Faktagrunnlag Vågstranda
fra Rauma kommune
1. Innledning og generelle kommentarer
I kapitlene under fremgår stikkordsmessig oversikt over
• tjenester som ytes av Rauma kommune i kommunale bygg i området
• forhold rundt kirken
• naturressurser, areal og annet
Faktagrunnlaget er framstilt tjenesteområde for tjenesteområde.
Kommunale tjenester innenfor tjenesteområdene helse og omsorg (hjemmetjenester og
institusjonsdrift) og helse og velferd (legetjeneneste, helsestasjon, NAV, psykisk helse og mestring,
friskliv etc) er ikke fysisk lokalisert til Vågstranda. Alle langtids- og korttidsplasser i institusjon er nå
lokalisert til Helsehuset på Åndalsnes. Hjemmetjenester til hele kommunen koordineres herfra. Det
kan imidlertid legges til at det nå bygges nytt bokollektiv i Måndalen som skal dekke behovet for den
type botilbud for innbyggere i denne delen av kommunen. Omsorgssenteret er inflyttingsklart
sommeren 2019.
Det vises også til tildligere innsendt uttalelse fra Rauma kommune (KS 51/2018). Denne er vedlagt.

2. Tjenesteområde barnehage
Vågstranda barnehage er drevet av kommunen og lokalisert bygningsmessig på samme område som
Vågstranda skole
SFO er knyttet til barnehagens lokaler morgen og ettermiddag. 7 barn.
Antall barn og tilbud:
Pr. våren 2018 - 10 barn i barnehagen
o Fordelt på fødselsår og tilbud:
▪ f. 2013 1 barn - 36t pr uke
▪ f. 2014 1 barn - 45t pr uke
▪ f.2015 4 barn - 4 barn 45t pr uke
▪ f. 2016 2 barn – 1 barn 36 t og 1 barn 45t pr uke
▪ f. 2017 2 barn – 2 barn 45t pr uke
▪ f.2018 1 barn – 45 t pr uke
Pr høsten 2019 – 10 barn i barnehage
o Fordelt på fødselsår og tilbud:
▪ f. 2014 1 barn - 45t pr uke
▪ f.2015 4 barn - 4 barn 45t pr uke
▪ f. 2016 2 barn – 1 barn 36 t og 1 barn 45t pr uke
▪ f. 2017 2 barn – 2 barn 45t pr uke
▪ f.2018 2 barn – 2 barn 45 t pr uke
•
•

Barnehageåret 2018/19: 1 barn adresse Vågstranda benytter Måndalen barnehage og 1 barn
benytter Vike Montessoribarnehage (privat).
Vike Montessoribarnehage har gjort om på vedtektene sine, de vil framover ikke gi tilbud til
barn i Rauma. Opptakskrav- bosatt i kommune.

3. Tjenesteområde skole
Elever ved Vågstranda skole:
Skoleåret 2018/19: 37 elever
Skoleåret 2019/20: 28 elever
Elever fra Vågstranda på ungdomsskolen i Måndalen skoleåret 2019-2020:
8.klasse: 4 elever
9.klasse: 8 elever
10.klasse: 5 elever
Elever i Rauma som benytter skoletilbud i Vestnes
4 elever går i dag på Montesorriskolen på Vikebukt. For øvrig er det det ikke elever fra Rauma som
benytter skoletilbud i Vestnes.

Skolebygg
Det er et stort behov for oppgradering av skolen i Måndalen. Det er i økonomiplanen slått fast at
dette tiltaket har første prioritet, men flere usikkerhetsmomenter gjør at denne investeringen ikke er
tidfestet. De usikre momentene er:
- avklaring av kommunens økonomiske handlingsrom. Dom i rettssak vedr Helsehuset er
ventet i uke 12
- avklaring av søknad fra Måndalen friskule AS som opprettelse av friskule i Måndalen
- avklaring på søknaden fra Vågstranda om grensejustering mot Vestnes

4. Tjenesteområde Kultur
Kulturskole
Vi har for tiden ingen kulturskoleundervisning på Vågstranda skole. Dette skyldes ikke at vi har lagt
ned tilbudet, men at vi ikke lenger har elever der som etterspør et slikt tilbud.
Vi har for tiden fire elever i kulturskolen med postadresse Vågstranda. Tre av disse deltar på
gruppeundervisning på Åndalsnes, mens den fjerde har pianoundervisning i Måndalen.
Bibliotek
Vågstranda Skole bruker biblioteket mye. En av lærerne bor på Åndalsnes og henter og bringer bøker
til/fra biblioteket.
Når det gjelder vanlig bruk av biblioteket på Åndalsnes har vi faste brukere fra alle bygder i Rauma,
også fra Vågstranda.
Kino
Nærmeste kino fra Vågstranda utenom Åndalsnes er Tomrefjord. For Vågstranda er dette så å si like
lagt som til Åndalsnes. Etter vår mening har Åndalsnes kino et bedre tilbud enn Tomrefjord og vårt
inntrykk er at innbyggerne på Vågstranda bruker Åndalsnes kino en del.
Kulturarrangement
Rauma Kulturhus er det nærmeste kulturhuset for Vågstranda. Innbyggerne på Vågstranda er flink til
å bruke Rauma Kulturhus.
Kulturminner
Vågstranda Sogelag er i god drift og har to representanter i Kulturminneplan komiteen til Rauma
kommune.
Idrettsanlegg og spillemidler
• Vågstranda Idrettslag har stor aktivitet. Det har flere anlegg som er finansiert med
spillemidler og har en ny søknad inne nå på det nye klubbhuset de bygde i 2017. Rauma
kommune har garantiansvaret på disse prosjektene.
• Vågstranda Idrettslag har planer om i samarbeid med Rauma kommune å bygge en
kunstgressbane ved Vågstranda Skole. Denne er tenkt finansiert med en tredeling mellom
spillemidler, Rauma kommune og Vågstranda Idrettslag.
• Vågstranda Idrettslag er aktiv på tilrettelegging av turstier og har anlagt flere nye turmål de
siste årene. Rauma kommune har kjøpt og betalt skiltingen på disse turene og sørget for at
de har kommet inn på nettportalen romsdal.com

•
•
•

Vågstranda Skytterlag har et anlegg på Vågstranda. Det antas at dette er finansiert med
spillemidler gjennom Det Frivillige Skyttervesen.
Rauma kommune har bygd en ballbinge på Vågstranda Skole. Denne er finansiert med
spillemidler.
Hjelvik IL har en gressbane i Hjelvika. Det er usikkert hvor mye den er i bruk lenger.

Lag og organisasjoner registrert i Brønnøysund:
980 509 079
VÅGSTRANDA IDRETTSLAG
914 941 008 VÅGSTRANDA MENIGHETSHUS
919 067 780 VÅGSTRANDA SKYTTERLAG
913 769 082 VÅGSTRANDA SMÅBÅTLAG
997 886 542 VÅGSTRANDA SOGELAG
889 162 422 VÅGSTRANDA UNGDOMSLAG
913 430 921 VÅGSTRANDA VEL
983 452 310
SØRSIDA MUSIKKORPS, INNFJORDEN, MÅNDALEN OG VÅGSTRANDA
•
•

Av disse er Vågstranda Idrettslag og Vågstranda Sogelag medlemmer i Tilskuddportalen
gjennom Rauma kommune.
Vågstranda Ungdomslag fikk tildelt kr. 25.000,- i kulturmidler fra Rauma kommune i 2018
Vågstranda Idrettslag fikk tildelt kr. 25.739,- i idrettsmidler fra Rauma kommune i 2018.

5. Den Norske kirke
Vågstranda sokn:
• Eget sokn med 372 medlemmer i Dnk (pr. 13.03.2019).
I tillegg til medlemmer er det 4 tilhørige; dvs. udøpte barn der foreldre er medlemmer i Dnk.
• Eget sokneråd med 5 rådsmedlemmer og 3 varamedlemmer.
• Det er 10 forordnede gudstjenester i Vågstranda. Gudstjeneste for skole og barnehage
kommer i tillegg. Det er i tillegg ulike aktiviteter og tilbud i regi av soknerådet for bygdas
innbyggere.
• Det er felles konfirmantundervisning med Voll sokn (Måndalen og Innfjorden), og
konfirmantene samles i Måndalen rett etter skoletid.
• Øvrige trosopplæringstiltak skjer i Vågstranda for soknets medlemmer/tilhørige.
• Det har de siste 7 år vært i snitt 4,5 gravferder/år. Dette utgjør ca. 5 % av antall gravferder i
Rauma pr. år.

Bemanning:
• Møre bispedømmeråd: det er felles sokneprest for Voll og Vågstranda.
• Rauma kirkelige fellesråd: kirketjener/renholder i 9 % stilling og klokker i 2 % stilling i
Vågstranda sokn.
• Øvrig bemanning fra fellesrådet er fellesstillinger for Rauma (organist, diakon, trosopplærer,
kontorsekretær, driftsleder og kirkeverge).
• Antall forordnede gudstjenester og gravferder i Rauma er styrende for stillingsprosent til
klokkere, kirketjenere, renholdere og organister, og gir grunnlag for stillingsstørrelser for
disse stillingene.
• Tjenesteytingsavtalen med Rauma kommune dekker arbeidsoppgaver knyttet til gravopptak
og stell på gravplass.

Bygninger og gravplass:
• Vågstranda kyrkje, byggeår 1870, ingen vernestatus. Plass til 200 personer.
Kirken er i forholdsvis god stand. Den mangler tilfredsstillende HC-toaletter, dette står på
investeringsplan for Rauma kirkelige fellesråd. Det er i tillegg behov for utvendig maling.
• Det er bårehus på gravplassen.
• Det er gravplass rundt kirken, denne ble utvidet for ca.15 år siden. Godt vedlikeholdt.
God kapasitet ifht innbyggertall i Vågstranda.
• Parkeringsforhold ved kirka kan være utfordrende når det er mange biler.

Øvrig informasjon:
• Det er 5 foreninger innenfor ulike misjonsorganisasjoner. Flere av disse er for tiden ikke
aktive. Det er noe samkjøring ifht aktiviteter med foreninger i andre bygder, dette gjelder
både i Rauma og i Vestnes.
• Det er felles menighetshus (tidligere bedehus) med eget styre for disse foreningene. Dette
bygget brukes også til aktiviteter i regi av soknerådet.
Samarbeid kirke / skole:
• Det er godt samarbeid mellom Dnk og skole / barnehage på Vågstranda.

6. Areal og utmark
Reguleringsplaner for utbygging av næring og boliger:
• Reguleringsplan for Vågstranda sentrum, denne gjelder bare boligbygging.
• Reguleringsplan for Straume industriområde, dette er ikke utbygd.
• Kommunedelplan Vågstranda: Her er det to områder avsatt til boligformål i Vågstranda
sentrum. Ellers er det seks områder avsatt til industri/akvakultur innenfor planområdet.
Viktige naturressurser:
• Noen mindre vassdrag og grusforekomster som kan ha lokal verdi.
• Innen landbruk er det store arealer med dyrka mark av høg verdi, og høgproduktiv skog.
• Sjøen gir også lokale verdier i form av laks og andre fiskeslag. Det er ellers gode forhold for
fiskeoppdrett i deler av sjøarealene. Rauma kommune mottok 4,5 millioner fra
Havbruksfondet i 2018. Deler av dette er knyttet til oppdrettsanlegg i Hjelvika
Areal
•

Nøyaktig hvor grensen går er vanskelig å forutsi på det kartet som er vedlagt saken, men en
grov beregning i kartet (som vedlagt under) tilsier et samlet areal på ca. 78 550 dekar.

