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Senterpartiets løsninger for Malvik 2015 - 2019 

 "Kvalitet mellom to byer" 

  

Senterpartiet vil gjøre Malvik til Midt-Norges beste bokommune. 

Malviks unike plassering gir grunnlag for god livskvalitet og allsidige tilbud i et variert landskap. 

Malvik skal fortsatt være en attraktiv kommune både for innbyggerne og de som driver 

næringsvirksomhet. 

  

Familie og oppvekst 

Trygge og gode oppvekstsvilkår for barn er viktig for å skape en god bokommune. Senterpartiet vil gjøre 

Malvik til en kommune hvor det er godt å oppdra barn. 

Senterpartiet vil... 

* ha full barnehagedekning, med hjelp av en blanding av private og offentlige barnehager som kan 

inspirere hverandre kvalitetsmessig. 

* vurdere åpningstidene i barnehagene for å tilpasse disse til brukernes behov. 

* investere i gode skoler både når det gjelder bygg, ledelse og lærerkrefter. 

* bygge nye ungdomsskoler både i Hommelvik og på Vikhammer. 

* beholde Vikhammeråsen grendeskole. 

* lage en overordnet plan for trafikksikkerhet i kommunen som sikrer trygge omgivelser for myke 

trafikanter og barn spesielt. 

* sikre gode vilkår for barne- og ungdomstjenesten. 

* opprettholde barnehagen i Mostadmark. 

  

Helse og velferd 

Malvik kommune skal ha gode helse- og velferdstilbud til alle aldersgrupper med trygg og god pleie og 

hjelp etter som behovene oppstår. Tiltakene må harmonere med hva brukerne av tjenestene ser på som 

viktig. 

Senterpartiet vil... 

* være en pådriver for et godt lege- og legevaktilbud for kommunens befolkning. 

* styrke hjemmebaserte omsorgstjenester for de som ønsker å bo hjemme. 

* stimulere til økt bruk av alternative behandlingstilbud innenfor rus og psykiatri. 

* Malvik kommune må være en profesjonell arbeidsgiver som kan tilby heltidsstillinger for å være 

attraktiv for personer med riktig fagkompetanse. 

* Malvik kommune bør fortsette det gode samarbeidet med Betania og Jøssåsen. 

  

Kommuneøkonomi 

Senterpartiet vil fremme en kommuneøkonomi i balanse. 

* Senterpartiet vil selge uprioriterte kommunale eiendommer for å delfinansiere viktige 

investeringsprosjekter, som skoleutbygging. 

* Senterpartiet er imot eiendomsskatt, men vil ikke fjerne den i kommende periode av hensyn til de 

prosjekter som alt er igangsatt med eiendomsskatten som finansieringskilde. 

* Senterpartiet vil arbeide for at Malvik kan bli en prøvekommune for et økt fritt kommunalt 

skatteøre som et alternativ til eiendomsskatt. 

  



Boligbygging 

Med befolkningsvekst i omkringliggende kommuner, må Malvik også bosette flere innbyggere i årene 

framover. 

Senterpartiet vil.. 

* fortsatt legge til rette for utbygging av flere leilighetskomplekser i kommunen, slik at innbyggerne 

kan tilpasse sin boform etter livsløpet uten å flytte fra kommunen. 

* sørge for at det til enhver tid skal finnes utbyggingsklare og attraktive tomteområder i kommunen. 

* tilråde fortetting i eksisterende boligfelt og se på muligheten for utradisjonelle boligprosjekter i 

grendesamfunnene. 

  

Samferdsel 

Senterpartiet ønsker å legge til rette for styrket kollektivtrafikk i kommunen, slik at innbyggerne kan ta 

seg fram både til Trondheim og Stjørdal på en tidseffektiv og miljømessig god måte. 

Senterpartiet vil... 

* gjøre rute 37 og 38 ytterligere attraktiv med flere avganger også på kveld og i helgene. 

* etablere flere parkeringsplasser for overgang mellom privatbil og kollektivtransport. 

* tilpasse ruteopplegget for de nye lokalbussene etter brukernes behov. 

* fremme utbygging av en ekspress-sykkelvei gjennom kommunen fra Stjørdal til Trondheim. 

* at utvidelsen av E6 må gjøres på en måte som skåner bomiljø og dyrka mark. 

* arbeide for å finansiere samferdselsprosjekter med midler fra Miljøpakken. 

* ha fortgang i arbeidet med løsninger for myke trafikanter mellom Sveberg og Grønberg. 

* videreføre ordningen "Hjem for en 50-lapp" for ungdom. 

* Vi mener at elektrifisering av jernbanen samtidig som den legges i tunnel er beste fremgangsmåte 

for modernisering av Trønderbanen gjennom Malvik. 

  

Arbeid og næring 

Malvik har tradisjonelt vært en industri og landbrukskommune. Senterpartiet mener at denne 

tradisjonen har stor verdi som byggesteiner i en god bo- og arbeidskommune. 

* Malvik skal tilby utviklingsmuligheter for industri ved å tilrettelegge for private utbyggere, og 

samtidig sikre et godt natur og jordvern med gode forhold for videre utvikling av landbruk og 

friluftsliv. 

* Vi vil at det skal være enkelt å etablere næring som skaper arbeidsplasser i Malvik. 

* Vi skal legge til rette for et allsidig og konkurransedyktig landbruk som utnytter mulighetene som 

Malviks plassering gir. 

* Vi skal ved hjelp av god arealpolitikk sørge for at næringsvirksomhetene er riktig plassert og ikke til 

vesentlig sjenanse for innbyggerne. 

* Vi vil ikke ha søndagsåpne butikker i Malvik. 

  

Kultur, idrett og fritid 

Kultur er limet som holder lokalsamfunn sammen og gir identitet. 

Malvik kommune har et rikt kulturliv. Senterpartiet mener det er viktig at folkelig engasjement i kultur- 

og idrettsaktiviteter inspireres. Kommunen må legge til rette for aktivitet gjennom utvikling og 

tilrettelegging av anlegg. 

Senterpartiet vil. 

* prioritere modernisering av Ytre Malvik Samfunnshus. 

* styrke kulturskolen slik at alle som ønsker det får mulighet til å delta. 



* videreføre støtten til frivillige organisasjoner og grendehus. 

* videreføre prinsippet med gratis hall-leie for barn og unge. 

* Senterpartiet støtter modellen med samarbeid mellom idrettslag og kommunen for drift av 

idrettsanleggene i Malvik. 

  

Folkestyre og kommuneledelse 

Senterpartiet vil fortsatt være en sterk forsvarer av lokaldemokratiet og mener at Malvik fortsatt bør 

være en egen kommune. 

* En eventuell kommunesammenslåing skal avgjøres gjennom folkeavstemming. 

* Senterpartiet vil arbeide for en effektiv kommuneadministrasjon som yter god service til 

innbyggerne og har rask saksbehandling. 

* Vi ønsker å gjennomgå den totale konsulentbruken i kommunen. 

* Senterpartiet ønsker en politisk organisering som aktivt involverer kommunestyrets medlemmer. 

* Vi mener folkemøter er en god metode for å involvere innbyggerne i politiske saker. 

  

Natur og miljø 

Senterpartiet vil være en forsvarer av kulturlandskap og naturmangfold for å fremme et godt bomiljø i 

kommunen. 

* Senterpartiet vil legge til rette for enkel tilgang til turområder for kommunens innbyggere. 

* Malvik kommune skal ha et fortsatt strengt vern av dyrket og dyrkbar mark. 

* Senterpartiet vil at det utarbeides en helhetlig plan for bruk av friluftsområder i kommunen i nært 

samarbeid med grunneierne. 

* Vi vil støtte opp under utviklingen av Malvikstien. 

 


