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Partiprogram for Senterpartiet i Malvik 2019-2023  

Senterpartiet vil kjempe for at Malvik kommune skal bestå som egen kommune og at 

kommunens tjenester og service har god kvalitet og er lett tilgjengelig for innbyggerne. 

 

Kvalitet mellom to byer 

Malviks unike plassering mellom to byer gir innbyggerne nær tilgang til et variert arbeidsliv, 

urbane handels- og kulturtilbud, moderne kommunikasjoner og landlige bo- og 

oppvekstforhold.  

 

Senterpartiet vil bevare Malviks spesielle fortrinn som bokommune blant annet ved å beskytte 

naturen, strandsonen og kommunens vakre og levende kulturlandskap. 

 

Innbyggerne skal oppleve stolthet ved å bo i Malvik. 

 

Malvik skal være en attraktiv kommune både for innbyggerne og for næringsdrivende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Vi tar vare på Malvik» 
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Senterpartiet vil jobbe for å få gjennomført følgende saker i kommunestyreperioden 2019 – 

2023.  

 

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... 

 bygge ny ungdomsskole på Vikhammer.  

 beholde Vikhammeråsen grendeskole.  

 bygge ny barnehage på Vikhammer. 

 jobbe for at skolene og barnehagene har god kompetanse på å motvirke mobbing. De 

ulike faggruppene, foreldre og frivilligheten må samarbeide om å skape trygge 

arenaer for barn og unges oppvekst i Malvik.  

 at dans planmessig blir brukt som fysisk aktivitet gjennom hele barnehage- og 

skoleløpet. 

 ha full barnehagedekning, med hjelp av både private og offentlige barnehager som 

kan inspirere hverandre kvalitetsmessig.  

 fortløpende vurdere åpningstidene og sommerferietilbud i barnehagene slik at disse er 

tilpasset brukernes behov.  

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

 at alle elever føler seg inkludert og får tilpasset opplæring etter sine behov. 

 at det opprettes alternative læringsarenaer, eksempelvis gjennom praktiske tiltak. 

 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 gjennom fokus på alternative 

aktiviteter for ungdom som faller utenfor de ordinære tilbudene. 

 utvikle Sommer-Malvik og Vinter-Malvik. 

 starte prosjektering og restaurering av Saksvik skole.  
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Helse og velferd  

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

god omsorg og hjelp etter som behovene oppstår. Tiltakene må harmonere med hva brukerne 

av tjenestene ser på som viktig. Det er viktig med god samhandling med pårørende og de 

frivillige organisasjonene. 

Senterpartiet vil...  

 jobbe for å utvikle en demenslandsby for alle typer demente i kommunen. 

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

 styrke hjemmebaserte omsorgstjenester for de som ønsker å bo hjemme.  

 at Malvik skal være godt forberedt til å møte økningen i antall eldre. innføre 

sertifiseringsordningen «Livsglede for eldre» på omsorgssentrene i kommunen. Dette 

innebærer samhandling mellom skoler, barnehager og kulturlivet. 

 stimulere til økt mangfold i behandlingstilbud innenfor rus og psykiatri.  

 at Malvik kommune skal være en profesjonell arbeidsgiver som kan tilby 

heltidsstillinger og være attraktiv for dyktige fagpersoner. Heltid er viktig for å holde 

god kvalitet på tjenestene. 

 fortsette arbeidet med heltidskultur for å sikre god kvalitet i tjenestene med færre 

personer å forholde seg til for brukerne. 

 at Malvik kommune fortsetter det gode samarbeidet med Betania og Jøssåsen.  

 fremme tiltak som gir god folkehelse. 

 

 

Kommuneøkonomi  

Senterpartiet vil fremme en kommuneøkonomi som forholder seg til de pengene man har og 

ikke de man ikke har. 

Senterpartiet vil… 

 ikke øke eiendomsskatten i kommende kommunestyreperiode. Inntektene fra 

eiendomsskatten brukes til å betale renter og avdrag på investeringsprosjekter innen 

skole, barnehage, helse og velferd og kultur. 

 bruke inntektene fra salg av uprioriterte kommunale eiendommer til å delfinansiere 

viktige investeringsprosjekter, som skoleutbygging og barnehager, kultur og idrett.  

 at dersom eiendomsskatten skal justeres skal den reduseres.  

 arbeide for at kommunen har økonomisk sikkerhet som trygger tjenestetilbudet ved 

uforutsette hendelser og svingninger i økonomien. 

 etablere handlingsregler for økonomistyringen i kommunen. 

 forvalte kommuneøkonomien i et langsiktig og bærekraftig perspektiv. 

 øke innsatsen på vedlikehold av kommunale bygg. Det er god økonomi å ta vare på de 

verdiene vi har. 
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Boligbygging og tettstedsutvikling 

Med befolkningsvekst i Trondheimsområdet må Malvik regne med å bosette flere innbyggere i 

årene framover. Det er viktig at utviklingen av nye boligområder og fortetting ivaretar 

kvalitetene i den gode bokommunen Malvik. 

Senterpartiet vil…  

 fortsatt legge til rette for utbygging av flere attraktive leilighetskomplekser i 

kommunen, slik at innbyggerne kan tilpasse sin boform etterlivsløpet.  

 stimulere til 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 kommunen (eks. minihus og bo-kollektiv). 

 at kommunen i fremtiden ikke står for utbygging av nye boligområder i egenregi. 

 stimulere til etablering av nytt boligområde i Mostadmark. 

 se på muligheten for spredt boligbygging flere steder. 

 at det drives aktiv sentrumsutvikling på Vikhammer og i Hommelvik gjennom vedtak 

som stimulerer til bosetting, næringsvirksomhet og trivsel.  

 

Samferdsel, veg og gang-/sykkelveier  

Senterpartiet ønsker å legge til rette for styrket kollektivtrafikk, slik at innbyggerne kan reise 

effektivt og miljøvennlig.  

Senterpartiet vil...  

 arbeide aktivt med fylkeskommunen og AtB for å videreutvikle busstilbudet til/fra 

Stjørdal-Trondheim og innad i kommunen.  

 etablere flere parkeringsplasser for overgang mellom privatbil og kollektivtransport 

ved de større boligfeltene.  

 styrke rutetilbudet for lokalbussen (rute 84) slik at den dekker behov for skolebuss til 

Malvik videregående skole samt knytter Sveberg tettere sammen med Vikhammer og 

Hommelvik. 

 etablere gang-/sykkeltrase mellom Smiskaret og Sveberg. 

 fremme utbygging av en ekspress-sykkelvei gjennom kommunen mellom Stjørdal og 

Trondheim.  

 bruke deltakelsen i Miljøpakken aktivt til å realisere miljø- og samferdselstiltak i 

Malvik. 

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

 jobbe for at elektrifisering av jernbanen skjer samtidig som den legges i tunnel, fordi 

vi mener dette er beste fremgangsmåte for etablering av dobbeltspor på Trønderbanen 

gjennom Malvik. 

 finne en ny vegtrase mellom Sveberg og Hommelvik. 

 at Malvik kommune tilbyr et godt busstilbud for skoler og barnehager gjennom å 

tilslutte seg ordningen «9-14». 
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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.  

Senterpartiet vil...  

 at Malvik skal tilby utviklingsmuligheter for industri ved å tilrettelegge for utbygging 

på områder hvor dyrkamark og viktige naturverdier ikke berøres. 

 at det settes klare avgrensninger mellom landbruksareal og annet næringsareal. 

 at de etablerte hensynssonene for landbruket respekteres.  

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

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

som Malviks plassering gir.  

 ved hjelp av god arealpolitikk sørge for at næringsvirksomhetene er riktig plassert og 

ikke til vesentlig sjenanse for innbyggerne.  

 ikke ha generell adgang til søndagsåpne butikker i Malvik. 

 at kommunen aktivt tilbyr lærlingeplasser i egen virksomhet samt stiller krav om dette 

til bedrifter som har oppdrag for kommunen.  

 bidra til at det realiseres et Næringslivets hus med blant annet inkubatorkontor og god 

plass for oppstartsbedrifter og gründervirksomheter. 

 utvikle Muruvik Havn ved hjelp av tunnelmasser. 
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Kultur, idrett og fritid  

Kultur og frivillighet 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 og 

frivillighet gjennom utvikling og tilrettelegging av anlegg.  

Senterpartiet vil...  

 bygge Hommelvikhallen. 

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

 se på muligheten for å bygge basishall i forbindelse med Vikhammer ungdomsskole. 

 videreføre støtten til frivillige organisasjoner og grendehus.  

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

 støtte ordningen med samarbeid mellom idrettslag og kommunen for drift av 

idrettsanleggene i Malvik.  

 at det utarbeides digitale turkart. 

 garantere at svømmehalltilbudet sikres i egen kommune. 

 utvide åpningstidene ved biblioteket i Hommelvik. 

 legge til rette for at kultur og idrett brukes aktivt som integreringsarena. 

 finne et egnet område for offentlig hundeluftegård. 

 bidra til å realisere Midtsandtangen Kulturfestival som et årlig tiltak for innbyggerne i 

Malvik kommune. 

 etablere et arkiv for protokoller for frivillige lag og organisasjoner. 

 

 

Folkestyre og kommuneledelse  

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

fortsatt skal være en egen kommune i fremtiden. Malvik kommune skal ha så gode tjenester at 

det å slå seg sammen med andre ikke er en aktuell problemstilling. 

Senterpartiet vil...  

 arbeide for en effektiv kommuneadministrasjon som yter god service til innbyggerne 

og næringsliv og har rask og korrekt saksbehandling.  

 gjennomgå den totale konsulentbruken i kommunen. 

 ha en politisk organisering som aktivt involverer kommunestyrets medlemmer. 

 evaluere dagens politiske organisering i perioden. 

 bruke folkemøter som en god metode for å involvere innbyggerne i politiske saker.  

 motvirke sentralisering av offentlige tjenester som i dag ligger i kommunen. 

 sikre at barn og unge blir hørt i kommunale saker. 

 at kommunen bruker sitt innkjøpsreglement aktivt for å stimulere til gode løsninger for 

miljø og arbeidsliv.  
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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 parkering og enkel tilgang til turområder for kommunens 

innbyggere. 

 ha naturforvaltning og jordvern med gode forhold for videreutvikling av landbruk og 

friluftsliv hvor relevante særlover brukes mer aktivt. 

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

samarbeid med grunneierne.  

 støtte opp under utviklingen av Malvikstien og andre turstier i kommunen. 

 at stien opp til Solemsvåttan oppgraderes og at det tilrettelegges parkering ved 

Saksvikkorsen. 

 at det bygges opp en god laksestamme i Homla. 

 åpne elver og bekker som ligger i rør for å gi bedre flomsikring og gode gyteforhold 

for laks og sjøørret. 

 at det ved bygging av kommunale bygg brukes løsninger som gir positiv 

energibalanse. 

 ha treverk som byggemateriale. 

 at Malvik kommune sin bilpark skal bestå av elbiler. 

 at nye bygg skal ha grønn energi, så som solceller etc. 

 at Malvik kommune som eier av dammen på Foldsjøen tar en mer aktiv rolle i 

utviklingen av Foldsjøen som friluftsområde. 

 at Malvik kommune skal arbeide for en økt skogproduksjon som et positivt bidrag til 

kommunens klimaregnskap. 

 

 

Vedtatt på medlemsmøte 11. juni 2019 
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Senterpartiet i Malvik sin liste til kommunevalget 9. september 2019 

1 Ole Herman Sveian oleh@sveian.net 91603527 

2 Mari Bjørnstad maribjornstad68@gmail.com 41330175 

3 Ketil Sivertsen ketil.sivertsen@gmx.com 97636690 

4 Ida Karen Vetleseter Bøe idaboe@gmail.com 93846826 

5 
May Britt Melandsø 
Kjelsaas may.britt.kjelsaas@helse-midt.no 92619584 

6 Roy Jevard roy@jevard.no 95779218 

7 Lorents Øyvind Teigen teigen.lorents@gmail.com 48164698 

8 Kjellrun Sporild ksporild@gmail.com 91782071 

9 Hans Olav Staven ho.staven@gmail.com 41655647 

10 Hanne Fredrikke Bjørnstad hannefredrikke@gmail.com 98474367 

11 Olav Vikhammer olav@sportogtrim.no 45217330 

12 Ellen Forseth ellen.forseth@malvik.kommune.no 91179395 

13 Torkel Ystgaard torkel.ystgaard@gmail.com 91383168 

14 Thorbjørn Norman thonorm@outlook.com 91793086 

15 Kristin Hestenes kristin.hestenes@gmail.com 95055383 

16 Håvard Herjuaune h-herju@online.no 41572173 

17 Armand Valstad armandv@getmail.no 47850641 

18 Silje Merethe Fløan Lervik Siljebjelde@gmail.com 93869517 

19 Bernt Folden Kvam foldkvam@online.no 99103931 

20 
Silje Nicoline Sødahl 
Furunes silje_furunes@hotmail.com 92448421 

21 Kirsti Fossen Lervik kirsti@din-gaardsplass.no 95107354 

22 Elisabet Farstad elisabet_farstad@hotmail.com 45261702 

23 Olav Vasseljen vasselje@online.no 92823530 

24 Sindre Lium sindrelium@gmail.com 95255352 

25 Knut Esten Fløan Lervik knutesten88@hotmail.com 41412124 

26 Aslaug Rustad aslaug.rustad@oimat.no 92690237 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgenstund 

ved Erikbu      

På Skarpåsen 


