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1. Bakgrunn 
 
SuSu-Programmet 2014-17 
I perioden 2006 – 2010 var det god dialog mellom kommunene og utviklingsselskapene i Sunndal og 
Surnadal om generelle næringsutviklingsspørsmål, og spesielt om disponeringen av de såkalte 
«KOMP-midlene». I felles formannskapsmøter i april 2011 og januar 2013 var det bred enighet om 
at et videre samarbeid om næringsutvikling mellom Sunndal og Surnadal var ønskelig.  
 
En felles mulighetsstudie framlagt i januar 2013 konkluderte med at de to kommunene skulle 
etablere en strategisk samarbeidsavtale om arbeid med næringsutvikling. Avtaleparter skal være de 
to kommunene, og utførende parter skal være henholdsvis Sunndal Næringsselskap og Surnadal 
kommunes nærings‐ og utviklingsavdeling. Det forutsettes at de de to kommunene legger 
nødvendige ressurser inn i samarbeidet.  
 
I tråd med denne konklusjonen ble SuSu-Programmet etablert – et 4-årig næringssamarbeid mellom 
Sunndal og Surnadal for perioden 2014-17, finansiert av kommunene, Møre og Romsdal 
fylkeskommune og næringslivet. Rekrutteringstiltak og bedriftsrettede tiltak i to næringssterke 
kommuner skulle bygge opp under visjonen om en døgnåpen region i vekst.  
 
Gjennomføringen av SuSu-Programmet 2014-17 har vært ledet av et felles Programstyre med 
representanter fra næringslivet og kommunene. Rådmennene i begge kommuner og 
fylkeskommunes region- og næringsavdeling har deltatt i Programstyret som observatører.     
 
Visjonen om en døgnåpen region er kommet betydelig nærmere siden oppstarten av SuSu-
Programmet i 2014:  

• I 2015 ble konseptvalget for Todalsfjordprosjektet vedtatt av kommunestyrene i Sunndal og 
Surnadal og Fylkestinget i Møre og Romsdal  

• Det videre planarbeidet er i gang i regi av Statens Vegvesen på vegne av fylkeskommunen som 
vegeier, finansiert i et spleiselag mellom næringslivet i kommunene (KOMP-midler) og 
fylkeskommunen 

• Prosjektet har prioritet som nr 1 blant kommende samferdselsprosjekt i Møre og Romsdal og ser 
ut til å kunne gå frå plan til realisering tidlig på 2020-tallet  

 
Forslag om videre samarbeid fra 2018 
I møte 02.12.16 fattet Programstyret følgende vedtak: 
«Programstyret mener samarbeidet om næringsutvikling mellom Sunndal og Surnadal gjennom SuSu-
Programmet har vært vellykket. Lærdom fra gjennomføringen av Programmet 2014-2017 må legges 
til grunn for å finne vegen videre.» 
 
I møte 16.01.17 ble følgende vedtak om videre samarbeid fattet: 
1. Programstyret går inn for at samarbeidet om næringsutviklingsarbeid mellom Sunndal og 

Surnadal videreføres fra 2018.  
2. Basert på erfaringene fra SuSu-Programmet 2014-2017 bør videreføringen konsentreres om 

følgende områder: 
o Bedriftsrettede tiltak (Videreutvikling av eksisterende ordning) 
o Felles utviklingstiltak som styrker Indre Nordmøre som arbeids- og boregion, og bygger 

opp under den vekstimpulsen som Todalsfjordprosjektet vil gi 
o Ytterligere samkjøring av næringsarbeidet i Sunndal og Surnadal  
o Andre områder 
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3. En videreført satsing foreslås etablert over en periode på 4 år fra 2018, ledet av et felles 
Programstyre med representanter fra næringslivet og kommunene, og nødvendige administrative 
ressurser hentet fra næringsapparatet i de to kommunene (jfr dagens organisering av SuSu-
Programmet). Satsingen foreslås finansiert med like store bidrag på miniumum 1,5 mill kr fra 
Surnadal og Sunndal kommuner, i tillegg til egeninnsats fra næringslivet og tilskudd fra Møre og 
Romsdal fylkeskommune og evt andre. 

4. Det forberedende arbeidet foreslås utført av Programstyret og SuSu-administrasjonen og innen 
de økonomiske rammene for SuSu-Programmet 2014-17, og samkjøres med avslutningen og 
evalueringen av dette arbeidet.  

 
Følgende vedtak ble gjort av Programstyret i møte 22.09.2017:  

• Programstyret slutter seg til framlagte notat Sunndal-Surnadal – Videre næringssamarbeid fra 
2018 – Hovedrammer og tiltak.  

• Programstyret ber administrasjonen fremme søknader om tilskudd for 4 nye år til Møre og 
Romsdal fylkeskommune, Sunndal kommune og Surnadal kommune i tråd med det som framgår i 
notatet.  

• Programadministrasjonen bes videre utarbeide et forslag til samarbeidsavtale om 
næringssamarbeid mellom Sunndal og Surnadal kommune for perioden 2018-2021. Avtalen skal 
bygge på gjeldende avtale for perioden 2014-17, samt hovedrammer og tiltak 2018-2021 
beskrevet i framlagte notat, og fremmes overfor kommunene sammen med søknaden om 
tilskudd.  

• Programstyret foreslår at Sunndal og Surnadal kommune i fellesskap skal gjennomføre et eget 
prosjekt basert på Innovasjon Norges verktøy «Næringsvennlig kommune» fra 2018. Prosjektet 
foreslås koblet tett opp til organiseringen og gjennomføringen av fire nye år med 
næringssamarbeid Sunndal-Surnadal. 

 
SuSu-Programmet 2018-2021 – Vurderinger og vedtak 
Forslag til samarbeidsavtale om arbeid med næringsutvikling mellom Surnadal og Sunndal kommune 
2018-2021 ble framlagt til behandling i felles formannskapsmøte 31.10.17, med slik vurdering: 
 
Når kommunene nå skal vurdere om samarbeidet skal fortsette er det naturlig å stille seg følgende 
hovedspørsmål:  
 

• Har samarbeidet skapt utvikling i de to kommunene som de hver for seg ikke har klart å oppnå?  

• Har samarbeidsmodellen gitt økonomiske synergier for kommunene?  

• Er nåværende samarbeidsmodell (sammensetning av programstyre, administrasjon mv.) 
funksjonell også i fortsettelsen?  

 
Rådmannen vil i stor grad slutte seg til de vurderinger som er gjort av Programstyret. Samarbeidet 
mellom kommunene har utløst økonomiske tilskuddsmidler fra Møre og Romsdal Fylke, samt 
egeninnsats i næringslivet, som til sammen har gitt samarbeidsprosjektet en økonomi og kompetanse 
som det er all grunn til å tro at kommunene ikke ville ha klart å få plass hver for seg. Med 
samarbeidet har kommunene bl.a. fått ekstra «muskler» til å yte bedriftsrettede tiltak i regionen, som 
supplement til kommunenes ordinære næringsfond.  
 
En del av suksessfaktoren har vært involveringen av næringslivet selv gjennom representasjon og 
involvering i Programstyrets arbeid. Dette har også bidratt til en klar styrking av den samlede 
kompetansen i styret, samtidig som det har medført en tettere kontakt med bedriftene i regionene. 
Administrasjonen som primært har vært sammensatt av representanter fra Sunndal Næringsselskap 
AS og Surnadal kommune sin næringsavdeling har også vært en gunstig løsning. Her finnes også 
kompetanse og erfaring som har utfylt hverandre på en god måte.  
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Rådmannen vil i tillegg framheve effekten av at næringslivet i de to kommunene (bl.a. gjennom 
møteplasser, uformelle relasjoner og formelle nettverk) har knyttet kontakter og opprettet 
forbindelser og forretninger som ellers (med stor sannsynlighet) ikke ville ha funnet sted. Dette i seg 
selv har styrket resultatene i flere av regionens bedrifter. Flere bedrifter har også gått sammen som 
leverandører i anbudsprosesser og gitt felles tilbud. 
 
I tråd med felles innstilling fra rådmennene fattet formannskapet i Surnadal og Økonomi- og 
planutvalget i Sunndal kommune 31.10.17 enstemmig vedtak om å legge fram følgende  
tilråding for Surnadal og Sunndal kommunestyre: 
 
1. Surnadal kommune / Sunndal kommune inngår fornyet «Samarbeidsavtale om arbeid med 

næringsutvikling mellom Surnadal og Sunndal kommune perioden 2018-2021» (Su-Su 
Programmet).  

2. Surnadal kommune / Sunndal kommune yter et tilskudd fra næringsfondet på 1,0 mill. kr pr år i 
avtaleperioden, i tillegg til 0,5 mill. kr pr år i egeninnsats / midler til programledelse og drift.  

3. Kommunene skal i fellesskap gjennomføre et eget prosjekt basert på Innovasjon Norges verktøy 
«Næringsvennlig kommune» fra 2018. Det forutsettes at dette prosjektet finansieres innenfor 
samarbeidsavtalen jfr. pkt. 1 og 2.  

4. Surnadal kommune / Sunndal kommune tar følgende forbehold i vedtaket:  
a. Surnadal kommune gjør tilsvarende vedtak.  
b. Møre og Romsdal fylkeskommune bidrar med et tilskudd på 1,5 mill. kr pr år i avtaleperioden.  
c. Lokalt næringsliv deltar gjennom egeninnsats og/eller kapital i utviklingstiltak / 
samarbeidsprosjekter minimum verdsatt til 2,0 mill. kr årlig. 

 
Surnadal kommunestyre sluttet seg enstemmig til formannskapet si tilråding i møte 09.11.17. 
Sunndal kommunestyre skal behandle saka i møte 22.11.17 
 
I tråd med kommunenes vedtak søker vi med dette Møre og Romsdal fylkeskommune om et 
tilskudd på 1,5 mill kr per år i perioden 2018-21 til gjennomføring av SuSu-Programmet 2018-21.  
Til grunn for søknaden ligger «Samarbeidsavtalen om arbeid med næringsutvikling mellom 
Surnadal og Sunndal kommune perioden 2018-2021», og innholdet i dette plandokumentet. 
 

 
For Sunndal og Surnadal kommune 

 
 

Ståle Refstie      Lilly Gunn Nyheim 
Ordfører og leder i Programstyret   Ordfører og nesteleder i Programstyret 

 
 

Karin Halle      Per Helge Malvik 
Programleder       Økonomiansvarlig 
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2. Utgangspunkt, mandat og hovedrammer 
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3. Visjon og mål  
 

Visjon: 
Sunndal-Surnadal – sammen for en døgnåpen region i vekst, 
 

som: 
• Tar varmt i mot 
• Fremmer skaperkraft 
• Henter ut synergier 
• Foredler mangfold 

 
a. Hovedmål 
1. Øke folketallet i regionen: +2,5% = 13.500 innbyggere innen 2021 
2. Øke antall sysselsatte med arbeidssted i regionen: + 5%=7000 sysselsatte innen 2018 
3. Videreutvikle en bedriftskultur der vekst i egen bedrift bidrar til vekst i regionen 
4. Stimulere til å utvikle regionen som felles arbeids-, bo- og sørvisregion – og styrke utviklingsevne, 

bærekraft og identitet    
5. Samordne, effektivisere og optimalisere næringsutviklingsarbeidet  
 
Strategisk kjerne: 
Hovedmålene skal nås gjennom en positiv og offensiv tilretteleggerfunksjon som utløser vekstkraft i 
lokale bedrifter, levedyktige nyetableringer og en positiv kultur for gründerskap og entreprenørskap. 
 
b. Effektmål og langsiktige resultater 

• Regionen er en sterk og velfungerende arbeids-, bo- og serviceregion i vekst som er døgnåpen 

• Regionen utnytter sin samarbeidsevne og skaperkraft og oppnår gode resultater på «bortebane» 
både av næringsmessig og samfunnsmessig betydning, i form av å etablere gode 

o Nærings- og kunnskapsutviklingsrelasjoner mot kysten = Molde- og 
Kristiansundsregionen 

o nærings- og kunnskapsutviklingsrelasjoner mot Trondheim  
 
 
c. Delmål 
Aktuelle delmål er innarbeidet i kap 3 under de enkelte innsatsområdene. 
 

 
Presiseringer: 
1. Begrepet «Regionen» er i dette dokumentet å forstå som kommunene Sunndal og Surnadal. 
2. Programmet bygd på «Samarbeidsavtale om arbeid med næringsutvikling mellom Surnadal og 

Sunndal kommune perioden 2018-21» er i det følgende omtalt som «SuSu-Programmet»  
3. SuSu-Programmet legger til grunn at en fergefri forbindelse mellom Sunndal og Surnadal – 

Todalsfjordprosjektet, som i dag har prioritet som nr 1 blant kommende samferdselsprosjekt i 
Møre og Romsdal, går fra plan til realisering tidlig på 2020-tallet.  Dette vil forsterke effekten av 
det arbeidet som skal gjennomføres. Reiseavstanden mellom de to kommunesentrene Surnadal 
og Sunndalsøra vil da ligge under akseptabel pendlingstid på 45 min.   
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4. Innsatsområder  
 
Generelt 
SuSu-Programmet 2014-17 er vurdert som ei vellykka satsing, noe både næringslivet og de to 
samarbeidskommunene er samstemte om. I Møre og Romsdal fylkeskommune sin orientering under 
felles formannskapsmøte Sunndal-Surnadal 31.10.17 (Øyvind Tveten) ble framholdt at også 
fylkeskommunens erfaring er at samarbeidet har fungert godt – at det har vært god struktur i 
arbeidet, at arbeidet har hatt god næringslivsforankring, samt det positiv i at «postnummer-debatt» 
har vært fraværende. 
 
Som grunnlag for et videre samarbeid for perioden 2018-21 framhevet fylkeskommunen at det er 
viktig å gjennomføre ei evaluering som kan gi innspill til det videre arbeidet og å innrette 
programmet mot tiltak som møter næringslivets behov fra 2018 og utover.  
 
Utformingen av innhold og innsatsområder i SuSu-Programmet 2018-21 bygger på erfaringer fra fire 
års vellykket samarbeid, og et overordnet mål om ta samarbeidet et steg videre: 
 

Satsingsområde SuSu-Programmet 2013-2017 SuSu-Programmet 2018-2021 
Bedriftsretta tiltak Fokus på tiltak for økt 

sysselsetting og vekst 
Fokus på tiltak for økt FoU og 
innovasjonsaktivitet 
 
Målrettede vekstprogram for bedrifter 
i bransjer med vekstpotensiale 
 

Styrke regionen som 
arbeidsmarked / 
Vekstimpuls 
Todalsfjordprosjektet 

Fokus på tiltak for å gjøre 
bedriftene i de 2 kommunene 
kjent med hverandre  
 
Rekrutteringstiltak primært 
rettet mot utflytta personer fra 
Surnadal og Sunndal  
 

Jobbe for mer forpliktende utveksling 
av kompetanse, erfaringer og 
samarbeid mellom bedrifter 
 
Rekrutteringstiltak i kombinasjon med 
profilering av SuSu-området i utvalgte 
byer/regioner 
 
Tiltak for økt bolyst og rekruttering til 
lokalt arbeidsliv, samt styrket stolthet 
og identitet blant egne ungdommer  
 

 
 
I det følgende er gitt en omtale av de enkelte innsatsområder, delmål, tiltak og måltall som 
planlegges gjennomført i kommende fire-års periode.  
 
Prioritering mellom og vedtak om iverksettelse av delprosjekter og enkelttiltak basert på angitte 
delmål tilligger Programstyret. 
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Bedriftsretta tiltak 
 
Stimulere til økt FoU og innovasjonsaktivitet 

Delmål Tiltak og måltall 

Økt tilfang av 
prosjekter og 
tilskudd til 
innovasjons- 
aktivitet fra 
virkemiddel- 
apparatet til 
bedrifter i SuSu-
regionen  
 
Styrket 
innovasjonsevne i 
bedrifter i SuSu-
regionen 

Etablere en egen ordning med «Kompetansmegler» for SuSu-regionen 
tilknyttet SuSu-Programmet 
 
Etablere en årlig møteplass på våren - SuSu-Connect - en todagers workshop 
der bedrifter i SuSu-regionen møter kunnskaps- og innovasjonsmiljø fra 
Trondheim, Ålesund, Molde og Kristiansund, samt aktører i 
virkemiddelapparatet med sikte på å etablere samarbeidsprosjekt 
 
Etablere utviklingstiltak knyttet mot 2 nye nasjonale satsinger som begge er 
relevante for arbeid med automatisering og kompetanseutvikling i bedrifter i 
SuSu-regionen: 

• iKuben tildelt status som «Norwegian Center of Expertise» - Svorka, 
Hydro, Hycast og Storvik er medlemmer i iKuben 

• SINTEF Raufoss Manufactoring tildelt «Omstillingsmotor» og «Norsk 
Katapult» som skal bidra til å gjøre norsk industri og norske SMBer 
smartere, grønnere og mer nyskapende, bla ved utprøving av nye 
produksjonsprosesser og teknologier, og ved å være en læringsarena for 
bedrifter over hele landet på tvers av bransjer. SUNS har 
samarbeidsavtale med SINTEF Raufoss. 

  

 
Gjennomføre vekstprogram for SMB-bedrifter 

Delmål Tiltak og måltall 

Utvikle 
vekstpotensialet i 
eksisterende 
SMB-bedrifter  
 

Utrede og etablere et vekstprogram for SMB-bedrifter med mål om å skape 
vekst og nye arbeidsplasser i eksisterende SMB-er etter modell av Innovasjon 
Norges verktøy «SMB Utvikling», dvs målrettet arbeid i enkeltbedrifter med 
vekstvilje og -potensiale. 
 
Utredning og mobilisering i 2018, gjennomføring i 2019 / 2020 
Minimum 20 deltakerbedrifter i Programperioden 
Medvirke til minst 20 flere arbeidsplasser i deltakerbedriftene  
Medvirke til samlet omsetningsvekst i deltakerbedriftene på 20% 
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Gjennomføre vekstprogram for bedrifter innen reiseliv/landbruk/lokalmat 

Delmål Tiltak og måltall 

Utvikle 
vekstpotensialet i 
bedrifter innen ei 
næring med 
forventet vekst 

Utrede og etablere et vekstprogram for nye og etablerte bedrifter innen 
reiseliv / landbruk / lokalmat mål om å skape vekst og nye arbeidsplasser. 
Bygge på erfaringer fra  

• bygdemobiliseringsarbeid i hele Møre og Romsdal,  

• bygdemobilisering og næringsutvikling i «Prosjekt Øvre Sunndal» 

• Hoppid.no Vekst-programmet for Nordmøre 

• Bedriftsnettverket «Den gode maten» 
 
Kartlegging og mobilisering i 2018. Gjennomføring i 2018 og 2019. 
Minimum 10 deltakerbedrifter i Programperioden 
Medvirke til minst 10 flere arbeidsplasser i deltakerbedriftene  
Medvirke til samlet omsetningsvekst i deltakerbedriftene på 20% 
 
Vurdere ny runde i 2019, med sikte på gjennomføring i 2020 og 2021.  
   

 
Videreføre tilskudd til bedriftsretta tiltak 

Delmål Tiltak og måltall 

Skape nye 
arbeidsplasser 
gjennom 
eksisterende 
bedrifter 
 

Videreføre gjeldende ordning fra 2014-17: Tilby tiltaksmidler som stimulerer 
til vekst i eksisterende bedrifter, til å delfinansiere tiltak i bedrifter som gir 
sysselsettingseffekt og / eller inngår i en klar vekststrategi.  
 
Vurdere bærekraft som kriterie ved behandling av søknader om tilskudd.  
 
Medvirke til å skape minst 20 flere arbeidsplasser gjennom eksisterende 
bedrifter per år  
Dvs minst 80 flere arbeidsplasser ila 4 år / innen 2021 
 
Ha en aktiv og løpende dialog med lokalt næringsliv.  
   

 
Styrke etablereroppfølging  

Delmål Tiltak og måltall 

Flere og bedre 
etableringer 

Gjennomføre kompetansehevende tiltak for rådgiverne på hoppid.no 
kontorene 
 
Gjennom hoppid.no-kontorene yte etablerertjeneste av god kvalitet, samt 
styrke oppfølgingen av oppstartsbedrifter gjennom rådgiving av god kvalitet 
og økt timeomfang fra inntil 10 til inntil 20t gratis rådgiving. 
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Vekstimpuls Todalsfjordprosjektet 
Styrke regionen som arbeidsmarked 
 
Møteplasser, omdømme- og rekrutteringstiltak 

Delmål, 
rekruttering 

Tiltak og måltall 

Målrettet 
markedsføring av 
en attraktiv region  

Gjennomføre profileringstiltak i Trondheim og Oslo annethvert år 
(vårhalvåret), med profilering av mat, kultur, reiseliv og arrangement 
kommende sesong - sammen med lokale bedrifter og aktører innen samme. 
 
Videreføre ”Utpågang” som magasin for en attraktiv region i vekst, med info 
hva som skjer i næringslivet og offentlig sektor, muligheter ved heimflytting, 
arbeid, bolig, fritid mm 
 

Skape synergier 
gjennom at 
bedrifter møtes 
 
Gjøre ungdom 
kjent med 
bedrifter og 
karrieremuligheter 
i regionen 
 
Bygge bru mellom 
ungdomsmiljøa og 
bidra til å 
forsterke identitet 
og stolthet over 
det vi har i egen 
region og til 
nysgjerrighet, 
bolyst og 
rekruttering for 
framtida.  
 

Utvikle og gjennomføre SuSu-Arena; et årlig arrangement som alternerer 
mellom Sunndal og Surnadal hver høst og tar opp i seg det beste fra: 

• Karrieredagen og åpen dag under Idefestivalen i Sunndal 

• Karrieredagen for Nordmøre tilrettelagt av KNN i samarbeid med MRfk 

• Sirkus SuSu – arrangementet 28.10.17 
Og med følgende hovedinnhold: 

• Felles karrieredag for alle elever i ungdomsskolene og vg.skolene i 
Sunndal og Surnadal, med bedrifter som presenterer deg 

• Felles kulturprosjekt og møteplass av og for elever fra ungdomsskoler, 
vg.skoler og kulturskoler i begge kommunene 

 
Strategi for regionutvikling  

Delmål, 
rekruttering 

Tiltak og måltall 

Etablere et 
rådsorgans som 
skal gi innspill til 
Programstyret om 
strategiske 
utviklingstema  
 

Det skal arbeides for å etablere et rådsorgan – SuSu-tankesmie - 
sammensatt av sentrale personer innen politikk og næring med tilknytning 
til regionen som skal gi innspill til Programstyret når det gjelder strategiske 
utviklingstema for regionen, både av næringsmessig og samfunnsmessig 
karakter 
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Samspill og kompetanseutvikling 

Delmål  Tiltak og måltall 

Godt samspill om 
framtidsrettede  
kompetansetiltak 
i tråd med behov 
i lokalt næringsliv  

Samspille med utviklingsaktører, kunnskaps- og FoU-miljø i Molde, 
Kristiansund og Trondheim i planlegging og gjennomføring av SuSu-Connect 
Tilrettelegge samarbeidstiltak mellom våre to videregående skoler og lokalt 
næringsliv med sikte på at skolene skal møte morgendagens opplæringsbehov 
på best mulig måte (faglinjer, etterutdanning, mm) 
 

Velfungerende 
nærings-
organisasjoner 

Stimulere til samarbeids- og utviklingstiltak i begge næringsforeningene, 
markedsføre hverandres arrangement, og tilrettelegge én felles møteplass en 
gang per år, f.eks knyttet til SuSu-Arena 
 

 
Andre samarbeidstiltak 

Delmål  Tiltak og måltall 

Framtidsbygda 
24/7 «Grønt liv 
og blå sjø» - en 
destinasjon for 
bærekraft og rikt 
hverdagsliv 

Vurdere iverksetting av tiltak i tråd med «Det grønne skiftet» som bidrar til  

• økt verdiskaping med mindre samlet miljøpåvirkning og utslipp 

• at bedrifter utnytter naturgitte fordeler og vektlegger bærekraft  

• profilering av enkeltbedrifter og «det gode liv» i destinasjonen som helhet 

• samarbeid med frivillig sektor; kultur, idrett mv med tanke på bærekraft 
og et rikt hverdagsliv  

 

Næringsvennlige 
kommuner 

Kommunene skal i fellesskap gjennomføre et eget prosjekt basert på 
Innovasjon Norges verktøy «Næringsvennlig kommune»  
Mål: Styrke kommunene som tilrettelegger og samarbeidspartner for lokalt 
næringsliv 
Prosjektet knyttes til SuSu-Programmet som et delprosjekt med rådmannen i 
kommunene som prosjektansvarlig og Programstyret som ressursgruppe  
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5. Budsjett 
 
Budsjettet er basert på samarbeidsavtalens pkt 6.Ressurser.  
 
Følgene hovedrammer for Programmets årlige budsjett legges til grunn:  
 

 
 
 
 
 
  

Kostnader innsatsområder: SUM

Post Merknad / grunnlag NOK per år             

2018-2021 

Møre og 

Romsdal 

fylkes-

kommune

Lokalt 

næringsliv 

(egeninnsats 

og penger) 

Sunndal og 

Surnadal 

kommuner - 

fordelt 

50/50

Bedriftsretta tiltak Tilskudd fra M&Rfk 

kun til  ti lretteleggende 

tiltak - ref omtale   

    3 500 000 500 000       1 500 000    1 500 000    

Vekstimpuls Todalsfjordprosjektet / 

Styrke regionen som arbeidsmarked

    2 000 000 500 000       500 000       1 000 000    

SUM tiltakmidler     5 500 000 1 000 000    2 000 000    2 500 000    

Kostnader programledelse og -drift:

Programledelse, ledelse 

delprosjekt og andre kostnader 

Timesats kr 600/t     1 000 000 

SUM ledelse og drift     1 000 000 500 000       500 000       

SUM per år     6 500 000 1 500 000    2 000 000    3 000 000    

FINANSIERING
Fordelt på innsatsområde og aktør:

KOSTNADER
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6. Organisering  
 

a. Roller og ansvar 
 
Eiere 
Sunndal og Surnadal kommune eier i fellesskap SuSu-Programmet. 
 
Programstyre 
Programmet skal ledes av et bredt sammensatt styre der er det også er med representanter fra 
næringslivet i begge kommunene. Programstyrets sammensetning per desember 2017 er som følger: 
 

Medlemmer av programstyret   Representant for / oppnevnt av 
Ståle Refstie (leder)    Sunndal kommune 
Lilly Gunn Nyheim (nestleder)   Surnadal kommune 
Lise Brøske     Surnadal kommune 
Tone Hustad     Sunndal kommune 
Svein Erik Nilsen      Næringslivet i Surnadal 
Lars Løseth     Næringslivet i Surnadal 
Torstein Ottem     Næringslivet i Sunndal 
Gøril Berntsen     Næringslivet i Sunndal 
 

Observatører     Representant for / oppnevnt av 
Knut Haugen      Surnadal kommune, rådmannen 
Randi Dyrnes     Sunndal kommune, rådmannen 
Eivind Ryste     Møre og Romsdal fylkeskommune 
 

Mandat 
Programstyret skal lede programarbeidet innen rammene av den godkjente samarbeidsavtalen 
og godkjente planer for SuSu-Programmet. Programstyret plikter å utarbeide årlige 
handlingsplaner og rapporter som skal framlegges for Partene.  
 
Programstyret disponerer de ressursene som inngår i programmet, og forestår nærmere prioritering 
og disponering av disse.  
 
Programadministrasjon 
Programadministrasjonen består av to utførende parter: Nærings- og utviklingsavdelinga i Surnadal 
kommune under ledelse av kommunalsjef Karin Halle og Sunndal Næringsselskap (SUNS) under 
ledelse av daglig leder Per Helge Malvik. Leder for programadministrasjonen er Karin Helen Halle, 
mens det økonomiske ansvaret for programarbeidet ligger hos Per Helge Malvik 
 
Administrativ ressursdisponering og  –prioritering innen de rammene som SuSu-Programmet blir stilt 
til rådighet tilligger lederne for de to nevnte utførende parter.  
 
Arbeidsutvalg 
Det er opprettet et eget arbeidsutvalg (AU), som består av leder og nestleder i programstyret og 
programleder/prosjektleder og økonomiansvarlig: 
 

Ståle Refstie   leder programstyret 
Lilly Gunn Nyheim  nestleder programstyret 
Karin Helen Halle  programleder 
Per Helge Malvik  økonomiansvarlig 
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Tidslinje og arbeidsplan 
Følgende tidslinje og hovedrammer for arbeidet i Programsatyret og -administrasjonen legges til 
grunn:  
 

2017 2018 2019 2020 2021 

Gjennomføre tiltak 
iht vedtatt 
Handlingsplan for 
2017 
 

Gjennomføre tiltak 
iht vedtatt 
Handlingsplan for 
2018 
 

Gjennomføre tiltak 
iht vedtatt 
Handlingsplan for 
2019 
 

Gjennomføre tiltak 
iht vedtatt 
Handlingsplan for 
2020 
 

Gjennomføre tiltak 
iht vedtatt 
Handlingsplan for 
2021 
 

Det sittende 
Programstyret 
sluttfører arbeidet 
med SuSu-
Programmet 2014-
17, inkl 
prosjektregnskap, 
og tilråding om 
disponering av evt 
restmidler 
 
Det sittende 
Programstyret 
utarbeider forslag 
til overordnet 
dokument for 
SuSu-Programmet 
2018-21. 
Dokumentet 
danner grunnlag 
for søknad til M&R 
fk om tilskudd. 

Q1: Rapport og 
regnskap 2017, 
samt samlet 
sluttrapport SuSu 
2014-17  
framlegges for 
kommunene og 
MRfk 
 
Q1: Oppnevne og 
konstituere nytt 
Programstyre, i 
tråd med avtale    
 
Q1,2: Ekstern 
evaluering av SuSu 
2014-17 – m 
innspill for ny 
periode 
 
Q3:  
Igangsetting 
«Næringsvennlig 
kommune» 

 
Q3: Overordnet 
dokument for 
SuSu-Programmet 
2018-21 legges 
fram for 
Programstyret til 
gjennomgang og 
behandling, med 
sikte på justeringer 
som følge av 
innspill fra 
evaluering 
 

Q1: Rapport og 
regnskap 2018 
 
Suppleringsvalg til 
Programstyret 
etter 
kommunevalget 
høsten 2019 

Q1: Rapport og 
regnskap 2019 
 

Q1: Rapport og 
regnskap 2020 
 
Q1: Oppstart 
arbeid med 
evaluering og plan 
for avslutning av 
programmet 
 

 
Q4: Utarbeide og 
vedta 
Handlingsplan med 
budsjett for 2018   

 
Q4: Utarbeide og 
vedta 
Handlingsplan med 
budsjett for 2019 

 
Q4: Utarbeide og 
vedta 
Handlingsplan med 
budsjett for 2020 

 
Q4: Utarbeide og 
vedta 
Handlingsplan med 
budsjett for 2021 
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7. Resultatmåling og rapportering 
 
I begynnelsen av hvert program-år skal programstyret utarbeide en rapport med regnskap for 
foregående år. Rapporten skal framlegges for begge kommunene, samt Møre og Romsdal 
fylkeskommune. I rapporten skal inngå følgende måleparametre (Jfr hovedmål angitt i kap 2) og 
måleindikatorer:  
 
Måleparameter 
HOVEDMÅL 

Beskrivelse Kilde 

1. Folketall  Antall personer bosatt i Sunndal, Surnadal og 
nabokommuner 

SSB 

2. Sysselsetting Antall sysselsatte personer med arbeidssted 
Sunndal og Surnadal totalt og fordelt på 
næringer 

Antall arbeidsledige 

SSB og NAV 

3. Vekst i næringslivet i 
regionen  

Antall ansatte, omsetning og resultat i de 
største bedriftene Sunndal og Surnadal 
Antall nyetableringer  

Tall fra Br.sund+ 
egen kartlegging 
Fylksstatistikk 

4. Utvikling ABS-

regionen 

Inn-/utpendling til/fra Sunndal, Surnadal og 

nabokommunene 
Arbeidsplassdekning i begge kommunene  
Trafikktall Kvanne – Rykkjem 
SuSu-Arena / grad av oppslutning og vurdering 
av måloppnåelse 

Fylkesstatistikk  

 
 
M&R fk 
Egen kartlegging 

5. Optimalisere 

nærings- 
utviklingsarbeidet 

Grad av utnyttelse av virkemidler lokalt 

Grad av utnyttelse av eksterne virkemidler  
Grad av utnyttelse samlet kompetanse 
 

Egen kartlegging 
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Vedlegg 
 
1. Utdrag av SuSu-Programmet 2014-17, Rapport 2016 
2. Felles sak for formannskapene i Surnadal og Sunndal 31.10.17 vedlagt bla 

• forslag samarbeidsavtale om arbeid med næringsutvikling mellom Sunndal og 
Surnadal kommune perioden 2018-2021 

• Presentasjon av status og resultater fra SuSu-Programmet 2014-17 

• Hovedrammer for videre samarbeid fra 2018 
3. Utskrift fra behandling av saka i Surnadal kommunestyre 09.11.17 
 

Sunndal kommunestyre skal behandle saka i møte 22.11.17.  Utskrift av vedtaket 
ettersendes.  

 
 
 


