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Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 20.06.2013  

Vedtak 

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11 -15 
”Kommuneplanens samfunnsdel Molde kommune 2013 – 2022”, plandokument datert mai 
2013. Dokumentet erstatter tidligere ”Kommuneplan 2002 – 2010”. 

Behandling 

Kåre Ellingsgård (AP) fremmet følgende forslag: 
 
Molde kommunes visjon skal være: 
 
Molde – Rosenes by 
 
Votering: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Kåre Ellingsgårds (AP) fremsatte forslag falt med 9 mot 38 stemmer. 

 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 11.06.2013  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11 -15 
”Kommuneplanens samfunnsdel Molde kommune 2013 – 2022”, plandokument datert mai 
2013. Dokumentet erstatter tidligere ”Kommuneplan 2002 – 2010”. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 



Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 04.06.2013  

Innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11 -15 
”Kommuneplanens samfunnsdel Molde kommune 2013 – 2022”, plandokument datert mai 
2013. Dokumentet erstatter tidligere ”Kommuneplan 2002 – 2010”. 

Behandling 

Saksprotokoll fra Eldrerådets møte 03.06.2013 ble utdelt representantene. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11 -15 
”Kommuneplanens samfunnsdel Molde kommune 2013 – 2022”, plandokument datert mai 
2013. Dokumentet erstatter tidligere ”Kommuneplan 2002 – 2010”. 
 
 

 

Saksopplysninger 

 
Molde kommune skal revidere kommuneplanens samfunnsdel. Planen skal vise hvilken veg 
Molde skal gå fram mot 2022. Tidligere kommuneplan har vært gjeldende for perioden 2002 
2010. 
Kommuneplanens samfunnsdel (tidligere ”Kommuneplanens langsiktige del”) er det høyeste 
plannivået i kommunen og er forankret i plan- og bygningslovens § 11-1 Kommuneplan og 
§ 11.2 Kommuneplanens samfunnsdel. 
Innholdet i samfunnsdelen skal være retningsgivende både for kommunens budsjett, 4 årige 
handlingsprogram (økonomiplanen) og kommuneplanens arealdel. 
Kommuneplanen skal bidra til at kommunens virksomhet samordnes og rettes mot de samme 
målene. Kommuneplanen vil også være retningsgivende for hvordan kommunesamfunnet som 
helhet kan bidra til å utvikle kommunen i riktig retning. 
Samfunnsdelen skal peke mot prioriterte samfunnsområder og det skal gis føringer som 
gjenspeiler kommunens og kommunesamfunnets viktigste arbeidsområder for å kunne nå en 
ønsket samfunnsutvikling. 
 
ROS – analyser og arbeid med beredskap skal være en naturlig del av de daglige oppgavene. 
 
Ut fra kommunens visjon og samfunnsutvikling bør det utvikles satsingsområder eller 
hovedmålområder. Hovedmål utledes fra hovedmålområdene som i neste nivå brytes ned til 
strategier. Hovedmål og strategier er ment å være målbare i politisk forstand, m.a.o. at politisk 
skjønn skal avgjøre om strategiene er nådd. 
Strategiene vil ha til hensikt å avlede behov for konkrete mål og tiltak i kommunens avdelinger, 
enheter og foretak. Dette vil være tiltak som skal være målbare i teknisk forstand og som 
konkret bør kunne dokumenteres. 
 
 
I kommuneplanen er følgende satsingsområder eller hovedmålområder lagt til grunn: 

 Kommunen som Samfunnsutvikler 



 Tjenesteleverandør 

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

 
Selve dokumentet ”Kommuneplanens samfunnsdel Molde kommune 2013 – 2012”, som skal 
utgjøre kommunens styringsverktøy gjennom hovedmålene og strategiene er søkt utført så 
kortfattet og nøkternt som mulig.  

 
Utfordringsdokument 
Som grunnlag for forslag til kommuneplanens samfunnsdel er det utarbeidet et 
utfordringsdokument datert januar 2013. I dokumentet er det lagt opp til å synliggjøre de 
viktigste utviklingstrekkene og utfordringene som Molde kommune og kommunesamfunnet vil 
kunne stå ovenfor de neste10 årene. Utfordringsdokumentet utgjør hovedgrunnlaget for 
samfunnsdelen.  
Dokumentet bør gjennomgås og ajourføres jevnlig i takt med endringer i utfordringsbildet og 
ellers endringer i faktagrunnlaget. Utfordringsdokumentet vedlegges kommuneplanen. 
 

I kommuneplanprosessen er bl.a. følgende gjennomført: 
 Arbeidet med revisjon av kommuneplanen startet vinteren 2010 med dialogmøter 

mellom kommunestyret og Molde kommune sin administrasjon. 

 God medvirkning har ligget som en viktig premiss i planprosessen. 
 Folkemøter ble avholdt høsten 2011, henholdsvis for Skåla og Bolsøya, Hjelset - 

og Kleiveområdet og Molde sentrum. Oppsummering fra folkemøtene er gjengitt 
i utfordringsdokumentet. 

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

 Utfordringsdokument, datert januar 2013 er utarbeid og utgjør hovedgrunnlaget for 
utarbeiding av kommuneplanen.  

 egi ble sendt på høring høsten 
2012. 

 Prosessen omkring planstrategien er gått parallelt med kommuneplanens 
samfunnsdel og i samsvar med plan- og bygningslovens § 10.1. 

 Kommunestyret la ut kommuneplanen på høring i perioden 01.04. 2013 – 13.05. 
2013. Innspillene i forbindelse med høringen ligger ved saksframlegget og det er 
utarbeidet eget notat som beskriver forslag til hvordan innspillene er behandlet. 
Endringer i plandokumentet i forhold til det som ble sendt på høring er vist med rødt. 
Det er til orientering ikke gjort endringer på side 9 og 10 hvor hovedmål fra før er vist 
med rødt. 

 
 

Visjon 
Kommunens visjon ”Molde – stikker seg ut” ble drøftet i dialogmøtene mellom kommunestyret 
og kommunens organisasjon vinteren 2010. Tilbakemeldingene fra komiteene var forskjellige. 
Noen av komiteene mente at visjonen bør videreføres da den både er spenstig og kreativ og 
det er lov å våge. Andre komiteer mente at visjonen bør endres ut fra at den er for spesiell og 
ikke utadvendt og raus for å nevne noen av argumentene. De fleste av komiteene mente ellers 
at visjonen er lite kjent blant folk flest og at få har et forhold til den.  
I etterkant av dialogmøtene har visjonen vært drøftet i komite 1 (formannskapet), uten at saken 
er tatt opp til realitetsbehandling. Formannskapet har heller ikke gitt signal om at det ønskes en 
ytterligere prosess omkring eventuelt å komme fram til ny visjon for Molde. Rådmannen vil tilrå 
at nåværende visjon videreføres. Det er ikke endringer i Molde sin utvikling som bør gi signal 
om at visjonen bør endres. 
 

Økonomiske konsekvenser 



 
Kommuneplanens samfunnsdel skal ha en kortsiktig del, som skal utgjøre et samlet 
handlingsprogram for de nærmeste årene. 
Strategiene i kommuneplanen vil danne grunnlaget for handlingsprogrammet som utgjøres av 
økonomiplanen og budsjettet. 
De økonomiske konsekvensene vil bli synliggjort ved behandlingen av handlingsprogrammet. 
 
 
 
 
Arne Sverre Dahl 
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