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Melding om vedtak - Rullering av kommuneplan 2020 - 2037 - 
2.gangs behandling av samfunnsdelen 
 
 
Kommunestyret- 052/20, har i møte 11.06.2020 behandlet og fattet følgende vedtak i saken: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens samfunnsdel for 
Råde kommune 2020 – 2037 med endringer.  
 
Deretter vedtas følende endringer og tillegg: 
Side 4 
Avsnitt Leve hele livet i Råde. Etter ''økonomisk bærekraft'' 

Legge til:  og attraktiv bo- og besøkskommune med levende sentra som inviterer til aktivitet 
og tilbud for alle.  
  
Side 11:  
Avsnitt framskrivingene viser 
Legge til: og tjenester   (setningen blir ...eldre i Råde og det må legges til rette for gode 
boligtilbud og tjenester for denne aldersgruppen)  
  
Side 18:  
Slik vil vi ha det - I Råde har alle et godt oppvekstmiljø 
Punkt 3. Sikrer et helhetlig, sammenhengende og tverrfaglig tjenestetilbud.  
  
Side 18: 
Slik vil vi ha det - Råde er et raust... 
Punkt 5. legge til ,spesielt i strandsonen.  
  
Side 19 
Slik vil vi ha det - Råde har levende sentra... 
Punkt 5. Endres til: Bidrar til en enkel og trygg ferdsel for alle, og spesielt for myke 
trafikanter,  mellom kommunens tettsteder  
  
Side 22 
Slik vil vi ha det – Attraktive Råde 
Punkt 1 - Stryke ordet ''av''.  
 

 
 
Kommuneplanens samfunnsdel med saksfremlegg er vedlagt dette brevet. Dokumentene er 
også tilgjengelig på kommunens hjemmeside.  
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