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Kjære Rauma-innbygger 
Vi er kommet til 2019 og Rauma har vært gjennom en hektisk og 
spennende periode siden samfunnsplanen ble vedtatt i 2013. Mye 
av det vi i felleskap bestemte oss for er gjennomført og noe må vi 
fortsatt jobbe med. I 2017 ble det vedtatt at vi skulle se på plana på 
nytt og oppdatere den etter dagens situasjon. En liten oppussing 
kan vi kalle det. Samfunnet er i endring og vi må holde planene 
oppdaterte og rele vante. Erfaringen fra forrige periode viser at en 
god samfunnsplan er et veldig godt verktøy og veileder for å drive 
samfunns utvikling – og det har vi i stor grad lykkes med. 

Det som er både utfordrende og spennende er at vi må fortsette  
å tenke utvikling i alt vi gjør. Vi har gjort mye riktig, men vi har også 
våre utfordringer. Skal vi lykkes som lokalsamfunn og kommune er 
det viktig at vi samarbeider og drar i samme retning. Det er litt av 
bakgrunnen for at en revisjon av samfunnsplanen ble bestilt. En del 
av innbyggerne våre opplever at vi ikke drar i samme retning og det 
må vi ta på alvor. Det er ikke sikkert vi vil være enige i alt, men om 
alle parter er sam arbeidsvillige så er jeg sikker på at vi kommer 
frem til gode løsninger i felleskap. 

Vi skal fortsette å ha ambisiøse mål for den kommende perioden.  
I mot setning til i den forrige samfunnsplanen så legges det ikke 
like store summer i potten. Nå handler det om å i større grad 
 tenke samarbeid. Organisere oss og stokke kortene våre riktig for 
å kunne dra nytte av alle de nødvendige investeringene som er 
gjort. Samarbeid er nøkkelen, og jeg håper du vil være med å tenke 
kreativt om hvordan vi skal utvikle oss og trøkke til for Rauma som 
lokalsamfunn – som helhet. 

Lars Olav Hustad 
Ordfører i Rauma kommune
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Status og utfordringer 
Status 
• Mellomstor kommune med 7 500 innbyggere og svak  

befolkningsvekst. 

• Har god arbeidsplassdekning. 90,6 % av kommunens  
sysselsatte har arbeidsplass i Rauma. 

• Har hatt en reduksjon i antall arbeidsplasser siden 2013. 

• Har relativt liten utpendling til Molde pga. reisetid. Økt  
utpendling til Vestnes og Sunnmøre pga. Tresfjordbrua. 

• Har et godt tjenestetilbud. 

• Anstrengt kommuneøkonomi og lave fondsreserver. 

• Stor kommune i areal, og er definert som eget bo-  
og arbeidsmarked. 

• Fantastiske omgivelser – som gir mange muligheter 

• Nytt og oppgradert sentrum og i ferd med å etablere  
Åndalsnes som Norges tindehovedstad. 

• Tilgjengelige tomter i alle deler av kommunen. 

• Godt profilert og forankret visjon: Verdens beste kommune  
for naturglade mennesker! 

Utfordringer 
• Ta større del av befolkningsveksten i landet. 

• Ferjefri forbindelse mot Molde. 

• Utnytte mulighetene og potensialet til investeringsgrepene  
som er gjort.

• Økt verdiskaping og samarbeid knytta til naturbasert reiseliv. 

• Utvikle Åndalsnes som kommunikasjonsknutepunkt  
i Møre og Romsdal, både på vei og bane. 

• Videreutvikle næringslivet gjennom samarbeid, knoppskyting  
og nyetableringer. 

• Videreutvikle Åndalsnes som attraktiv småby  
og Norges tindehovedstad. 

• Tilrettelegge for økt og allsidig boligbygging. 

• Tilrettelegge for utvikling i bygdene. 

• Videreutvikling av kommunale tjenestetilbud. 
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Visjon 
Verdens beste kommune for naturglade mennesker! 
• Kommunens visjon er hele Raumasamfunnets visjon. 

• Visjonen ble for første gang vedtatt i kommuneplanen 2006. 

• Visjonen skal ha god forankring lokalt og er godt profilert eksternt. 

• Visjonen skal være inkluderende for alle som bor eller besøker 
Rauma. 

• Visjonen setter ingen krav til bestemt adferd og holdninger fra  
enkeltmennesker – bare at vi setter pris på omgivelsene våre. 

• FNs bærekraftsmål skal være styrende for kommunens arbeid. 

Verdier 
SER: Samarbeidsvillig, Ekte, Raus. 

Verdiene sier at vi ser hverandre og er samarbeidsvillige,  
ekte og rause. 

Tre mål – fem strategier 
200 innbyggere. 200 arbeidsplasser. 200 boliger. 

200 innbyggere
• SSBS framskrivninger tilsier 230 færre innbyggere i 2030. 

• Målet er å motvirke disse spådommene og få positiv både innen-
lands og utenlandsk innflytting, og etter hvert fødselsoverskudd. 

• Rauma har 95 kvinner per 100 menn.

200 arbeidsplasser 
• Målet er å skape en god vekst i antall arbeidsplasser  

– noe som er helt nødvendig for å ha befolkningsvekst. 

• 150 av disse arbeidsplassene bør komme fra vekst i eget  
næringsliv – 50 fra økt utpendling. 

• Viktigste tiltak for økt pendling er ferjefri Langfjordsforbindelse.

200 boliger 
• Godt og allsidig tilbud av boliger og boligtomter er viktig  

for befolkningsvekst. 

• Kommunen skal ha byggeklare tomter i Måndalen, Åndalsnes,  
Isfjorden og Åfarnes, til enhver tid. 

• Kommunen vil samarbeide med private aktører som vil legge  
ut tomter i andre bygdelag. 

• Rauma kommune skal sørge for at det er tilstrekkelig med 
omsorgs boliger, utleieboliger, førstehjemsboliger og boliger  
for vanskeligstilte. 

• Rauma retter seg spesielt mot småbarnsfamilier og par  
i etablerings fasen ved å tilby attraktive tomter og boliger  
i alle deler av kommunen. 

Foto: Tone M
olnes
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Tilflytting og attraktivitet
Utfordringene og mulighetene 

• Befolkningsvekst og arbeidskraft til næringsliv og kommune  
kan bare sikres gjennom økt tilflytting og innvandring. 

• Rauma har svak vekst i folketallet og fødselsunderskudd – til  
tross for positiv innenlandsk netto flytting og sterk utenlandsk 
innvandring. 

• Både for tilbakeflyttere, norske og utenlandske innvandrere må  
Rauma framstå som attraktivt, med gode jobb- og boligtilbud  
– vennlig og imøtekommende. 

• Rauma må tilby et bedre og mer variert fritidstilbud til barn og unge. 

• De ulike delene av Rauma kommune bør i større grad spille  
på hver andres kvaliteter for å fremstå som en sterk og attraktiv  
enhet med et variert tilbud til potensielle innflyttere. 

• Rauma har en sterk merkevare og en godt forankret visjon som  
bør utnyttes videre. 

Rauma kommune vedtar: 
1. Rauma kommune ønsker å fremstå som vennlig og attraktiv for  

alle innflyttere.

2. Rauma kommune skal bidra til å synliggjøre og tydeliggjøre  
mulig hetene i Rauma for leie, kjøp og salg av kommunal og privat 
eiendom og tomter, samt jobbe aktivt for tilgjengeliggjøring av 
eiendommer som ikke er i bruk. 

3. Rauma kommune skal sammen med målgruppa utvikle et  
bredere tilbud til barn og unge, med spesielt fokus på alders-
gruppene 14 – 20 og 20 – 30 år. 

4. Rauma kommune vil i samarbeid med innbyggerne og lokale lag 
og foreninger videreutvikle frivilligplanen, for å utvikle langsiktige 
mål, lage handlingsplan for aktiviteten og avklare forventninger  
til hverandres roller. 

5. Rauma kommune utvikler en strategi og handlingsplan for  
att raktivitet / tilflytting i samarbeid med næringslivet, med fokus  
på kreativ markedsføring, rekruttering, tilflyttertilbud og vekst.  
Visjon er retningsgiver. 

6. Rauma kommune vil jobbe aktivt for å opprettholde og videre-
utvikle tilbudet ved Rauma videregående skole. 

Samferdsel og regionale ambisjoner 
Utfordringene og mulighetene 

• På grunn av samferdselsløsningene er Rauma kommune sitt  
eget bo- og arbeidsmarked. 

• En hovedstrategi for å sikre vekst er å bli en del av et større og  
ekspansivt bo- og arbeidsmarked. 

• Rauma har best forutsetninger for å knytte seg til den øvrige  
Romsdals regionen, gjennom en ferjefri Langfjord. 

• Tresfjordbrua har ført til at Ålesundsregionen er et mer aktuelt  
arbeidsmarked for Rauma.

• Rauma har valgt å fortsette som egen kommune.

Rauma kommunestyre vedtar: 
1. Rauma kommune bør bli en mer integrert del av Romsdals regionen. 

2. Det viktigste enkelttiltaket for å nå et større bo- og arbeidsmarked,  
er ferjefri forbindelse over Langfjorden – så snart som mulig.

3. I forbindelse med dette skal det jobbes mot en utbedring av hele  
Fv64 i Rauma kommune. 

4. Rauma jobber mot sentrale aktører for at Fv64 skal oppgraderes  
til å bli riksveg Åndalsnes – Kristiansund, via Atlanterhavsveien. 

5. Rauma kommune vil samarbeide med andre kommuner  
i Romsdals regionen på områder hvor samarbeid vil styrke  
kvaliteten på kom munens tjenestetilbud. Regionale oppgaver  
kan også lokaliseres til Rauma. 

6. Rauma kommune gjennomfører kartlegging av trafikkfarlige  
strekninger med sikte på utbedring av farlige punkt og strekninger.

7. Rauma vil arbeide for at hurtigbåten Vestnes – Molde videreføres. 

8. Rauma kommune jobber mot sentrale aktører for bedring av  
kollektiv tilbudet, spesielt i retning Ålesund.

9. Rauma kommune jobber mot sentrale aktører for en god E136  
mellom Dombås – Ålesund.

10. Rauma kommune jobber mot sentrale aktører for at fylkets  
eneste togforbindelse opprettholdes og utvikles for transport  
av gods og person til / fra Østlandet / Oslo / Trondheim.
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Næringsliv og arbeidsplasser 
Utfordringene og mulighetene 
• En av hovedgrunnene til å bo en plass er tilgang  

til relevant arbeid. 

• Framover står kampen om å være attraktiv nok for den  
kompetente arbeidskrafta.

• Rauma har et sterkt og variert næringsliv, men veksten  
er svak. Inno vasjon, omstilling, knoppskyting og nyetableringer  
blir viktig framover. 

• Næringsliv og kommune har etablert et godt samarbeid,  
og dette bør styrkes ytterligere i den kommende perioden. 

• Sysselsettinga og verdiskapinga i reiselivet er relativt liten,  
men potensialet er stort. 

• Reiseliv og handel er avhengige av hverandre. Reiselivet gir  
flere kunder og handel-servicenæringen gir flere attraksjoner. 

Rauma kommune vedtar: 

1. Rauma kommune skal aktivt være en tilrettelegger for utvikling  
i nærings livet, og generere et bredt og variert arbeids  marked  
i hele kommunen. 

2. Rauma kommune ønsker å videreutvikle det gode og strategiske 
sam arbeidet med det samla næringslivet – med for eksempel 
 Nordveggen AS i en koordinerende rolle. 

3. Rauma kommune bidrar til at Innovasjonssenteret blir et effektivt 
nav for innovasjon og utvikling for kommune / næringsliv og at  
innovasjon blir et begrep som knyttes til Rauma. 

4. Rauma kommune skal jobbe aktivt for at interkommunale  
og statlige stillinger kan plasseres i Rauma. 

5. Rauma kommune og næringslivet skal i større grad legge  
til rette for småbedrifter, gjennom gode nettverk og bistand  
i oppstartsfasen og videreutviklingsprosesser. 

6. Rauma kommune vil arbeide for å samordne aktuelle reiselivs-
aktører og arbeide for at Rauma, Åndalsnes og Romsdal skal 
videreutvikles til en sterk og tydelig reiselivsdestinasjon – basert 
på natur- og kulturbaserte opplevelser, gode servicetilbud, godt 
vertskap og kvalitet i alle ledd. 

7. Rauma kommune arbeider for å videreutvikle Åndalsnes som 
Norges tindehovedstad til et aktivt og levende sentrum som vil 
være utgangspunktet for de natur- og kulturbaserte opplevelsene 
i hele kommunen. Videreutvikling av stasjonsområdet vil være et 
ledd i dette arbeidet.

8. Åndalsnes er et knutepunkt, og Raumabanen bør ha en sentral 
rolle i Rauma kommunes reiselivssatsing. Overnattings kapasiteten 
i Rauma bør økes i takt med besøkstallene og det bør jobbes mot  
å ha kapasitet til å ta imot større grupper, f.eks. konferanser. 

9. Rauma kommune må også vurdere den politiske og administrative  
organisering som bidrar til at planeier lykkes med sine mål og 
handlingsstrategier. 

Foto: Tone M
olnes, Innovasjonsfestivalen 2018
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Lokal samfunnsutvikling  
og lokaldemokrati 
Utfordringene og mulighetene 

• Rauma kommune har den siste perioden gjort store investeringer  
i samfunnsutvikling i Rauma, og i stor grad oppfylt målene som  
ble lagt i forrige samfunnsplan. 

• Investeringene kommunen har gjort legger et godt grunnlag  
for videre vekst. Mye av den videre utviklingen må skje gjennom  
private initiativ - med kommunen som tilrettelegger og 
samarbeids  partner. 

• De kommende åra handler mye om å organisere aktiviteter  
riktig, sam arbeide godt og dra nytte av de investeringstiltakene 
som er gjort. 

• Tilrettelegging for vekst og utvikling i hele kommunen er viktig  
for å nå kommunens overordna mål. 

• Innbyggerundersøkelsen viser at det er utfordringer knytta  
til påvirknings kraft og tillit til det politiske miljøet i deler  
av kommunen. 

• Lokaldemokratiet i Norge bygger på et representativt folke-
demokrati som forutsetter aktiv og bred oppslutning om  
partier og nominasjon. 

• Aktiv deltagelse av ulike samfunnsgrupper, kjønn og alder  
i kommune partiene vil være grunnmuren i et velfungerende  
lokal demokrati. 

Rauma kommune vedtar: 

1. Rauma kommune har som mål å sikre forutsigbare tjenester  
til sine innbyggere. I kommunedelsentrene Åfarnes, Isfjorden og 
Måndalen skal Rauma kommune sørge for tilgjengelige utbygg-
ingsklare bolig tomter, barnehage, skole og omsorgsboliger. 

2. Skole og barnehagestrukturen skal ligge fast i perioden,  
så sant dette kan skje med en god kvalitet og en bærekraftig  
samla ressursbruk.

3. Alle innbyggere i Rauma kommune skal ha tilgang til høy-
hastighets bredbånd. 

4. Rauma kommunale kraftfond skal være et virkemiddel for  
å fremme en positiv samfunnsutvikling i hele kommunen. Det skal 
bistå ved ny etableringer og utvikling av eksisterende virksomheter 
og være med å styrke Rauma som bo- og arbeidsmarkedsregion. 

5. I bygder der kommunen selv ikke har boligtomter, vil kommunen  
sam arbeide med private aktører – som også inkluderer øko-
nomiske virkemidler.

6. Rauma kommune vil tilrettelegge for utvikling av økt handel,  
service og boligbygging i Åndalsnes sentrum. 

7. I Rauma har vi som mål at partiene skal rekruttere flere unge 
poli tikere til kommunestyret og at vi legger til rette for at alle  
kan delta. 

8. I Rauma kommune legger vi vekt på brukermedvirkning i proses-
sene gjennom god dialog som gjør det enkelt for innbyggerne våre 
å formidle sin mening til politikerne. 

9. Rauma kommune ønsker å bruke etablerte og nye kanaler til 
å formidle kunnskap om politiske prosesser og saker, og øke 
kunnskapen om kommunens arbeid og samfunnsoppgaver.

10. I Rauma ønsker vi å styrke fellesskapet i kommunen og spille  
på hver andres kvaliteter og styrke dialogen. 



Folkehelsearbeidet er grunnleggende 
viktig for å bidra til at innbyggerne kan 
ha et godt liv i Rauma.

14 15

Miljø og folkehelse
Utfordringene og mulighetene 

• Folkehelsearbeidet er grunnleggende viktig for å bidra  
til at innbyggerne kan ha et godt liv i Rauma.

• Profilen som Rauma har bygd opp som naturglede- 
kommune kan forsterkes ved å øke fokus på folkehelse, miljø, 
bærekraft og sporløs ferdsel.

• Et tett samarbeid med næringsliv og reiselivet i kommunen  
legger godt til rette for at Rauma kan få til en bred og god  
grønn satsing – som et naturlig ledd i visjonsarbeidet. 

Rauma kommune vedtar:

1. Rauma vil jobbe for at veksten i reiselivsbransjen skjer på  
en bærekraftig måte og søker miljøvennlige løsninger og tiltak. 

2. Naturlandskap, biologisk mangfold, dyrka jord og natur verdier 
ivaretas i all planlegging og sikres som verdier for hele  
befolkningen. 

3. I arealplanarbeidet legge til rette for enkel tilgang til naturen 
og grønne områder for alle ved utvikling av nye og eksisterende 
bolig områder. 

4. I Rauma satser vi på grønne løsninger og bærekraft som 
gjennom gående perspektiv for alle aktører, både private og  
kommunale – vi skal bidra til det grønne skiftet.

5. Rauma kommune skal tilrettelegge for økt fysisk aktivitet og  
ute tid i barnehager / skoler, og benytte mulighetene naturen  
i nær områdene byr på. 

6. Folkehelsearbeidet skal bidra til at innbyggerne kan ivareta sine 
fysiske, psykiske og åndelige behov.

7. Rauma følger opp kommunens folkehelsestrategi. 

8. Rauma kommune skal være god på tidlig innsats i alle  
tjenesteområder. 

9. Rauma kommune skal ivareta samfunnssikkerhet og beredskap  
for besøkende og fastboende.

10. Rauma kommune videreutvikles som nasjonalparkkommune,  
med Tindesenteret som vertskap for et nasjonalparksenter.

Foto: M
atti B

ernitz, N
orsk Tindesenter



SAMARBEID  er nøkkelen 
i årene som kommer. 
SAMMEN  skal vi tenke 
kreativt, og trøkke til for  
å utvikle RAUMA  som 
lokal samfunn – som helhet.


