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Innledning

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument og skal vise 
hvilken veg Molde bør gå fram mot år 2022.
I den tas det stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som 
helhet og kommunen som organisasjon. 
Kommuneplanen bør således hovedsakelig gjenspeile Molde kommunes rolle som 
samfunnsutvikler og tjenesteleverandør, men også i noen grad hva kommunesamfunnet med 
næringsliv, foreninger og kulturliv kan bidra med. 

Planen vil være en videreføring av ”Kommuneplanen 2002 – 2010 som bygger på følgende 
overordnede mål:

 Hjerte for regionen
 Vekst i kvalitet
 Alle blir med
 Offensiv organisasjon.

Måten nåværende plan er bygd opp på har gjort det vanskelig å få til en god og helhetlig
struktur på å utlede nødvendige strategier og tiltak.  

Arbeidet med Kommuneplanen 2012 – 2022 startet i forbindelse med kommunestyrets 
dialogmøter med kommunens administrasjon.
Som prinsipp ble lagt til grunn at hovedmålene bør være få, mest mulig konkret og i minst 
mulig grad overlappe hverandre. 
Hovedmålene må kunne avlede strategier som igjen kan avlede tiltak og som virksomheten 
kjenner seg igjen i. Strategiene skal gjenspeile de utfordringene kommunen vil stå ovenfor i 
den kommende planperioden.

Gjennom drøftingene i dialogmøtene og etterfølgende politisk behandling gjennom flere 
møter med bl.a. dialogmøtenes komite 1 som utgjør formannskapet i Molde kommune er det 
derfor lagt opp til å utlede hovedmål ut fra kommunens rolle som 

 Samfunnsutvikler
 Tjenesteleverandør
 Arbeidsgiver

I tillegg er ”Økonomi og organisasjon” blitt tillagt et eget hovedmålområde.

Følgende hovedmål er foreslått som grunnlag for kommuneplan 2012 – 2022:

Samfunnsutvikler
1. Molde kommune skal være pådriver for vekst og samarbeid i regionen.
2. Molde kommune skal ha vekst og utvikling i hele kommunen.
3. Molde kommune skal drive et aktivt folkehelsearbeid.

Tjenesteleverandør
1. Molde kommune skal levere gode tjenester til sine innbyggere.
2. Molde kommune skal være en effektiv tjenesteleverandør.

Arbeidsgiver
1. Molde kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver.
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Økonomi og administrasjon
1. Molde kommune skal ha økonomisk handlefrihet.
2. Molde kommune skal ha en effektiv og veldrevet organisasjon.

Utfordringsdokumentet

Hensikt
Plan- og bygningsloven ble endret i 2009. Som følge av endringen er samfunnsdelen av 
kommuneplanen fått en ytterligere styrket rolle i det kommunale plansystemet. Ikke minst 
gjelder dette for å fremme en mer sektorovergripende og helhetlig samfunnsutvikling. 
Kommuneplanen skal bidra til at hele kommunens virksomhet samordnes og rettes mot de 
samme målene.
I dette utfordringsdokumentet er det forsøkt å synliggjøre de viktigste utfordringene som 
Molde kommune og kommunesamfunnet vil kunne stå ovenfor de nærmeste årene. 
Utfordringene bør i størst mulig grad gjenspeile kommunens rolle som samfunnsutvikler og gi 
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.

Evaluering av kommuneplanens samfunnsdel vil falle sammen med utarbeidelse av 
”Kommunal planstrategi”. Denne skal være vedtatt senest 1 år etter konstituering av 
kommunestyret. Planstrategien har til hensikt å drøfte kommunens strategiske valg knyttet til 
samfunnsutviklingen på flere områder som langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og 
kommunens tjenestevirksomhet. Med bakgrunn i disse strategiske valgene skal det settes 
fokus på de planoppgaver kommunen bør videreføre eller starte opp for å bidra til en positiv 
samfunnsutvikling. 

Utfordringsdokumentet vil herav ha til hensikt å gi grunnlag for vedta kommuneplanens 
samfunnsdel (hovedmål og strategier) og kommunens planstrategi (kommunens behov for 
egne planer).

Hovedmål og strategier.
Som nevnt foran har det parallelt med utarbeiding av utfordringsdokumentet vært 
gjennomført en prosess, administrativt og politisk for best mulig underveis å klarlegge 
hovedmål og strategier. Foreløpige hovedmål og strategier er gjengitt til slutt i 
utfordringsdokumentet. 

Utfordringsdokumentet disponeres i samsvar med denne strukturen ved at utfordringene 
knyttes til hovedmålene. Hovedmålene og de strategiene som vil bli knyttet til disse er ennå 
ikke formelt godkjent i kommunestyret. Om det skulle bli endringer i hovedmål og strategier, 
vil dette likevel ikke rokke ved de utfordringene Molde kommune og kommunesamfunnet vil 
stå ovenfor de kommende årene. 

Hovedmål og strategier skal ha et visjonært preg og er ment å være målbare i politisk 
forstand, m.a.o. at politisk skjønn skal avklare om strategiene er nådd. 
Strategiene vil ha til hensikt å avlede behov for tiltak i de enkelte avdelinger og enheter. 
Dette vil være tiltak som skal være målbare i teknisk forstand og som konkret bør kunne 
dokumenteres.
Forslag til ”Hovedmål og strategier” er gjengitt fra side 62.
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Arealstrategi
På side 56 er beskrevet forslag til arealstrategi for Molde kommune. Strategier relatert til 
arealbruken er foreslått fortløpende i kapitlet og kommer i tillegg til ”Hovedmål og strategier” 
på side 62.

Folkehelseperspektivet  i kommuneplanen 
Gjennom ny plan- og bygningslov av 2009 har kommuneplanens 
samfunnsdel fått økt betydning som verktøy i folkehelsearbeidet.
Første januar 2012 trådde ny lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
i kraft. Folkehelseloven bygger på, og er samordnet med plan- og 
bygningsloven. 

Folkehelsearbeidet vil derfor bli tillagt en sentral plass i 
kommuneplanens samfunnsdel. 
Bl.a. er dette ivaretatt gjennom hovedmålområde: ”Kommunens rolle 
som samfunnsutvikler” og Hovedmål 3: ”Molde kommune skal drive et aktivt 
folkehelsearbeid”.

Folkemøter
I perioden november/desember 2011 ble det avholdt tre folkemøter i forbindelse med 
kommuneplanen. Resultatene og de utfordringene som kom fram som resultat av møtene er 
gjengitt under ”Kommunens rolle som samfunnsutvikler, Hovedmål 2”. Ellers er det i noen 
grad andre steder i dokumentet også referert til folkemøtene.
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Utfordringer

1. Hovedmålområde: Kommunens rolle som samfunnsutvikler

Generelt

Utfordringen som samfunnsutvikler handler om å sikre levende lokalsamfunn med gode 
tjenester til innbyggerne, et moderne og konkurransedyktig næringsliv og en effektiv 
infrastruktur. Kommunene spiller en nøkkelrolle for utviklingen av gode lokalsamfunn, dels 
ved at selve kommuneorganisasjonen mange steder står for en stor andel av den lokale 
sysselsettingen, dels ved at de kommunale tjenestene betyr mye for innbyggernes velferd og 
dels ved at kommunen har en viktig rolle som utviklingsorgan. De fleste kommuner deltar
ellers i flere former for regionalt samarbeid for å utvikle tjenester, næringsliv og infrastruktur.

1.1 Hovedmål: Molde kommune skal være pådriver for 
vekst og samarbeid i regionen

Generelt

Kommunene i Romsdal Regionråd (ROR) utgjør i praksis regionen og som gjelder de syv 
romsdalskommunene Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes. 
Nordmørskommunen Eide er assosiert medlem i ROR.

Begrepet ”Molderegionen” er i ferd med å feste seg som definisjon av ROR kommunene. 
I dette dokumentet velges å nytte Molderegionen som definisjon på ”regionen”.

Antall innbyggere i Molderegionen utgjør ca. 57 500 hvorav Molde har ca. 26 000 og ligger 
geografisk midt i regionen.

ROR er etablert for å utvikle samarbeidet mellom kommunene i Romsdal. Tilbakemeldinger 
tyder på ønske om at Molde kommune på flere områder bør ha en aktiv rolle som motor i 
regionen. Molde har slik sett tatt mål av seg å fungere som aktiv pådriver i rådet, både i 
politisk sammenheng, gjennomføring av aktuelle prosjekt og som vertskommune.
Dette vil også være naturlig ut fra at kommunen besitter mest ressurser og kompetanse på 
flere områder. Dette må imidlertid ikke gå på bekostning av likeverd mellom kommunene.
Samarbeid og samhandling må være gjensidig forpliktende med nødvendige avtaler. Tillit må 
bygges.

Firmaet NIVI Analyse AS gjennomførte i 2011 en analyse av regionrådene i fylket. ROR har 
både sterke og svake sider.
Det er konkludert med at samarbeidet er svært omfattende og det er bred enighet i 
regionrådet om å utvikle et utvidet og mer forpliktende samarbeid.
De svake sidene er særlig knyttet til få konkrete resultat og fremdrift i samarbeidet, svak 
prioritering og styring, løse prosesser og svak forankring i medlemskommunene.

Det vil ligge en utfordring ytterligere å utvikle ROR til et effektivt samarbeidsorgan med fast 
struktur og styring. 
I NIVI rapporten pekes det på at samarbeidet i større grad bør dreies mot det virkelige 
utfordringsbildet for kommunene som preges av kompetanseutfordringer og voksende 
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sårbarhet som følge av nasjonale reformer og mer krevende oppgaver. Strategisk plan bør 
videreutvikles.
Molde bør ha en viktig rolle her.

I ROR er følgende samarbeidsprosjekt etablert eller under arbeid:
 Barnevern
 IKT
 Legevaktsamarbeid
 Luk – Lokal samfunnsutvikling i kommunene
 Samhandlingsreformen
 Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene
 Innkjøpssamarbeid

De aktuelle prosjektene ledes av styret i ROR gjennom etablerte prosjektgrupper. Molde 
deltar aktivt gjennom flere av prosjektene, bl.a. ved å stille ressurspersoner til rådighet. 
Prosjektene skal utlede aktuelle tiltak og berøres dermed ikke konkret i dette dokumentet. 

I dette dokumentet vil følgende innsatsområder bli lagt til grunn for å beskrive utfordringer:
 Næringsutvikling
 Samferdsel
 Sykehus og samhandlingsreformen
 Felles planstrategi

Næringsutvikling

Forutsetningen for den regionale fremtiden avgjøres først og fremst av utviklingen på to 
områder. Dette gjelder på den ene siden menneskets valg om hvor og hvordan de vil bo, 
arbeide og leve og på den andre siden næringslivets tilpasninger til markedskrav og forholdet 
til kunder, leverandører, arbeidskraft og kunnskapsmiljøer. Hvordan tenke og utvikle felles 
bo- og arbeidsmarkeder i regionen vil således utgjøre en stor og viktig utfordring.
Viktige rammebetingelser for næringslivet bestemmes av staten og internasjonale avtaler, 
men også kommunene bør legge til rette for næringsutvikling. Et attraktivt og velfungerende 
lokalsamfunn vil alltid være et gode for næringslivet. Hovedansvaret for næringsutvikling 
ligger imidlertid til næringslivet selv. Levedyktige og framtidsretta arbeidsplasser vil i større
grad være avhengig av at bedriftene kan omstille seg til skiftende markeder. Utfordringen for 
den enkelte bedrift vil 
være å tenke langsiktig 
og strategisk.

Arbeidsmarkedet i Molde 
ansees sterkt og 
kommunen
har høyest egendekning 
avarbeidsplasser i 
regionen på ca 124 %.

Et sterkt næringsliv i 
Molde gir positive 
ringvirkninger for
regionen gjennom tilgang 
på et

E
Figur: Inn og utpendling
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større arbeidsmarked.  På den annen side blir innpendlingen relativt stor som igjen fører til 
ekstra utfordringer på trafikkavvikling og parkeringsareal. Det er ikke gjort undersøkelser til 
hvilke bedrifter og virksomheter det skjer innpendling til.

Andel industriarbeidsplasser er høyere enn i de andre byene i fylket og utgjør rundt 15 % av 
arbeidsplassene og har de siste 10 årene vært økende. Antall arbeidsplasser i offentlig 
virksomhet utgjør ca 40 % og har de siste 10 årene gått noe ned. 
Totalt sett er næringslivet i Molde relativt ensrettet med en stor andel tekniske stillinger. På 
landsbasis er det i dag underskudd på ingeniører. Dette virker også negativt for næringslivet i 
Molde, som har en stor utfordring i å rekruttere bl.a. tilstrekkelig antall ingeniører. Sykehuset 
er en annen stor arbeidsplass, hvor det er skapt usikkerhet om fremtiden ut fra uroen 
omkring bygging av nytt sykehus i Molde.
I folkemøtene som ble avholdt på Skåla, Hjelset/Kleive og Molde sentrum kom det ellers fram 
ønske om å tilstrebe utvikling av et mer variert jobbtilbud i kommunen, særlig for unge.

Molde kommune har gjennom mange år bidratt til å legge til rette for utvikling av næringslivet 
i kommunen, både gjennom utlegging av tilstrekkelig antall tomter og ved et nært samarbeid 
med Molde næringsforum. Samarbeidet har også omfattet markedsføring av jobbtilbud 
ovenfor gitte målgrupper, særlig utflyttet ungdom. 

Fortsatt aktiv handling på dette området vil styrke Moldes rolle som motor også i å utvikle 
næringslivet og arbeidsmarkedet for regionen. 

Utfordringer
Rekruttere personell med tilstrekkelig fagkompetanse til 
aktuelle stillinger, særlig tekniske.
Utvikle et mer variert nærings- og jobbtilbud i kommunen.
Til enhver tid sørge for å ha tilstrekkelig næringsareal.
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Samferdsel

Utbygging av vegnettet

E39
Bedre kommunikasjoner vil være en viktig forutsetning for ytterligere å kunne knytte 
Romsdalskommunene tettere sammen. Utfordringer i vår region vil i stor grad være knyttet til 
fergeavløsning på riks- og fylkesveger. Molde bør være en aktiv pådriver for å realisere 
Møreaksen. Alle kommunene i regionen tar imidlertid sin naturlige del av pådriverrollen med 
stort engasjement for å utvikle bedre samferdsel.

E39 forutsettes å gå gjennom Molde. Molde kommunes utfordring vil bl.a. være å bidra til at
passering av kommunen ikke vil utgjøre en flaskehals, både for nåværende og fremtidige 
vegløsninger.
Allerede i dag er trafikkmengden gjennom Molde 
sentrumsområde så stor at det vil være nødvendig 
med tiltak på relativt kort sikt. Særlig gjelder dette
E39 øst for sentrum mellom Moldegård og 
Tøndergård, men også gjennom selve sentrum av 
byen. En bytunnel med avkjøring til 
parkeringstunnelen vil kunne avlaste sentrum.
Siden 2008 har trafikken i Frænavegen økt 
betraktelig. På to år mellom 2009 -2011 har 
økningen vært på ca 15 %. Trafikkveksten på E39 
har imidlertid vært liten. Tendensen er klar på at trafikantene i all hovedsak flytter seg til 
Frænavegen
for å unngå køer på E39. Dersom denne utviklingen 
fortsetter vil det i løpet av relativt kort tid kunne bli avviklingsproblemer i Frænavegen.

Avviklingen av trafikk fra ferga som utgjør en del av E39 er periodevis problemfylt. Særlig
gjelder dette ved utkjøring fra fergekaiområdet og som igjen fører til oppstuving mot ferga. 
Ved etablering av Møreaksen vil trafikkmengden fra vest øke betraktelig, særlig andelen 
tunge kjøretøy. Denne trafikken må ledes utenom sentrum. Dette kan eksempelvis skje ved 
bygging av ”bytunnel”, bak sentrum. 

En annen flaskehals langs E39 gjennom Molde utgjøres av strekningen Lønset – Hjelset øst 
for Molde. Her er det behov for ny veg, uavhengig av om Møreaksen kommer eller ikke.

Fv64
Fv 64 sørover fra Molde utgjør den viktigste forbindelsen mot Østlandet for en stor del av 
regionen. Ferge over Langfjorden utgjør en flaskehals på denne strekningen, og Molde er og 
vil være en aktiv pådriver for å få realisert tunnel under fjorden.

Gang- og sykkelveger 

Generelt
Følgende er klippet fra Nasjonal sykkelstrategi 2010 – 2019: 

Sykling bedrer helsa og miljøet
De viktigste grunnene til å satse på økt sykling er at det
gir bedre helse, og at det bidrar til et bedre miljø. I tillegg
kan sykling spare tid, spare arealer og gi oss opplevelser.
Totalt sett vil disse fordelene gi en positiv samfunnsøkonomisk
gevinst. En aktiv sykkelpolitikk er en viktig del av en mer miljøvennlig by- og tettstedspolitikk.
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Molde sentrumsområde
I Molde sentrumsområde mellom Djupdalen i vest og Årø i øst har Molde relativt godt 
utbygde gang- og sykkelveger langs de viktigste hovedvegene. Dette gjelder både langs 
sjøen (fv 662 og E39) og langs fylkesvegene i øvre bydeler. 
Molde sentrumsområde
utgjør imidlertid en barriere 
for syklister, da gang- og 
sykkelveger mangler i sin 
helhet. Molde er en såkalt 
”båndby” og et 
sammenhengende 
sykkelnett vil være en 
absolutt forutsetning for å 
kunne oppnå at en 
vesentlig større andel av befolkningen Figur. Gang og sykkelveger i Molde byområde
vil nytte sykkel som
fremkomstmiddel. 
Langs det kommunale vegnettet er det bare i liten grad bygd ut gang- og sykkelveger, 
bortsett fra nye bydeler som Nordbyen og Årølia. Gode tverrgående forbindelser mangler 
ellers i stor grad. Med en stadig økende trafikk har slik sett syklistene relativt dårlige vilkår 
langs det kommunale vegnettet. Fortau er stort sett smale eller mangler helt.

Molde sine landdistrikter
Langs E39 øst for Molde er det sammenhengende bebyggelse forbi Kleive til Istad. Gang- og 
sykkelveger er til nå bare bygd gjennom deler av Hjelset og Kleive sentrum. For å knytte
bygdene, også på Skålahalvøya bedre sammen er det behov for bygging av gang- og 
sykkelveger på flere strekninger. 

Kollektivtrafikk

Molde er og vil være et naturlig knutepunkt for kollektivtrafikken i Molderegionen. Kommunen 
bør ha en klar pådriverrolle for ytterligere å styrke og legge tilrette for kollektivtrafikk, både
internt i kommunen og i regionen. I folkemøtene kom det ellers fram klare behov for å styrke 
kollektivtilbudet på flere områder, særlig mellom Molde sine landdistrikter og sentrum.

Registrering av passasjerer de seinere årene viser en kollektivandel på 7 – 8% av samlet 
reiseaktivitet.

Engasjementet for utvikling av kollektivtilbudet bør styrkes. Alle kommunene i regionen vil 
her ha et ansvar.
Kommunene, gjennom kommunestyrene bør i større grad enn i dag stille klare forventninger 
til fylkeskommunens satsing på kollektivtrafikk.  Det bør kreves klare mål og strategier for 
kollektivtrafikken i regionen og hvordan målene kan nås. Slik sett er det gledelig at Møre og 
Romsdal fylkeskommune har vedtatt ”Kollektivstrategi 2012 – 2021” for fylket hvor byene har 
en sentral plass. Kommunene bør ellers være aktiv deltakende i å utarbeide premisser for 
anbud. 

Bypakke Molde

Flere av problemstillingene knyttet til E39 gjennom Molde vil bli behandlet gjennom arbeidet 
med en egen ”Bypakke”. Dette vil gjelde veg- og trafikkløsninger, gang og sykkelveger og 
kollektivtrafikk.  Bompenger forutsettes innkrevd fra 2015/2016. For å oppnå dette bør 
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bompengesøknad sendes på nyåret i 2013. Molde kommunestyre vedtok i sak 2/2013 at 
bompenger skal nyttes til finansiering av tiltak knyttet til bypakken..
Under forutsetning av at Møreaksen blir realisert, er det gjennomført en såkalt 
konseptvalgutredning for ny E39 gjennom Molde. I utredningen er det forutsatt behov for 
bytunnel.
I forslag til Nasjonal transportplan for 2014 – 2023 er det et mål at trafikkveksten framover i 
større grad enn i dag skal tas av kollektivtrafikk, gående og syklende. Dette under 
erkjennelse av at en ikke kan bygge seg ut av kapasitetsutfordringene gjennom større og 
bredere veger og ut fra generelle miljøhensyn. Disse betraktningene gjelder særlig de største 
byene. For en by av Moldes størrelse vil det ligge en stor utfordring i å kvantifisere hvor stor 
andelen av det totale trafikkbildet som vil bli omfattet av kollektiv, gående og syklende.

Ålesund og Kristiansund har tilsvarende bypakker under utredning. 

Fly

Ytterligere utvikling og styrking av Molde lufthavn Årø vil være sentralt for å utvikle Romsdal 
som en attraktiv bo- og næringsregion. Molde kommune spiller og bør fortsatt spille en aktiv 
rolle gjennom Molde lufthavnutvikling.

Sjøtransport

Det er etablert et godt samarbeid i regionen gjennom etableringen av havneselskapet Molde 
og Romsdal Havn IKS, med Molde kommune som største eier. Både nasjonalt og 
internasjonalt er det et erklært mål å få flyttet mer av landtransporten over til sjøveis 
transport. Kommunen og havneselskapet arbeider for at næringslivet, og andre med behov 
for transporttjenester, skal velge sjøveis transport, fremfor andre mindre miljøvennlige 
transportformer. Kommunen skal tilrettelegge for en slik utvikling gjennom sitt planarbeid, og 
havneselskapet skal tilrettelegge for utvikling av effektive anlegg og gode logistikkløsninger. 
På kort og lang sikt er det svært viktig for næringslivet at gode sjøveis transportløsninger 
opprettholdes og videreutvikles. Kommunen og havneselskapet har som målsetting at en 
større del av godset som blir produsert i kommunen, og en større del godset som blir ført inn, 
skal transporteres sjøveien. Total godsomsetning i Molde de senere årene har vært:

2008 2009 2010 2011 2012
Mengde gods (tonn) 105291 83633 72882 62694 86087

De to største havneområdene i kommunen ligger på Moldegård, og i Molde by sentrum, inkl. 
Storkaiområde. Moldegård området blir i hovedsak benyttet til godshåndtering, men også 
noe cruisetrafikk. Område benyttes både til sjø- og vegtransportert gods. Havneområdet i 
Molde by sentrum blir i hovedsak benyttet til person-/cruisetrafikk, men også en del gods. 
Disse områdene er avsatt til havneområder i nylig vedtatte reguleringsplaner. Det er derfor 
viktig at eventuell utvikling av tilstøtende områder ikke reduserer havneområdenes 
funksjoner, og at havneområdene har mulighet for utvidelse. Vegsystemet, særlig på 
Moldegård, må forbedres for å håndtere den økende biltrafikken til og fra havneområdene.

Utfordringer
Realisere Møreaksen snarest mulig og at trafikken gjennom Molde kommune vil skje på en 
forsvarlig og miljøriktig måte. Dette vil gjelde hele trafikkbildet inklusive myke trafikanter.
Realisere ny E39 Lønset – Hjelset
Realisere fv64 Langfjordtunnelen.
Bygge ut et tilfredsstillende gang- og sykkelvegnett i hele kommunen
Etablere et best mulig kollektivtilbud for aktuelle brukergrupper, både i kommunen og
regionen.
Overføre mer godstransport til sjø.
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Sykehus. Samhandlingsreformen

Nytt felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal.

Helse Møre og Romsdal som ble etablert i 2011 har gjennomført et omfattende arbeid med 
utviklingsplan for helseforetaket. Planen som er konsentrert om sykehussituasjonen i 
Nordmøre og Romsdal, forelå som forslag våren 2012. Forslaget ble sendt ut på høring. På 
bakgrunn av høringsuttalelsene og tilrådninger i enkelte konsulentrapporter ble planen noe 
endret. Endelig plan ble behandlet i foretaksstyret 13 12 2012. Styret i Helse Midt-Norge 
RHF behandlet planen i styremøte 14 12 2012 og fattet slikt vedtak: 

1. Styret for Helse Midt-Norge er fornøyd med den omfattende og godt gjennomførte 
prosessen som Helse Møre og Romsdal har hatt knyttet til Utviklingsplanen og vil gi 
honnør til styret for Helse Møre og Romsdal HF, ledelsen, de ansatte, brukerutvalget 
og andre medvirkende i arbeidet med Utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal 
HF og andre medvirkende i arbeidet med Utviklingsplanen for Helse Møre og 
Romsdal HF herunder de som i høringen av planen har gitt mange nyttige innspill.

2. Styret for Helse Midt-Norge viser til Helse Møre og Romsdal sin anbefaling gjennom 
vedtak i sak “2012/99 Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF” og slutter seg til
denne, herunder at en i den videre planlegging legger til grunn et felles akuttsykehus 
for Nordmøre og Romsdal. Styret slutter seg til følgende formulering i innstillingen i 
sak til styret for Helse Møre og Romsdal HF “Styret ønskjer no at føretaket skal gå inn 
i “idefasa” med eit geografisk område for det nye akuttsjukehuset for Nordmøre og 
Romsdal, plassert på aksen frå-og-med Hjelset til-og- med søre del av Frei. Styret har 
merka seg høyringsuttalane og faglege rapportar som understrekar fordelane ved eit 
bynært akuttsjukehus og føreset at det vert teke omsyn til desse vurderingane i det 
vidare arbeidet.”

3. Styret for Helse Midt-Norge RHF forutsetter at Helse Møre og Romsdal HF sørger for 
at befolkningen i tiden før nytt sykehus står ferdig får dekket sitt behov for 
spesialisthelsetjenester og at Helse Møre og Romsdal HF fortsetter sin gode prosess 
og benytter kapasiteten og kompetansen i de eksisterende fagmiljø ved sykehusene i 
Molde og Kristiansund.

4. Basert på forutsetninger i langtidsbudsjett 2013-2018, herunder 50% lånefinansiering 
fra eier og varige driftsforbedringer i foretaksgruppen, kan Helse Møre og Romsdal 
HF planlegge med byggestart av nytt felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal i 
2018 med de forbehold som er tatt i saksfremstillingen mht finansiering og 
planprosess.

5. I den videre planlegging (dimensjonering m.m.) av nytt sykehus skal det tas hensyn til 
at drifts- og kapitalkostnader skal dekkes av eget foretak i tråd med til enhver tid 
gjeldende finansieringsregime og i samsvar med øvrige store byggeprosjekt i 
regionen.

Helse Møre og Romsdal arbeider nå med et opplegg for den videre fremdrift i planleggingen 
av nytt felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal. Det legges opp til prosess hvor en 
først skal gjennom en idefase, hvor de forskjellige tomtealternativene skal drøftes. De 3 
aktuelle kommunene, Kristiansund, Gjemnes og Molde skal utarbeide kommunedelplaner for 
de aktuelle tomtealternativene. Planavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune har 
tilbydd Helse Møre og Romsdal bistand i dette arbeidet. Det er nå under utarbeiding et 
forslag til felles planprogram for kommunenes arbeid med kommunedelplaner.
Det er fortsatt noe uklart om når det i planprosessen kan fattes vedtak om tomtevalg. 
Forholdet er at departementet har utarbeid en ny planveileder for sykehusprosjekt. Nytt 
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sykehus i Nordmøre og Romsdal er det første større sjukehusprosjekt denne veilederen kan 
brukes på.
Slik det i veilederen legges opp til, er det først i den såkalte konseptfasen at tomtevalg skal 
gjøres. Etter fremdriftsplanen vil det skje i 2017/2018.
Det arbeides nå for å få dette endret, slik at tomtevalget skjer vil skjer etter at idefasen er 
gjennomført, som i praksis vil si høsten 2014.

Samhandlingsreformen

Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester trådde i kraft 1. januar 2012. Lov om 
folkehelse, som pålegger kommunene plikter og oppgaver i arbeidet for å bedre folkehelsen, 
ble iverksatt samtidig. 
Molde kommune etablerte allerede i 2011 en administrativ styringsgruppe for å forberede 
kommunen på reformen. Under denne er det oppnevnt 9 arbeidsgrupper, som legger frem 
forslag til tiltak på de forskjellige områdene som reformen vil gi utfordringer til kommunen. 
Følgende områder er utredet i 2012: Råkhaugen lokalmedisinske senter, Kontor for tildeling 
av koordinering, Elektronisk meldingsutveksling, System for avviksmeldinger i 
kommunikasjonen med sykehuset, Organisering av psykiatri og rusomsorg, Etablering av 
plasser for øyeblikkelig hjelp, Helseforebyggende tiltak, Fastlegenes rolle i reformen og 
Samarbeid mellom kommunene i ROR.

Så langt er deler av Råkhaugen lokalmedisinske senter etablert. Det gjelder 16 plasser for 
korttidsopphold og rehabilitering. Det arbeides nå med plan for etablering av øyeblikkelig 
hjelp-senger. Dette i samarbeid med ROR-kommunene. I den forbindelse utredes det om 
legevakta skal flyttes til Råkhaugen. De øvrige områdene er fortsatt under utredning.

Den store utfordringen i 2012 har vært å klare å ta imot pasienter som er utskrivningsklare 
fra sykehuset. Planen bak tiltaket i Råkhaugen forutsatte at nabokommuner skulle kjøpe 6 av 
plassene. Det har ikke vært etterspørsel etter disse plassene fra noen av nabokommunene. 
Plassene er derfor blitt brukt til å dekke behovet for Molde kommunene, alene. Til tross for 
dette har det likevel vært vanskelig for kommunen til enhver tid å være ajour med 
utskrivningsbehovet fra sykehuset. 

Medfinansieringsordningen, som kanskje er den viktigste delen av samhandlingsreformen 
kostet Molde kommune i 2012 kr. 32 333 000. Det er vel en million mer enn budsjettert. 
Budsjettet var i samsvar med det anslag som ble gitt av helsedirektoratet. Avviket er umulig å 
forklare, ut fra de rapporteringsordningene kommunen har.

Når det gjelder utskrivningsklare pasienter betalte kommunen 8 mill. kr. til sykehuset i 2012. 
I tillegg til dette har kommunen etablert ekstraordinære styringstiltak i de ordinære 
sykehjemmene for nærmere 1 mill. kr. for å sette disse i stand til å ta imot flere pasienter.

Råkhaugen lokalmedisinske senter som var i drift ca. 6 måneder kostet kommunen kr. 
5 336 238. Pga. manglende salg av plasser til nabokommunene måtte budsjettet styrkes med 
kr. 2 349 000 i budsjettrevisjon 3/2012. De 6 sengene som var tenkt solgt til nabokommunene 
ble brukt av Molde kommune selv. Det er verd å merke seg at kommunen likevel fikk en 
relativt høy utgift til betaling for ferdigbehandlede pasienter.

Utfordringer
Realisere nye Molde sjukehus.
Gjennomføre samhandlingsreformen, etter 
intensjoner og økonomiske rammer.
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Felles planstrategi for kommunene i Molderegionen

I plan- og bygningsloven av 1. juni 2009, er planstrategi innført som et hjelpemiddel for å få til 
en ønsket samfunnsutvikling. Kommunal planstrategi er hjemlet i plan- og bygningslovens 
§10-1. Det er ikke en plantype, men et hjelpemiddel i kommunen for å avklare nødvendig 
planbehov for å møte fremtidige utfordringer. Planleggingen skal være behovsstyrt.

I en region vil det  være flere områder hvor planer bør kunne utformes på tvers av 
kommunegrenser. Disse kan være knyttet til

 kultur (festivaler, kulturskoler) 
 ungdom (fritidstilbud, rimelig kollektivtilbud)
 idrett og friluftsliv (felles idrettshaller og tilrettelegging av friluftsområder) 
 boligbygging
 Energi og miljø
 Verdiskapning og kompetanse
 Levekår og folkehelse
 Samhandlingsreformen
 Arealbruk
 Tilpasning til klimaendringer
 Næringsutvikling
 Reiseliv

Utarbeidelse av en felles planstrategi for regionen eller deler av denne vil kunne utgjøre et 
viktig redskap for utvikling av samarbeid på noen av disse områdene.
En felles planstrategi bør omfatte en drøfting av kommunenes strategiske valg knyttet til 
samfunnsutvikling herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og 
hvilke planoppgaver kommunene bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en 
positiv utvikling.

I følge den nye plan- og bygningsloven bør strategien inneholde:
 redegjørelse for utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og miljø
 drøfting av hovedtrekkene i en langsiktig arealstrategi (prinsipper for romlig utvikling 

som skal vise sammenheng mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk).
 vurdering av sektorenes planbehov
 vurdering av prioriterte planoppgaver og behovet for revisjon av kommuneplanens 

samfunnsdel og arealdel

Etter at revisjon av kommuneplanen samfunnsdel 2013 – 2022 er vedtatt, bør Molde 
kommune ta initiativ til å få utviklet en felles planstrategi for regionen innenfor områder av 
felles karakter. Folkehelseperspektivet vil være sentralt.

Utfordringer
Avklare behov og enighet om utarbeidelse av felles planstrategi.
Komme fram til omforente satsingsområder.
At etablering av felles planstrategi for kommunene i regionen skal 
bli et godt redskap for samarbeid
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1.2 Hovedmål: Molde kommune skal ha vekst og utvikling i 
hele kommunen

Generelt

Utfordringer knyttes til følgende forhold: 

 Folketallsutvikling
Vekst og utvikling er et vidt begrep. Folketallsutvikling vil være en god indikator som grunnlag 
for å lokalisere utfordringer. I hvilken grad vil det være ønskelig og mulig å styre utviklingen 
og hva må til for få en ønsket utvikling?

 Folkemøter
I perioden november/desember 2011 ble det avholdt tre folkemøter i forbindelse med 
kommuneplanen. Resultatene og de utfordringene som kom fram som resultat av møtene er 
oppsummert i dette dokumentet. 

I tillegg vil det være naturlig under dette hovedmålet å knytte problemstillinger til følgende 
områder:
 Integrering
 Barn og unge
 Omdømme og identitet
 Høgskole og universitetsutdanning

Folketallsutvikling

Programmet ”Kompas” nyttes til å beregne folketallsutviklingen. Programmet er utviklet for 
kommuner til bruk i analysearbeid på forskjellige områder og nyttes i dag av de aller fleste 
større kommuner i landet.
I tillegg til kommunen som helhet vil det være nødvendig å beskrive folketallsutviklingen 
innenfor planområder knyttet til tettstedene i kommunen. For arbeidet med 
folketallsfremskrivning (prognoser), er derfor kommunen delt inn i naturlige plansoner hvor et 
visst antall grunnkretser inngår. 

Kart over plansoner er vist nedenfor.
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1. Plansone Molde vest 6. Plansone Molde øst
2. Plansone Molde byområde 7. Plansone Hjelset
3. Plansone Molde sentrum 8. Plansone Kleive
4. Plansone Moldemarka 9. Plansone Skåla (inkl. Bolsøya)
5. Plansone Moldeholmene 10. Plansone Sekken

Folketallsutvikling for kommunen som helhet
Figuren nedenfor viser folketallsutviklingen i Molde for de siste 12 årene. I tillegg er vist to 
alternative fremskrivninger av folkemengde fram mot 2022. Den ene er basert på tilgjengelig
prognoseverktøy. Den andre er vist hvilken vekst som må legges til grunn for å nå 30 000 
innbyggere i 2020.

Figur. Folketallsutvikling 2000 – 2010 i Molde kommune og fremskriving mot 2022

Folketallsutvikling og framskrivning, Molde - 2000 - 2022.
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Figuren nedenfor gir noen av årsakene til folketallsutviklingen i perioden 2000 – 2012.

Figur. Årsak til folketallsutvikling 2000 - 2012

Gjennomsnittlig befolkningsvekst i perioden 2000 – 2008 har ligget på ca 0,3 % pr. år. De 
siste fire årene har gjennomsnittsveksten ligget på ca 1,3 %, noe som i hovedsak skyldes 
netto tilflytting. Generelt har Molde hatt en relativt lav befolkningsvekst sammenlignet med 
andre byer. Byen har bl.a. et godt vekstpotensial gjennom et sterkt næringsliv som Molde 
ikke ser ut til å greie å ta ut. Molde har de høyeste boligprisene i Møre og Romsdal og det 
laveste tilbudet på boliger i forhold til folketallet. Nærmeste nabo Fræna har imidlertid en 
relativt sterk økning i folketallet mens antall arbeidsplasser er gått ned. Totalt pendler mer 
enn hver fjerde arbeidstaker inn til Molde fra nabokommunene. 
En annen årsak til lav vekst kan skyldes liten intern flytting i kommunen, eksempelvis ved at
eldre flytter inn til sentrum og frigjør boliger til yngre i randsonene.
For Molde vil en viktig utfordring være å skape et sterkere og mer variert boligtilbud i tillegg til 
en bedre balanse mellom tomter og leiligheter. Folk må føle at de har noe å velge i.

Den relativt sterke veksten de seinere årene har bl.a. ført til at det har vært hevdet at Molde 
bør nå et folketall på 30 000 i 2020. Dette vil gi behov for en befolkningsvekst på ca 2 % pr. 
år. Innflytting til Molde må øke betraktelig om dette skal kunne oppnås. Dette igjen vil bl.a. 
fordre et sterkere og mer variert boligtilbud, vesentlig styrking av det kommunale 
tjenestetilbudet og infrastruktur.

Befolkningsvekst etter alderssammensetning

Figuren nedenfor viser befolkningsutviklingen de siste tolv årene basert på 
alderssammensetning i befolkningen. Gruppene 1 – 5 år, 6 – 12 år og 20 – 44 år har gått noe
tilbake. Gruppen 67 – 79 år har holdt seg noenlunde konstant, mens de øvrige gruppene,
særlig aldersgruppen 45 – 66 år har gått fram. En viktig årsak til at barnegruppene går 
tilbake, antas å skyldes for liten tilflytting av barnefamilier.

Årsaker til folketallsutvikling, Molde 2000 - 2012
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1502 Molde 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0 år 283 281 296 236 282 297 270 243 253 283 293 269 300

1-5 år 1634 1586 1539 1486 1428 1404 1410 1394 1353 1391 1385 1396 1407

6-12 år 2232 2272 2315 2354 2336 2339 2290 2307 2240 2188 2117 2114 2106

13-15 år 951 949 935 961 972 950 945 946 1020 1035 1080 1045 1033

16-19 år 1232 1256 1273 1288 1278 1304 1289 1303 1299 1332 1337 1384 1431

20-44 år 8192 8031 7931 7922 7902 7832 7829 7837 7745 7803 7865 7998 8130

45-66 år 5888 6102 6288 6438 6585 6716 6842 6913 7067 7196 7327 7427 7524

67-79 år 2256 2196 2165 2109 2099 2116 2072 2101 2102 2098 2164 2204 2298

80 år eller eldre 1042 1100 1134 1161 1159 1166 1199 1210 1215 1228 1227 1252 1259

Tabell.  Utvikling i folketall etter alderssammensetningen 2000 - 2012

Befolkningsframskrivning (prognoser) etter alderssammensetning

Nedenfor er vist befolkningsprognose for Molde kommune 2013 – 2022.

1502 Molde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 år 296 302 308 313 319 325 329 333 334 333

1-5 år 1 473 1 525 1 548 1 572 1 618 1 651 1 683 1 708 1 737 1 752

6-12 år 2075 2049 2060 2142 2156 2168 2213 2295 2358 2403

13-15 år 955 946 950 918 911 936 966 938 901 927

16-19 år 1423 1422 1365 1338 1303 1289 1256 1264 1281 1271

20-44 år 8190 8267 8368 8443 8524 8597 8637 8690 8769 8818

45-66 år 7509 7544 7607 7612 7693 7753 7783 7828 7827 7849

67-79 år 2400 2579 2691 2887 3014 3118 3260 3341 3468 3575

80 år eller 
eldre 1265 1254 1262 1242 1244 1247 1238 1279 1285 1300

Tabell: Befolkningsprognose 2013 – 2022 etter alderssammensetning

Tabellene over er vist i figurform nedenfor. Utvikling og prognoser for folketall etter alder.

Alderssammensetning, utvikling og framskrivning, Molde (2000 - 2022).
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For hele kommunen synes trenden at gruppen 0 – 5 år vil øke relativt kraftig hele perioden, 
mens gruppen 6 – 12 år vil holde seg konstant fram mot 2015 for deretter å øke.
Gruppene 13 – 15 og 16 – 19 år ser imidlertid ut til å bli redusert i antall.
For resten av aldersgruppene synes trenden økning i varierende grad, særlig gruppen 67 –
79 år.
Gruppen 80 år og eldre ser ikke ut til øke i antall før ut mot 2022.

Befolkningsframskrivning i plansonene

Tabellen tar for stor plass til å kunne gjengis i dokumentet. En kort oppsummering er 
beskrevet nedenfor.

Samlet for alle aldersgrupper antas en vekst i folketallet i Molde byområde fram mot 2022. I 
plansoner som Hjelset, Kleive og Skåla ser det ut til å bli en tilbakegang, mest på Kleive.

Når det gjelder fordeling på aldersgrupper, ser det ut til at folketallet i Molde byområde vil 
holde seg noenlunde konstant for de fleste aldersgruppene. For aldersgruppene 45 – 66 og 
67 – 79 år forventes imidlertid økning, til dels sterk for sistnevnte gruppe.
For distriktene antas nedgang for alle aldersgruppene bortsett fra de eldste. Særlig på Kleive 
forventes en relativt sterk reduksjon i aldersgruppen 0 – 15 år. I alle deler av distrikts Molde
vil aldersgruppen 67 – 79 år få en relativt sterk økning. 

Mange problemstillinger er knyttet til folketallsutvikling i alle deler av kommunen og i den 
sammenheng ønsket folketallsutvikling. Behov for debatt omkring folketallsutvikling bør 
derfor avklares. 

Folkemøter

Tall og prognoser vil i noen grad kunne anskueliggjøre utfordringer og problemstillinger, og i 
noen grad klargjøre årsak og virkning. Likevel vil det være de som til daglig har utfordringer 
og problemstillinger nært inn på seg som best kan synliggjøre disse. I kommuneplanarbeidet 
ble det derfor lagt til grunn å avholde folkemøter i utvalgte plansoner. 
Med bakgrunn i bl.a. prognoser for befolkningsutviklingen har det vært avholdt 3 folkemøter, 
henholdsvis for plansonene

Skåla m/Bolsøya
Hjelset/ Kleive 
Molde sentrum

Utfordringene er mange og forandringer skjer stadig raskere. Hva som påvirker utviklingen er 
mangesidig og sammensatt og med varierende kontrollmulighet. I tillegg til bolig og jobb 
påvirkes valg av bosted av stedskvaliteter som attraktivt tettsted, gode kommunikasjoner, 
nærmiljøtiltak, barnehage, skole, trygge skoleveger, eldreomsorg og fritidstilbud. 
Hva kan kommunesamfunnet med foreninger, næringsliv, kulturlivet og den enkelte bidra 
med for å oppnå ønsket utvikling og hvilke rolle skal kommunen ha.

Skal mål i kommuneplanen nås, må imidlertid utviklingsarbeidet skje i et nært samarbeid 
mellom alle parter. Hovedhensiktene med folkemøtene var derfor å 

 Synliggjøre utfordringer og problemstillinger gjennom tilbakemelding fra 
lokalsamfunnet.

 Skape forankring og medvirkning til utfordringene
 Avklare muligheter og ønsker for utvikling og levekår. Hva er realistisk
 Folkevalgte: Bli kjent med innbyggere og kommunen
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Folkemøtene ble avholdt i perioden 30. november til 7. desember 2011, henholdsvis i 
Skålahallen, Skjevika barne- og ungdomsskole og Molde rådhus. Opplegget var stort sett likt
for alle stedene med orienterende innledning og etterfølgende gruppearbeid. 
Gruppearbeidene ble ledet av gruppelederne for de politiske partiene og administrasjonen i 
kommunen. Selve gjennomføringen var vellykket med stort engasjement og mange gode og 
konstruktive innspill fra de fremmøtte.
Oppmøtet var også godt med deltakere på 60 – 80 personer hvert sted. Oppmøtet var best 
på Skjevika.

Mange utfordringer, problemstillinger og ønsker kom 
frem under gruppearbeidene og ut fra 
spørreskjemaene. Flere av disse også tilhørende 
under andre hovedmål i kommuneplanen.
For oversiktens skyld velges det likevel å samle alle 
resultatene under dette kapitlet. Dette også ut fra at 
de aller fleste innspillene var bundet i ønske om en 
best mulig vekst og utvikling av eget lokalsamfunn.

Engasjementet rundt saker var noe forskjellig på de tre folkemøtene, men flere forhold gikk 
likevel mye igjen. Disse var særlig knyttet til bolig og tomter, kollektivtilbud og 
trafikksikkerhet. På Skåla/Bolsøya var det ellers et sterkt ønske om å kunne utvikle området 
rundt skolen og Skålahallen til et aktivitetssenter. På Hjelset/Kleive var det sterk fokus på 
bedre barnehagedekning.
I distriktet var det fokus på næringsutvikling, med behov for mer varierte arbeidsplasser og at 
det ble lagt til rette for mindre bedrifter.

Noen av de mest sentrale innspillene og som gikk mest igjen er samlet i tabellen under. 

Oppsummering av innspill på folkemøter.
Områder Skåla/Bolsøya Hjelset/Kleive Molde 

sentrumsområde
Tomter og 
boliger

 Flere utlagte tomte-
felt.

 Boligfelt for varierte 
boliger.

 Rimelig og variert 
boligtilbud.

 Utleieboliger og 
ungdomsboliger.

 Åpne for mer spredt 
bebyggelse. Større 
tomter.

 Differensiert boligtilbud
- Ungdomsleiligheter
- Rimelige mindre 

ungdomsboliger
- Seniorleiligheter til 

akseptabel pris
- Utleieboliger

 Viktig med tomter i 
alle deler av 
kommunen.

 Byfortetting med 
varsomhet og etter 
plan.

 Leiligheter i sentrum 
for ungdom.

 Variert botilbud og 
billigere boliger for 
ungdom i etablerer-
fasen

 Utleieboliger
Kollektiv-
tilbud

 Generelt bedre 
bussforbindelser og 
reduserte priser.

 Høyere frekvens, 
særlig rettet mot 
yngre/kveldstid

 Bedre struktur på 
skoleskyss



 Generelt bedre 
bussforbindelser og 
reduserte og varierte 
priser gjennom 
ungdomskort og andre 
tilbud. 

 Høyere frekvens, særlig 
rettet mot 

      yngre/kveldstid/helg.

 Bedre 
kommunikasjon til 
sentrum.

 Bedre busstilbud, 
spesielt om kveldene 
og tilpasset behov 
for ungdom.

 Billigere buss for 
ungdom 
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Trafikk og 
trafikk-
sikkerhet

 Omlegging av 
krysset i Rødvika. 

 Tryggere skoleveg 
på Bolsøya

 Generelt bedre 
gang og 
sykkelveger

 Fullføre E39 Lønset–
Hjelset.

 Gangveg langs E39 fra 
Lønset til Hjelset og 
Hjelset – Kleive – Istad.
(Hele strekninger og 
delstrekninger).

 Generelt bedre gatelys.

 Gode gang og 
sykkelveger.

 Brøyte gang og 
sykkelveger

 Bedre gatebelysning

Kultur  Utvikle 
skoleområdet og 
Skålahallen til en 
attraktiv møteplass.

 Aktivitetstilbud 
utenom sentrum og 
i barns nærmiljø.

 Bygge ut turstier, 
sykkelstier og lys-
løyper

 Bedre aktivitetstilbud for 
barn og ungdom utenom 
sentrum.

 Kulturskolen til bygda.
 Bedre ramme-betingelser 

for fri-villigheten, herunder 
idrettslag.

 Bistand til drift av tur- og 
lysløyper

 Kulturtilbud i 
sentrum, levende 
sentrum, mer åpent i 
helgene, flere 
møteplasser for unge 
og unge voksne, 
utvikle aktiviteter i 
sentrum utenom 
idrett

 Generelt 
kultursatsing.

 Idrettsanlegg i 
sentrum

 Ishall

Skole/barne-
hage

 Ny skole på 
Vågsetra med 
svømmebasseng.

 Sterkere satsing på 
innhold.

 Økte ressurser

 God skole, kvalitativt 
bedre tilbud.

 Svømmebassenget må 
bestå og kunne brukes 
utenom skoletid. 

 Opprusting av Hjelset 
barnehage. Flere 
barnehageplasser

 Kvalitet i skole og 
barnehage

Eldreomsorg  Flere 
omsorgsboliger 
med 
heldøgnomsorg

 Bofellesskap i
tilknytning til Skåla 
omsorgssenter

 Mangel på sykehjems-
plasser/bofellesskap

 Behov for boliger for eldre.

Næringslivet  Sikre 
arbeidsplasser. 
Molde sjukehus

 Legge til rette for 
småbedrifter

 Nytt sjukehus 
 Utvikle nærings-

eiendommer. Klargjøre 
industriområdet på 
Skjevika.

 Mer varierte 
arbeidsplasser

 Nytt sjukehus i 
Molde

 Utvikling av 
høgskolen

 Vanskelig med 
(faste) jobber for 
unge

Annet  Bredbånd. Dårlig 
forbindelse 

 Fiber i alle bygder. 
Internett er tregt og dårlig

 Sjøfronten. 
Gjestehavn
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Utfordringer
Bruke og utvikle forslagene til tiltak som kom fram på folkemøtene
for å oppnå omforent vekst og utvikling i hele Molde kommune

Integrering

Integrering handler om tilrettelegging og tilpassing for at nye innvandrere skal bli inkludert i 
samfunnet. Målet er å sikre at innvandrere raskest mulig bidrar med sine ressurser i det 
norske arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram 
og rett og plikt til norskopplæring er viktige tiltak i integreringspolitikken. Rask og god 
bosetting av flyktninger i kommunene skal danne grunnlag for et aktivt liv i trygge omgivelser.

Regjeringen arbeider for et inkluderende samfunn med mål om at alle som bor i Norge skal 
ha like muligheter til å bidra og til å delta i landets fellesskap. Likeverd, solidaritet og 
rettferdighet er grunnstenene for å bygge et slikt samfunn. 

     Det forutsettes at alle innbyggere slutter opp om lover og samfunnets 
demokratiske grunnverdier. Regjeringen vil forhindre at det utvikler seg et klassedelt 
samfunn hvor personer med innvandrerbakgrunn har dårligere levekår og lavere 
samfunnsdeltakelse enn befolkningen for øvrig. Integreringspolitikken skal bidra til at nye 
innvandrere raskest mulig etter ankomst til Norge kan bidra med sine ressurser i arbeidslivet 
og i samfunnet for øvrig.

I Molde er to grupper innvandrere fremtredende
 De som er gitt flyktningestatus
 Andre grupper, hovedsakelig øst europeere som søker arbeid m.m.

I tillegg vil det være integreringsproblematikk knyttet til asylsøkere.

Flyktninger
Molde kommune har inngått en langsiktig avtale med IMDI (Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet) når det gjelder bosetting og kvalifisering av flyktninger. Det betyr at 
Molde kommune skal bosette mellom 40-60 flyktninger pr år i årene som kommer.

Alle flyktninger mellom 18-55 år som blir bosatt i en kommune har rett og plikt til å delta i 
kommunens introduksjonsprogram. Introduksjonsprogrammet er et toårig lønnet 
kvalifiseringsprogram som skal føre til jobb eller utdanning.

I Molde kommune er det til enhver tid 60 – 80 deltakere i introduksjonsprogrammet. Dette 
omfatter bl.a.:

 32 undervisningstimer pr uke, herunder 20 t norsk for minoritetsspråklige
 Ekstra undervisning i samfunnsfag på eget morsmål 
 Grunnskole for voksne gjennom voksenopplæringssenteret

 Endre kommunens 
visjon. Mer positiv.

 Definere ”Urbanitets-
begrepet”. Styrk 
sentrum. Mer liv 
”Anna” må defineres 
nærmere 
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 Temakurs med eksterne krefter som politi, krisesenter, helsesøster, 
forsikringsselskap m.m.

 Integreringsaktiviteter utenom skoletid gjennom diverse organisasjoner. 

Tilbudet om grunnskoleopplæring for voksne har vist seg svært vellykket. Deltakerne blir 
kvalifisert til å komme inn på videregående skole og svært mange velger å ta utdanning.
Det ligger en utfordring å finne rimelige boliger for de som fortsetter utdanning. Å bo i 
kommunal bolig kombinert med stipendlån fra Statens lånekasse er for mange vanskelig da 
husleiene er høye.
Barnehagebarn som kommer midt i året får ofte ikke plass før ved vanlig inntak i august. 

Andre innflyttere
De viktigste forutsetningene for integrering vil være møteplasser, språkkunnskaper, bolig og 
arbeid. Svært mange drar nytte av tilbudet ved Molde voksenopplæringssenter som til 
enhver tid har mange i denne gruppen til undervisning.
Molde kommune har tatt et visst ansvar for å skaffe bolig gjennom innleie, kjøp og bygging. 

Denne største utfordringen for alle typer innvandrere ligger i integrering i arbeidslivet. Selv 
med relativt gode språkkunnskaper er det vanskelig å få innpass i arbeidslivet, særlig i 
forhold til egne kvalifikasjoner. Dette gjelder ikke bare Molde, men hele samfunnet.

Asylsøkere
En asylsøker er pr. definisjon ikke bosatt i kommunen, men har mottaksplass i påvente av 
behandling av asylsøknaden. 
Likevel er det en del av mottakets arbeid å starte integrering i det norske samfunnet, både 
med tanke på eventuell fremtidig bosetting i Norge, men uansett for å redusere avstanden 
mellom beboerens egen erfaring og kulturelle forståelse og det norske samfunnet. Flere 
forutsetninger bør ligge til grunn for å kunne oppnå dette som:

- barnehageplass til alle barn over fire år
- skoletilbud til alle barn i skolepliktig alder
- tilbud om norskopplæring til alle voksne
- deltakelse i frivillige organisasjoner og idrettslag
- nabosammenkomster og andre integreringstiltak
- Flerkulturelle Molde, felles kultur og informasjonsarrangement med innvandrere og 

bosatte flyktninger

Utfordringer
Lykkes med integrering.

Kultur, idrett, frivillighet

Hovedansvaret for dette området er lagt til ”Kulturtjenesten”. Utfordringene er derfor kort 
beskrevet under tjenesteområdet side 47
Ellers er ”Kulturplan” og ”Frivillighetsplan” under utarbeiding i regi av Kulturtjenesten og 
ventes vedtatt i 2013.

Barn og unge
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Barn og unges oppvekstvilkår er sammensatt og knyttet til hjem, barnehage, skole og fritid 
hvor forutsetningene er forskjellig. Som en fellesfaktor kommer et trygt og aktivt nærmiljø på 
mange områder, trygg skoleveg, muligheter for å gå og sykle.
Molde er kjent for et mangslungent og aktivt organisasjonsarbeid som også kommer barn og 
unge til nytte. I tillegg bidrar ungdomsklubber til å fange opp flere av de som ikke finner 
tilhørighet til det organiserte organisasjonslivet.
Likevel faller flere utenfor, hvor en av de viktige utfordringene er knyttet til rus.

Det er gjort lite undersøkelser, utover skoleundersøkelser relatert til barne- og 
ungdomsgruppen. Flere forhold kom imidlertid fram som resultat av folkemøtene. Dette var 
bl.a. knyttet til samlingssted for ungdom, bedre kollektivtrafikk og kulturskole og kulturtilbud 
også utenom sentrum. 

Molde kommune har et aktivt og engasjert ungdomsråd. Ikke minst kom dette fram gjennom 
innlegg på folkemøtene. Det bør i enda større grad dras veksel på ungdomsrådet for å få 
oversikt over hvordan det ytterligere skal kunne skape et godt og trygt oppvekstmiljø for barn 
og unge.  

Utfordringer
Utvikle kommunen til å bli et enda bedre sted å vokse opp i.

Omdømme og identitet

Sterk identitet og godt omdømme er to sentrale faktorer som påvirker hvor attraktiv 
kommunen er som bosted, arbeidssted og besøksted/turistmål. Identitet dreier seg om 
kommunesamfunnets oppfatning av seg selv, mens omdømme dreier seg om omverdenens 
kjennskap og syn på kommunen. Begge faktorer påvirker hverandre.
I hvilken grad verden utenfor kjenner Moldes kvaliteter på flere områder varierer. Moldes 
naturgitte kvaliteter er godt kjent. I hvilken grad Moldes sterke næringsliv er kjent er nok mer 
usikkert. Molde kommune utarbeider for tiden kommunikasjonsplan.

Innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført i 2009 viser at totalt sett er innbyggerne i 
Molde kommune godt tilfreds med kommunen som en plass å bo og leve i. Gjennomgående 
tendens er at resultatene i store trekk ligger på landsgjennomsnittet. På noen enkeltområder 
skårer kommunen bedre enn landsgjennomsnittet og på noen lavere. 
På områder som muligheter for natur og friluftsliv, 
trygghet for kriminaltet, miljøbevissthet og 
helhetsvurdering av kommunens omdømme skårer 
Molde signifikant bra. Også på tilfredshet med 
kollektivtilbudet innen kommunen, som kanskje i 
mindre grad harmonerer med hva som kom fram på 
folkemøtene.
På områder som opplevelse av attraktive 
boligområder skårer Molde relativt dårlig, som også 
harmoniserer med inntrykk fra folkemøtene. Ellers skårer kommunen signifikant dårlig på 
områder som eldreomsorg, tilrettelegging for funksjonshemmede og helsetjenesten.

Molde og nabokommunene er en felles bo- og arbeidsmarkedsregion. En nøkkelfaktor for å 
lykkes med omdømmebygging er samarbeid. Skal Molderegionen bli en sterk merkevare må 
kommunene, næringslivet og andre aktører gå sammen. 

I ROR er det enighet om behovet for å starte et strategisk omdømmearbeid. Mange bedrifter 
i Molde og regionen har utfordringer med å rekruttere kvalifisert og stabil arbeidskraft. Det er 
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viktigere enn noen gang å synliggjøre våre sterke sider i den nasjonale konkurransen om de 
beste hodene. Regionen må ta en klar posisjon og kommunisere tydeligere mot potensielle 
målgrupper. Hvem er vi, hvor skal vi og hvordan gjør vi det? Disse spørsmålene må drøftes 
og avklares som grunnlag for å bygge et sterkt omdømme. Arbeidet krever kontinuitet, 
langsiktighet og ressurser. 

Utfordringer
Bedre kunnskapen utad omkring Moldes kvaliteter på aktuelle 
områder. 
Delta aktivt i arbeidet for at Molderegionen utvikles til en sterk og 
tydelig merkevare.

Høgskole- og universitetsutdanning   

Molde har en relativt høy andel studenter som gjennomfører utdanning på høgskole- og 
universitetsnivå. Høgskolen i Molde står for det meste av denne utdanninga. Som institusjon 
står høgskolen sterkt, med flere kurs på universitetsnivå. 
Relativt lite av utdanningstilbudet ved høgskolen er imidlertid rettet mot det behovet som 
næringslivet i Molderegionen har.
Romsdal Regionråd (ROR) bør ta initiativ til å utvikle et tettere samarbeid mot høgskolen for 
om mulig å dreie utdanningstilbudet mot behovet. I den sammenhengen bør det utarbeides 
oversikt over hvilke kompetanseutfordringer en står ovenfor i regionen.

Generelt vil det være svært viktig for utvikling av næringslivet og regionen for øvrig at 
høgskolen bevarer sin sterke posisjon. 

Utfordringer
Ytterligere utvikle og styrke Høgskolen i Molde som 
institusjon

1.3 Hovedmål: Molde kommune skal drive et aktivt 
folkehelsearbeid.

Generelt

Første januar 2012 trådde ny lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) i kraft. ”Formålet 

med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder 

utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, 

gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, 

skade eller lidelse.” Mens ansvaret for folkehelsearbeidet i den tidligere 

kommunehelsetjenesteloven (jf kapittel 4a om miljørettet helsevern) lå til helsetjenesten, er 

det nå løftet til kommunen som sådan. Folkehelseloven bygger på, og er samordnet med, 

plan- og bygningsloven. Loven legger til rette for politisk forankring av folkehelsearbeidet. 
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Det bærende prinsippet er å fremme folkehelse i alle sektorer under mottoet ”helse i alt vi 

gjør”.

Folkehelseprofiler

Et vesentlig element i den nye folkehelseloven er at kommunen skal ha oversikt over 

helsetilstand og påvirkningsfaktorer og gjennom dette arbeidet identifisere sine 

folkehelseutfordringer, jf §§ 5 og 21. Oversikten skal være skriftlig og inngå som grunnlag for 

kommunens planstrategi.

Som et hjelpemiddel i dette arbeidet vil Folkehelseinstituttet årlig utarbeide folkehelseprofiler 

for den enkelte kommune.

Folkehelseprofil for 2012 er allerede utarbeidet. I denne kan kommunen finne hvordan den 
ligger an i forhold til resten av landet og i forhold til en tidsutvikling.

For 2012 er det laget grafiske framstillinger og kommentarer til følgende faktorer:

 Sosial ulikhet i helse
 Arbeidsdeltakelse og sykefravær
 Skolemiljø og utdanning
 Skader og ulykker
 Levevaner
 Helse og sykdom

Hovedtrekk i folkehelsen til innbyggerne i Molde kommune med utdrag fra noen av 
områdene i folkehelseprofilen er gjengitt nedenfor:

Om befolkningen
 Det har vært befolkningsvekst i kommunen i 2012.
 Kommunen har en høyere andel eldre over 80 år enn

landsgjennomsnittet.
 Forventet levealder for menn er høyere enn landsgjennomsnittet.

Levekår
 Færre personer har grunnskole som høyeste 

utdanning sammenlignet med landet forøvrig.
 Andelen personer i husholdninger med 

lav inntekt er lavere enn i landet forøvrig.
 Arbeidsledigheten er lavere enn 

landsgjennomsnittet.
 Andel uføretrygdede under 45 år er lavere 

enn i landet forøvrig
Figur. 
Andel uføretrygdende under 45 år
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Miljø

 Andel personer tilknyttet vannverk med 
forskriftsmessig tilfredsstillende 
Analyseresultater mhp E. coli, i prosent av 
befolkningen tilknyttet rapportpliktig vannverk
ser ut til å være høyere enn ellers i landet.

 Flere personer legges inn på sykehus for 
personskader etter ulykker sammenlignet 
med resten av landet.

Figur. Sykehusbehandlede 
ulykkesskader, gjennomsnitt 2008 - 2010

Skole
 Trivsel blant 10.-klassinger er ikke entydig 

forskjellig fra landsgjennomsnittet.
 Andelen 5.-klassinger på laveste 

mestringsnivå 
i lesing er ikke entydig forskjellig fra 
landsgjennomsnittet.

 Flere fullfører videregående skole 
enn det som er vanlig i landet for øvrig.

Figur. Trivsel i skolen, 10. trinn
gjennomsnitt 2007 - 2011

Levevaner
 Røyking i kommunen er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet, vurdert etter 

andelen gravide som røyker ved første svangerskapskontroll.

 Tall for overvekt på kommunenivå er under utarbeidelse.

Helse og sykdom
 Antall personer som bruker legemidler mot psykiske lidelser, som blant annet angst 

og depresjon, er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet.
 Hjerte- og karsykdom er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet, vurdert etter 

antall pasienter behandlet i sykehus.
 KOLS og astma hos voksne ser ut til å være mer utbredt enn ellers i landet, basert på 

bruk av legemidler (45-74 år).
 Utbredelsen av type 2-diabetes, målt ved bruk av legemidler, ser ut til å være lavere

enn ellers i landet (30-74 år).

Utfordringer 
Sørge for at folkehelseperspektivet blir integrert i all kommunal 
planlegging.
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Miljørettet helsevern 

Miljørettet helsevern er i den nye folkehelseloven plassert i kapittel 3. ”Miljørettet helsevern”
og omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på 
helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. 
Departementet kan gi forskrifter om miljørettet helsevern, herunder bestemmelser om 
innemiljø, luftkvalitet, vann og vannforsyning, støy, omgivelseshygiene, forebygging av 
ulykker og skader mv.”

I praksis vil miljørettet helsevern omfatte saksområder som f.eks:
 Forurensning til luft, jord og vann 
 Støysaker (fra samferdsel, industri, konserter/kulturarrangementer, bygg- og 

anleggsvirksomhet) 
 Strålingskontroll (radon, elektromagnetisme og UV-stråling.)
 Drikkevannskontroll (i samarbeid med Mattilsynet) 
 Behandling av avfall og avløpsslam 
 Hygieniske forhold i bygninger 
 Inneklima i skoler og barnehager, offentlige bygninger og institusjoner. Oppfølging av 

røykeloven. 
 Offentlig rekreasjon og turisme: friluftsbad, bassengbad, og campingplasser 
 Helseaspekt i planlarbeid (bidrag i kommuneplan, regulerings- og bebyggelsesplaner 

og byggesaker)
 Ulykkesforebygging 

Arbeidet innen miljørettet helsevern innebærer et rådgivnings-, godkjennings- og 
tilsynsansvar overfor virksomheter og på områder hvor forskriftskrav og/eller retningslinjer 
skal etterleves.
Regelverket innen miljørettet helsevern oppfattes gjerne som et verktøy for klagebehandling 
og korrigering av feil som har oppstått, men forebyggingsaspektet er allikevel en viktig del av 
tjenesten.

Klima og miljø

Kommunen har en rekke utfordringer knyttet til:

 Klimagassutslipp og energi
 Støy- og luftkvalitet
 Sjø, vann- og vassdrag
 Forbruk og avfall
 Kommunens ansvar som forurensningsmyndighet 
 Vannforsyning og avløp
 Tilpasning til klimaendringer
 Biologisk mangfold
 Trafikk 
 Trafikksikkerhet som gjelder forebygging av skader og ulykker

Kommunens utfordringer i forhold til de aktuelle områdene er behandlet som følger. Som 
beskrevet ovenfor vil arbeidet relatert til miljørettet helsevern innebære et rådgivnings-, 
godkjennings- og tilsynsansvar på flere av områdene.
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Klimagassutslipp og energi

Klima og energi er to områder som er nært knyttet til hverandre. Økt bruk av fossil brensel gir 
økte klimagassutslipp, og mange av tiltakene for å redusere klimagassutslippene vil gjelde 
energi. 

Klimagassutslipp
Statistisk sentralbyrå gjennomfører årlig estimat av klimagassutslipp for kommunene i Norge. 
Disse er selvsagt i noen grad usikre, men sier likevel mye om hvordan utslippene fordeler 
seg på sektorer.
Klimagasser er et vidt begrep, men for enkelthets skyld tas her med bare utslipp av CO2 som 
er absolutt størst og som er mest vanlig å nytte som sammenligningsgrunnlag pluss utslipp 
av NOx. Utslippene måles i 1000 tonn for CO2 – ekvivalenter og tonn for NOx. 
Det er ikke gitt ut data etter 2009.

For Molde fordelte klimagassutslippene seg for 2009 som vist i tabellen under. 
Sektor 1000 tonn 

CO2 ekv.
1000 tonn 
CO2 ekv. 
Prosentvis 
fordeling

Prosentvis 
endring 
1991 -
2009

Tonn 
NOx

Merknader

Industri og bergverk
Øvrig oppvarming
Jordbruk
Andre prosessutslipp
Vegtrafikk
Annen mobil 
forbrenning (båt, fly)

2
9
7
21
42

12

2
10
7
23
45

13

0
- 10
- 25
- 14
31

25

3
13

0
173

115

Sum 92 6 304
Tabell. Klimagassutslipp i Molde 2009

Molde kjennetegnes ved en relativt høy andel gjennomgangstrafikk og relativt liten andel 
kraftkrevende industri.
De største utslippene av klimagasser kommer da også fra vegtrafikken. Industrien er av 
karakter som gir relativt små utslipp. Det må ellers antas at utslipp fra annen mobil 
forbrenning er redusert siden 2009, både når det gjelder CO2 og NOx pga nye gassferger 
over Romsdalsfjorden.

Energi
Energibruken i Molde fordelt på forskjellige energibærere er beregnet som vist i tabellen 
under

Energibærer 2005 2006 2007 2008 2009
Elektrisitet 351 351 357 360 360
Ved, treavfall og avlut 33,6 32 30 31,3 29,9
Gass 1,6 2,4 3,5 8,8 8,3
Bensin og parafin 2,8 2,8 2,3 1,6 1,3
Diesel, gass og lett fyringsolje 25,4 37,4 35,4 34,5 27,6
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Tungolje og spillolje 0 0 0 0,5 0,2
Avfall 0 0 0 0 0
Biobrensel
Sum 414,4 425,6 428,2 436,7 427,3
Tabell: Totalt energiforbruk (GWh) fordelt på ulike energibærere. Kilde: SSB og gjengitt i 
”Lokal energiutredning 2011 for Molde”. (Utført av Istad AS). SSB har ikke produsert data 
etter 2009.

1 GWh = 1 000 000 kWh

Til 2009 er det av SSB ikke registrert tall for biobrensel. I 2008 startet leveranse av 
fjernvarme på Årø hvor energibruken fordeler seg som følger. Kilde Istad AS.

Forbruk fjernvarme Årø [GWh]
2008 2009 2010 2011

totalt 0,6 4,1 5,5 4,4
bio 0,2 1,2 3,0 2,4
gass 0,4 2,9 2,5 2,0

Energipolitisk handlingsplan
Molde kommune fikk vedtatt Energipolitisk handlingsplan i 2008. Planen er bygd opp omkring 
ulike strategier med tilhørende tiltak knyttet til tre hovedfokusområder.

Effektivisere energibruk
Mål: Energiforbruket skal reduseres med 10 % innen år 2013

Øke andelen fornybare energikilder
Mål: Forbruket av biobrensel skal fordobles innen år 2015

Minske utslipp
Mål: Klimautslipp fra stasjonær forbrenning skal reduseres med 50 % fra dagens nivå 
innen 2015.

Forbruket av elektrisk energi har ligget konstant i perioden 2005 – 2010 på ca. 360 GWh pr. 
år. Endringene i bruk av biobrensel og stasjonær 
forbrenning er små.
For å kunne nå målene vil fjernvarme måtte 
bygges ut i mye større grad enn i dag. 

Istad AS har under utredning videre satsing uten 
at det er kommet signal på hva den vil gå ut på.

Arbeid med lokal energiutredning og etterfølgende 
manglende resultat har synliggjort utfordringene 
med å få til gode resultat på dette området. Det 

bør derfor vurderes ytterligere virkemidler som kan forsterke innsatsen. Eksempelvis en
overordnet styrende energiplan som en del av kommunens planarbeid.

Kommunale bygg
Kommunen bør gå foran som eksempel i forvaltning av egen byggmasse og ved utvidelse av 
denne. Slik sett gjennomføres tiltak for å redusere bruk av elektrisk strøm og olje.
Cirka 60 % av arealet i kommunale bygg har oppvarming via vannbåren varme. 
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Ellers er det igangsatt automatisering av varme og ventilasjon gjennom kommunens nettverk 
med klare krav til inneklima.
Nye forskrifter med strengere energikrav vil kreve andre tekniske løsninger enn tidligere, 
både i nybygg og ved rehabiliteringer. Dette igjen vil fordre behov for kompetanseheving og 
oppgradering av teknisk utstyr

Utfordringer
Utvikle lokal energiplan til å bli et godt 
styringsdokument. 

Støy- og luftkvalitet

Støy
Ved anleggelse av ny bebyggelse eller utvide eksisterende langs eksisterende og nye veger 
er det krav til å gjennomføre støyvurderinger og eventuelt målinger. Dersom verdiene blir 
anslått til eller målt å ligge over gitte krav til støyskjerming, skal det gjennomføres
støyskjerming av forskjellig art.

Kommunen bør innføre klare retningslinjer for at støyhensyn synliggjøres i planer, både i 
planbestemmelser og i form av illustrasjoner på kart.

Langs eksisterende veg er det kommet nye forskrifter om å gjennomføre målinger der 
støybelastningen er ansett å være stor. Statens vegvesen har i noen grad gjennomført 
støymålinger. Ut over dette blir det i liten grad gjennomført støymåling langs eksisterende 
veger, verken på riksveg og andre veger. 
I Molde kommune er det ikke planer for tiden å gjennomføre støymålinger på eksisterende 
bebyggelse. Dersom dette skal gjøres bør det gjøres ut fra en samlet plan og at det på 
forhånd er uttrykt en klar målsetning om ønsket satsing. 

Kommunen bør fastsette retningslinjer for at Miljøverndepartementets Retningslinjer for 
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) skal benyttes aktivt. Planbestemmelser må 
innebære krav om at grenseverdiene i T-1442 skal overholdes.

Støv
Kommunens plikter vedrørende lokal luftkvalitet er gjengitt i forurensningslovens kapittel 7. 
Den vanligste støvplagen i byer utgjøres av svevestøv om vinteren på kalde vindstille dager 
og om våren. I Molde er det ikke gjennomført målinger.
Molde kommune har gitt tilbakemelding til Statens forurensningstilsyn om at problemet i 
Molde ansees relativt lite. Det er få vindstille dager og den såkalte ”gryteeffekten” er liten 
p.g.a. topografien. Generelt kommer det få henvendelser om støvplager. Kommunen ønsker 
å samle mer kunnskaper omkring problematikken før det eventuelt settes i gang målinger.

Sjø, vann- og vassdrag

Vannforekomster i Molde kommune omfatter vassdrag (innsjøer, elver, bekker), grunnvann 
og fjordvann. Molde kommune fikk vedtatt vannmiljøplan i 2005, som en del av hovedplan for 
avløp.
Kommunen ivaretar mange områder som griper inn i vannforvaltningen. Kommunens 
virkemidler for å ivareta vannmiljøet er knyttet både til kommunen som planlegger, som 
myndighetsorgan og som forurenser.
Viktige her er områder som arealplanlegging, vann og avløp og landbruk. 
Status for tilstanden til kommunens vannforekomster er stort sett god, men gir også enkelte 
utfordringer. Gjennomført overvåking har vist at forurensninger kan knyttes konkret opp mot 
menneskelig aktivitet. 
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Utfordringer knyttet til vassdrag vil være relatert til:
- Industri og deponi (eks. Årøelva)
- Landbruk og avløp fra spredt bebyggelse (bekker og elver i distriktet)
- Overvann fra tette flater og overløp spillvann (sentrumsnære bekker og elver)
- Dammer og endret vannføring (ved uttak av vann til e-kraft og drikkevann)
- Endret elveløp (ved arealdisponering)

Utfordringer knyttet til fjorden vil være relatert til:
- Forurensing fra landbruk 
- Overløp/utslipp av urenset avløpsvann
- Utslipp fra industri
- Forurensing fra Oppdrettsanlegg

Molde inngår i vannområde Romsdal som igjen hører til vannregion Møre og Romsdal. For 
hele vannregionen skal det innen juli 2014 lages en forvaltningsplan som etter høring, skal 
vedtas av Fylkestinget som en fylkesdelplan. Hensikten med forvaltningsplanen vil være å 
bedre tilstanden for vannmiljøet. Dette blir gjort gjennom en tiltaksanalyse for vannområdet 
med forslag om å gjennomføre nødvendige tiltak for å få en god kjemisk og økologisk tilstand
for vannområdet. Ansvarlig for utarbeiding av forvaltningsplanen vil være Møre og Romsdal 
Fylkeskommune.
Kommunene vil være viktige aktører i arbeidet med forvaltningsplanen, og deltar i ulike fora 
med politisk og administrativ representant. Godkjent forvaltningsplan med tiltaksprogram vil 
være retningsgivende for kommunens arbeid med å forvalte vannressursene og skal ligge til 
grunn ved kommunal planlegging og virksomhet. 

Denne er derfor ment å erstatte nåværende vannmiljøplan og det ansees ikke nødvendig å 
utarbeide en ny lokal plan bare for Molde kommune. 

Utfordringer
Vannmiljøplan for vannområde Romsdal skal i nødvendig 
grad ivareta utfordringer og problemstillinger knyttet til 
Molde kommune 

Forbruk og avfall

Romsdalshalvøyas Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR IKS) har ansvar for 
renovasjon i Romsdalskommunene. Disse kommunene har gitt RIR enerett på innsamling av 
husholdningsavfall etter Forurensningsloven. 
Etter endring i regelverket i 2009 kan ikke husholdningsavfallet legges i deponi, men kjøres 
bort på større biler til ulike gjenvinningsbedrifter. Det ligger en utfordring i å velge de mest 
miljøriktige avsetningskanaler for avfallet. Avfallet må betraktes som råvarer for ny 
produksjon. Dette må også i størst mulig grad gjelde restavfallet. ”Søppel” som ikke gir 
grunnlag for ny produksjon bør transporteres kortest mulig, mens ”råvarer” (kildesortert 
avfall) bør transporteres dit nytten totalt sett er størst.
Totalt i RIR kommunene samles det inn ca 14 000 tonn husholdningsavfall pr. år. Cirka 40 % 
av dette er restavfall som kjøres bort til forbrenning ulike steder. 
Avfallsmengdene totalt har vært jevnt økende over en årrekke, både på landsbasis og lokalt. 
En utfordring for fremtiden vil være å redusere avfallsmengdene og å forbedre 
kildesorteringen og renheten på de utsorterte fraksjonene ytterligere, slik at de kan utnyttes 
enda bedre som råvarer i ny produksjon.

Utfordringer
Behandle avfallet på en mest mulig effektiv og miljømessig 
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måte. 

Kommunens ansvar som forurensningsmyndighet 

De største utfordringene for kommunen som forurensningsmyndighet vil variere for ulike 
deler av kommunen. Utfordringene vil også av ulike årsaker kunne variere over tid. 
Eksempelvis vil det fra tid til annen oppstå situasjoner med forurensning eller situasjoner 
med fare for forurensning til vannforekomster. Endrede myndighetskrav eller ønskede 
prioriteringer i kommunen vil også gi føringer for utfordringer innen myndighetsarbeidet. 

Hendelser med forurensning involverer kommunen på flere områder, både i akuttfasen og 
ved senere oppfølging. God intern og ekstern (mot andre myndigheter) kommunikasjon er 
viktig og en stor utfordring i slike tilfeller. 

Kommunens ansvar som forurensningsmyndighet er knyttet til 
 Tilsynsansvar på forsøplingsområdet, herunder ulovlig brenning av avfall.
 Utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus og hytter, særlig i landområdene
 Oppfølging av oljeutskillere med utslipp til vann. 
 Oppfølging av gravearbeider i forurenset eller mulig forurenset grunn.
 Kontroll med nedgravde oljetanker. 

Utfordringer
Følge opp rollen som forurensningsmyndighet for i størst mulig 
grad å forbygge og hindre lokal forurensning

Vannforsyning og avløp

Levering av godt drikkevann er et samfunnskrav. Den kommunale vannforsyningen 
tilfredsstiller pr dags dato alle kravene i drikkevannsforskriften. Fornyingen av gamle rør er 
den største hovedutfordringen for vannforsyningen i Molde kommune fremover. 
Ledningsfornyingen er i ferd med å bli løftet opp på et bærekraftig nivå. Ved utfall av 
hovedkilde og hovedvannbehandlingsanlegg anbefaler drikkevannsforskriften at det skal 
være en fullverdige reservevannsløsninger. Det må utredes videre om kommunen skal 
arbeide for å få på plass en gjensidig fullverdig reservevannsforsyning mellom 
sentralvannverket og Fannefjord vannverk.   

Det samme gjelder for private vannverk som er underlagt samme bestemmelser som 
kommunale, men som ikke har de samme ressursene til å følge opp. Ut over dette står 
private enkeltbrønner alltid i fare for innlekking av uønsket forurensning.
Størst miljøulemper vil være knyttet til utlekking og uønsket utslipp av avløpsvann. Det skjer 
en kontinuerlig utskifting og sanering av avløpsrør. Utfordringene vil være knyttet til om 
utskiftingstakten er tilstrekkelig.
For Molde sentrumsområde er utslipp til sjø samlet gjennom to hovedutslipp. Rensing av 
disse er i samsvar med overordnede krav til utslipp. For tettstedene ellers i kommunen er 
kommunale utslipp mest mulig samlet til større slamavskillere. I tillegg eksisterer en mengde 
private utslipp, både samlet for flere enheter og enkeltutslipp. Utfordringene vil være knyttet 
til om drift- og vedlikehold av disse utslippene følges tilfredsstillende opp. 

Utfordringer



35

Alle innbyggere i kommunen skal ha godt 
drikkevann til riktig kvalitet. Utslipp fra 
husholdninger, jordbruk og næringsliv skal ikke 
forurense vassdrags- og sjøresipienter.

Biologisk mangfold

Endret bruk av arealer er som regel den viktigste årsaken til at arter er truet eller sårbare. 
Naturinngrep, nedbygging av strandsoner og gjengroing i kulturlandskapet øker i omfang.

- Molde kommune har i to omganger utarbeidet biologiske mangfoldrapporter. Den 
første kom i 1997 og var en del av et nasjonalt prøveprosjekt. I 2004 ble rapporten 
fornyet etter nye retningslinjer.

- I 2009 ble det utarbeidet nye skogbruksplaner for kommune og i den forbindelse ble 
det gjennomført miljøregistreringer i skog. 

- I tillegg til disse registreringene er det gjort grundigere undersøkelser av 
enkeltlokaliteter eller områder ut ifra miljøverdiens kvalitet eller i forbindelse med 
planlagte tiltak. 

- Det meste av disse opplysningene er lagt ut på Naturbase.no

Utfordringene for Molde kommune i framtiden blir å bekjentgjøre alle registreringene. Ved 
planarbeid bør registreringene legges til grunn før tiltak iverksettes, der dette er relevant. De
fleste miljøkvaliteter som blir ødelagt skjer på grunn av at tiltakshaver ikke er kjent med 
miljøverdiene

Utfordringer
Unngå uønskede skader på det biologiske mangfoldet i 
kommunen.

Trafikk

Viktige grep for å redusere og begrense klimautslippene fra transportsektoren vil være å 
utvikle et transportbesparende arealbruksmønster, tilrettelegge for kollektivtransport, sykkel 
og gangtrafikk.
Problemstillingene omkring klima og vegtrafikk bør utgjøre en sentral del av arbeidet med 
”Bypakken” for Molde.

Utfordringer
Redusere og begrense klimautslipp fra transportsektoren.

Trafikksikkerhet

Følgende hovedtiltak er vektlagt for å fremme økt trafikksikkerhet på det kommunale 
vegnettet:

 Fysiske tiltak som særlig gir en trafikksikkerhetsmessig effekt, herunder utbedre 
kryss, opparbeide gang-/sykkelveger og fortau og bedre gatebelysning

 Tiltak knyttet til kjørehastighet.
 Tiltak knyttet til drift og vedlikehold av vegnettet. 
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Trafikkmengden har økt betraktelig de seinere årene, også på det kommunale vegnettet. 
Trafikkveksten viser at vegnettet på en del strekninger er for hardt belastet sett i forhold til 
vegstandard.
Ennå mangler viktige strekninger gang og sykkelfelt og på andre er gang og sykkelfeltene alt 
for smale, særlig vinteres tid. Vegbelysningen er dårlig flere strekninger og særlig ved 
gangfelt.

For å ha et trafikksikkert vegnett, er det viktig med en god drift av vegnettet for at trafikken 
skal kunne avvikles på en sikker og miljømessig tilfredsstillende måte. 
Spesielt er dette viktig om vinteren. Fortau bør ryddes for snø før trafikken starter om 
morgenen. 

Utfordringer
Øke trafikksikkerheten i Molde kommune for å forebygge skader 
og ulykker og øke tryggheten for alle trafikantgrupper. Bedre 
fremkommelighet for de myke trafikanter, særlig om vinteren.

Tilpasning til klimaendringer

Klimatiske endringer må forventes å bli forsterket i årene som kommer. Endringene vil kunne 
berøre en rekke forhold, alt som økt spredning av smittebærere, (flått, mygg), erosjons- og 
jordbruksskader, redusert råvannskvalitet i overflatevannkilder, endrete forutsetninger for

friluftsliv, reiseliv og forhold i tilknytning til sjøområder. 
Det registreres allerede i dag kapasitetsutfordringer 
på overvannsanlegg og i forhold til kapasiteten til 
eksisterende naturlige flomveier (elver, bekker).
For Molde kommune vil imidlertid skader som følge av 
økt regnintensitet kunne bli mest omfattende. Dette vil 
gjelde teknisk infrastruktur som veger, vann og avløp 
og eller bygninger. Vind og springflo vil være en 
annen type skadeårsak.
Det vil være behov for mer kunnskap om hvordan 
globale klimaendringer vil slå ut lokalt. Det må 

vurderes behov for nødvendig kunnskapsbygging omkring lokale klimamodeller. Dette vil 
kunne gjelde beredskapshensyn, registrering av klimasårbarhet og utarbeidelse av 
prognoser. Scenarier og forslag til tiltak bør inngå i en samlet risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS –analyse). Inntil en har fått tilfredsstillende oversikt over klimautfordringen bør det 
etableres en føre var praksis i forhold til klimautfordringen. Ved planer om gjennomføring ev 
tiltak i sentrum må det gjennomføres beregninger og lages planer for overvannsbelastning på 
eksisterende flomveier. Ved nye tilkoblinger til flomveier som pr dags dato har 
kapasitetsutfordringer må utgangspunktet være at utbyggingene ikke skal gi en ytterligere 
flombelastning. 

Utfordringer
Hvordan møte fremtidige klimautfordringer.

Beredskap

Kommunene har et grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og 
trygghet innenfor sine geografiske områder, og de har viktige oppgaver knyttet til forebygging 
og beredskap. Kommunene utgjør det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen, og 
er viktige bærebjelker i alt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.



37

Trygge og gode omgivelser for innbyggerne skal sikres ved forebyggende tiltak basert på 
ROS - analyser i forkant av arbeid med reguleringsplaner, byggesaksbehandling, 
trafikkløsninger og all øvrig tilrettelegging i kommunal regi.

I all kommunal tjenesteyting skal en også ha planer for hvordan tjenesten skal kunne drives i 
ekstraordinære situasjoner der uønskede hendelser setter tjenesteytingen på prøve. 
Gjeldende prinsipp i kommunen er at kriser skal håndteres på lavest mulig nivå, og at 
håndteringen skal være mest mulig lik som i den daglige organiseringen. Virksomheter som 
har ansvaret i normalsituasjonen, har også ansvaret for nødvendige forberedelser og 
iverksettelse av tiltak når uforutsette situasjoner trer inn. 

Kommunens ansvar og plikter når uforutsette ting skjer, er fastlagt i lov og regelverk. 
Beredskapslovgivningen er endret og forsterket den senere tid, både i den nye 
sivilbeskyttelsesloven der kommunene gis en generell beredskapsplikt, likeledes i lov om 
helsemessig og sosial beredskap, og sist men ikke minst, i den nye loven om 
folkehelsearbeid.

I kommende kommuneplanperiode må kommunen arbeide med oppdatering av alle 
beredskapsplaner, og øve disse med jamne mellomrom, slik at en står best mulig rustet til å 
ivareta innbyggernes sikkerhet når uønskede hendelser inntreffer. Kommunens 
beredskapsplan skal øves hvert annet år i tråd med regelverkets bestemmelser.

Ressurser må avsettes til beredskapsarbeid, slik at beredskapsarbeidet blir en naturlig del av 
de daglige oppgaver, og ikke bare ”venstrehåndsarbeid” i siste liten når uønskede hendelser 
truer befolkningens trygghet.

Utfordringer
Beredskapsarbeidet skal være en naturlig del av de daglige 
oppgaver

2. Hovedmålområde: Kommunen som tjenesteleverandør

2.1 Hovedmål: Molde kommune skal levere gode tjenester 
til sine innbyggere

Generelt

Kommunene spiller en nøkkelrolle for utviklingen av gode lokalsamfunn, ved at de 
kommunale tjenestene betyr mye for innbyggernes velferd og kommunens utvikling. 

Tjenester og folkehelse

Generelt

Gjennom ny plan- og bygningslov av 2009 har kommuneplanens samfunnsdel fått økt 
betydning som verktøy i folkehelsearbeidet.
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Som beskrevet under Hovedmålområde: ”Kommunens rolle som samfunnsutvikler” og 
Hovedmål 3: ”Molde kommune skal drive et aktivt folkehelsearbeid” er ny lov om 
folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådd i kraft. Folkehelseloven bygger på, og er samordnet 
med plan- og bygningsloven. 

Noen av kjennetrekkene ved folkehelsearbeid er at det skal være en samfunnsoppgave, at 
det er befolkningsrettet og det utøves gjennom påvirkning av faktorer som vil ha effekter på 
folkehelsen. Helsesektorens innsats vil naturlig være sentral, men det vil foreligge 
påvirkningsfaktorer i alle samfunnssektorer, som bo- og nærmiljøer, arbeid og utdanning.  
Turstier og friluftsliv, gang- og sykkelveger, innsats mot mobbing og rusforebyggende arbeid 
i skolen, hindre frafall fra videregående skole, ren luft og fravær av støy vil derfor være 
eksempel på viktige folkehelsetiltak

Kommunene er tiltenkt en sentral rolle i folkehelsearbeidet og skal bygge på at alle 
forvaltningsnivå; politisk, administrativt og faglig vil føle et ansvar for å fremme folkehelsen. 
Alle som blir berørt av planer og tiltak, forutsettes å delta i prosessen. Planer og tiltak 
forutsettes evaluert for å kunne vurdere virkninger.

Folkehelsearbeidet skal gjennomsyre alle tjenester, også helsetjenestene. Forebyggende 
helsearbeid har også tidligere vært lovfestet og drevet, men det har vært knyttet direkte til 
helselovgivningen. Det nye er at kommunen skal bruke alle virksomhetene i 
folkehelsearbeidet. Folkehelsearbeidet omfatter imidlertid ikke klinisk diagnostikk, 
behandling, pleie og omsorg i sin helhet, heller ikke habilitering og rehabilitering i sin helhet, 
men forebyggingstanken skal gjennomsyre også disse tjenestene. 

Å sette folkehelsearbeidet i system vil på mange måter innebære en ny kommunal hverdag 
med mange utfordringer og problemstillinger og uten at det nødvendigvis blir tilført flere 
ressurser.
Hvordan skal folkehelsearbeidet organiseres? Hvem og hva skal være premissgivende? Skal 
”Helse- og miljøhensyn” bygges inn i all kommunal planlegging og tjenesteyting? Hvem skal 
koordinere folkehelsearbeidet? Hvordan skal folkehelsearbeidet kobles til 
folkehelseprofilene? Hvordan skape delaktighet i befolkningen og aktivisere frivilligheten og 
interesseorganisasjoner?

For å utvikle kommunens rolle i folkehelsearbeidet er det nedsatt en bredt sammensatt 
arbeidsgruppe med representanter fra mange av kommunenes sektorer. Her gjengis 
gruppens mening om hva som er viktig i videre arbeid med folkehelse:

 Kommunen skal ikke lage en egen folkehelseplan, men folkehelse skal inn i all 
planlegging på alle nivå.

Folkehelse skal gjennomsyre kommuneplanen, skal inn i strategiene og gjenspeiles i 
tiltak i alle enheter.
Det må etableres et system for oppfølging og rapportering av folkehelsearbeidet.

 Forankring i kommunens øverste politiske og administrative ledelse.

Regelmessig rapportering om hva som finnes i egen enhet i forhold til implementering av 
folkehelsetiltak i tjenestene (kvalitativt og kvantitativt).
Skape arena/nettverksbygging (tverrsektorielt).
Ledere må være pådrivere i forhold til samhandling innen folkehelse. Personal- og 
organisasjonssjefen vil ha en nøkkelrolle.

 Det er behov for kompetanse i folkehelse for fagfolk og politikere.
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Kunnskap om Molde kommune sin organisering ”Hvem gjør hva?”.
Holdningsskapende arbeid og bevisstgjøring.
Utvikle kvalitetsstandarder og systematisering.
Kompetanse på hvordan folkehelse ivaretas i all planlegging.

 Kommunehelseprofiler som utgangspunkt for folkehelsearbeidet. 

Det bør etableres en tverrsektoriell arbeidsgruppe for utvikling av lokale folkehelseprofiler 
(jfr. Ny folkehelselov)

Plasseringen av folkehelsearbeidet vil ha betydning for hvilket fokus, status og legitimitet
arbeidet vil få utover i organisasjonen. Dette vil igjen henge sammen med politisk forankring. 

Folkehelsearbeid i Molde kommune

Kommunen inngikk august 2004, som en av seks kommuner, en avtale med Møre og 
Romsdal fylke om ”Partnerskap om folkehelse og livskvalitet”. Gjennom partnerskapsavtalen 
forpliktet kommunen seg til å opprette et folkehelseutvalg, og ansette en 
folkehelsekoordinator i minimum 50% stilling. 

Folkehelseutvalget i Molde ble opprettet høsten 2004, og folkehelsekoordinator ble ansatt 
november 2004. Folkehelseutvalget består av leder eller representant fra flere avdelinger i 
kommunen (kultur, skole, barnehage, barn- og familie, sosial, helse, i tillegg til 
kommunelege). 

Hovedmål for folkehelsearbeidet i Molde:
Gjennom medvirkning og tilrettelegging skal det skapes trivsel og livskvalitet for
alle i Molde kommune. Arbeidet skal være basert på kunnskap om lokale forhold og
folkehelsearbeid. Prioriteringen av barn og unge og utvalgte grupper, i tillegg til generelle
befolkningstiltak, videreføres.

Satsingsområder:
 Økt fysisk aktivitet
 Bedre kosthold
 Bedre psykisk helse
 Rusforebyggende tiltak
 Forebygging av tobakkskader
 Utjevne sosiale ulikheter i helse

Flere samarbeidstiltak på tvers av sektorer har vært drevet som en virkning av 
partnerskapsavtalen. Disse tiltakene har kommet i tillegg til mye godt helsefremmende og 
forebyggende arbeid (folkehelsearbeid) som har vært drevet – og drives - i mange enheter 
og miljø i kommunen i lang tid. Det blir viktig i det videre arbeid å sette fokus på positive tiltak 
som allerede er i gang. Med ny folkehelselov skal dette settes mer i system gjennom god 
forankring i ledelse og politisk miljø, og gjennom planlegging på alle nivå. 

Folkehelseprofilene blir viktig bakgrunnskunnskap for planleggingen.  

Utfordringer i folkehelsearbeidet

Med ny plan- og bygningslov og folkehelselove vil kommunene få et lovfestet ansvar for 
folkehelsearbeidet som vil fordre ytterligere satsing. Arbeidet må settes i system og flere 
tjenesteleverandører vil måtte bli involvert. Tverrsektorielle arbeidsmetoder og tankegang vil 
måtte styrkes.
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Utfordringer
Sørge for at folkehelsearbeidet 
gjennomsyrer all planlegging og alle 
tjenester der det er relevant.

Tjenesteproduksjon

Generelt

God kvalitet på tjenestene og riktig tjenester vil påvirke samfunnsutviklingen lokalt på en 
positiv måte. Gunstig samfunnsutvikling vil igjen kunne påvirke tjenestene positivt.
Det aller meste av de tjenester en kommune gir, er rettet mot enkeltmennesker eller grupper 
av mennesker. Dette vil være en utfordring i seg selv da mennesker er svært forskjellige hva 
gjelder behov og krav. God og riktig behandling vil imidlertid bidra til økt trivsel og trygghet 
som igjen vil kunne bidra til økt engasjement hos den enkelte.  
Gode tjenester vil ellers bidra til et godt omdømme for kommunen.

Kommuneplanens samfunnsdel vil være det dokumentet som kommunen skal styre sin 
virksomhet etter de neste 10 årene og som dermed vil være styrende for utarbeidelse av 
budsjett og økonomiplaner.
I dette kapitlet er det kort søkt å beskrive de viktigste utfordringene som vil være knyttet til de 
viktigste tjenesteområdene på kort og lengre sikt.
Noen av utfordringene vil være knyttet til økonomiske rammebetingelser. Disse vil variere 
over tid, og det er mange måter å møte disse på. Økonomiske rammebetingelser utgjør 
imidlertid en del av totalbildet og er derfor i noen grad tatt med som en del av 
utfordringsbildet. 

Som en del av demografiske endringer, vil ellers utfordringsbildet på noe sikt kunne bli
knyttet til behov for omfordeling av ressurser, særlig for barnehage og skole.

I dette dokumentet vil det bli knyttet utfordringer til 
 Oppvekstområdet

Barnehage og skole
 Familie og sosialtjenesten

Barne- og familietjenesten
Sosialtjenesten NAV Molde  
Ressurstjenesten

 Helse og omsorg
Helsetjenesten 
Pleie- og omsorgsområdet
Tiltak funksjonshemmede

 Teknisk
 Kulturtjenesten

 Kommunale foretak

Oppvekstområdet

Barnehage
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Barnehagesektoren har i løpet av få år gått fra å være en liten sektor i det norske 
velferdssamfunnet til å bli en stor og viktig sektor. Fra å være et tilbud for de få har nå de 
aller fleste barn barnehageplass. Svært mange har et barnehagetilbud fra de er 1 år gamle. 
Ny forskning gir stadig mer kunnskap om små barn. Lovgivningen på barnehageområdet er i 
stor endring. NOU 2012:1 Til barnas beste og 
St.meld. nr. 41 Kvalitet i barnehagen sier noe om 
historien, dagens situasjon, planer og føringer for 
barnehagesektoren. Ny stortingsmelding om 
«Framtidas barnehage» legges frem våren 2013. 

I en sektor med stor vekst er det flere 
utfordringsbilder. Aller viktigst er å sikre høy 
kvalitet i tilbudet til barna og et barnehagevolum 
som er stort nok til å dekke befolkningens behov. 
Behovet for barnehageplass i Molde er langt 
større enn minstekravet i barnehageloven (§12a 
Rett til plass i barnehage). Sentralt for å sikre høy 
kvalitet er å sikre høy fagkompetanse på personalet. Å beholde og rekruttere førskolelærere 
og andre sentrale medarbeidere vil være avgjørende fremover. Kompetanseutvikling og 
kompetanseheving må kontinuerlig være satsingsområder. Barnehagetilbudet må være i takt 
med samfunnsutviklingen og tilpasses ny kunnskap som kommer frem gjennom forskning.

Stabile, gode og forutsigbare økonomiske rammer både for kommunale og ikke-kommunale 
barnehager vil være avgjørende for å kunne tilby en barnehagetjeneste av god kvalitet for 
barn og foreldre. Driftsutgifter til barnehager i Molde er lavt i forhold til sammenlignbare 
kommuner (jf KOSTRA).

Framtidas barnehage i Molde må være preget av høy kvalitet, nok kapasitet, forutsigbar og 
god økonomi, samarbeid mellom alle kommunale og private aktører og stort mangfold!

Utfordringer
Sørge for kvalitativt gode barnehager 
og full barnehagedekning

Skole

Grunnskolen

Grunnskolen er ti-årig og bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i 

en inkluderende fellesskole. Det er et mål at alle elever skal oppnå grunnleggende 

ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i skolen.

Kostnadsnivået på drift er bl.a. gjennomgående lavere enn snittkostnadene i 
kommunegruppe 13. Molde er imidlertid kjent for å ha en god skole med generelt godt
læringsmiljø. De viktigste utfordringene synes å være knyttet til basisressursen og 
rammetimetall, hvor det er spesielt krevende å legge til rette for differensiering og 
gruppedeling. Molde kommune nærmer seg ellers landsgjennomsnittet når det gjelder 
omfanget av spesialundervisning. Med relativt lav ramme har skolen etter hvert fått større
utfordringer knyttet til spesialundervisning. Det kan også nevnes at 1/3 av lærerne i 
grunnskolen er i aldersgruppe 55+.
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Moldeskolene opplever et godt skole - hjem samarbeide som er viktig for elevenes 
motivasjon og læring. Samarbeidet er en viktig faktor i vurdering av den totale 
skolesituasjonen og det er knyttet utfordringer til å ivareta dette.

De siste årene er det satset relativt stort både på nybygg og renovering av Moldeskolene. 
Noen skoler gjenstår som Vågsetra barne- og ungdomskole og Sellanrå barneskole. I Årølia 
vil det på noe sikt være behov for ny skole, også for å avlaste Kviltorp barneskole hvor 
elevtallet er økende.
Utfordringene i Moldeskolen vil ellers som for barnehage være knyttet til variasjon i
bosettingsmønsteret med etterfølgende variasjon i elevtall ved skolene. Krav til fleksibilitet og 
langtidsplanlegging vil bli en stadig større utfordring. Dette vil også gjelde fortløpende 
vurdering av skolekretsenes størrelse og utstrekning.

Utfordringer
Sørge for høy kvalitet på grunnskolen i Molde

Kulturskolen

Molde kulturskole er en lovfestet kommunal tjeneste, forankret i Opplæringsloven § 13 – 6. 
Lokalt er kulturskolens mandat formulert slik:
Kulturskolen skal være et ressurs- og kompetansesenter for opplæring, opplevelse og 
formidling innen kunstfagene i kommunen, i samarbeid med frivillig kulturliv, skoler, 
barnehage og profesjonelle kulturaktører.

Molde kulturskolens hovedoppgave er fagopplæring av barn og unge i musikk (instrumental-
og vokal), bildekunst, teater og dans. Samt kortere sekvenser innen skapende skriving. 
Kulturskolen har 950 ordinære elevplasser pr dato.   

Kulturskolen utfører i tillegg flere andre større oppgaver under samme mandat. Disse er alle i 
samarbeid med, og i stor grad finansiert av andre:

 Molde vgs musikk – dans og drama. Kulturskolen leverer undervisningstjeneste og 
noe adm ressurs tilsvarende 8 årsverk. Tre klassetrinn, ca 70 elever mottar tilbudet. 
Molde vgs fullfinansierer tjenesten og deler samtidig på husleie, strøm og renhold av 
kulturskolens lokaler. 

 Frivillig musikkliv. Kulturskolen leverer dirigenttjenester til kor og korps, der 300 unge 
og voksne i Molde har ukentlige øvinger.

 Den kulturelle skolesekken. Kulturskolen koordinerer og utøver verksteder til alle 
grunnskolene i kommunen. For 2012/2013 får 1800 grunnskoleelever kulturverksted i 
skoletiden.

 Kulturskolen tilbyr både veiledning og musikkstunder i barnehagene. Fem barnehager 
får tilbudet i 2012/2013, inkludert at 20 ansatte får veiledning.

 Koordinator for talentprogram i 9 kommuner i Romsdal.
 Vertskommune for Møremusikertjenesten, med en samlet undervisningsressurs på ett 

årsverk.
 Musikkterapi for omsorgssentra
 Utøvende musikertjenester til profesjonelle musikkproduksjoner i regionen. Operaen i 

Kristiansund er den største kunden.

Hver uke gjennom hele året er ca. 3250 innbyggere aktive brukere av kulturskolens tjenester.
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Utfordringer
Realisering av nytt kulturskolebygg
Gi tilbud til alle som står på venteliste    

Voksenopplæring  

Molde voksenopplæringssenter har som hovedoppgave å drive all kommunal 
voksenopplæring, rådgiving i tilknytning til opplæringsloven og norskopplæring for voksne 
innvandrere. Voksenopplæringssenteret har en ledende posisjon i Molderegionen og bidrar 
positivt til integrering. 
Finansiering av driftskostnader skjer i stor grad gjennom egne genererte inntekter. 

Driftutfordringene er i noen grad knyttet til uforutsigbare rammebetingelser som følge av 
dette.

Utfordringer
Sørge for at voksenopplæringen holder et 
tilfredsstillende nivå og tilpasset behovet

Familie og sosialtjenester

Barn og familie

Oppgaven til enheten vil være å yte hjelp til barn, ungdom og deres familier, samt gi råd og 
veiledning til samarbeidspartnere gjennom

 Forebyggende helsetiltak
 Barnevern
 Pedagogisk psykologisk tjeneste

Brukerne skal få rett hjelp til rett tid.

Det er knyttet utfordringer til forbyggende helsetiltak på flere områder, særlig 
skolehelsetjenesten. Her har det vært og er store etterslep på oppgaver, også ut fra flere 
nasjonale føringer de senere årene. 
Oppbygging av stillinger i PPT har ikke gått i takt med økning i barnehageutviklingen. I tillegg 
gjør mangel på kvalifisert personell/førskolelærere utfordringen enda større for PPT.

Det er særlig innen barnevernet at kommunen har økende utfordringer. Også 
nabokommunene har merket dette. Barnevernet er nå etablert som interkommunalt tiltak. 

Sosialtjenesten NAV Molde

Deler av tjenestene som tidligere ble utført av sosialtjenesten, er nå integrert i NAV Molde. I 
arbeidet settes det fokus på at brukerne skal bli selvhjulpne.
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Tilgang på riktige boliger, dvs. riktig størrelse og til riktig pris er fortsatt en utfordring. Også 
tilgang på midlertidige boliger til erstatning for hytter og hotellrom er det for lite av.

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har hatt en sterk økning de siste årene. Det vil være viktig 
å analysere årsakene til dette.
Det vises til evaluering av NAV som ble gjennomført i 2012. 

Ressurstjenesten

Ressurstjenesten skal være samarbeidspartner for NAV og skal utføre tjenester med 
bakgrunn i bestilling. Ressurstjenesten består av ulike tiltak som arbeider med personer med 
rusavhengighet, psykiske problemer og adferdsvansker. Arbeidene er knyttet til

 Smia kompetansesenter
 Fram arbeidstrening
 Tiltakene for rusavhengige
 Interkommunalt samarbeid innen rustiltak

Utfordringene er i hovedsak knyttet til rusavhengige og herunder særlig å opprettholde og 
videreutvikle tiltakskjeden for gruppen. 

I regjeringens rusmelding for 2012 er det lagt rammer for den videre finansieringen av tiltak.

Utfordringer
Sørge for at rammebetingelsene for Familie- og sosialtjenester 
har et nivå som gir forsvarlig drift. 
Etablere en god interkommunal barnevernstjeneste.
Videreutvikle ressurstjenestens tiltak til i større grad å fange opp 
rusmisbrukere på et tidligst tidspunkt.

Helse og omsorg

Helsetjenesten 

Arbeidsområdet omfatter
 Legetjenester 
 Fysioterapi, ergoterapi og rehabiliteringsteam. 
 Helsefremmende og forebyggende arbeid  
 Psykisk helsearbeid

Utfordringer er særlig knyttet til generelt lav bemanning/dekningsgrad på flere områder som
 Fysioterapi
 Tilsynslegetimer på sykehjem
 Kapasitet som gjelder rehabilitering i et livsløpsperspektiv, eksempelvis ved 

omsorgssentre

Samhandlingsreformen som trådde i kraft 1. januar 2012 vil medføre store endringer med 
tilhørende utfordringer. Kommunen skal delfinansiere alle innbyggernes innleggelse i 
sykehus og skal betale full pris for ferdigbehandlede pasienter fra første dag. Kommunen må 
bevisst bygge opp etterbehandling og rehabilitering som ivaretar nyutskrevne pasienter 
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spesielt. I Molde kommune er deler av Råkhaugen omsorgssenter tiltenkt innredet til dette 
formålet.

Det er nå etablert en interkommunal legevaktordning i Molde. Dette er et stort tiltak, som vil 
bli krevende å gjennomføre. Kommunene Molde, Fræna, Eide og Nesset står for 
samarbeidet.

Utfordringer
Sørge for god helsetjeneste og tilpasning til 
samhandlingsreformen

Pleie- og omsorg

Arbeidsområde omfatter
 Drift av institusjoner
 Hjemmebaserte tjenester
 Dagtilbud
 Boliger

Antallet personer over 90 år har økt relativt 
mye de siste par årene. Dette har skjedd 
samtidig som heldøgns plasser har blitt 
redusert og har medført et større press på 
fast opphold ved omsorgssenter enn normalt. 
Det er forventet en liten stigning i antallet i denne gruppen framover. Når det gjelder gruppen 
80 – 89 år vil det med bakgrunn i prognosene ikke bli nevneverdig stigning i antallet fram mot 
2022. 

Figuren nedenfor viser hvor stor andel av befolkningen som i 2012 tilhører aldersgruppene 
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67 – 79 år, 80 – 89 år og over 90 år. Som det går fram ligger nivået i Molde stort sett på nivå 
med resten av fylket, landet og kommunegruppe 13.

Hjemmetjenesten opplever økt etterspørsel og et meget sterkt press på tjenestene. Særlig er 
det økning i søknader på tjenester til mennesker med langvarige og sammensatte behov. 
Mange av disse er yngre mennesker. Sykefraværet er spesielt høyt i hjemmetjenesten.
Kommunen anmodes av fylkesmannen å øke legetjenesten på sykehjemmene, og sørge for 
at den samlede fagkompetansen blir i samsvar med behovet. Kommunal norm for 
legetjenester i institusjon er anbefalt til 0,28 timer pr uke per pasient. Molde kommune har i 
dag ca. 0,19 timer som samsvarer med tidligere norm. Behovet for økte legetjenester må 
bl.a. sees som konsekvens av samhandlingsreformens forutsetning av oppfølgingstilbudet i 
kommunen.

Utfordringer
Dekke den økte etterspørselen etter omsorgstjenester 
jfr. samhandlingsreformen og samtidig sikre tjenester 
av god kvalitet og tilpasset den enkelte 
tjenestemottakers behov.

Tiltak funksjonshemmede

Arbeidsområdet omfatter
 Botjenesten

Del av befolkningen i aldersgruppene 67-79, 80-89 og 90+. 

Molde, komgr 13, landet og Møre og Romsdal i pst (2012).
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 Enen dagsenter
 Avlastingstjenesten
 Støttekontakt

Det er fortsatt mange utviklingshemmede som venter på etablering i eget hjem som vil kreve 
større tilgang til boliger og ressurser til drift. Enen dagsenter har behov for styrking for å 
kunne ta imot flere brukere og det er nødvendig med etablering av flere arbeidsoppgaver for 
utviklingshemmede.
Ellers er det knyttet store utfordringer til å rekruttere fagutdannet arbeidskraft i de mest 
ressurskrevende tjenestene. Enheten har høyt sykefravær.

Utfordringer
Gi utviklingshemmede tjenester når de har 
behov for det, og yte et individuelt og kvalitativt 
tjenestetilbud.

Tekniske tjenester

Brann- og redningstjenesten

Oppgavene omfatter 
 Informasjon og tilsyn
 Innsatsstyrke ved brann og andre akutte ulykker
 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

Det er gjennomført ROS analyse for brann- og redningstjenesten. Her ble det bl.a. avdekket 
manglende ressurser til å gjennomføre øvelser, opplæring og kompetanseheving på flere 
områder, som håndtering av farlig gods, bruk av spesialutstyr og bruk av båt og sjø.

Byggesak og geodata

Oppgavene omfatter
 Byggesaksbehandling
 Tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven
 Byggesaksarkiv
 Kart- og oppmålingsforretninger
 Drift og utvikling av kommunens kartverk
 Behandling av saker om offisiell adressering
 Eiendomsarkiv

Utfordringer er bl.a. knyttet til varierende mengde oppgaver og dermed varierende inntekter 
innenfor kart- og oppmålingsforretninger. Oppgavene er i stor grad avhengig av mengden 
tilgang på nye tomter.

Molde bydrift 

Oppgavene omfatter
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 Drift og vedlikehold av veger og gatelys
 Verksted for kommunale kjøretøy
 Parkering

Trafikkmengdene på kommunale veger er sterkt økende. Utfordringene vil være knyttet til å 
opprettholde god framkommelighet for alle typer trafikanter samtidig som sikkerheten 
ivaretas. Særlig er det knyttet utfordringer til vintervedlikeholdet.
Det er et stort behov for å oppgradere gatelys, særlig ved fotgjengerfelt.
Behov for parkering er økende med større kompleksitet knyttet til bl.a. avgifter. For i større 
grad å kunne samordne parkeringspolitikken, bør det utarbeides en samlet plan for 
parkering.

Utfordringer
Sørge for rammebetingelser som gir forsvarlig drift 
av tekniske tjenester.
Ytterligere effektivisering av driften.

Kulturtjenesten

Oppgavene omfatter
 Bibliotek
 Forebyggende ungdomsarbeid
 Frivillighet
 Kulturtilbud til eldre
 Kulturminnevern
 Musikk, litteratur, kunst og utsmykking
 Drift og vedlikehold av parker, badeplasser m.m.
 Drift og vedlikehold av idrettsanlegg, friluftsområder og gravsteder.

”Kulturplan for Molde ” er under revidering og ventes vedtatt våren 2013. I den sammenheng 
skal det også utarbeides egen ”Frivillighetsplan” i regi av Kulturtjenesten. Frivillighetsplanen 
innpasses i kulturplanen og skal gjelde for samme periode.
Noen kommentarer knyttes likevel til utfordringsbildet:
Utfordringer vil bl.a. være knyttet til bibliotektjenesten, økt stimulering av frivillig arbeid og 
forebyggende ungdomsarbeid.
Bibliotektjenesten er i stadig endring og nytt bibliotek på Gørvelplassen vil kunne føre til økt 
besøk og etterspørsel etter tjenester. Nye medier gjør sitt inntog og publikum forventer en 
mer tilgjengelig og åpen bibliotektjeneste. 
Frivilligheten har generelt behov for god forutsigbarhet omkring roller og ansvar, 
forventninger og muligheter for samspill mellom kommunen og frivillig sektor.
Et godt oppvekstmiljø for barn og unge skal inneholde et kultur- og fritidstilbud med kvalitet 
og variasjon. Bygningsmassen ved ”Huset” ungdomsklubb forfaller og det er usikkerhet 
omkring fremtidig drift. Et ”Ungdommens hus” i sentrum har lenge vært ønsket.  

En rekke utfordringer er knyttet til kommunens rolle i kulturlivet for øvrig, både når det 
arenaer for utøvelse av kultur, vertskommune for profesjonelle aktører og egen rolle.

Innen park og idrett vil de største utfordringene være knyttet til renovering og oppgradering 
av anleggsmassen. Sentralt her står ”Mulighetsstudien” på utvikling av Idrettens hus og 
Molde idrettspark som hjørnestein for organisert og uorganisert aktivitet i fremtiden.
Folkehelseperspektivet står sentralt i denne delen av kulturområdet.

Utfordringer
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Sørge for at Molde har et kultur- idretts- og friluftsliv
som sikrer plass for fellesskap, utfoldelse, deltakelse 
og opplevelse for alle.

Kommunale foretak

Molde kommune har etablert kommunale foretak for flere av tjenesteområdene. En viktig del 
av kontakten mellom foretakene og eierorganisasjonen skjer gjennom eiermøter. Det er 
behov for ytterligere å utvikle og formalisere disse eiermøtene.

Molde Eiendom KF

Oppgavene omfatter
 Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens formålsbygg innenfor administrasjon, 

barnehage, skole, omsorgssenter, kultur og idrett. 
 Ansvar for kommunens byggeprosjekter. 
 Kommunens byggherrerepresentant i prosjektene. 
 Renhold av bygg

Midler til vedlikehold er ikke tilstrekkelige for å ta vare på kommunale bygg på en 
tilfredsstillende måte.
Det er behov for å utarbeide retningslinjer og å standardisere kvaliteten som kommunens 
formålsbygg skal ha. 
I bygg som kommunen er indirekte eier eller deleier av må kommunens krav til forvaltning, 
drift og vedlikehold formaliseres for å sikre verdiene. 

Molde Vann og Avløp KF

Oppgavene omfatter
 Drift og investering av hovedvannsledninger
 Drift og investering av avløps- og overvannsledninger
 Drift og investering av vann- og avløpsrenseanlegg
 Ansvar for oppfølging av kommunens renovasjon
 Utførelse av tjenester innen miljøområdet på bestilling fra basisorganisasjonen

Foretaket drives etter selvkostprinsippet og har dermed kr. 0,- i økonomisk ramme fra 
kommunen. Det meste av de driftsrelaterte oppgavene utføres med egne mannskaper. 
Foretaket gjennomfører fortløpende utskifting av gamle og nedslitte vann- og avløpsrør. 
Midler til utskifting er ikke tilstrekkelig. Vannlekkasjene fra vannrørene er også generelt for 
høye. En økning av innsatsvolumet vil nødvendiggjøre høyere avgifter.

Molde Utleieboliger KF

Oppgavene omfatter
 Skaffe boliger til dem som må ha spesielt tilrettelagt bolig, eller av andre grunner har 

problemer med å skaffe bolig i det ordinære markedet.

Omsorgsboliger for eldre og funksjonshemmede utgjør største mengden.

Utfordringene er særlig knyttet til å skaffe nok boliger, tilpasset behovet til brukerne hva 
gjelder størrelse og pris.
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Moldebadet KF

Oppgavene omfatter
 Eie og besørge god forvaltning og drift av Moldebadet.

Inntektene er så langt ikke tilstrekkelig i forhold til kostnadsnivået på driften.

Molde Havnevesen KF

All havnedrift som tidligere lå i Molde Havnevesen KF, er overført til Molde og Romsdal Havn 
IKS. Molde Havnevesen KF er imidlertid eier av alle havneinnretninger i Molde havn, og er 
således Molde kommunes eiendomsselskap i havna. Molde Havnevesen KF har leieinntekter 
fra Molde og Romsdal Havn IKS.

Molde Havnevesen KF har ingen driftsmessig samhandling med Molde kommune og heller 
ikke investeringsbudsjett som krever kommunestyrebehandling.

Kirkelig fellesråd

Oppgavene omfatter
 Drift og vedlikehold av kirker, kirkegårder og kirkelige kontorer.
 Arbeidsgiveransvaret for lokalt kirkelige ansatte.
 Utarbeidelse av mål og planer.

Det generelle driftsnivået øker mer enn den årlige rammeøkningen. Særlig er midlene til 
vedlikehold av kommunens 8 kirkebygg for små til fortløpende å ta vare på byggene på en 
tilfredsstillende måte.

2.2 Hovedmål: Molde kommune skal være en effektiv 
tjenesteleverandør.

Generelt

Tjenesteyting har med mennesker å gjøre. Fokuset mot brukeren og herunder fokuset på 
kvalitet i tjenestene har endret seg radikalt innen offentlig sektor og særlig kommunal sektor 
de senere årene. Likevel oppfattes offentlig sektor og kanskje særlig kommunal sektor som 
er nærmest publikum av mange som relativt ineffektiv. Særlig gjelder blant de som aldri har 
hatt behov for offentlige tjenester. Det tas ofte for gitt at privat drift av offentlige tjenester er 
mer effektivt enn om det offentlige selv tar hånd om oppgavene. 
Holdingene varierer imidlertid fra sektor til sektor. Generelt viser brukerundersøkelser at 
innbyggerne er mest positive til kjerneområdene oppvekst, helse- og omsorg. Minst positive 
er de i forhold til hvordan de tekniske virksomhetene drives.

Effektivitet handler mye om å tydeliggjøre og oppfylle mål. Strategiene i kommuneplanen vil 
ha til hensikt å avlede behov for tiltak i de enkelte avdelinger og enheter. Dette vil være tiltak 
som skal være målbare i teknisk forstand og som konkret skal kunne dokumenteres. 
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Sett i et medarbeiderperspektiv handler effektivitet om motivasjon. Motivasjon til å tenke nytt, 
være kreativ og gjøre ting på andre måter. Ting henger sammen. En motivert organisasjon er 
en effektiv organisasjon. En motivert organisasjon leverer gode tjenester og vil således 
utgjøre en viktig bidragsyter til samfunnsutviklingen. Motivasjon i et organisasjonspsykologisk 
perspektiv er også nært knyttet opp mot arbeidsoppgaver, arbeidsmiljøet og intern og 
ekstern belønning. En leder som skal endre en organisasjon og øke effektivitet må kunne 
besvare spørsmålet: "Hvis medarbeiderne ikke har vært motivert til å utføre sine oppgaver 
effektivt i går, hva skal vi gjøre annerledes i dag for at de skal være motivert til å gjøre det i 
morgen?"

Molde kommune

Molde kommune har de siste 10 årene gjennomført flere organisasjonsendringer, både 

administrativt og politisk. Den største endringen har vært ”Molde kommune i omstilling” 

(MiO). I 2003 ble MiO vedtatt med overgang fra sektororganisering til to – nivå modell (flat 

struktur) med 17 resultatenheter. Politisk ble sektorstyrer erstattet med to hovedutvalg, ett for 

plan og utvikling og ett for drift og forvaltning. I 2006 ble to - nivå modellen utvidet til 45 

enheter med budsjett og personalansvar. 

Det er gjennomført en evaluering av den politiske organiseringen, men ikke den 
administrative. En hovedinnvending ved den politiske organiseringen var at den politiske 
utvalgsstrukturen med to hovedutvalg førte til at folkevalgte fikk for liten innflytelse. 
Kommunestyret vedtok derfor i 2010 å gå tilbake til en variant av sektorstyre med tre utvalg 
som i større grad ble relatert til tjenesteområdene. I 2011 vedtok imidlertid det nyvalgte 
kommunestyret å beholde ordningen med to hovedutvalg, ett for plan og utvikling og ett for 
drift og forvaltning.

En annen større endring har vært opprettelse av kommunale foretak for flere 
tjenesteområder.

I hvilken grad endringer i organiseringen har gjort organisasjonen mer effektiv er vanskelig å 
måle. Studier generelt viser at effektivitet i liten grad skapes av endringer alene.

Redskap for måling av effektivitet i produksjonen er under utvikling i offentlig sektor. Siden 
2001 har det vært produsert indekser for produktivitet med utgangspunkt i data fra KOSTRA. 
Undersøkelser viser at KOSTRA tall har sine begrensninger til sammenligning kommuner i 
mellom. Til det er forutsetningene for tallene i alt for stor grad ulike. KOSTRA tallene 
beskriver kvantitet, men ikke kvalitet som er minst like viktig for en tjenesteleverandør.  
Tallgrunnlaget i KOSTRA kan imidlertid nyttes til å måle endringer over tid. Verdien av dette 
er usikker, i og med at det også her er knyttet såpass mange usikkerheter til tallene. 
Fra 2008 – 2010 ble det gjennomført et utredningsarbeid for å videreutvikle indikatorer for 
måling av effektivitet på oppdrag fra KS. De 10 største kommunene i landet inngikk i 
undersøkelsen. I rapporten konkluderes det med at tallgrunnlaget for måling av kvantitet 
synes å være bedret, men at det fremdeles er knyttet store usikkerheter til måling av kvalitet. 

Men det er ikke det samme som at det ikke skal fokuseres på forbedringer. 
Effektivitetsforbedringer vil skje gjennom en kombinasjon av mange tiltak. Den største 
gevinsten oppnås ved å satse på den største og viktigste innsatsfaktoren, medarbeiderne. 
Alle studier viser at motiverte medarbeidere er effektive medarbeidere både når det gjelder 
kvalitet og kvantitet.
Som det vil gå fram ”Hovedmålområde: Attraktiv arbeidsgiver”, har Molde kommune god og 
jevn satsing på sine medarbeidere gjennom mange tiltak. Utfordringen vil ligge i ha trøkk på 
denne satsingen.
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Flere konkrete tiltak er iverksatt og iverksettes for å redusere sykefraværet, og kommunen 
synes å være inne i en positiv trend. 
Høsten 2011 fikk kommunen tilsagn om å delta i det nasjonale utviklingsprosjektet ”Sammen 
om en bedre kommune”. Den røde tråden i prosjektet vil være innovasjon og Lean –
implementering. Lean kan oversettes med kontinuerlig forbedring skapt av medarbeiderne 
selv. Lean har vist seg der det er innført å gi forbedringer på flere områder i kommunal 
tjenesteproduksjon.

Effektivitetsforbedringer vil ellers kunne bli et resultat av en rekke forskjellige tiltak som 

 God økonomistyring
 Balansert målstyring og bruk av målekort
 Bruk av styringsverktøy
 Oppfølging av mål og resultatkrav. Dokumentasjon
 Bruk av IKT
 Bruk av private til tjenesteyting
 Samarbeide med andre (kommuner)

Molde kommune har eksempelvis gjennom flere år aktivt praktisert fortløpende 
økonomistyring ved bruk av prognoser. Dette har medført at økonomistatus har blitt kjent på 
et tidligst mulig tidspunkt, for iverksetting av nødvendige tiltak.
Riktig bruk og utvikling av IKT vil ellers være det området som totalt sett vil kunne gi de 
største effektivitetsforbedringene. 

Krav til dokumentasjon av måloppnåelse må settes i system.

Utfordringer
Sørge for å ha fokus på effektivitetsforbedringer.
Konkretisere, tydeliggjøre og oppfylle mål.

3. Hovedmålområde: Kommunen som arbeidsgiver

3.1 Hovedmål: Molde kommune skal være en attraktiv 
arbeidsgiver

Generelt

Kommunene står foran en betydelig arbeidskraftutfordring som må løses for å yte gode 
tjenester. Kommunene må kunne tilby attraktive arbeidsplasser og lykkes med å rekruttere 
og beholde fagfolk med relevant kompetanse. Kravene til en attraktiv arbeidsgiverpolitikk 
endres og standardløsningenes tid er forbi. For å lykkes i kampen om arbeidskraften trengs 
det nytenkning og kreativitet. Det er alltid viktig å være en attraktiv arbeidsgiver. På den 
måten beholdes de som er dyktige, og det er enklere å rekruttere nye og riktige 
medarbeidere. Hva som gjør en arbeidsgiver attraktiv vil selvfølgelig variere, avhengig av 
målgruppe.                                  Å ha et omdømme som attraktiv arbeidsgiver vil være en 
absolutt forutsetning for å kunne trekke til seg riktig og kvalifisert arbeidskraft. Kommunene 
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har i manges øyne, ikke minst blant yngre mennesker i jobbsituasjon et noe ”grått” og 
kjedelig omdømme. Om dette i alle henseender stemmer med virkeligheten er en annen sak, 
men uansett må dette tas alvorlig. En kommunal arbeidsplass skal være like spennende som 
en hvilken som helst arbeidsplass. Det viktige er at dette blir markedsført.

Hva som kjennetegner en attraktiv arbeidsgiver er relativt komplekst. Å kunne tilby 
konkurransedyktig lønn og interessante arbeidsoppgaver er en viktig forutsetning. Ut over 
dette viser erfaring at hvor attraktiv en arbeidsgiver er, ofte er tett knyttet opp mot klassiske 
personalpolitiske forhold som ledelse og organisasjonskultur, aktiv personalpolitikk, store 
fagmiljø og muligheter for faglig og personlig utvikling og forståelse for den enkeltes behov
og ønsker.

Virksomheter med tydelige verdier og en sunn kultur der medarbeiderne er stolte av jobben, 
har det morsomt og trives med sine kolleger og arbeidsoppgaver, blir vinnere i kampen om 
dyktige medarbeidere. Dette kjennetegner arbeidsgivere som har forstått at medarbeiderne 
er en ressurs og viser respekt gjennom å satse på dem og sørge for utvikling og trivsel.

Status som attraktiv arbeidsgiver er et resultat av et positivt omdømme. Et positivt omdømme 
skapes av en organisasjon som fungerer. En attraktiv arbeidsgiver er resultat av en motivert 
og effektiv organisasjon som i kommunal sammenheng gir gode tjenester og bidrar positivt til 
samfunnsutviklingen. Den viktigste omdømmebyggingen foregår i møtet mellom de ansatte, 
brukerne av tjenestene og innbyggerne.

Molde kommune

En kommune på Moldes størrelse er en relativt stor og svært mangfoldig bedrift med 
forskjellige typer arbeidsplasser. Skole og pleie- og omsorgsenhetene utgjør samlet godt 
over halvparten av de ansatte. Særlig pleie og omsorgsenhetene har mange deltidsansatte.

Kommunen har gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2006, 2008, 2010 og 2012. 
Spørsmålene er knyttet til trivsel og innhold i jobb, forholdet til kollegaer og ledelse, 
kompetanse, læringsmuligheter, lønn og arbeidstidsordninger og stolthet. Alt i alt ligger 
resultatene på nivå med landsgjennomsnittet. Det er liten endring i resultatene fra 2006 til 
2012. 

Som beskrevet under hovedmål ”Effektiv arbeidsgiver” har kommunen de senere årene lagt 
vekt på personalutvikling. ROSE har fungert som kommunens ledelsesfilosofi de siste 10 
årene og har for å nevne noe, medført at de fleste ansatte har fått tilbud om gjennomføring 
av KS sin satsing på Medarbeiderskap, som har fokus på ledelse- og medarbeiderutvikling. 
Prosjektet ”Medarbeiderskap” ble avviklet i 2007 grunnet innsparing. 

Siden 2006 har alle ansatte blitt invitert til Medarbeiderdager annet hvert år med forskjellige 
tema innen personal- og organisasjonsutvikling. Det satses ellers på omfattende 
lederutvikling på leder og mellomledernivå. Kommunen har de senere årene vært aktiv 
deltaker i flere utviklingsprosjekt initiert av staten, bl.a. i samarbeid med KS og 
organisasjonene med fokus på organisasjonsutvikling og kvalitet på tjenestene. Arbeid med 
å få redusert uønsket deltid ble eksempelvis igangsatt i tilknytning til disse prosjektene. 

I hvilken grad dette har bidratt til å gjøre kommunen attraktiv som arbeidsgiver er selvsagt 
vanskelig å måle. Men uansett vil denne type aktivitet bidra til å sette fokus både på ledelse 
og den enkeltes ansvar for å utvikle organisasjonen i positiv retning. Det vil være en 
utfordring fortløpende å holde riktig fokus på denne formen for organisasjonsutvikling og hvor 
mye ressurser som bør brukes. Herunder vil arbeid med å redusere uønsket deltid være
sentralt. 
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Til syvende og sist vil imidlertid forhold som lønns- og arbeidsforhold, innhold i jobb og 
muligheter for egenutvikling være grunnleggende for attraktiviteten. Arbeid med 
forbedringstiltak har mye med ledelse å gjøre, og det vil føre for langt å gå inn på alle 
utfordringer og tiltak i organisasjonen knyttet til dette.  
Enhetenes mangfold og variasjon er stort og forhold av betydning ved en avdeling trenger 
nødvendigvis ikke være de samme ved en annen enhet.

Enhetene innen Barnehageområdet tas her med som eksempel på utfordringer for å beholde 
og trekke seg riktige og tilstrekkelig antall medarbeidere.

Eksempel barnehage

Utfordringene vil særlig være knyttet til

 Bemanning
 Rekruttering
 Kompetanse

Bemanning
Tidligere beregninger for bemanningsbehovet tok utgangspunkt i grupper med et fast antall 
barn over og under 3 år og en fast størrelse på bemanningen. Tilbud og etterspørsel er nå 
slik at gruppene til enhver tid må tilpasses behovet. Bemanningsbehovet er med det ikke 
fastlagt og statisk, men i stadig endring. Det er store endringer på området både hva gjelder 
lovverk, krav til kvalitet, fleksibilitet i tilbudet, ny finansieringsordning, nyere forskning og 
behov for barnehager. Det kommer stadig sterkere signal knyttet til bemanningsutfordringer. 
Utfordringene vil omfatte

- grunnbemanning
- ansatte i forhold til mathåndtering
- renhold
- vikarsituasjon 

Rekruttering
Tallet på søknader om dispensasjon fra utdanningskravet er stadig økende, og barnehagene 
signaliserer utfordringer med å skaffe et tilstrekkelig antall kompetente medarbeidere.

Utfordringene vil omfatte 
- å rekruttere og beholde førskolelærere
- å rekruttere og beholde andre ansattegrupper
- å rekruttere og beholde vikarer
- behov for særskilte rekrutteringstiltak
- lærlingeordning

Kompetanse
Ny forskning og krav i lovverk medfører at krav til kompetanse for barnehageansatte må 
vurderes for å sikre en barnehagetjeneste med høy kvalitet.
Kunnskapsdepartementets ”Kompetanse i barnehagen. Strategi for kompetanseutvikling i 
barnehagesektoren 2007-2010” er forlenget ut 2011. 

Utfordringene vil omfatte
- kartlegging av kompetanse og -behov
- strategier for videre kompetanseheving
- satsingsområder, mål og tiltak
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I barnehage legges det som følge av disse utfordringene opp til å utarbeide egen planer for 
bemanning, rekruttering og kompetanse. Planene skal bl.a. angi strategier for hvordan riktig 
og tilstrekkelig bemanning skal oppnås. 

Utfordringer
Ha fokus på attraktivitet for å kunne beholde og 
trekke til seg riktige og kvalifiserte medarbeidere

4. Hovedmålområde: Økonomi og organisasjon

4.1 Hovedmål: Molde kommune skal ha økonomisk handlefrihet

4.2 Hovedmål: Molde kommune skal ha en effektiv og veldrevet 
      organisasjon

For enkelthets skyld slås sammen de to hovedmålene under hovedmålområde økonomi og 
organisasjon.

Generelt

De fleste kommuner opplever stram kommuneøkonomi og det må antas at de økonomiske 
rammebetingelsene vil stille strenge krav til effektiv ressursbruk og god økonomistyring i 
kommunene. Kommunene gjør stadig vurderinger av interne muligheter for innsparing og 
effektivisering. Erfaringene tilsier at det finnes muligheter for bedre ressursbruk gjennom 
interkommunalt samarbeid som i dag ikke utnyttes. Det gjelder bl.a. administrative 
støttefunksjoner hvor mange baserer seg på sårbare lokale ordninger og ikke utnytter 
stordriftsfordeler gjennom regionale løsninger. 
I økonomiutfordringen ligger også en utfordring knyttet til utvikling av gode kontrollrutiner og 
systemer for internkontroll i kommunene. Ansvaret for en omfattende tjenesteproduksjon 
stiller store krav til systemer for å måle kvalitet, følge med på ressursbruk, rapportere til 
politikerne og eksterne myndigheter etc. Behovet for kontroll og oppfølgingssystemer må 
antas å være særlig viktig for å sikre en god langsiktig økonomistyring i kommunene.

Samfunnet er i stadig endring med nye utfordringer. Også en tjenesteytende organisasjon 
kan og bør tilpasse seg disse endringene. I hvilken grad dette vil være tjenlig for brukere og 
samfunnet vil være en avveining mellom de regler og forskrifter en tjenesteytende 
organisasjon er underlagt og hvilken fleksibilitet en ønsker eller har evne å legge til grunn.

Slik sett skilles det gjerne mellom en dynamisk eller fleksibel organisasjon og en statisk eller 
byråkratisk organisasjon. Kort sagt vil en dynamisk organisasjon ofte kunne kjennetegnes 
ved flat struktur og at ansvaret for det utførende arbeidet er desentralisert til de som utfører 
det. Arbeidet blir mer meningsfylt som igjen bidrar til økt motivasjon hos den enkelte. En 
byråkratisk organisasjon vil i større grad være regulert av regler og rutiner.
En kombinasjon av flere forhold bør kjennetegne en tjenesteytende organisasjon. Regler og 
rutiner vil være helt nødvendig for å skape forutsigbarhet og rammer for hva brukere kan 
forvente av tjenesten. Utvikling av en dynamisk organisasjon vil være ensbetydende med 
utvikling av organisasjonenes interne liv med dets medarbeidere. 

Molde kommune
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Utfordringen for Molde kommune som de fleste andre kommuner blir å tilpasse 
organisasjonen til løpende utfordringer. Den enkelte må få og ta ansvar for å kunne bidra.
Dette igjen forutsetter kompetanse og informasjon, for å nevne noe. God økonomistyring vil 
være en sentral forutsetning for å kunne utvikle organisasjonen i større grad etter et 
dynamisk prinsipp.

Økende krav fra ressurssterke brukere sett i forhold til relativt knappe ressurser vil ha 
betydning for hvilken kvalitet som vil kunne gis på tjenestene. Å yte god kvalitet på 
tjenestene vil uansett være av det mest sentrale i all tjenesteyting. Molde kommune vil derfor 
vektlegge å gi god kvalitet på tjenestene og oppfølging av kvalitet.

Å ha fokus på å utvikle Molde kommune som en stadig mer dynamisk organisasjon vil ha 
betydning for å takle utfordringsområder, eksempelvis knyttet til:

 Samarbeid med andre kommuner
 Tilpasning til Samhandlingsreformen
 Innføring og gjennomføring av Lean 
 Sterkere fokus på kvalitet på tjenestene
 Generelt fange opp behov for endringer og gjøre tilpasninger
 Bruk av private

Utfordringer
Utvikle Molde kommune mot en dynamisk organisasjon samtidig 
som regler og forskrifter etterleves til beste for bruker.
Gi god kvalitet på tjenestene.
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Arealstrategi

Arealstrategi

Innledning

Kommunens ansvar og myndighet etter plan- og bygningsloven er å forvalte natur- og 
arealressurser på en bærekraftig måte, til det beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 
generasjoner.
Dette skal skje ved at kommunen gjennom planlegging/arealplaner

o setter mål for den fysiske og miljømessige utviklingen innenfor kommunens grenser, 
og i lys av et regionalt perspektiv

o sikrer jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og 
kulturmiljøer

o legger til rette for verdiskapning og næringsutvikling
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o legger til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode 
oppvekst- og levekår (barn- og unges interesser og folkehelseperspektiv)

o tar klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning og transport
o fremmer samfunnssikkerhet

Arealplaner på ulike nivåer er ett av de mest sentrale virkemidlene for både pålagt og villet 
styring av utviklingen bruken av natur- og arealresursene innenfor kommunens grenser. 
Dette er primære styringsdokumenter for en definert byutvikling, som vil ha direkte 
innvirkning på både de samfunnsmessige endringene og bo- og arbeidsbetingelsene for den 
enkelte innbygger.
En strategi for den kommunale arealplanberedskapen må derfor sees i sammenheng med og 
være et resultat av de strategiske utviklingsgrep som ellers velges i kommuneplanens 
samfunnsdel.

Dette dokumentet er derfor en del av og må leses i sammenheng med utarbeidet 
utfordringsnotat og strategidokument. Mens kommuneplanen har et tidsperspektiv på 10-12 
år, må en i strategien for forvaltningen av arealer og naturresurser ha et vesentlig lenger 
tidsperspektiv, gjerne 20-30 år.
Når en i denne arealplanstrategien ikke peker på konkrete valg av geografiske 
utviklingsretninger, er dette fordi en mener dette hører hjemme i den videre planprosessen.

Status arealplaner

Gjeldende kommune-/kommunedelplaner:

Plan: Vedtatt
Kommuneplanens arealdel 2009-2020
(for kommunen utenom byområdet)

2010

Kommunedelplan for Molde by 2000-2010 2000
Kommunedelplan for Molde sentrum 1997-2007 1997
Kommunedelplan for Moldemarka 1999-2010 1999
Kommunedelplan for Eikrem med nye Molde sykehus. 2007
Kommunedelplan for Bolsøya 1996-2005 1997 Under revisjon

Noen større planoppgaver som er under arbeid:

o Hovedplan for gående og syklende
o Interkommunalt plansamarbeid for hele fjordsystemet (Nesset, Rauma, Vestnes, 

Misund og Molde)
o Rullering av kommunedelplan for Bolsøya og Fårøya
o Kommunedelplan for Langfjordtunellen

Utfordringer for byutvikling og arealbruk

Boligbygging:
Gjeldende kommunedelplan for Molde by prioriterer at framtidig boligutvikling skal skje 
gjennom fortetting av bynære områder og høy utnyttelse av nye utbyggingsområder.
Boligbyggingen har på mange måter skjedd etter disse rammene, men mye tyder på at det 
skjer i for liten grad. I tillegg er det en oppfatning av at variasjonen i boligtilbudet er for 
snevert.

Kommunen har i lengre tid hatt få/ingen boligtomter å tilby inn til Årølia vest ble åpnet. 
Tomtene ble solgt langt hurtigere enn forventet. Neste etappe er påbegynt opparbeidet, og 
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kommunen har ervervet og satt i gang regulering for den tredje. Da er det bare ett område 
igjen av de utbyggingsområdene som er avsatt i kommunedelplanen i nærheten av byen.

Kommuneplanens målsetning om vesentlig fortetting har ikke skjedd i stor grad. Det viser 
seg også å være svært utfordrende å ”styre” fortettingen på en god måte. Gjennom revisjon 
av kommunedelplan for Molde by har en mulighet til å oppdatere og fastlegge rammer for 
framtidig fortetning og fornying innenfor eksisterende bebygde områder.

Utfordring: 
Hvordan og hvor skal den videre byutviklingen skje, både innenfor nåværende bebygde 
områder og ved lokalisering av nye. Dette må vurderes i et perspektiv der en også vurdere 
lokalisering av tjenester, infrastruktur og andre tilbud som har betydning for bokvaliteter og 
bolyst. Dette kan bety prioritering av ”bydelssentra”.
På hvilken måte skal kommunen følge opp boligsosial handlingsplan for blant annet å legge 
føringer for hvilke boligtyper som skal etableres.
Endringer demografi er også en viktig forutsetning i dette bildet.
Med en eventuell folketallsøkning på 5000 de nærmeste årene, og 2,5 personer pr. boenhet 
betyr det 2000 nye boliger. For å illustrere hva dette betyr, kan det sammenlignes med at en i 
disposisjonsplanen for Årølia forventet plass for ca 900 boenheter fordelt på ca 920 daa 
utbyggingsareal.
Selv om det kan forventes at en vesentlig andel nye boliger etableres innenfor 
sentrumsområdet, og at en større andel nye boenheter i dag blir bygd som konsentrert 
bebyggelse, illustrerer sammenligningen at det er store arealer som må klargjøres for å møte 
behovet.

Strategi:
o Tilstrekkelig ressurs (kompetanse og kapasitet) til nødvendig 

kommuneplanarbeid.
o Rullere kommunedelplan Molde by.
o Gjennom rulleringen av kommunedelplan for Molde by fastsette områder og 

forutsetninger for fortetting.

Næringsarealer:
Tradisjonelt har næringsarealer vært regulert til industriformål. Innenfor en del av disse 
områdene skjer det en transformasjon ved at næringsaktiviteten endrer seg til å bli mer 
”kontorbasert”. Dette gjelder særlig i de mest sentrumsnære områdene.
Det store området hvor kommunen over tid har lagt til rette for næringsetablering, er i 
Årødalen. Det er nylig opparbeidet en større utviding i Gammelseterlia, og de siste arealene i 
gjeldende kommunedelplan er nå under regulering.
Andre steder i kommunen har en fortsatt betydelige næringsarealer, for eksempel på 
Skjevikåsen og Skåla. Pr. dato har disse vært mindre etterspurt.

Utfordring: 
Få en forståelse av hvilke type næringer det er mest relevant å planlegge for, og hvilke 
preferanser foretrekker disse.
Kan næringsarealer som i dag synes å være mindre attraktive gjøres mer etterspurt, og i så 
fall hvordan. Dette er et viktig spørsmål da tilgjengelige arealer i Årødalen etter hvert er 
svært avgrenset, og det må legges en strategi for hvor framtidig næringsetablering skal skje.
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Næringsområder er avhengig av god infrastruktur, og dette har vesentlig betydning for 
lokalisering, men kan også være en begrensende faktor.

Strategi:
o Tilstrekkelig ressurs (kompetanse og kapasitet) til nødvendig 

kommuneplanarbeid.
o Rullere kommunedelplan Molde by.
o Gjennom rulleringen av kommunedelplan for Molde by også ta stilling til 

hvordan forholde seg til transformasjon i næringsområder.
Vurdere aktuelt behov for næringsarealer i et regionalt perspektiv.

o Sammen med aktuelle samarbeidspartnere (Molde næringsforum og andre) 
utarbeide tiltaksplan for hvordan gjøre eksisterende og mindre etterspurte 
næringsarealer etterspurt.

Landbruk:
Landbruksnæringen har vært en ikke ubetydelig næring i Molde kommune, og det er en 
næring som forvalter store arealer. Disse arealene er etter jordloven gitt et varig vern.
I dag er det en utvikling i næringen som viser en betydelig nedgang i aktive bruk, mindre 
areal i produksjon og færre aktører.
Samtidig er mange steder et økt ytre press på landbruksarealer fra utbyggingsinteresser. 

Den framtidige forvaltningen av landbruksarealene vil ha stor betydning for næringen, men 
også for miljøet og landskapet i kommunen gjennom endringer i kulturlandskapet. 

I tillegg til lovgivningen om jordvern har kommunen en egen landbruksplan utarbeidet i 2001. 

Utfordringer:
Finne fram til en arealbruksstrategi der en også balanserer hensynet til opprettholdelsen av 
en livskraftig næring og sikrer jordressursene for en framtidig utnytting, med behovet for 
arealer til annen bruk som en følge av endringer og behov i andre deler av byutviklingen. 
Konflikt mellom jordvern og andre nasjonale interesser som samordnet transportplanlegging, 
framtidig bruk av de sentrumsnære arealene til utbygging, og utbyggingsarealers behov for 
rekreasjons- og friområder.
Hvordan kan kommunens strategi for arealbruk være et positivt virkemiddel for å fremme en 
levedyktig næring i vår kommune?

Strategi:
o Rullere landbruksplan, for å avklare prioriteringene mellom jordvern og annen 

arealbruk.
o Gjennom plan differensiere forvaltningen av landbruksarealene gjennom 

prioriterte områder.

Samferdsel/Bypakken:
Molde kommune ligger sentralt i fylket og berøres av flere store nye vegprosjekter: 
Langfjordkryssningen, Møreaksen, ny veg Hjelset-Lønset m.fl.. I tillegg er det vedtatt at det 
skal arbeides med en bypakke for å løse de framtidige veg- og trafikkutfordringene i Molde 
by. Dette er alle store prosesser som setter store krav til framdrift og kapasitet.
For både byen i seg selv og som et regionsenter for et større omland, er det av største 
betydning at veg- og trafikkstruktur blir tilpasset byen og den muligheter til utvikling.
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Utfordring: 
Å bidra til at planleggingen tar tilstrekkelig hensyn til byens behov for trafikkavvikling og 
tilgjengelighet, og mulighet til en god utvikling og rasjonell utnyttelse av knappe 
arealresurser.

Strategi:
o Avsette tilstrekkelig resurs til å ivareta og koordinere byens interesser.

Klimaendring:
Klimaendringer med mer nedbør og dermed større avrenning med tilhørende utfordringer for 
både eksisterende og nye utbyggingsområder, vil kreve en samordnet prosess på tvers av 
kommuneorganisasjonen. Vi ser at dette har betydning for både videre utbygging innenfor 
eksisterende områder og for lokalisering og planlegging av nye.
Temaet i seg selv representerer utfordringen.

Strategi:
o Sikre nødvendig kompetanse.
o Utvikle og koordinere kommunens organisasjon til ha et felles fokus på 

utfordringen, og innarbeide dette ved planlegging og forvaltning av 
arealressurser og teknisk infrastruktur.

o ROS analyse for hvordan kommunens arealer vil påvirkes av klimaendringene, 
og tilhørende retningslinjer for hvordan dette skal innarbeides i enkeltsaker og 
arealplanlegging.

Hytteområder:
Molde kommune har tidligere ikke hatt spesielt fokus på tilrettelegging for fritidsboliger. I 
kommuneplanens arealdel 2009-2020 er dette endret. På Sekken er det lagt ut større 
områder for spredt fritidsbebyggelse. I tillegg er det utarbeidet et temakart, hvor det er 
antydet områder ( svært omtrentlig ) hvor det kan ligge til rette for utvikling av hytteområder. 
Denne delen av kommuneplanen er ikke juridisk avklarende, og det er behov for en mer 
avklarende plan på dette området.

Utfordring: 
Kommunen må tydeliggjøre forutsetningene for etablering av områder for fritidsboliger, og 
hvor disse skal ligge.

Strategi:
o Gjennom et tematisk kommuneplanarbeid videreutvikle de signaler som er gitt i 

kommuneplanen, og avgrense aktuelle områder for utbygging.

Kulturminnevern:
Vern og forvaltning av både automatisk fredete kulturminner og kulturminner fra nyere tid er 
et tema som berører arealbruken på ulike måter. I noen arealplaner er enkelte områder 
markert som bevaringsverdige uten at det er fulgt opp med mer detaljerte planer eller 
bestemmelser.
Kommunen har heller ikke en samlet plan for kulturminner av ulik slag.

Utfordring: 
Gjennom planverket ha en samlet oversikt og vurdering av kjente kulturminner, som et 
forutsigbart grunnlag for arealplanleggingen.

Strategi:
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På kommuneplannivå innarbeide en overordnet plan for oversikt og prioritering av 
kulturminner som skal ivaretas. Automatisk fredete kulturminner kommer i tillegg. –
Dette kan skje gjennom en egen temadel til kommuneplanens arealdel, eller som en 
egen delplan.

Utmark, friluftsområder og friområder.
De ikke bebygde arealene i kommunen representerer store verdier både i seg selv og som 
rekreasjons- og opplevelsesområder for befolkningen. De naturgitte forholdene er også en 
kjent og viktig merkevare for kommunen, både innad og utad. Vesentlige arealer er sikret 
gjennom kjøp eller avtaler.
Slike areaer er likevel under press, dette gjelder både nærområder og større natur- og 
landskapsområder, som for eksempel Moldemarka og strandsonen.

Utfordringer:
Gjennom byplanleggingen og i søken etter nye utbyggingsarealer, avveie behovet for slike 
mot det å opprettholde og sikre kvaliteten på naturområdene.

Strategi:
Gjennom kommuneplanarbeid oppdaterte grensegangen mellom ulike arealbehov og 
behovet for natur- og landskapsområder.
Fastsette hvilke krav og forutsetninger som må legges til grunn når slike 
arealbrukskonflikter oppstår.
Fastsette normer for friområder og uteareal knytte til boligutvikling og bokvalitet.
Utvikle en differensiert strandsoneforvaltning i tråd med statlige retningslinjer.
Avklare kommunens rolle og politikk i forhold til eierskap og drift.

Dette dokumentet gir ikke en total oversikt over alle utfordringer og behov innenfor 
arealplanleggingen. Men den viser at kommunen er i en situasjon der det er av største 
betydning å få lagt premissene for den videre utviklingen.
Dette er krevende prosesser. 
Ved plan- og utviklingsavdelingen er en av den klare oppfatning at det er nødvendig med 
omfattende planprosesser i kommuneplansystemet. Det er viktig for kommunen at dette skjer 

i egen regi for at 
både ansvaret, 
kompetansen og 
eierforholdet blir 
beholdt i 
kommuneorganisasj
onen.

Hovedstrategien blir å ha et kontinuerlig kommuneplanarbeid, og ha 
nødvendig ressurs for å sikre framdriften i dette.
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Hovedmål og strategier
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