På bakgrunn av en prosess med innspill fra befolkningen gjennom folkemøte, nettsider og sosiale
medier i 2012, vedtok kommunestyret i 2013 en ny visjon for kommunen. Denne visjonen skulle
være et overordnet mål og samlende drivkraft for kommunens planlegging og drift i et 25års
perspektiv, mot 2037. I forkant av kommunestyrets vedtak, og på bakgrunn av prosessen ut mot
befolkningen, diskuterte formannskapet resultatet av prosessen desember 2012, der det ble valgt
fire hovedtemaer som grunnlag for visjonen. Deretter ble visjonen vedtatt i kommunestyret i februar
2013.

Visjon Råde 2037
Bygda mellom byene
I 2037 er Råde kjent som bygda med det store hjertet og ”Østfolds matfat” – knutepunktet som tilbyr
barn en trygg og god oppvekst i nærhet til naturen.

En foregangskommune for gode oppvekstforhold


Råde er først og fremst attraktiv som landlig bokommune, en foregangskommune for
godeog trygge oppvekstforhold i nær kontakt med naturen.

Østfolds matfat – «Smaken av Råde»


Råde er kjent for mat og matkultur, natur og landbruk, og dette danner grunnlag
for næringsutvikling, naturopplevelser og turisme.

Knutepunkt for kreativ utvikling


Råde utnytter gode forbindelser og nærhet til bymiljøer og store arbeidsplasser til å utvikle
nytt næringsliv og tjenestetilbud.

En kommune med stort hjerte


Rådes innbyggere er stolte av sine røtter og historie og viser dette gjennom visuelle uttrykk,
planer og arkitektur, samt aktiviteter og arrangementer.
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En foregangskommune for gode oppvekstforhold
Råde er først og fremst attraktiv som landlig bokommune, en foregangskommune for
gode og
trygge oppvekstforhold i nær kontakt med naturen.
 Råde er en attraktiv kommune for alle som setter pris på nærhet til naturen, kort reisetid til
byene og gode oppveksttilbud.
 Råde skal utnytte kommunens areal og varierte landskap til å utvikle et mangfoldig
boligtilbud når det gjelder utforming og beliggenhet.
 Råde setter kvalitet på tilbudene foran vekst i innbyggertallet.
 Råde er en enhetlig kommune med et godt samferdselstilbud til innbyggerne.

Østfolds matfat – «Smaken av Råde»
Råde er kjent for mat og matkultur, natur og landbruk, og dette danner grunnlag for
næringsutvikling, naturopplevelser og turisme
 Råde har befestet sin posisjon som et utstillingsvindu for Østfolds matkultur og har en sterk
merkevare – «Smaken av Råde»
 Råde tar sjø og land i bruk for å skape attraksjoner og gode opplevelser for innbyggere og
gjester.
 Råde har nettverk, utdanningstilbud og kompetanse som støtter og forsterker denne
utviklingen.
 Råde er en av landets fremste kommuner på utvikling av næringsliv basert på landbruk og
mat.

Knutepunkt for kreativ utvikling
Råde utnytter sine gode forbindelser og nærhet til bymiljøer og store arbeidsplasser til
å utvikle
nytt næringsliv og tjenestetilbud
 Karlshus er en funksjonell og levende kjerne med gode forbindelser internt og eksternt
gjennom vei og jernbane.
 Råde utnytter nærheten til flyplassen og andre store arbeidsplasser til å styrke eksisterende
næringsliv og utvikle nytt næringsliv og tjenestetilbud.
 Råde har mange små bedrifter og varierte arbeidsplasser. Nettverksbygging i næringslivet
skaper nye jobbmuligheter.
 Råde er en kommune som gir rom for kreativitet – med gode utviklingsmuligheter både for
enkeltpersoner, næringsliv og samfunn.

En kommune med stort hjerte
Rådes innbyggere er stolte av sine røtter og historie og viser dette gjennom visuelle
uttrykk, planer
og arkitektur, samt aktiviteter og arrangementer.
 Råde har sterke og inkluderende sosiale nettverk som kjennetegnes av stolthet, samhold og
vinnerkultur.
 Råde tar vare på naturen og kulturen og legger til rette for bærekraftig utvikling og bruk.
 Råde har et visuelt uttrykk som bygger på Rådes historie og som forsterker identiteten som
landlig kystkommune, hvor natur og lokale tradisjon står sentralt.
 Rådes verdier «Raushet, glede og respekt» viser at her gis det rom for ulikheter og mangfold,
og at vi er en kommune der det er lov å prøve og feile.
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