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SUNNDAL NÆRINGSFORENING 
 
Møtereferat onsdag 6. oktober 2021, kl. 14.00 – 16.00 
 
Sted: Møterom Aura, Næringshuset 
Følgende deltok: Torstein Ottem, Lars Marius Bræin, Tine Grytnes Laskerud, Peder Hagen og 
Ingrid Vermøy. 
Forfall: Gøril Berntsen, Bent Ivar Sæter og Bjørg Aa 
 
Referent: Anne Gulla Hagen, styresupport/sekretær 
 
SAKER: 
 
Sak 17-21 Protokoll 24.august 2021 
 
  Vedtak: Enstemmig godkjent 
 
Sak 18 -21 Regnskap- og balanse pr 30.september 2021 

  Vedtak: Styret tar forelagte regnskap og balanse pr 30.09.21 til etterretning.  

Sak 19-21 Næringsforum – Frokostmøte  

  Styret fastsatte følgende datoer for Næringsforum og Frokostmøte: 

• Næringsforum torsdag 4.november kl. 18.00 – 20.30 
• Frokostmøte 23.november kl. 08.00 – 10.00 

Næringsforum: Foreløpig agenda 4.11.21: 
  Sted: Velferdshuset, Hydro Sunndal 
  Foreløpig agenda: 

• Info fra Hydro v/fabrikksjef Roar Ørsund 
• Todalsfjordprosjektet – en døgnåpen region v/styreleder Malene Aaram 

Vike og daglig leder Trond Skogseth. Mulig annen tittel 
• Vinnutrappa – hva kan lokalt næringsliv bidra med for at vi lykkes med 

realisering av verdens lengste trapp opp Europas høyeste foss? 
o Orientering v/styreleder Per Steinar Husby i Vinnutrappas Venner 
o Andre?? 

  Frokostmøte: Foreløpig agenda 23.11.21: 

• RoRo-rampa /Roro-terminalen: Nytt knutepunkt for Midt-Norge v/adm.dir  
Ole Sævild, SeaCargo AS. 
 

• Budsjettinnstilling 2022 Sunndal kommune - fokus på:  
o Investeringsplaner – kort og lang sikt  
o Generelt om innkjøp og mulighetsrommet for å handle lokalt 

v/kommunedirektøren? Ev. plan-og miljøsjef? Andre? 
 

• Orientering fra NAV v/leder Anne Karin Grimstad. Innhente tema 
• Nytt fra SNF – Suns – SNE 
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Sak 20- 21 Nye retningslinjer for Sunndalsfondet. 

Med bakgrunn i at hovedstolen er redusert fra 18,8mnok til 2.86mnok, forventes 
lavere aktivitet og administrasjonstid for å forvalte fondet. Styret foreslår styret å 
redusere dagens administrasjonshonorar med 50 % fra 2022.   

 

Vedtak: Styret slutter seg til forelagte forslag til nye retningslinjer for Sunndalsfondet, 
men foreslår endring i punkt 4 vedr. administrasjonshonoraret. 

Styret foreslår at forelagte punkt 4: 

SUNS ytes et årlig vederlag på kr 100.000 for arbeidet med forvaltningen av disse 
midlene. Beløpet indeksreguleres fom. 2009. (Vederlaget dekkes av 
renteinntektene – slettes?). 

    
endres til: Punkt 4: 

 
SUNS ytes et årlig vederlag på kr 62 819,- for arbeidet med forvaltningen av 
disse midlene. Beløpet indeksreguleres fom 2022. 

 
 
 
SAK -21-22: Næringsplan 2021 – 2025: Behandling i Formannskapet 30.sept. 
 
Vedtak: Styret oversender følgende innspill til Sunndal kommune ifbm Næringsplan 2021-
2025: 
 
Styret har følgende kommentar og innspill til Næringsplan for Sunndal kommune 2021-2015, 
forelagt Formannskapet til behandling 30.september 2021: 
 
Styret registrerer og stiller seg positiv til at Næringsplana under del 7.  Handlingsdel, 
punkt 3. Attraktiv og mangfoldig kommune – øverst på tiltakslista peker på Sunndal 
Næringsforening som samarbeidspart.. 
 
Tiltak 1. Samarbeide med Sunndal næringsforening for å legge til rette og markedsføre Sunndal 
som en attraktiv plass å handle, besøke og etablere bedrift.  
 
Sunndal Næringsforening ønsker også å bidra til godt samarbeid for kommune og næringsliv 
 
Styret i Sunndal Næringsforening ønsker også  å fremme følgende  innspill til organisering av 
næringsutviklingsarbeidet: 
 
For å lykkes med tiltak i fbm etablering av nye bedrifter og utvikling i eksisterende bedrifter, 
samt utvikling og ledelse av prosjekt, kreves et dedikert og kompetent miljø som er tilgjengelig 
hver dag  
8.00-16.00.   
Måten kommunen har organisert utviklingsarbeidet med SUNS) som utfører, mener vi er en god 
måte å organisere arbeidet på, og ønskes videreført i kommende planperiode. 
 
SUNS en viktig katalysator for næringsutvikling i kommunen.  
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Eventuelt:  

 

 

Sak 22-22: Aktuelle tema, kurs – aktiviteter? 

Styret ønsker å invitere medlemmene til å komme med innspill på aktuelle tema, kurs og 
aktiviteter. 
Eksempel.: Excel, digital markedsføring (oppfølging av kurset som SuSu arrangerte i vår), 
styrekurs, oppdateringer innen regnskap mv. 
    

Referent: Anne Gulla Hagen 

 

__________________  __________________  ___________________ 

Torstein Ottem, leder   Peder Hagen    Tine Grytnes LAskerud 

 

___________________  ___________________   

Lars Marius Bræin   Ingrid Vermøy, vara 

 


