
Olbjørn Kvernberg
Venstres ordførerkandidat i Molde

Folk først !

«Menneskene er viktigere enn 
systemet. Venstre prioriterer folk 
først.»  

www.venstre.no/moreogromsdal/molde

Venstres kandidater i Molde
1.  Olbjørn Kvernberg(59)
 Styreleder, Hjelset
 Ordførerkandidat, Innbyggere 

er viktigere enn utbyggere og 
allemannsretten er viktigere enn 
eiendomsretten

2.  Frøydis Austigard (60)
 Bokhandlerassistent, Molde
 Samfunnet formes av folk med ideer, 

kunnskap og skaperkraft

5.  Arvid Karlsen (72)
 Pensjonist, Molde
 Jeg vil bidra til å bedre kommunens 

økonomi

8.  Øystein Eik (61)
 Avdelingsingeniør, Sekken
 Kultur og frivillig arbeid skaper store 

verdier for alle.

3.  Benjamin Eriksen (36)
 Adjunkt, Molde
 Jeg setter folk først !

6.  Ola Betten (52)
 Overingeniør, Bolsøya
 Jeg vil ha gode oppvekstvilkår for barn 

og unge

4.  Beathe Bakken (28)
 Advokatfullmektig, Molde
 Jeg vil ha et levende Molde sentrum

7.  Inger Bloch (70)
 Pensjonist/sosionom, Molde
 Vi må ta vare på de som trenger det 

mest

9.  Karstein Fauskanger, Molde
10.  Rolf Gaasø, Sekken
11.  Tore Hagseth, Molde
12.  Martin Hauge, Molde
13.  Sissel Hagerup Heggdal, 

Molde
14.  Sigurd Heiervang, Molde
15.  Øystein Jakobsen, Hjelset
16.  Åse Marie Longva, Molde
17.  Annhild Lorentzen, Bolsøya
18.  Tor Arne Lund, Molde
19.  Arne Løkketangen, Molde
20.  Egbert Pijefers, Molde
21.  Geir Solemdal, Molde
22.  Paula Næss Skår, Kleive
23.  Frank Petter Stenløs, Kleive
24.  Marit Seljeseth Stokke, 

Molde
25.  Jens Petter Straumsheim, 

Molde
26.  Evy Strømme, Molde
27.  Olav Tjelle, Molde
28.  Paul Steinar Valle, Molde
29.  Kjell Vatne, Molde
30.  Jan Petter Øines, Molde

 
 
BRUK STEMMERETTEN DIN !
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Utfordringen
Befolkningsprognosen for Molde viser en vekst 
på nesten 70% i aldersgruppen 67-79 år fra 
2011 til 2025.
Denne veksten starter allerede om få år. Fra 
2020 vil aldersgruppen over 80 år øke med ca. 
17%.
Allerede i dag er det en større andel eldre i 
Molde kommune sammenlignet med andre 
kommuner.
Som vi vet er eldreomsorgen i Molde ikke god 
nok.
Vi er kjent med, og kan ikke forvente, at 
staten vil sørge for at kommuneøkonomien vil 
være god nok til å tilfredsstille dette behovet 
framover. Når vi i tillegg vet at Samhandlings-
reformen innføres om et halvt år, blir dette en 
formidabel utfordring for Molde kommune.

Løsningen
Som politikere er det vår oppgave å sørge for 
at situasjonen for eldreomsorgen i Molde blir 
bedre, og ikke verre. Derfor må vil sørge for at 
inntektene til kommunen kan økes. Den klart 
største inntektskilden er skatt på inntekt fra 
oss som bor i Molde. Da må vi sørge for at flere 
i yrkesaktiv alder velger å bo i Molde. 
Det viktigste satsingsområdet for å få dette 
til er sentrumsutvikling. Dette er ett av to 
satsingsområder i kommuneplanen for Molde. 
Det andre området er ungdom. Disse to 
henger godt sammen. Mange sier at de ikke 
velger å bosette seg i Molde fordi vi mangler 
mange av de urbane tilbud som de finner i 
storbyene. Dette kan vi gjøre noe med. Vi må 
skape et levende sentrum med mange og vari-
erte møtesteder. Realiseringen av Jazz-/tea-
terhuset neste år kan bli starten på en positiv 

trend for utvikling av Molde Sentrum. Nå må 
vi utvikle sjøfronten og nedre torg. Bygdene 
i Molde er også avhengig av et attraktivt 
sentrum.

Kulturlivet er kjernen
Kuturlivet må stimuleres og brukes. Venstre 
vil være en garantist for at kommunen vil støt-
te sterkt opp om kulturlivet og frivillig arbeid. 
Vi vil ha et hus for ungdom i sentrum, bygge 
nytt kulturskolebygg og utvide åpningstida 
ved Molde Bibliotek

Venstre vil sette fokus på 
sentrumsutvikling og tilbud 
for ungdom for å øke inntek-
tene til Molde kommune. Det 
er nødvendig for å kunne gi en 
god eldreomsorg og kvalitet i 
skolen. 

 

Et klimavennlig 
Molde
Vi  vil ha en Klimaplan for Molde – med fokus 
på kollektivtrafikk og gang/sykkelveier
Venstre vil være en pådriver for bioenergisat-
sing basert på lokalt råstoff
Venstre vil bevare strandsonen for allmenn-
heten
Molde kommune skal være en tilrettelegger 
for bruk av moderne biler (hybrid- og elbiler)
Legge til rette for et aktivt friluftsliv
Beskytte kommunens vassdrag mot inngrep 
og forurensing

Varm velferd når du 
trenger det 
Venstre vil bevilge penger for å opprette 
heldøgnstilbud for omsorgsboliger(Bergmo og 
Godfred Lies plass)
Utvikle omfanget og innholdet i dementavde-
lingen på Råkhaugen
Bruke Råkhaugen aktivt i innføringen av Sam-
handlingsreformen
Vi vil prioritere helsesøstre i skolen og rusfore-
byggende arbeid 

Et kreativt og 
verdiskapende 
Molde
Molde har et rikt og dynamisk næringsliv. 
Ventres næringspolitikk vil stimulere utvikling 
av små-og mellomstore bedrifter. Å skape et 
attraktivt bomiljø vil øke tilfanget av kompe-
tent arbeidskraft til næringslivet.

Vi vil ha kvalitet i 
skolen
Venstre vil satse på innholdet i skolen.
Dette stiller krav til alle involverte
Rektoren skal skape en arena for gode læ-
ringsvilkår
Læreren  er den viktigste ressursen for å skape 
motiverte elever
Foreldrene bør så langt det er mulig sørge for 
at elevene er læringsklare
Elevene må selv ta ansvar for egen utvikling
Redusere byråkratiet i skolen for å frigjøre tid 
til reell undervisning
 

 

Vi vil noe med Molde


