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Våre 5 kumulerte:  

1. Kjell Johan Vatne Molde 

 

2.  Frits Inge Godø Midsund 

 

3. Lisa Silset Bakken Gussiås 

 

4. Frank Petter 

Stenløs 

Istad 

 

5. Elise Tingvoll Molde 

 

 



Skole og barnehage 

Barn lærer mer når de har det bra. Et godt oppvekstmiljø skapes når barn trives. Alle barn 

fortjener pedagoger som gir de mulighet til å skape sin egen fremtid. Venstre er opptatt av at 

alle elever får et trygt og godt skolemiljø. Vi vil jobbe for at skolene arbeider forebyggende og 

systematisk med dette. Tidlig samordna innsats er svært viktig. For å unngå skolevegring, 

må barna få støtte og hjelp helt fra barnehagestadiet og tilpassa undervisning i skolen. 

Venstre vil utvikle skolen gjennom å ha kompetente og engasjerte lærere. Vi vil fortsatt ha en 

desentralisert skolestruktur, og vil arbeide for en ny skole i Årøområdet. Venstre vil at skole- 

og barnehageeier skal lage gode planer for kompetanseutvikling.   

Molde Venstre vil: 

✓ La lærerne i Moldeskolen bruke mer tid på barna og mindre på byråkrati 

✓ Styrke lærerne med mer etterutdanning 

✓ At barn som faller utenfor skal få hjelp tidlig 

✓ Ansette flere helsearbeidere i barnehage og skole 

✓ Sikre våre barn gode barnehager og skolebygg 

✓ Styrke satsingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge  

✓ Ha uendret skolestruktur i valgperioden  

✓ Bygge ny skole på Årø 

✓ Kunnskap til nye generasjoner er stor verdiskapning.   

Helse og omsorg 

Helse og omsorgstjenestene i Molde kommune skal være av god kvalitet og 

kapasiteten skal være tilstrekkelig. Tjenestene skal tilbys der de ligger i dag, og nær 

der folk bor. Molde Venstre ønsker at eldre skal kunne bo lengst mulig i eget hjem, 

og ønsker derfor å sette fokus på tidlig innsats med tilrettelegging i eget hjem, og 

tidlig tilbud om hjelp i hjemmet. Det skal være tilstrekkelig med omsorgsleiligheter og 

sykehjemsplasser i kommunen. Molde Venstre ønsker å styrke enheten «psykisk 

helse- og rustjenester» med spesielt fokus på tidlig innsats. Molde Venstre ønsker å 

gjøre en kartlegging for å finne ut om KTK (Kontoret for Tildeling og Koordinering) 

fungerer optimalt med dagens organisering. Snarlig byggestart av nytt sykehus SNR 

på Hjelset er viktig for helse og omsorgstilbudet i hele regionen og spesielt for Molde 

kommune. 

 



Molde Venstre vil: 

✓ Sikre snarlig byggestart av SNR på Hjelset 

✓ Sikre bygging av 24 (+8) nye sykehjemsplasser på Råkhaugen 

✓ Starte arbeidet med å utvide kapasiteten ved Kleive og Skåla omsorgssenter 

✓ Gi enheten «psykisk helse- og rustjenester» økte ressurser til tidlig innsats.  

✓ Styrke hjemmetjenesten med blant annet nattbemanning i alle distrikt.  

✓ Ha egne kjøkken på alle institusjoner. 

✓ Beholde og utvikle bofellesskapet i Vistdal. 

✓ Sørge for akseptabel husleie for kommunale omsorgsboliger.   

✓ Ansette flere helsearbeiere og helsesykepleiere til tjeneste i grunnskolen.  

✓ Sørge for et godt legevakttilbud i hele kommunen.  

✓ Beholde beredskapsferge over Julsundet til Møreaksen står ferdig.  

Klima og miljø 

Molde har en storslagen og variert natur fra storhavet som slår mot Midsunds åpne 

kystlandskap til fjelltopper på nesten 2000 meter i Eikesdalsfjellene. Lakseelvene 

munner ut i dette vakre fjordlandskapet der øyene ligger som et perlekjede i 

Moldefjorden. Her er et mangfold av plante- og dyreliv i et unikt landskap som 

Venstre vil ta vare på. Vi vil arbeide for rent vann uten forsøpling, og legge til rette for 

at Moldes innbyggere og besøkende kan oppleve denne flotte naturen. 

Molde Venstre vil: 

✓ Gjenopprette kommunal miljøvernlederstilling 

✓ Få gjennomført revisjon av Aurakonsesjonen, innføre bedre miljøkrav med 

bl.a. minstevannføring 

✓ Utarbeide og gjennomføre kommunedelplan for klima, energi og 

naturmangfold 

✓ Hindre etablering av et nasjonalt anlegg for farlig avfall på Raudsand 

✓ Ha en aktiv forvaltning av nasjonalparken og andre verneområder i kommunen  

✓ Lage forvaltningsplan for den lange kystlinjen/strandlinjen i kommunen 

✓ Ta vare på elver og vann, bedre forholdene i laksevassdragene 

✓ Ivareta kulturlandskapet i kommunen med slåttemarker, beiteland og 

kystlyngheier 



✓ Ta vare på urørte fjellområder for villrein og friluftsliv 

✓ Gjøre vår del for å nå FN’s bærekraftmål 

✓ Forbedre avfallshåndteringen, redurere avfallsmengden og øke 

gjennvinningen 

✓ Rydde strandsøppel og annet skjemmende avfall 

✓ Ha miljøvennlig granulat på kunstgressbaner 

Tettstedstrukturen og byutvikling 

Det er viktig med flere livskraftige tettsteder i en stor kommune for å motvirke en 

uheldig ubalanse mellom by (kommunesenteret) og omlandet/«utkanten». Et 

pulserende bysentrum i Molde øker trivselen i byen. Det er bra for næringslivet som 

forsøker å tiltrekke seg arbeidskraft og kompetanse. Tiltak kan også være å bevege 

studentene mer innover mot byen. Molde Venstre ønsker å se på tomten ved 

Lundavang som aktuelt tilhold for nye byggetrinn til Høgskolen, og et sentrumsnært 

Studenthus. 

Molde Venstre vil: 

✓ Styrke tettsted og bygdesamfunn i hele nye Molde kommune 

✓ Ha en fremtidsrettet byutvikling med et attraktivt sentrum for å trekke 

kompetanse til kommunen 

✓ Planlegge Lundavang for framtida  

✓ Trekke Høgskolen i Molde og studentboliger nærmere sentrum 

✓ Utvikle Bolsønesområdet og Grandfjæra for framtidig sentrumsliv. Et Moldes 

«Manhattan» her vil dempe presset på markagrensa 

✓ Verne gjenreisningsarkitekturen som er Molde sentrum sin arkitektoniske 

identitet 

✓ Styrke kapasiteten på «plankontoret» for å ligge i forkant med planarbeidet og 

møte utviklingen i alle tettsteder og distrikt i kommunen 

✓ Styrke boligtilbudet på Hjelset, Skjevik og Kleive før sjukehusetableringen 

✓ Legge til rette boligfeltene i hele kommunen 

✓ Sikre de grønne lungene i kommunens tettsteder 

✓ Legge til rette for barn i sentrum med lek og opphold for hele familien 



Samferdsel 

Nye Molde kommune vil bli langstrakt og omfatte en strekning fra Eikesdal i indre til 

Dryna på kysten. Det er derfor svært viktig å ha et gjennomgående godt 

kollektivtilbud i hele kommunen. Også i Molde by er kollektivsatsningen viktig. 

Oppfordring til og satsning på bruk av kollektivtransport er et miljøvennlig tiltak, og 

nødvendig for de som ikke ellers har tilgang på transport. Strekningen Årø – 

Djupdalen er viktig for byens høgskolestudenter, ungdom og øvrige reisende, og 

trenger hyppigere avganger. Molde har mange syklister og Molde Venstre ønsker 

bedre tilrettelegging for økt sykkelbruk.  

Molde Venstre vil: 

✓ Holde fast ved Møreaksen, bypakken og Kjerringsundsambandet 

✓ Utvikle et godt kollektivtilbud i hele kommunen 

✓ Styrke Framflex og Framekspress 

✓ Øke frekvensen på ruten Djupdalen-Årø og flybussen 

✓ Bygge ut gang- og sykkelveier i hele kommunen 

✓ Ha beredskapsferge Solholmen - Mordalsvågen til Møreaksen er etablert 

✓ Bygge ut bredbånd i hele kommunen 

✓ Rassikre Eikesdalsvegen 

✓ Føre frem landstrøm til cruisehavner 

✓ Bygge flere ladestasjoner for bil 

Næring 

Molde er blant de største industrikommunene i fylket. Bolsønesområdet endres når 

sentrum vokser østover, og har potensiale til å bli en ny moderne bydel. Her kan man 

bygge et område med høy fortetting nært Molde sentrum. For å opprettholde det 

brede tilbudet på industri-arbeidsplasser blir det viktig å forberede nye områder for 

næringsareal i hele storkommunen for både inneværende samt nye bedrifter. For å 

sikre at industri og næringsvirksomhet står sterkt i Molde også i framtida, er det viktig 

med fokus på innovasjon og grûndervirksomhet. Skaperkraft og kreativitet må gå 

hånd i hånd med gode tradisjoner og eksisterende kompetanse 

 



Molde Venstre vil: 

✓ Legge til rette for nye nærings- og havneareal 

✓ Forlenge fiskerihavna i Midsund for større og moderne fiskebåter 

✓ Utvikle Sjøfronten for service, turisme og handel  

✓ Styrke regionen som felles arbeidsmarked 

✓ Gjennomføre det grønne skiftet så raskt som mulig 

✓ Sikre næringsklyngenes mulighet til innovasjon og utvikling 

✓ Bruke næringsforumene og kompetansesenterene i kommunen aktivt 

✓ Legge til rette for havfiske, fjordfiske og akvakultur 

✓ Sikre jord- og skogbruksnæringen i kommunen 

✓ Legge til rette for småbedrifter og gründere 

✓ Arbeide mot sosial dumping og ta grep mot svart arbeid 

Kultur 

Kultur, idrett og frivillig deltagelse beriker menneskers liv. Kulturen er en viktig faktor i 

et inkluderende fellesskap i en ny kommune. Molde Venstre vil satse på frivilligheten, 

ikke på bekostning av de etablerte institusjonene i kommunen, men som et viktig 

supplement. Vi ser kulturskolene, bibliotekene, frivilligsentralene og 

lag/organisasjoner som sentrale aktører i vårt ønske om at det skal være godt å bo i 

hele kommunen. Heile Molde – Heile Livet. 

Molde Venstre vil: 

✓ Ha bibliotek i Molde, Eidsvåg og Midsund med tilstrekkelig åpningstid hele 

året.  

✓ Ha en god kulturskole med et desentralisert tilbud i hele kommunen.  

✓ Sikre byggestart av ny flerbrukshall i Molde Øst.   

✓ Ha frivilligsentraler i Eidsvåg, Midsund og Molde.  

✓ At Molde skal være en god vertskommune for alle kulturinstitusjoner og 

festivaler.  

✓ Ha ungdomsklubber i Molde, Eidsvåg, Hjelset, Skåla og Midsund. 

✓ Sørge for at skolene er tilgjengelig på kveld og helg som lokale kulturarenaer.  

✓ Utvikle utstyrssentralene i Eidsvåg og Midsund, og etablere tilbud i Molde.  

✓ Sikre at det frivillige kulturlivet i kommunen har gode støtte/tilskuddsordninger.  



✓ Sørge for at lag/organisasjoner har like/rettferdige vilkår ved leie av 

kultur/idrettsarenaer.  

✓ Arbeide for å ha åpne selvbetjente bibliotek utenom bemanningstiden.  

✓ Ha vann i alle kommunale svømmebasseng hele året.  

✓ Arbeide for kulturens plass i det kommunale planarbeid. 

Turisme og friluftsliv 

Reiselivet er en viktig distriktsnæring som må sikres gode rammevilkår, også i Molde 

kommune. Å opprettholde levende bygder, kulturlandskap og ren natur er viktige 

årsaker til at folk kommer til vår kommune som turister. Reiselivssatsingen må 

styrkes for å gi en større verdiskapende bidrag til reiselivsaktører i kommunen. 

Friluftsliv er helsefremmende og gir gode opplevelser for den enkelte. Kommunens 

flotte og varierte natur, allemannsretten og friluftsliv er et grunnlag for reiselivet og 

har stor betydning for stedstilhørighet og bosettingsmønster. 

Molde Venstre vil: 

✓ Utvikle reiselivet i hele kommunen  

✓ Opprette turistsjefstilling 

✓ Få flere «grønne» turistskip til Molde og Eresfjorden 

✓ Utvikle fjordferie og fiske som reiselivsprodukt 

✓ Promotere fjordbyen Molde m/Hjertøya, Varden og turområdene 

✓ Tilrettelegge for barnefamilier på frliluftsteder  

✓ Forbedre de sikra friluftsområdene  

✓ Bygge flere parkeringsplasser ved attraktive turløyper. 

✓ Bygge toalett på utfartsplasser/parkering 

 



Kommunal økonomi og forvaltning 

Produksjon av gode tjenester til innbyggerne er avhengig av en effektiv 

kommuneorganisasjon med høy kompetanse og god tilgjengelighet for brukerne. 

Kontakten med kommunen skjer i større grad digitalt, og Venstre vil ha en døgnåpen 

kommune med stor grad av selvbetjening av tjenester. Samtidig skal de som ønsker 

det, møte et ansikt og en stemme for å få nødvendig hjelp. Venstre vil kjempe for å 

beholde de sterke fagmiljøene i fylkeskommune og stat i de ulike etatene i Molde 

kommune. Dette sikrer nærhet til brukerne, og større forståelse av de lokale 

utfordringene.   

Molde Venstre vil: 

✓ Arbeide for å få ungdommen til å flytte tilbake etter utdanning.  

✓ Ha en sunn kommuneøkonomi  

✓ Drive tjenestene effektivt for å holde et lavt avgiftsnivå 

✓ Ikke øke eiendomsskatten utover dagens skattøre 

✓ Utnytte nasjonale skatter og avgifter på energi og havbruk til lokal utvikling 

✓ Ha en døgnåpen kommune med stor grad av selvbetjening av tjenester 

✓ Legge til rette for utvikling av entreprenørskap 

✓ Beholde kompetansen i fylkeskommune, vegvesen og regionale statsetater 

 

 


