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1. Sammendrag

Hovedhensikten med kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige planlegging og har to 
hovedretninger:

 Kommunesamfunnet som helhet
 Kommunen som organisasjon

Gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, skal kommunen vektlegge viktige 
utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og synliggjøre de strategiske valgene kommunen 
har. Spesielt viktig er dette for sentrale samfunnsforhold som generell vekst og utvikling i 
kommunen, bruk av areal, folkehelse, miljø, barn og unge, integrering, samferdsel og 
næringspolitikk.
For å lykkes med å nå hovedmålene og strategiene må hele kommunesamfunnet slutte opp 
om den samme retningen. Det er ikke bare kommunen som organisasjon og myndighet som 
skal bidra til dette. Også næringsliv, organisasjoner og den enkelte innbygger må engasjere 
seg. På denne måten sikrer en seg et bredt felles eierskap til kommunens visjon, mål og 
strategier.

Kommuneplanen skal videre synliggjøre utfordringer, mål og strategier for kommunen som 
tjenesteleverandør og organisasjon.

Kommuneplanens samfunnsdel for Molde kommune

Kommuneplanens samfunnsdel skal gjenspeile Molde kommunes rolle som samfunnsutvikler 
og tjenesteleverandør i tillegg til at kommunen skal være attraktiv arbeidsgiver. 
Grunnlaget for hovedmål og strategier vil derfor være utledet med bakgrunn i kommunens 
rolle som 

Disse rollene utgjør kommuneplanens hovedmålområder. I tillegg er ”Økonomi og 
administrasjon” blitt tillagt et eget hovedmålområde.
Kommunen har en viktig rolle i å utvikle kommunen, men mål og strategier vil også 
gjenspeile hva kommunesamfunnet med næringsliv, foreninger og kulturliv kan bidra med.

Visjon

Molde kommunes nåværende visjon

ble vedtatt i forbindelse med utarbeidelse 
kommuneplanens samfunnsdel 2002 – 2010 

Visjonen skal videreføres.

MOLDE – STIKKER SEG UT

    Samfunnsutvikler
    Tjenesteleverandør
    Arbeidsgiver



4

Hovedmålområder og hovedmål

Følgende hovedmål skal være retningsgivende for kommunens arbeid fram mot 2022.

Hovedmålområde Hovedmål
Molde kommune som
Samfunnsutvikler

 Molde kommune skal være pådriver for vekst og 
samarbeid i regionen.

 Molde kommune skal ha vekst og utvikling i hele 
kommunen.

 Molde kommune skal drive et aktivt 
folkehelsearbeid.

Molde kommune som 
tjenesteleverandør

 Molde kommune skal levere gode tjenester til sine 
innbyggere.

 Molde kommune skal være en effektiv 
tjenesteleverandør.

Molde kommune som
arbeidsgiver

 Molde kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver.

Molde kommunens økonomi 
og administrasjon

 Molde kommune skal ha økonomisk handlefrihet.
 Molde kommune skal ha en effektiv og veldrevet 

organisasjon

Handlingsdelen

2. Om kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er forankret i plan- og bygningslovens § 11-1 kommuneplan 
og § 11.2 Kommuneplanens samfunnsdel. 
Kommuneplanens samfunnsdel vil gjennom å synliggjøre de strategiske valgene for 
kommunen, være verktøyet for kommunens helhetlige planlegging. Dokumentet skal bidra til 
at kommunens virksomhet samordnes og rettes mot de samme målene. Kommuneplanen vil 
også være retningsgivende for hvordan kommunesamfunnet som helhet kan bidra til å 
utvikle kommunen i riktig retning.

I kommuneplanen skal det tas stilling til langsiktige utfordringer med hovedmål og strategier 
som kommunesamfunnet som helhet og kommunen som administrasjon vil kunne stå 
ovenfor. M.a.o. kommunen som samfunnsutvikler og kommunen som tjenesteleverandør. 
Strategiene skal gi føringer for samfunnsutviklingen og sektorenes virksomhet. 
Samfunnsdelen skal også gi grunnlaget for overordnede strategier i arealdelen.

Kommuneplanens samfunnsdel skal ha en kortsiktig del, som 
skal utgjøre et samlet handlingsprogram for de nærmeste 
årene. 
Strategiene i kommuneplanen vil danne grunnlaget for 
handlingsprogrammet som utgjøres av økonomiplanen og 
budsjettet.
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Noen viktige hendelser
 Arbeidet med revisjon av kommuneplanen startet vinteren 2010 med dialogmøter 

mellom kommunestyret og Molde kommune sin administrasjon.
 God medvirkning har ligget som en viktig premiss i planprosessen. 

 Folkemøter ble avholdt høsten 2011, henholdsvis på Skåla og Bolsøya, Hjelset -
og Kleiveområdet og Molde sentrum. Oppsummering fra folkemøtene er gjengitt
I utfordringsdokumentet som er beskrevet under.

 Det har fortløpende vært dialog med formannskapet som styringsgruppe, 
rådmannens ledergruppe. Det er gitt orienteringer i ungdomsråd, eldrerådet, rådet 
for funksjonshemmede og folkehelseutvalget. 

 Utfordringsdokument.
Kommunens utfordringer fram mot 2022 er i hovedsak samlet i et 
utfordringsdokument, datert januar 2013. Dokumentet ligger som vedlegg til 
kommuneplanen på kommunens hjemmesider. Kort orientering om dokumentet er 
gjengitt nedenfor 

 Planprogram og forslag til kommunal planstrategi ble sendt på høring høsten 2012. 
Prosessen omkring planstrategien er gått parallelt med kommuneplanens 
samfunnsdel og i samsvar med plan- og bygningslovens § 10.1

 Forslag til kommuneplanens samfunnsdel ble sendt på høring perioden 01.04. 2013 –
13.05. 2013. 

3. Sammendrag av utviklingstrekk og utfordringer

Nedenfor er det gitt en kort oppsummering av de viktigste utfordringene kommunen vil stå
overfor og som er nærmere beskrevet i utfordringsdokumentet.

Arbeidsplasser og boligtilbud er grunnleggende faktorer for vekst og velferd. Mange aktører 
vil ha et ansvar. Kommunen kan bl.a. bidra med tilrettelegging av infrastruktur, tomter og 
veiledning. Særlig vil tilrettelegging av varierte bo og boligtilbud kunne bidra til utvikling av 
kommunens attraktivitet. Det vil ligge store muligheter i bedre utnyttelse av et felles bo og 
arbeidsmarkedet, både i Molderegionen og fylket for øvrig.

Utfordringsdokumentet
I utfordringsdokumentet, datert januar 2013 er det lagt opp til å synliggjøre 
de viktigste utviklingstrekkene og utfordringene som Molde kommune og 
kommunesamfunnet vil kunne stå ovenfor. Utfordringene gjenspeiler i 
hovedsak kommunens rolle som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør 
og gir grunnlag for å vedta de hovedmål og strategier som skal ligge til 
grunn for overordnet styring av Molde kommune. Disse hovedmålene og 
strategiene skal ligge til grunn for kommuneplanen.
Som en del av utfordringsdokumentet er det ellers utarbeid forslag til 
arealstrategi. 
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Molde kommune har tatt mål av seg å være pådriver for vekst og samarbeid i 
Molderegionen. Kommunen vil her ta initiativ til å utvikle en felles planstrategi innen 
omforente områder.

Molde har et sterkt arbeidsmarked med høy 
egendekning og høy innpendling, særlig fra 
nabokommunene. Mer enn hver fjerde 
arbeidstaker pendler inn, noe som gir økt 
press på trafikkavviklingen og 
parkeringsareal. Totalt sett er næringslivet 
relativt variert bransjemessig sett, men med 
en relativt stor andel engineering 
virksomheter. Tilgangen på ingeniører er i 
dag for liten til å dekke etterspørselen.
Molde kommune må også i fremtiden regne 
med store utfordringer i å beholde og 
rekruttere god arbeidskraft.

Videregående skoletilbud og høgskolens posisjon må 
sikres og videreutvikles i takt med dagens behov og 
endrede forutsetninger.
Det er et stort behov for å realisere planene om nye Molde 
sykehus og som vil være en av de viktigste utfordringene i 
Molderegionen. Kommunene må spille en aktiv rolle.

Molde har og vil få en rekke utfordringer knyttet til
samferdsel. Særlig er trafikkavviklingen på nåværende E39 fra fergekaia i Molde og østover 
presset. En eventuelt ny E39 gjennom byen som følge av Møreaksen, vil forsterke 
utfordringene. 
Behovet for ytterligere å trygge skoleveger, gi gode vilkår for myke trafikkanter og øke 
kollektivtilbudet er stort, både i Molde sentrumsområde og langs hovedvegnettet i Molde sine 
landdistrikter.
Gods bør i større grad overføres fra 
landveis til sjøveis transport .

Molde hadde fram mot 2008 en relativ lav 
befolkningsvekst sammenlignet med 
andre byer. Dette skyldes lavt 
fødselsoverskuddet kombinert med liten 
innflytting. Etter 2008 har imidlertid 
befolkningsveksten tatt seg godt opp. 
Molde har det laveste tilbudet på boliger 
for salg i Møre og Romsdal i forhold til 
folketallet og de høyeste prisene. I 
kommunens arealstrategi må det 
tilrettelegges for en betydelig økning i 
boligtilbudet i planperioden.

Kommunen har en relativ stor andel tilflytting fra utlandet, både flyktninger og 
arbeidsinnvandring. Dette igjen skaper økt behov for inkludering og integrering.
Antall eldre vil øke relativt sterkt, men ikke nevneverdig før etter ca 2020. 

Befolkningsutvikling
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Folkehelse og klima, energi og miljø vektlegges mer og 
mer som viktige faktorer i samfunnsplanleggingen. 
Særlig forventes at folkehelse blir vurdert 
gjennomgående og som integreres i all planlegging og 
virksomhet.

Hendelser knyttet til klimaendringer forventes å øke.
Klimatilpasning og håndtering av samfunnssikkerhet er 
utfordringer som kommunene stadig oftere blir stilt 
overfor og må løse.

Gjennom lovmessige krav til tjenestetilbud, har 
kommunen et stort ansvar å legge til rette for gode 
oppvekstvilkår for barn og unge og at alle har en 
tilfredsstillende livskvalitet. 

En presset kommuneøkonomi gir store utfordringer i å 
ivareta og utvikle et godt tjenestetilbud. Det vil stilles krav 
til innovasjon og mer effektive tjenesteleveranser.
Innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført i 2009 viser at totalt sett er innbyggerne i 
Molde kommune godt tilfreds med kommunen som et sted å bo og leve i. Sterk identitet og 
godt omdømme vil være faktorer som påvirker hvor attraktiv kommunen er som bosted. Det 
vil ligge en utfordring i ytterligere å bedre kunnskapen utad om Moldes kvaliteter på aktuelle 
områder.

Særskilt om arealplanstrategi:
Utfordringene for byutviklingen og dermed behovet for planarbeid etter plan- og 
bygningsloven er drøftet i utfordringsdokumentet. Hovedkonklusjonen der er at det er et stort 
og påtrengende behov for rullering av kommuneplanens arealdel for området mellom Lønset 
i øst og grensen mot Aukra i vest.
Begrunnelsen er at dette er det området som har det største utbyggingspresset og dermed 
også størst behov for konfliktavklaring vedrørende framtidig arealbruk. Det er også her 
kommunen må ta stilling til mulige strukturendringer og transformasjoner innenfor bebygde 
områder, samt framtidig trafikk- og transportstruktur.
Hovedstrategien er således å rullere kommunedelplanen, og dette arbeidet er prioritert på 
topp i arealplanstrategien.

4. Visjon

Molde kommune sin visjon ”Molde – Stikker seg ut” ble vedtatt i forbindelse med vedtak av 
kommuneplanen 2002 – 2010. 
Visjonen var ment å bidra til å fremheve Molde sine særpreg som bl.a. rosene, naturen, 
jazzfestivalen, Molde fotballklubb, Bjørnsonfestivalen og ”Seilet”. Slik stikker Molde seg ut på 
en positiv måte.
Molde stikker seg ikke mindre ut i dag og visjonen videreføres fram mot 2022.
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5. Hovedmål og strategier

Hovedmålområder, hovedmål og strategier er gjengitt på de to neste sidene.

Hovedmål og strategier skal ha et visjonært preg og er ment å være 
målbare i politisk forstand, m.a.o. at politisk skjønn skal avgjøre om 
strategiene er nådd.
Strategiene skal avlede konkrete mål og tiltak i kommunens avdelinger, 
områder, enheter og foretak. Dette vil være tiltak som skal være 
målbare i teknisk forstand og som konkret bør kunne dokumenteres.
Mål og tiltak skal inngå i kommunens handlingsdel og evalueres hvert 
år i forbindelse med evaluering av handlingsdelen. Det skal gå klart 
fram sammenhengen mellom strategiene i ”Kommuneplanens 
samfunnsdel” og de mål og tiltak som kommunens virksomheter 
arbeider etter. 
For at innbyggerne skal kunne følge med på hvordan kommunens 
oppfølging skjer i forhold til mål og strategier, skal dette tilkjennegis på 
kommunens hjemmesider, både på en sentral plass og under 
respektive avdelinger, områder, enheter og foretak”.
Hvert fjerde år, senest ett år etter at nytt kommunestyre er tiltrådt, skal 
strategiene i kommuneplanen evalueres samtidig med vedtak av 
kommunens planstrategi.
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Kommuneplanens samfunnsdel
Molde kommune 2013-2022

HOVEDMÅLOMRÅDE, HOVEDMÅL OG STRATEGIER.

Kommunen som samfunnsutvikler:

Molde kommune skal være pådriver for vekst og samarbeid i regionen.

o Utvikling av infrastruktur og samferdsel skal komme hele regionen til gode.

o Det må utvikles et godt kollektivtilbud i kommunen og i regionen.

o Interkommunalt samarbeid skal videreutvikles.

o Ved en eventuell sammenslåing av kommuner i regionen skal kommunen medvirke positivt til 

dette.

o Spesialisthelsetjenesten i regionen skal styrkes ved at det blir bygget nytt sykehus i Molde.

o Det skal fra kommunens side medvirkes til at det utvikles en felles planstrategi i regionen.

Molde kommune skal ha vekst og utvikling i hele kommunen.

o Høgskolens posisjon må sikres og videreutvikles.

o Kommunens sterke innslag av industri-, teknologi-, og andre kompetansearbeidsplasser må 

tas vare på og forsterkes.

o I utviklingen av arbeidsplasser må det legges vekt på at arbeidsmarkedet i kommunen blir 

allsidig og med bred kompetanse.

o Veksten i kommunen skal skje slik at innbyggertallet i 2020 passerer 30.000.

o Det må fremskaffes tilstrekkelig antall tomter til bolig- og næringsformål.

o Lokalsamfunnene skal være levedyktige og ha et aktivt landbruk.

o Sentrumsutviklingen skal legge vekt på å skape et aktivt sentrumsmiljø.

Molde kommune skal drive et aktivt folkehelsearbeid.

o Natur-, energi- og miljøpolitikken skal utvikles og styrkes.

o Det skal tilrettelegges for frivillighet.

o Innbyggerne skal sikres trygge omgivelser og gode levekår.

o Beredskapshensyn skal inn i all kommunal planlegging.

o Alle skal kunne ferdes trygt i trafikken. 

o Det skal legges til rette for et aktivt kultur-, idretts-, og friluftsliv.

o Universell utforming skal ligge til grunn for all kommunal virksomhet.

o Ungdomstiltak i kommunen skal styrkes.

o Alle skal ha et godt sted å bo, og det skal være et variert botilbud.
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Kommunen som tjenesteleverandør:

Molde kommune skal levere gode tjenester til sine innbyggere.

o Grunnskolen i Molde skal være blant de 10 beste i landet.

o Det skal være tilbud om barnehageplass til alle som har behov.

o Hjemmetjenester og heldøgns omsorgstjenester skal være tilgjengelig når behov 

oppstår.

o God service og brukertilfredshet skal prege all tjenesteyting.

o Det skal være god sammenheng i utdanningsløpet fra barnehage, til grunnskole og til 

videregående skole.

o Alle tjenester i kommunen skal bidra til å fremme helse og forebygge sykdom.

Molde kommune skal være en effektiv tjenesteleverandør.

o All tjenesteyting skal skje til rett tid, med riktig mengde og kvalitet.

o Private tjenesteleverandører skal inngå som en del av kommunens tjenesteproduksjon.

o Kommunen skal til enhver tid ha høy egenkompetanse på alle tjenesteområder.

o Prosedyrer og styringsverktøy skal være optimale for å sikre en kostnadseffektiv og bruker -

trygg tjenesteleveranse.

Kommunen som arbeidsgiver:

Molde kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver.

o Sykefraværet skal ligge under gjennomsnittet for kommunegruppen.

o Ansatte skal stimuleres til å stå i arbeid utover tidspunktet for mulig pensjonering.

o Det skal være høy jobbtilfredshet og trivsel på arbeidsplassen.

o Arbeidsgiver skal gi klare forventninger til den enkeltes arbeidsinnsats og deltakelse i 

kommunens arbeidsmiljø.

o Kommunen skal rekruttere og beholde arbeidstakere med høy utdanning og god kompetanse 

tilpasset kommunens behov.

o Kommunen skal fjerne uønsket deltid.

Kommunen sin økonomi og organisasjon:

Molde kommune skal ha økonomisk handlefrihet.

o Det skal være god økonomistyring på alle nivå i organisasjonen.

Molde kommune skal ha en effektiv og veldrevet organisasjon.

o Organisasjonen skal preges av fleksibilitet, omstillingsevne og samarbeid i tråd med 

ROSE-filosofien.

o Organisasjonen skal ha kompetente og deltakende medarbeidere som gjennom 

medarbeiderskap og ledelse, tar - og får ansvar.

o Åpenhet og god kommunikasjon skal prege all kommunal virksomhet.


