portal Sunndal.  Suns v/daglig leder Dag Myklebostad 
• Forprosjekt etablering av Akvakulturpark på Sunndalsøra –status – forventninger om etableringer. 

Suns v/daglig leder Dag Myklebostad 
  
Forum i regi av foreningen: 
Reiselivsforum: Samarbeidsorgan for reiselivsaktørene i Sunndal. Høringsinstans i kommunens 
behandling av saker som angår reiseliv. 
Handelsforum: Samarbeidsorgan for handelsbedrifter, samt pådriver for sentrumsutvikling og 
høringsinstans i kommunens behandling av saker som angår handelen. 

Handelsforum er representert i Reiselivsforum og Utvalg for forvaltning av reiselivsmidler i Sunndal. 

Det har også i 2020 vært aktivitet med hovedvekt på markedsføring av Sunndal som regionalt 
handelssenter.  

I samarbeid med lokalt reiseliv ble sommermagasinet «Fossenes Rike» publisert for 4. gang.  
Handelsstandens felles markedsføring i fbm julesalget ble publisert i form av annonser i lokale og regionale 
aviser, i både papir og nettutgaver. 
 
Tilskudd til Vinnutrappa 
Sunndal Næringsforening har besluttet å gi kr 100 000,- til å støtte fellestiltak for lokalt næringsliv og 
lokalsamfunnet.  
 
En sherpatrapp ved Europas høyeste fossefall med lett tilgjengelighet og spektakulær natur kan bli et stort 
aktivum for utvikling og vekst i kommunens reiselivsbedrifter og servicenæringer, og vil være et viktig 
bidrag for å skape attraktivitet for kommunen. I tillegg viser erfaringen at der det er etablert 
sherpatrapper benyttes de også ofte av lokalbefolkningen, noe som medfører stor helsemessig gevinst. 
 
Tilskudd på kr 100 000,- ytes til realisering av Vinnutrappa.  
Tilskuddet kommer til utbetaling når det er besluttet å realisere byggingen av Vinnutrappa. 
 
 

Sunndalsøra, 31.12.20/03.03.21 
 

 
Torstein Ottem        Bergsvein Brøske  Bent Ivar Sæter 

 
 

Gøril Berntsen             Lars Marius Bræin           Tine Grytnes Laskerud3 


