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Fastsettelse av satsingsområder for kommuneplanens samfunnsdel 
 
Kommunestyret - Vedtak: 
Satsingsområdene «Leve hele livet i Råde», «Attraktive Råde» og «Grønne Råde» fastsettes 
som grunnlag for videre arbeid med kommuneplanens samfunnsdel.  

 
Temaene «Samhandling – Vi i Råde!», «Barn og unge» og «Et trygt Råde» fastsettes som 
gjennomgående temaer i samfunnsdelen. 
 
 
Formannskapet - Innstilling: 
Satsingsområdene «Leve hele livet i Råde», «Attraktive Råde» og «Grønne Råde» fastsettes 
som grunnlag for videre arbeid med kommuneplanens samfunnsdel.  

 
Temaene «Samhandling – Vi i Råde!», «Barn og unge» og «Et trygt Råde» fastsettes som 
gjennomgående temaer i samfunnsdelen. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Satsingsområdene «Leve hele livet i Råde», «Attraktive Råde» og «Grønne Råde» 
fastsettes som grunnlag for videre arbeid med kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Temaene «Samhandling – Vi i Råde!», «Barn og unge» og «Et trygt Råde» fastsettes 
som gjennomgående temaer i samfunnsdelen. 
 

 
 

 
Bakgrunn for saken og historikk: 
Formannskapet i Råde kommune vedtok i sak-FS 064/18 den 21. november 2018 oppstart 
av kommuneplanarbeidet og offentlig ettersyn og høring av forslag til planprogram for 
kommuneplan for Råde kommune 2018 – 2030. Utarbeiding av planprogram var første steg i 
arbeidet og kommunestyret vedtok i sak 011/19 fastsettelse av planprogram som grunnlag 
for utarbeidelse av ny kommuneplan.  
 
Kommuneplanen består av en samfunnsdel og arealdel. Disse delene vil bli utarbeidet 



nesten parallelt med hverandre i denne rulleringen. Det er først når samfunnsdelen med 
dens strategier og føringer er forankret politisk at arbeidet med arealdelen blir igangsatt. 
 
Planprogrammet (vedlegg 3) påpeker at målet med samfunnsdelen vil være å arbeidet med 
å oppdatere og vurdere nye satsningsområder og utarbeide gode strategier som ivaretar 
kommunens visjon. I tillegg vil det bli viktig å utarbeide realistiske og gjennomførbare mål for 
utviklingen. 
 
I denne saken legges det frem forslag til nye satsingsområdene til kommuneplanens 
samfunnsdel som vil være med på å gi en ny retning for Råde kommune. 
 
Saksopplysninger: 
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier. 
Planen er et viktig styringsverktøy på hvordan Råde skal være i fremtiden og er en politisk 
plan. Den skal peke på det som skal gis særlig oppmerksomhet og ressurser i kommende 
planperiode. 
 
Samfunnsdelen vil bli førende for kommunens 4-årige handlingsplan og budsjett, skal følges 
opp i arealdelen og andre planer med konkrete prosjekter og tiltak, jf. det kommunale 
plansystemet. 
Denne samfunnsdelen kan derfor ikke være en altomfattende plan. Den må ha et tydelig 
fokus for at kommunen skal kunne arbeide med de sammensatte utfordringene i dagens 
samfunn. I tillegg må de som skal bruke planen kunne finne konkrete føringer som er av 
verdi. 
 
I gjeldende samfunnsdel er levekår og folkehelse, verdiskapning og kompetanse, miljø og 
energi og areal og transport prioriterte satsingsområder. Det blir viktig i arbeidet med 
kommuneplanen å finne de riktige satsingsområdene som gjenspeiler Rådesamfunnets 
utfordringer og områder for ønsket utvikling. Innenfor satsingsområdene skal det utarbeides 
gode mål og strategier for å legge til rette for en bærekraftig utvikling. 
 
Rådmannen ønsker at kommuneplanen skal være en plan som er forståelig og gir en tydelig 
retning for fremtidens Råde. Derfor er det viktig at satsingsområdene gjenspeiler noe 
innbyggerne kan gjenkjenne. 
 
For at planen skal kunne ha en god forankring i samfunnet ble det invitert til 
medvirkningsverksteder med både politikere og innbyggerne. 
 
Politisk arbeidsmøte om satsingsområde 
I forbindelse med planarbeidet for kommuneplanens samfunnsdel ble det arrangert et politisk 
arbeidsmøte. Her var temaet kommunens områder som skal spesielt fokuseres på i 
fremtiden. Hovedspørsmålet som ble stilt var: 
«Hvilke satsingsområder må vi arbeide med for å nå visjonen Råde 2037?» 
 
Deltakerne var delt inn i 3 grupper, hvor politiske partier, råd og utvalg var fordelt. Resultatet 
fra gruppearbeidene ble oppsummert i rapport fra arbeidsmøtet som er vedlagt denne saken 
(vedlegg 1). 
 
Fremtidsverksted – Bli med og bygg fremtidens Råde! 
Fremtidsverkstedet var en del av medvirkningsprosessen i forbindelse med rulleringen av 
kommuneplanens samfunnsdel i Råde kommune. Fremtidsverkstedet hadde visjonen Råde 
2037 som ramme. Verkstedet var åpent for de som ønsket å delta, og det var en ambisjon å 
få deltagere fra alle aldersgrupper på verkstedet. Fremtidsverkstedet ble derfor arrangert 
som en åpen dag på rådhuset i Råde, lørdag 27. april. Her kunne alle som ønsket komme 
innom og gi innspill til kommuneplanarbeidet. 
I ulike rom i rådhuset kunne deltakerne gå innom ulike stasjoner der de ble stilt spørsmål om 
fremtidens Råde med utgangspunkt i visjonen Råde 2037. I tillegg ble det holdt ulike innlegg 



gjennom dagen. Det kom mange innom dagen og ga innspill til kommuneplanarbeidet. 
Disse innspillene og innleggene er vist i rapporten (vedlegg 2). Innspillene vil bli brukt videre i 
arbeidet med den nye kommuneplanen. 
 
Utviklingen av Råde 
I en analyse utført av Telemarksforskning av utviklingen i kommunen vises det at Råde hatt 
en svært positiv næringsutvikling de siste årene. Arbeidsplassveksten har vært langt sterkere 
enn forventet og viser at Råde har vært en attraktiv næringskommune. Næringslivet gjør det 
også bra med hensyn til nyetableringer og produktivitet.  
Vi kommer til å bli flere i Råde! Råde har hatt vekst i folketallet, men kunne ha hatt enda 
sterkere vekst. I følge prognosene fra SSB vil Råde kommune ha en prosentvis økning på 21 
% innen 2040 ved en middels nasjonal vekst. Det er potensial til å øke innflyttingen til 
kommunen og blir mer attraktiv for bosetting, men da bør det bygges flere nye boliger. 
 
Bærekraftig utvikling 
Det snakkes mye om at dagens samfunn må utvikle seg på en bærekraftig måte. I hovedsak 
betyr det at samfunnsutviklingen skal imøtekomme dagens behov uten å ødelegge 
mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Bærekraftig utvikling 
er et globalt begrep som anerkjenner at vi kun har en klode, med en begrenset mengde 
ressurser og det er vårt ansvar å ta vare på den. FNs bærekraftsmål er verdens felles 
arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 
2030. (https://www.fn.no/Tema/Fattigdom/Baerekraftig-utvikling)  
Råde skal, i likhet med alle kommuner i Norge, ta et ansvar slik at vi når bærekraftsmålene. 
 
Bærekraftig utvikling blir delt inn i tre områder; sosiale forhold, økonomi og miljø. Disse 
områdene blir ofte kalt de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling og det er sammenhengen 
mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig. Disse dimensjonene må 
være med oss i all planlegging for at Rådesamfunnet skal kunne arbeide for å skape en 
bærekraftig utvikling. Nedenfor er det gitt en forklaring på hva de tre dimensjonene betyr for 
Rådesamfunnet. 
 

 
 
Sosial bærekraft  
For Råde handler sosial bærekraft om at alle skal ha like muligheter gjennom samhandling, 
likeverd og fellesskap. Det handler også om å skape lokale arenaer, kulturopplevelse og 
fritidstilbud for alle. Barn og unge er fremtiden i Råde og det må skapes trygge omgivelser 
med gode oppvekstsvilkår. Samtidig må det jobbes med å forebygge ensomhet og 
tilrettelegge for gode omsorgstjenester. Vi må jobbe for at det skal være attraktivt å etablere 
seg og leve hele livet i Råde. 
 

https://www.fn.no/Tema/Fattigdom/Baerekraftig-utvikling


Økonomisk bærekraft  
For Råde handler økonomisk bærekraft om å tilrettelegge for at det kan skapes 
arbeidsplasser og næringsutvikling. Det må jobbes med å gjøre Råde attraktiv for både nye 
og eksisterende næringsliv. Råde har en sentral plassering og det blir viktig å utnytte denne 
nærheten til byene rundt. Råde skal være et attraktivt sted å stoppe og oppleve noe. 
Samtidig må Råde ha et fokus på kompetanse og ressurser i Rådesamfunnet og hvordan 
alle kan være med å bidra. 
 
Miljømessig bærekraft  
For Råde handler miljømessig bærekraft om å ivareta naturen, kystlandskapet, kulturarven 
og friluftslivet slik at de som kommer etter oss har glede av det. I Råde må vi redusere 
klimagassutslipp og bidra til å nå klimamål for å skape miljømessig bærekraft. I tillegg må vi 
finne gode løsninger for landbruket og tilpasse oss endringer i klimaet. Vi ønsker å etablere 
en sterk miljøprofil i Råde for å tiltrekke oss unge bosettere i kommunen. 
 
Vurdering: 
 
Forslag til satsingsområder:  
Med bakgrunn i overordnede føringer, visjonen Råde 2037 og bærekraftig utvikling med de 
tre dimensjonene; sosial-, økonomisk- og miljømessig bærekraft er det laget et forslag til nye 
satsingsområder for Råde kommune. Satsingsområdene er også sett i sammenheng med 
medvirkningsprosessene som er gjennomført og innspillene som kom inn her.  
 

Leve hele livet i Råde                 Attraktive Råde               Grønne Råde 

 
Satsingsområdene er overskrifter som skal gis innhold og verdi gjennom videre arbeid med 
hovedmål, delmål og strategier. Satsingsområdene er ikke målene som skal nås, men heller 
en måte å organisere målene for fremtiden og er med på å gi en ny retning til 
Rådesamfunnet. 
Hvert satsingsområde skal ha et hovedmål. Innenfor satsingsområdene vil det også 
utarbeides delmål (Slik vil vi ha det…) og strategier (Slik gjør vi det…) som vil bidra til å nå 
hovedmålene. 
 
Temaene areal og transport vil bli ivaretatt i arealstrategien, jf. planprogrammet. Denne 
strategien blir en del av samfunnsdelen og gir videre føringer for kommuneplanens arealdel.  
 
Gjennomgående temaer: 
I tillegg er det utarbeidet et forslag til tre gjennomgående temaer som skal arbeides med på 
tvers av satsingsområdene i samfunnsdelen.  
 
Samhandling - Vi i Råde! 
Framtidens Råde skal være en kommune der samarbeid på tvers av fag og virksomheter og 
samhandling med innbyggere er helt naturlig. Innbyggere skal involveres som likeverdige 
parter i små og store fellesskap. Vi skal arbeide med komplekse og sammensatte 
utfordringer, også kalt «Samfunnsfloker» - «Wicked problems». Derfor må vi derfor arbeide 
tverrfaglig og sammen med innbyggerne og næringslivet. 
 
Barn og unge 
Barn skal høres, og barns beste skal vurderes i alle typer saker. Med bakgrunn i å ivareta 
visjonen om å tilby barn en trygg og god oppvekst i nærhet til naturen er det foreslått å ha et 
gjennomgående tema om barn og unge.  Det må settes et spesielt fokus på de kommende 
generasjoner, det er de som er fremtidens Råde. Gode oppvekstsvilkår, tidlig innsats og 
inkludering er viktige stikkord her. Det blir også viktig at barn og unge involveres og ivaretatt 
gjennom all arbeid. 
 
Et trygt Råde 
Kommunen har et generelt ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Trusler 



mot samfunnsliv og samfunnsstrukturer endres og det blir dermed viktig å arbeide med og for 
forebygging og økt trygghet for innbyggerne i Råde. 
 
Økonomiske, miljømessige og personalmessige konsekvenser: 
Ikke relevant for dette saksfremlegget. 
 
Medbestemmelse og konsekvenser for brukerne: 
Det har vært gjennomført medvirkningsmøter og verksteder hvor politikere, innbyggere og 
andre aktører har fått mulighet til å gi sine innspill til planprosessen. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Satsingsområdene «Leve hele livet i Råde», «Attraktive Råde» og «Grønne Råde» 
fastsettes som grunnlag for videre arbeid med kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Temaene «Samhandling – Vi i Råde!», «Barn og unge» og «Et trygt Råde» fastsettes 
som gjennomgående temaer i samfunnsdelen. 

 
 

 
Møtebehandling: 
 
Behandling i Kommunestyret 13.06.2019: 
 
Følgende hadde ordet: Ingen. 
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag. 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak - Kommunestyret 13.06.2019: 
Satsingsområdene «Leve hele livet i Råde», «Attraktive Råde» og «Grønne Råde» fastsettes 
som grunnlag for videre arbeid med kommuneplanens samfunnsdel.  

 
Temaene «Samhandling – Vi i Råde!», «Barn og unge» og «Et trygt Råde» fastsettes som 
gjennomgående temaer i samfunnsdelen. 
 
 

 
Behandling i Formannskapet 23.05.2019: 
 
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag. 
Votering: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak - Formannskapet 23.05.2019: 
Satsingsområdene «Leve hele livet i Råde», «Attraktive Råde» og «Grønne Råde» fastsettes 
som grunnlag for videre arbeid med kommuneplanens samfunnsdel.  

 
Temaene «Samhandling – Vi i Råde!», «Barn og unge» og «Et trygt Råde» fastsettes som 
gjennomgående temaer i samfunnsdelen. 
 
 

 
Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Tittel 

1. 03.05.2019 Vedlegg 1 - Rapport_politisk arbeidsmøte_satsingsområder_14.03.19 
2. 06.05.2019 Vedlegg 2 - Rapport_Fremtidsverksted_Råde_lørdag27april2019-06.05.19 
3. 06.05.2019 Vedlegg 3 - Fastsatt planprogram for kommuneplan for Råde kommune - 



vedtatt 04.04.19 
 
 


