Vegviser for innflytterne

Bindes sammen. Innflytterkontoret er ikke bare et tilbud om hjelp til personer som kommer
flyttende til Rauma. Det skal også virke som et strøk med lim mellom kommune og
næringslag for også på den måten hjelpe innflytterne til et bedre liv. Sandra Wolgast ved
Innflytterkontoret er på bildet i ferd med å knyte sammen klatretauet som ordfører Torbjørn
Rødstøl og leder i Rauma næringslag, Nils Ivar Heggem, er i hver sin ende av.

Det første. Fredag ble det første innflytterkontoret i Møre og Romsdal offisielt åpnet –
på Åndalsnes. Sandra Wolgast skal være raumainnflytternes vegviser.
Øystein Talberg
Gjennom firmaet Placement Utvikling AS har Sandra Wolgast allerede vært gjennom en
prøveperiode på et halvt år. Men nå er det klart for permanent drift. Møre og Romsdal fylke
har bidratt med penger. Et utstrakt samarbeid der Nordveggen AS fungerer som prosjektleder
og Servicekontoret/kommunen som en viktig samarbeidspartner, har ført til at drift er sikret
for de kommende tre åra.
Arnt Øyvind Siem i Nordveggen, skryter av kompetansen Sandra Wolgast og firmaet
Placement har for å kunne ta seg av dem som flytter til kommunen. Han er også opptatt av at
de ikke bare tar seg av tilflytta utlendinger.
– De utenlandske statsborgerne, som flytter til kommunen, utgjør bare én firedel av alle dem
som ønsker seg Rauma som bostedskommune. Fra 2003 til og med 2007 var det 1.211 av
dem. For inneværende år ble 200 innflyttere passert etter tredje kvartal, poengterer Siem.
Snudde trenden
2007 var det første av mange år der fødselstallet var høgere enn antallet raumaværinger som
gikk bort.
– Et resultat av den tilflytterstrømmen vi har hatt de siste åra, slår Siem fast.

Bakgrunnen for åpninga av innflytterkontoret, er for det første at kommunen skal ha en
vegviser når det kommer nye og kanskje fremmede innflyttere til kommunen.
– Ett er å få flere til å flytte til Rauma. Noe enda viktigere er å få de samme personene til å
bli, poengterer nordveggenlederen.
Og det er gjennom utstrakt og variert hjelpsomhet Sandra Wolgast skal sørge for at de
nyankomne føler trivsel og trang til å bli.
Hun slår fast at det en hel rekke forskjellige utfordringer innflytterne står overfor – alt fra
plassering av postkasse til hvordan man kan delta i det som skjer i lokalsamfunnet.
Hvordan få arbeid? Hvordan kunne sikre seg bolig? Hva finnes av tilbud i lokalsamfunnet de
er blitt en del av? Legetjeneste, helsetjeneste, butikker, idrettsaktiviteter.
– Ikke alle føler seg hjemme i Rauma den dagen de skal bosette seg her, presiserer Sandra
Wolgast.
Her vil Servicekontoret og Innflytterkontoret trekke veksler på hverandre. Men det er
sistnevnte instans som skal styre "vegvisningen".
Velkomstpakke
For øyeblikket driver Sandra Wolgast med utarbeidelsen av ei velkomstpakke. Den vil bli
overrakt alle som kommer ny til Rauma. I denne mappa vil det bli lagt inn et bredt spekter av
opplysninger om Rauma. Et velkomstbrev fra ordføreren vil også være en del av velkomsten –
det samme et eksemplar av Raumafilmen. I mappa vil det også ligge et tilbud om et gratis
abonnement av Åndalsnes Avis – tidsavgrenset abonnement.
Men det er Sandra Wolgast og Innflytterkontoret de kan henvende seg til.
Wolgast vil også arbeide med å få på banen et korps av vertskapspersoner i de ulike
bygdelaga i Rauma. I den anledning skryter hun av Innfjorden. De har allerede stablet på
beina folk som kan ta med seg innflyttere på rundtur i bygda og vise dem til rette.
– Torbjørn Hjelden er en av dem som har tatt på seg en slik oppgave. Han har til og med
ordna et skriv som forteller om Innfjorden og de tilbudene som finnes i bygda, sier Sandra
Wolgast.
Gjennom nettsida velkommenhit.no/rauma, skal de også sørge for at kommunen blir mer
synlig. Arrangement som innflyttertreff i vinterhalvåret og en Raumadag i mai, skal også
sørge for økt trivsel.
– Tiltaket er utvilsomt viktig for alle de som velger Rauma som sitt framtidige bosted.
Gjennom den kompetansen som allerede er bygd opp, tror jeg dette nå er i gode hender, sier
ordfører Torbjørn Rødstøl.
Leder i Rauma næringslag, Nils Ivar Heggem, er heller ikke i tvil om det. Og sjøl om tida vi
går inn i er karakterisert som ei krisetid, ser han likevel ingen grunn til å slappe av på grepet.
– Vi er nødt til å holde kursen, spille på Raumas fortreffelighet som bosted. I så måte vil
Innflytterkontoret spille en viktig rolle, slår Nils Ivar Heggem fast.
Det første innflytterkontoret i Møre og Romsdal – på Åndalsnes – er virkelighet.
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