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Kommunevalgprogram for 
Senterpartiet i Molde 

2019 – 2023 
 

GRUNNLAG OG HOVEDSAKER 
 

Senterpartiet ønsker å være aktive i å skape og utvikle Molde nye kommune og har mange 
tanker om hva som er en god kommune. 
 
Nye Molde kommune er langstrakt, variert og mangfoldig og folk bor og lever over hele 
kommunen. Det skal vi fortsette med! Vi vil ha levende tettsteder, bygd og by! Gode 
nærmiljø skapes av frivilligheten, private eiere og fellesskapet i samarbeid. 
 
Senterpartiet vil jobbe for at tjenestene er nær der folk bor. Viktige tjenester som 
barnehage, skole og sykehjem skal være lokale institusjoner som vi alle føler nærhet til.  
 
Kommunikasjon er sentralt for å fungere godt som en enhet. Vi vil jobbe for gode veier og 
sykkelstier og legge til rette for fleksible løsninger for offentlig kommunikasjon. 
 
Nye Molde kommune er en kommune med variert næringsliv. Næringslivet, inkludert 
jordbruk, skogbruk, havbruk og fiske skal ha gode vilkår for utvikling og verdiskaping.  
 
 

 

  



 

Side 2 av 13 
 

Helse og omsorg 

Eldreomsorg 

Mange eldre har god helse og klarer seg godt uten hjelp. Alle skal kjenne trygghet for 

nødvendig hjelp. Pleie og omsorg er en av kommunens viktigste oppgaver og skal så langt 

som mulig tilpasses behovene til den enkelte. Det er et mål at alle eldre skal kunne bo 

hjemme så lenge de selv ønsker, og at de lengst mulig skal kunne leve aktive liv i eget 

nærmiljø. Sjukeheim og heldøgns omsorg må etableres der folk bor i kommunen, slik at 

familie, venner og frivillige organisasjoner fortsatt kan bidra til sosial aktivitet. Riktig 

kompetanse og god bemanning er viktige faktorer for god kvalitet innen pleie og omsorg.  

Molde Senterparti vil: 

• gi alle eldre og pleietrengende en trygg hverdag hjemme, i omsorgsbolig, i bofellesskap 

eller på sjukeheim.  

• bygge ut Skåla helse- og omsorgssenter, fra 16 til 32 plasser og Kleive omsorgssenter fra 

24 til 32 plasser. 

• opprettholde nåværende tilbud i Midsund, Vistdal og Eidsvåg. 

• få bort liggedøgn på sjukehuset ved å øke kapasiteten på sjukeheimsplasser. 

• at tildeling av helsetjenester må være basert på lokal tilhørighet og samtidig ta høyde for 

behov for spesialiserte helsetjenester.  

• ha enkeltrom til alle pleietrengende på sjukeheim.  

• gi samboergaranti på sjukeheim. 

• gi tilbud om forebyggende hjemmebesøk for alle over 75 år, for vurdering av helse og 

omsorgsbehov og fysisk tilrettelegging. 

• sikre dagsentertilbud til alle eldre og demente. 
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Kommunehelsetjeneste  

Med samhandlingsreformen er store oppgaver innen helse flyttet til kommunene. 

Kommunehelsetjenesten må ha brede og varierte tiltak for å møte de behovene som er i 

kommunen.  

Molde Senterparti vil: 

• at nye lokaler for legevakta skal ha god tilgjengelighet for alle innbyggere. 

• styrke skolehelsetjenesten gjennom økt tilstedeværelse av helsesjukepleier. 

• styrke arbeidet med hverdagsrehabilitering og bruk av velferdsteknologiske løsninger. 

• etablere enheten «Psykisk helse- og rustjenester» som en god enhet for forebygging og 

behandling i hele kommunen.  

• bruke «inn på tunet» som tilbud i forebygging og behandling. 

• sørge for opprettholdelse av tilbudet Rask Psykisk helsehjelp. 

• arbeidet for forebygging av psykiske vansker blant unge. 

• styrke det rusforebyggende arbeidet i kommunen. 

Folkehelse, forebyggende arbeid og frivillighet 

For Senterpartiet er det viktig å ha fokus på og prioritere helsefremmende løsninger i alle 

samfunnsområder, som til for eksempel i arealplanlegging, transport, arbeidsliv og 

fritidstilbud. Stillesitting og inaktivitet er den største trusselen mot folkehelsa i Norge, og en 

må forebygge der folk bor. Det forebyggende perspektivet må være en naturlig del av folk 

sitt møte med helsevesenet gjennom hele livet og vektlegges i alle deler av de lokale 

helsetilbudet fra jordmor til helsestasjon, skolehelsetjenesten, fastlegeordningen, 

eldreomsorgen og psykiatrien. Inn på tunet tjenester er også viktig å etablere. Alle må lære 

seg å ta ansvar for sin egen helse, men kommunen kan legge til rette gjennom satsing på 

folkehelsearbeidet.  

 

Molde Senterparti vil: 

• inngå samarbeid med MOT for å forebygge mobbing og styrke oppvekstmiljøet. 

• at kommunen skal ha folkehelsekoordinator. 
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• prioritere turstier, nærmiljøanlegg og idrettsanlegg 

• arbeide for å innføre mer uteaktivitet/fysisk aktivitet daglig i skolene. 

• legge til rette for uorganiserte aktiviteter for ungdom. Dette må være lavterskeltilbud 

som medfører at det er artig å trene og holde seg i aktivitet. 

• si nei til skjenkeløyve der ungdom ferdes. 

Nytt sjukehus på Hjelset 

Felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal er vedtatt plassert på Hjelset. Dette gir positive 

ringvirkninger for hele regionen. Senterpartiet jobber aktivt for å realisere fellessjukehuset! 

Molde Senterparti vil: 

• arbeide for rask oppstart av nytt sjukehus på Hjelset. 

• at nye Nordmøre og Romsdal sjukehus skal være et akutt- og traumesjukehus med bred 

fagkompetanse og med god nok kapasitet.  

• sikre tilgjengelige boligområder i nærhet til sjukehuset samtidig som at jordbruksareal 

blir minst mulig belastet. 
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Oppvekst og kultur 

Skole og skolefritidsordning 

Vi vil ha en god offentlig skole med høy kvalitet. Alle elever skal få undervisning ut fra sine 

forutsetninger. Skolefritidsordningen må ha en god og sikker grunnbemanning med 

kvalifisert ledelse. Vi vil at grunnskolen i Molde skal være uten egenandeler av noe slag. 

Molde Senterparti vil: 

• beholde dagens skolestruktur og bygge ny skole i Årølia i henhold til vedtatt 

skolebruksplan. Fullføre bygging av ny skole i Midsund 

• ved bygging av nye skolebygg skal en arealnorm for klasserommene på minimum 2,5 m² 

pr. elev legges til grunn. 

• at alle elever skal få et tilbud om gratis leirskole. 

• sikre tilgangen til basseng og gi mer svømmeundervisning. Tilbudet i Midsund og Nesset 

skal ikke reduseres, men må økes i Molde. 

• styrke de praktiske og estetiske fagene. 

• at skolene skal ha uteområder som stimulerer til aktivitet. 

• kommunen skal oppfylle de rettigheter voksne har til opplæring gjennom Molde 

voksenopplæringssenter. 

• at helsesykepleier skal være tilgjengelig for elevene ved alle skoler. 

• at ungt entreprenørskap skal opprettholdes og stimuleres. 

• ha et godt samarbeid mellom de videregående skolene og grunnskolene for å kunne gi 

elevene et godt grunnlag for valg av utdanning. 

Skolefritidsordningen: 

• at SFO er et fritidstilbud og ikke en del av skoledagen. 

• legge til rette for samordning mellom SFO og barnehage i noen lokalsamfunn. 



 

Side 6 av 13 
 

 

Barnehage 
Senterpartiet i Molde vil jobbe for at barnehager skal være en del av lokalmiljøet der folk 

bor.  

Molde Senterparti vil: 

• ha minimum 2 årlige barnehageopptak. 

• ha full barnehagedekning som ikke går på bekostning av kvalitet. 

• legge til rette for store og små barnehager der folk bor. 

• gå imot etablering av private barnehager som eies av kommersielle konsern. Midler som 

er bevilget til barnehagedrift skal gå til dette og ikke til utbytte hos private eiere. 

Kultur - Aktiv fritid gir glede og overskudd 
Bærebjelkene i kulturlivet er de frivillige lag og foreninger Det er viktig at alle innbyggerne i 

kommunen får gode muligheter for aktiv fritid og god helse. Folk trenger å være del av et 

sosialt fellesskap og det er viktig med tilrettelegging for levende møteplasser som stimulerer 

til aktivitet. 

Molde Senterparti vil: 

• gi driftsstøtte til lag og foreninger. 

• sikre god tilgang til lysløyper og turstier.  

• sikre et godt tilbud fra kulturskolen i hele kommunen. 

• støtte opp om kulturelle fyrtårn som Moldejazz, Bjørnsonfestivalen, Nesset 

musikkfestival, Midsundfestivalen, Rabalderfestivalen og Teateret Vårt. 

• styrke vedlikehold av kirkene og tilhørende menighetshus. 

• jobbe for etablering av nærmiljøanlegg i Molde sentrum som kan skape aktivitet og 

trivsel i byen. 

• opprettholde og utvide tilbudet hos frivilligsentralene også selv om øremerket støtte fra 

Staten skulle bortfalle.  
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• støtte gode ungdomstilbud. Etablere et ungdomskvartal i Molde sentrum som rommer et 

rikt kultur- og aktivitetstilbud for ungdommen. 

Samferdsel, trafikksikkerhet og 
boligpolitikk 

Samferdsel og trafikksikkerhet 

Senterpartiet vil knytte by og land tettere sammen ved å satse på investering i 

fjordkryssinger og øvrige veginvesteringer. Det er på høy tid at kommunens 

trafikksikkerhetsplan blir revidert. Vi ønsker en fortsett stor satsing på trafikktryggingstiltak 

og gang- og sykkelveger. Det er viktig med et godt og tilpasset kollektivtilbud for å redusere 

veksten i trafikken. 

Molde Senterparti vil: 

• det må snarest utarbeides en ny trafikksikkerhetsplan der tiltak må følges opp i 

kommende kommunevalgperiode. Farlige skoleveier må kartlegges og det må 

gjennomføres tiltak for å sikre disse. 

• prioritere vegbelysning som trafikksikkerhetstiltak.  

• sikre uoversiktlige vegkryss.  

• jobbe for bedre tilrettelegging for sykling gjennom Molde sentrum. 

• at veksten i trafikken i Molde som følge av befolkningsøkning og stor innpendling, må 

reduseres mest mulig ved større satsing på sykkel-, gange- og kollektivtransport. 

• etablere tilbud om FRAM Flex som bestillingstransport i hele kommunen. Forklare litt 

• prioritere vedlikehold og opprusting av kommunale veier. 

• arbeide for at E39 legges i tunnel på strekningen Fuglset - Kviltorp. Vi vil gå imot firefelts 

vei i dagen på denne strekningen. 

• arbeide for oppstart av E39 Møreaksen i samsvar med gjeldende NTP og at fylkesvegen 

til Gossen (Kjerringsundet) skal gjennomføres samtidig. 

• at vegløsning mellom Julbøen og Årø må være på plass før trafikken settes på E39 

Møreaksen. Vi vil jobbe for statlig finansiering av dette prosjektet. 
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• at det fortsatt skal være tilbud om hurtigbåt mellom Molde og Vestnes ved realisering av 

E39 Møreaksen. 

• at det blir igangsett planleggingsarbeid med tanke på å få til en sammenhengende 

ekspressykkelveg mellom Molde sentrum og Hjelset 

• arbeide for at trafikkstasjonen i Årødalen skal bestå og tilby de samme tjenestene som i 

dag. 

• at Hjertøysundet utvides for å kunne opprettholde og forbedre trafikktilbudet med 

større ferger i sambandet Molde-Sekken. 

Jobbe for følgende gang- og sykkelveger langs fylkesveg: 

 Langs fv. 62 mellom Kleive og Nesbøen, lengde ca. 500 m og deretter 

sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Nesbøen og Hjelset. 

 Langs fv. 64 mellom Sølsnes og Vik, lengde ca. 500 m. 

 Langs fv. 62 mellom Rød og Eidsvåg, lengde ca. 3,3 km. 

 Langs fv. 62 mellom Br. Midthaug og Ødegård, lengde 3 km. 

 Langs fv. 62 mellom Brekka og Toven, lengde ca. 1,5 km. 

 Langs fv. 405 mellom Eikrem og trafikkstasjonen i Årødalen, lengde ca. 2 km. 

 Langs fv. 662 mellom Mordal og Eidskrem, lengde ca. 3 km. 

 Langs fv. 668 mellom Akslakleiva – Fjøsbakken – Krafsebukta, ca. 2,9 km 

Jobbe for følgende gang- og sykkelveger langs kommuneveger: 

 På Bolsøya, i første omgang på strekningen mellom krysset til Lillebostad og skolen, 

lengde ca. 1,5 km. I tillegg må uoversiktlige punkt på kommunevegen over Bolsøya 

utbedres. 

 Sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Høgskulen og Romsdal VGS. 

 Fortau langs Nøisomhedveien, lengde ca. 500 m. 

 Langs Olav Oksvikvei mellom Eikrem og krysset til Råkhaugen, lengde ca. 600 m. 

 Langs Magerøyvegen, fra Fjøsbakken til Hamna. 
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Aktiv boligpolitikk 

Vi vil være i forkant å legge til rette for bærekraftig vekst i kommunen vår og utnytte 

potensialet i hele kommunen. Vi vil legge til rette for at folk kan bosette seg der de ønsker og 

dempe det store presset på bykjernen og slik sørge for vekst og utvikling i alle deler av 

kommunen. En aktiv bolig- og utbyggingspolitikk er viktig for å rekruttere nye tilflyttere og 

for å styre utviklinga slik at vi kan levere gode tjenester. For at hele kommunen skal være 

attraktiv, er det viktig med velfungerende bygdesentra og velferdstjenester der folk bor.  

Molde Senterparti vil: 

• at saksbehandlingstiden i byggesaker ikke må forsinke oppstart av boligbygging. 

• at det i kommuneplanen tilrettelegges for varierte bo-former og at det skal være 

boligareal tilgjengelig og byggeklare tomter i alle deler av kommunen. 

• videreføre samarbeidet mellom kommunen og private aktører for å få flere tilgjengelige 

boligfelt. 

• legge til rette for spredt boligbygging i bygder der det ikke er regulerte boligfelt. 

• videreutvikle bygdesentra, slik at de kan yte den service som vi mener innbyggere og 

tilreisende har krav på. 

• nytte utbygging av store samferdselsprosjekt til å legge til rette for bygdeutvikling og 

utvikling av gode bo- og arbeidsområde. 

• arbeide for breibandutbygging i alle deler av kommunen. 

  



 

Side 10 av 13 
 

Næring 

Næring 

Molde kommune er en av de største industrikommunene i Møre og Romsdal med mange 

store bedrifter. Senterpartiet ønsker å ta vare på de næringene og bedriftene som vi har i 

Molde kommune. Vi vil oppmuntre til utvikling og nye etableringer.   

Molde Senterparti vil: 

• bevare og skape arbeidsplasser i hele kommunen. 

• legge til rette for bo- og arbeidsmarked i alle deler av kommunen.  

• legge til rette for spredt næringsvirksomhet gjennom god infrastruktur. 

• Ha et godt samarbeid mellom næringsliv og kommune blant annet med tanke på 

forvaltning. 

• Arbeide for å bedre vanntilførsel i Hjelset-Kleive. 

 
Landbruk og kulturlandskap 
Landbruket i Nye Molde kommune har rundt 155 bruk i drift og 255 årsverk i direkte 

produksjon av melk, kjøtt fra storfe, sau og gris samt bærproduksjon. I tillegg fører det aktive 

landbruket til ringvirkninger for andre arbeidsplasser og omsetning i kommunen. Molde 

kommune har i en sterk utbyggingsperiode klart å ta godt vare på dyrket mark. I tiden 

framover vil arealforvaltning, økonomi og miljø være hovedutfordringene for landbruket i 

Molde. 

Molde Senterparti vil: 

• videreutvikle og satse på en aktiv landbruksforvaltning med allsidig kompetanse innen 

jordbruk, skogbruk, utmarksforvaltning, næring og miljø. 

• landbrukskontoret skal ligge i Eidsvåg. 

• ha et sterkt vern om landbrukets produksjonsareal gjennom forpliktende og langsiktige 

arealplaner. Jordvern må prioriteres høyt ved planlegging av boligbygging og 

næringsutbygging. 
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• ha økt fokus på driveplikt.  

• utarbeide en kommunal landbruksplan. 

• legge til rette for skogsbilveier som er godt terrengtilpasset slik at hogstmodent virke kan 

hentes ut og skogressursene fornyes. 

• etablere viltnemnd med fagkompetanse og god kunnskap om lokale forhold. 

• sikre veterinærvakt i hele kommunen. 

Fiskeri og havbruk 
Molde kommune skal være en aktiv forvalter av sjøarealene. Vi arbeider sammen med 

havbruksinteressene for bærekraftig produksjon. Sterke sentraliseringskrefter påvirker 

strukturen i fiskeflåten.  

Molde Senterparti vil: 

• videreutvikle det gode fiskerimiljøet i kommunen. 

• ha en aktiv politikk rettet mot ungdom som vil inn i fiskerinæringa og andre næringer. 

• vi vil arbeide for en fortsatt variert flåte med store ringvirkninger for næringslivet på 

land. 

 

Miljø og energi 

Miljø og energi 

Vi vil arbeide langsiktig slik at Molde blir en god kommune å bo i for framtidige generasjoner. 

Senterpartiet vil ta vare på naturressursene, det biologiske mangfoldet og ulike naturtyper 

gjennom bærekraftig forvaltning.  

Molde Senterparti vil: 

• utarbeide ny klimaplan for Molde kommune. 

• ha en langsiktig forvaltning av naturressursene slik at vi overlater gode levevilkår til 

fremtidige generasjoner. 

• gå imot etablering av et nasjonalt deponi for farlig avfall på Rausand. 
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• forvalte Moldemarka og andre naturområder slik at de fortsatt er attraktive for friluftsliv 

og aktiviteter for alle aldersgrupper. 

• ha fokus på at strandlinja i alle deler av kommunen blir forvaltet på en hensiktsmessig 

måte slik at den blir attraktiv for alle. 

• ta vare på grønne lunger i kommunale arealplaner. 

• sikre gode returordninger for plast i jordbruket og få på plass bedre ordninger for 

tømming av avfall fra fritidsbåter slik at plast og søppel ikke blir kasta på sjøen.  

• legge til rette for aktivt skogbruk. 

• at nye kommunale bygg skal være miljøvennlige i produksjons- og driftsfasen. 

• at kommunen skal ha selvråderett om det skal gis konsesjon til etablering av 

vindmølleparker. 

    

Kommunalt eierskap i kraftselskap 

Nye Molde kommune har i dag eierandeler i en rekke aksjeselskap deriblant Istad AS og 

Nesset Kraft AS.  

Molde Senterparti vil: 

• beholde dagens eierandel på 34 % i Istad AS og vurdere å kjøpe aksjene i Moldekraft og 

på den måten få full kontroll i Istad AS. 

• beholde kommunal kontroll over Nesset Kraft AS og på den måten også beholde 

arbeidsplasser i Eidsvåg. 
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Kommuneøkonomi og kommunen som 
arbeidsgiver 

Kommuneøkonomi 

Senterpartiet vil gi kommunen sine kjerneområder førsteprioritet foran nye 

investeringsprosjekter. 

Molde Senterparti vil: 

• jobbe for økte statlige overføringer til kommunesektoren. 

• vi vil gjeninnføre bunnfradrag på eiendomsskatt på 200.000,- kroner. 

• gå imot at Molde kommune skal kjøpe dagens sjukehusområde på Lundavang. 

Kommunen som arbeidsgiver 

Molde Senterparti vil: 

• tilby minst 30 lærlingeplasser i kommunen. 

• skape en heltidskultur gjennom å jobbe for å unngå uønskede deltidsstillinger. 

Beredskap 

Senterpartiet vil ha ei desentralisert organisering av politi, brannvesen, forsvar, 

redningstjenester og domstolene. 

Molde Senterparti vil: 

• at det er synlig politi i hele kommunen.  

• at det skal være beredskapsferje på strekningen Mordalsvågen-Solholmen. 

• arbeide for at HV-11 i årene som kommer fortsatt skal bestå som eget 

heimevernsdistrikt, og at basen skal ligge på Setnesmoen leir i Rauma. 

• arbeide for nytt tinghus i Molde eller eventuelt skaffe nye tilpassa lokale for domstolene 

i Molde på fylkeshuset. 

• at jordskifteretten og tingretten fortsatt skal være i Molde og den ikke skal sentraliseres. 
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