Uttalelse til kommuneplanen sin samfunnsdel for Aukra kommune
Behandlet på styremøte i Aukra Næringsforum torsdag 6. september 2018.

Overordnete mål
Aukra næringsforum har følgende strategiske satsingsområder:
•
•
•

Havrommet (fiskeri, akvakultur m.v.)
Reiseliv (Øyriket i Romsdal, Masterplan for reiseliv i Molde regionen).
Utvikling av eksisterende og nye virksomheter innen lokalt næringsliv.

Mål og strategier
Forslag til Aukra - kommuneplanen sin samfunnsdel:
ATTRAKTIVITET (FOLK, NÆRING OG TRIVSEL)
Om utdanning
MÅL (slik vil vi ha det:
Vidareutvikle gode oppvekst- og skuletilbod i Aukra.
STRATEGIAR:
• Styrke samarbeidet mellom kommune, skule og næringsliv.
Om arbeidsmarknad
MÅL (slik vil vi ha det): Aukra kommune skal kunne tilby ein variert arbeidsmarknad.
STRATEGIAR (slik gjer vi det):
• Kommunen skal sjølv, og i samarbeide med nærliggande kommunar, legge til rette for attraktive
næringsområde.
• Legge til rette for berekraftig utvikling av jord-, skog- og fjordbruk, og næringar som er knytt opp til
desse.
• Satse målretta på innovasjon og gründerverksemd, støtte eksisterande lokal industri og
næringsverksemd, og utvikle arbeidsplassar.
Om møteplassar
MÅL (slik vil vi ha det):
Aukra skal vere ein kommune med attraktive møteplassar.
STRATEGIAR (slik gjer vi det):
• Utvikle samarbeid med Aukra Næringsforum, lag og organisasjonar om felles strategi og tiltak for
marknadsføring og aktivitetar gjennom året.
Føringar for arealdelen:
• Sikre nødvendige areal til næringsformål.
• Sikre god og berekraftig forvaltning av sjøareal og areal til havbruksnæring.
• Sikre eit god vegnett for både innbyggjarar og næringsliv, under her realisere veg og bruer over
Kjerringsundet.
• Utgreie storkai i Aukra eller i nærliggande kommunar.
• Legge til rette for tilbod og konkurranse om breiband til næringslivet.
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BUSETTING.
Befolkningsvekst.
MÅL (slik vil vi ha det):
Aukra kommune skal ha positiv befolkningsvekst lik gjennomsnittet for landet.
STRATEGIAR (slik gjer vi det):
• Legge til rette for næringsutvikling og vidareutvikle arbeidsplassar innanfor privat og offentleg
sektor.
Føringar for arealdelen:
• Legge til rette for næringsaktørar som vil byggje eigedom til bustader og/eller til næringsføremål.
• Legge til rette for bu- og arbeidsplassar på Orten.
AUKRA I REGIONEN
Aukra i Molderegionen
MÅL (slik vil vi ha det):
Aukra kommune skal kombinere utvikling av kommunesentra på øy og fastland, samtidig som Aukra
skal bidra til å utvikle Molderegionen.
STRATEGIAR (slik gjer vi det):
• Vidareutvikle og styrke regionale funksjonar i området, og utvikle sentrum både på Gossen og
Hollingen med innslag av urbane kvalitetar der det lar seg gjere.
• Styrke og vidareutvikle bu- og arbeidsregionen, og vidareutvikle samarbeidet med resten av
Molderegionen.
• Styrke næringslivet med vekt på innovasjon og gründerverksemd, og vidareutvikle
utdanningstilbodet i Molderegionen.
MÅL (slik vil vi ha det):
Styrke og bygge opp Aukra og Øyriket i Romsdal som handels-, kultur og opplevingsdestinasjon.
STRATEGIAR (slik gjer vi det):
• Medverke til utvikling og marknadsføring av natur- og reiselivsdestinasjonar.
• Legge til rette for næringsareal og medverke til utvikling av samarbeidet mellom Kommune, Aukra
Næringsforum, NCE iKuben, ProtoMore kunnskapspark og andre næringsfora i regionen.
MÅL (slik vil vi ha det):
Styrke Aukra som eit attraktivt reise- og friluftslivsområde.
STRATEGIAR (slik gjer vi det):
• Arbeide aktivt for å marknadsføre Aukra og «Øyriket i Romsdal» som eit attraktivt reise- og
friluftslivsområde.
• Legge til rette for gode og kystnære reiselivstilbod med fokus på gode opplevingar og lokal
matkultur.
• Utvikle samarbeidet med andre reiselivsdestinasjonar i regionen.
Føringar for arealdelen:
• Legge til rette for overnattings- og serveringstilbod.
AUKRA I SENTRUM
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Attraktivt og særprega.
MÅL (slik vil vi ha det):
Aukra skal vere attraktiv for auka trivsel, handel og aktivitet.
STRATEGIAR (slik gjer vi det):
• Utvikle samarbeid med Aukra Næringsforum, lag og organisasjonar om felles strategi for
marknadsføring og aktivitetar gjennom året.
• Sikre handel og aktivitet på gateplan, møteplassar (t.d. kafear) og medverke til at tomme lokale vert
tekne i bruk.
• Stimulere til vidareutvikling av detaljhandel med allsidig tilbod i sentrumskjernen.
KLIMA OG MILJØ
MÅL (slik vil vi ha det):
I Aukra skal utslepp frå transportsektoren reduserast og fleire skal reise med miljøvennleg transport..
STRATEGIAR (slik gjer vi det):
• Utvikle trygge, samanhengande, finmaska og attraktive gang- og sykkelvegar.
• Vidareutvikle kollektivtilbodet og haldeplassane i kommunen.
• Legge til rette for auka bruk av EL-bilar og andre miljøvennlege transportmiddel.
• Jobbe for miljøvennleg ferjetransport, med frekvens og kapasitet heile døgnet fram til
vegforbindelsen over Kjerringsundet er realisert.
Føringar for arealdelen:
•Sikre areal til gode kollektivtrafikkløysingar og kollektivknutepunkt på Falkhytten og Hollingen.
•Etablere ladestasjonar for EL-bilar/EL-køyretøy på Falkhytten og Hollingen.
TENESTER
MÅL (slik vil vi ha det):
Tenestene skal vere i samsvar med lover og forskrifter, og med god nok kvalitet.
STRATEGIAR (slik gjer vi det):
• Vere i dialog med brukarane, vurdere behov og kartlegge brukaren sine eigne ressursar.
• Prioritere kompetanseutvikling for tilsette.
• Skape ein kultur for openheit, læring og innovasjon, og legge til rette for nyskaping og digital
tenesteproduksjon i organisasjonen.
• Sørge for å ha både kapasitet og kompetanse når innbyggjarar og næringsliv treng til dømes råd,
rettleiing og sakshandsaming.
• Samarbeide godt på tvers av sektorar i egen organisasjonen og med andre kommunar – for å
samordne tenester og kontinuerleg evaluere organisasjonen.
SAMFUNNSTRYGGLEIK
MÅL (slik vil vi ha det):
Aukra kommune skal til einkvar tid ha gode system for beredskap.
STRATEGIAR (slik gjer vi det):
• Ha ein god, oppdatert og godt kjent beredskapsplan og plan for kriseleiinga, og øve i samsvar med
kvalitetssystemet for beredskapsarbeid.
MÅL (slik vil vi ha det):
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Det skal vere gode kommunikasjonar til alle delar av kommunen.
STRATEGIAR (slik gjer vi det):
• Sikre optimal kommunikasjonsdekning og straumforsyning i heile kommunen.
• Sikre beredskapsferje.
• Sikre system for alternativ transport ved krisesituasjonar.
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