SuSu Arena stjeler Sunndal sin oppmerksomhet for en dag

Mandag morgen den 20. januar startet Aktiv hverdag med å sette opp både
scene og boder i Sunndal sportshall. Aktiv hverdag er et kommunalt
lavterskeltilbud gjennom NAV.
SuSu Arena varte en hele torsdagen fra klokken 09.00 til 16.00. SuSu Arena er
en felles karrieredag for Sunndal og Surnadal. Et årlig tiltak som inngår i SuSuprogrammet og som arrangeres hvert annet år i Sunndal og Surnadal. Vi var så
heldige at vi fikk intervjue Mette Sæther Ormset. Mette jobber med rådgiving til
nyetablerte og etablerte bedrifter. Mette her vært ansatt i SUNS siden 2013.

Hva er grunnen til at det fungerer så godt mellom kommunene? Og hvordan
fungerer det?
− Det fungerer fordi at vi kjenner hverandre godt. Selv om det er en fjord mellom
Surnadal og Sunndal så er vi jo ganske nærme. Slik sett fungerer det godt
fordi vi har litt av de samme utfordringene og vi er litt samme type folk. Det er
vel det som gjør at det fungerer godt. Det at vi får til flere ulike ting fordi at vi
har de samme utfordringene.
Hva er det som gjør det mulig å gjennomføre dette hvert år?
− Det som gjør det, er at vi får penger til å gjennomføre det. Kommunene er
nødt til å sette av penger til å gjøre det. Samtidig så får vi penger fra
fylkeskommunen i tillegg. For vi kan ikke arrangere ting som dette uten at vi
har økonomi til det. Det er det som er det viktigste. Men vi som driver med
dette, liker godt å holde på med slike ting. Bedriftene ser også at dette er
viktig, og ønsker det.
Tjener dere noe på dette?
− Nei, det gjør vi egentlig ikke. Vi legger heller ikke opp til det, for det er ikke vi
som skal tjener på det. Det som vi legger til rette for er at bedriftene skal få
arbeidskraft. At dere som elever skal vite litt om det som er her, slik at dere
kanskje ser at det fins noen muligheter for å komme tilbake hit for å få jobb
etter dere er ferdig med å ta utdanning.
Hva er det dere vil få ut av arrangementet?

− Det er som sagt at elevene skal bli kjent med hvilke muligheter som fins og
likens at bedriftene skal ha mulighet til å rekruttere nye arbeidstakere i
framtiden. Det er det som er hovedmålet med dette.
Hvor lenge varer SuSu Arena?
− Det varer en dag. Vi startet med orientering fra Høgskolen i Molde og
Høgskole senter og Fagskolen i Kristiansund kl.09:15. Deretter varer det fram
til kl.16. Fra klokken 15-16 er det åpnet for absolutt alle. For foreldre og andre
som søker jobb for eksempel.
Hvor mange er det som er innom her i løpet av dagen?
− Det er ca. 500 elever, så er det 30 bedrifter. Vi er mellom fem-seks hundre
personer her. Formannskapet i Sunndal er jo også her.
Hva er målgruppen?
− Målgruppen er først og fremst elever på videregående og voksenopplæringa,
men og så er det åpent for Sunndal Ungdomsskole.

