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Rapport – politisk arbeidsmøte 
 
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? 
 
Møtet startet med at ordfører ønsket velkommen. Deretter fikk deltakerne mulighet til å svare på 
hovedspørsmålet via en digital ordsky. Dette ble gjort for å kunne se hvilke tanker deltakerne hadde 
før presentasjonene og gruppearbeidet startet.  

Figur 1: Ordskyen 
viser deltakernes 
svar på hvilke 
satsingsområder vi 
må arbeide med for 
å nå visjonen Råde 
2037 før 
gruppearbeidet 
startet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rådmann snakket deretter om hvilke forventninger som ligger til dette arbeidet. 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.  
Kommuneplanlegger orienterte kort om hva kommuneplanens samfunnsdel er og hvorfor 
satsingsområdene er så viktig for dette arbeidet.  
 
Deltakerne var delt inn i 3 grupper, hvor politiske partier, råd og utvalg var fordelt. Administrasjonen 
var også representert i gruppene.  
 
Gruppene ble ledet gjennom dialogmetoden av egne gruppeledere fra administrasjonen. 
Gruppelederne skulle kun lede gruppen og ikke delta i dialogen selv. De stilte spørsmål og passet på 
at alle fikk kommet til ordet. Gruppene skulle tilslutt komme frem til 3-4 satsingsområder de mente 
var viktig å prioritere i det videre arbeidet på flippover-ark. På slutten av dagen ble arkene hengt opp 
og diskutert. Deltakerne ble sammen enige om at områdene i bilde til høyre var viktige områder for 
Råde kommune. 
 
Resultatet fra gruppearbeidene er oppsummert i stikkordene nedenfor.  
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Gruppe 1:

Oppvekst og levekår
- Gi alle like muligheter
- Gjøre det attraktivt for unge å ville gå på skole i

Råde – Aktiv læring
- Barnefattigdom og ulikheter – skape fellesskap

og lokale arenaer – tilbud for alle
- Barn og unge – fremtiden i Råde
- Gjøre det attraktivt for unge å etablere seg i

Råde
- Folkehelse
- Samarbeid, likeverd og fellesskap
- Samskaping og inkludering
- Kulturopplevelser

Klima og miljø
- Bærekraftig utvikling
- Nå nasjona le mål (1.5 graders målet)
- Etablere en sterk miljøprofil for å tiltrekke seg

unge til å bosette seg i kommunen
- Bevare natur og friluftsområder
- Finne gode klimaløsninger for landbruket
- Jordvern ( Østfolds matfat)
- Bruke Tomb aktivt til å finne gode klimaløsninger

Mobilitet og infrastruktur
- Fokusere på «å bo i Råde» - strategisk beliggenhet
- Råde har en bra/sentral plassering (nærhet til byene, kulturliv osv . ) – gode friområder
- Attraktiv kommune
- Jernbanen – kollektiv – pendling
- Samferdsel
- Tilrettelegging og tilpasning – fremtiden
- Nye muligheter for transport miljø

o Halden kommune eksempel: elbil – deling
Handlekraft

Ordene: inkludere, handlekraft og bevare mangfold
En kommune i endring følge med teknologi forberede kommunen på endring



 

 4 

Gruppe 2: 
Gode oppvekstvilkår  

- Aktiv skoleeier (Enhetlig Rådeskole med like 
forutsetninger for alle.  

- Skolen som nærmiljøarena- i samarbeid med 
idretten/andre fritidsaktiviteter tilby trening 
rett etter skolen, så familiene slipper ut igjen 
etter middag. 

- Gode fritidstilbud for alle aldersgrupper av 
barn og unge 

- Utvikle flere aktiviteter for ungdom opp til 19-
20 år i tusenårsparken 
 

Arbeid 
- Tilrettelegge for at det kan skapes 

arbeidsplasser og næringsutvikling 
- Differensiert boligbygging – for ungdom (Leie 

og samtidig spare egenkapital gjennom 
husleia) 

- For voksne - leiligheter og hus alle prisklasser 
- For eldre – eldretun, seniorboliger, bofellesskap etc. (må kunne flytte inn før de er 

sykehjemskandidater) 
 

Gode omsorgstjenester 
Eldre 
- Eldrekollektiv/seniorboliger 
- Individet må ha noen gard av ansvar for egen helse – medborgerskap 
- Forebygge ensomhet – velferdsteknologi og gode boligløsninger 

 
Stedsutvikling 

- Gode kommunikasjoner med byene rundt (Kollektivtransport) 
- Gode kommunikasjoner internt i bygda (Kollektivtransport) 
- Råde skal være et attraktivt sted å stoppe og oppleve noe (Kultur, mat, spesialforretninger, 

naturopplevelser) 
- God infrastruktur og tilrettelagt for ulike typer næringsvirksomhet 
- Tilrettelegge for økt bruk av naturen rundt Råde. 
- Utnytte kulturskattene våre (vise frem, omtale aktivt, vise hva som er unikt med Råde som 

kulturminner mm.) 
 
Samhandling og åpenhet 

- Bruke godt bondevett – fornuftige og praktiske løsninger 
- Åpen kommune (samhandle og samskape med innbyggerne) 
- Bidra til vekst 
- Transparens – lett å se hvordan kommunen arbeider og gjennomfører. 
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Gruppe 3: 
Den gode skolen 

- Tiltrekke seg nye bosettere. Lokke med den 
fantastiske skolen. En skole med god 
informasjonsflyt mellom foreldre – skole, elev-
lærer og elev-elev. 

Attraktive Råde 
- Råde skal være et sted hvor det er godt å være 

og bo. 
- Tilby noe som gjør at folk ønsker å stoppe i 

Råde.  
- Smaken av Råde. Tilby mat-drikke som man 

ikke får andre steder. Eks. et øl-hus. 
- Vannsportspark. Bedre kollektive løsninger. 

Kulturhus 
- En arena hvor man kan arrangere konserter, 

happenings. 
- Et miniatyr Litteraturhus. 
- Gode møteplasser. Mer liv og røre i Karlshus. 
- Gode uteområder.  
- Råde vil fortsette å være en middels stor kommune. 
- Fokusere på det som gjør det attraktivt å bo i landkommune. 
- Gode tilbud som favner om mange. 
- Fremheve naturkvaliteten. Kyst, skog og villmark. Næropplevelser. 

 
Etableringer 

- Gjøre det attraktivt for arbeidsplass etableringer. 
- Muligheter for å etablere små service bedrifter og kompetansesentra. 
- Positivt at det er kort vei til 3 byer og til Oslo. 

 
Innbygger – medbygger 

- Alle må ta ansvar og bidra.  
- Fjerne «oss» - «dem».  
- Invitere frivillige organisasjoner. Passe på at de frivillige ikke føler seg utnyttet. 

 
Leve hele livet i Råde 

- Utnytte digital innovasjon. Få mer tid til hverandre. 
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Oppsummering:  
Helt til slutt ble det gjort en felles oppsummering. Her kom 
disse temaene spesielt frem: 

- Gode oppvekstsvilkår 
- Innbyggerfokus 
- Bo i Råde 
- Arbeidsplasser 
- Klima og miljø 
- Opplevelse – sted å reise til 
- Stedsutvikling – mellom byene – attraktiv 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Ordskyen viser deltakernes svar på hvilke satsingsområder vi må arbeide med for å nå visjonen Råde 
2037 etter gruppearbeidet. 

Videre arbeid med satsingsområdene 
Rapporten er en del av arbeidet med kommuneplanen for Råde kommune. Rapporten vil videre 
brukes, sammen med innspill fra fremtidsverkstedet, som grunnlag for et forslag til kommunens 
fremtidige satsingsområder.   
 
Fremtidsverkstedet arrangeres lørdag 27. april fra 12:00 – 16:30 på rådhuset i Råde.  
Alle er inviterte til å bli med på å bygge fremtidens Råde. Det vil bli aktiviteter som passer for alle 
aldersgrupper og det blir lett servering.  
 
Forslag til satsingsområdene skal opp til behandling i kommunestyret før sommeren. 


