
Høringssvar kommuneplanens samfunnsdel Indre Østfold kommune  
 

Kommuneplanen viser hvordan vi ønsker at kommunen skal utvikle seg mot 2032 og er 
kommunestyrets øverste politiske styringsdokument. 

I planen blir samfunnsfloker beskrevet som sammensatte problemer som må løses i fellesskap og 
med et helhetlig syn. I den forbindelse mener vi at samfunnsdelen i større grad burde beskrive en 
forventning til økt tverrsektorielt samarbeid i kommunen. For å lykkes med de fem 
satsningsområdene er det behov for et systematisk samarbeid på tvers av de ulike sektorene. 

Kommuneoverlegen(e) skal ivareta kommunens behov for samfunnsmedisinsk kompetanse, jf. 
folkehelseloven § 27. Dette innebærer blant annet rådgivning i kommunens folkehelsearbeid, 
inkludert planarbeid.  

 

Levekår 
 
I Indre Østfold vil vi at våre barn og unge skal ha gode oppvekstbetingelser 
Barn og ungdom tilbringer en stor del av sin tid i barnehage og skole. Barnehager og skoler legger et 
viktig grunnlag for voksenlivet.  

Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager beskriver kommunens ansvar for barnas 
fysiske og psykososiale miljø i barnehager og skoler. Barnehager og skoler skal være godkjent etter 
denne forskriften.  

For å sikre barnas fysiske miljø skal arealer være utformet og innredet for å forhindre og forebygge 
sykdom, skade og ulykke. Nødvendig vedlikehold og utbedring  må prioriteres for å sikre et godt og 
helsefremmende fysisk miljø.  

Vi foreslår at følgende punkt legges til: 
- å sikre barna et godt fysisk miljø i barnehager og skoler  

 
 

 

I Indre Østfold vil vi tilrettelegge for gode levekår og livskvalitet for alle 
Gode levekår og livskvalitet for alle løses ikke av en sektor alene. Tilgang til rent og nok drikkevann er 
beskrevet under satsningsområdet klima og miljø. Dersom drikkevannet blir forurenset eller 
tilgangen faller bort vil dette raskt få konsekvenser for livskvaliteten til innbyggerne i kommunen. I 
kommunen er det mange boliger som har privat vannforsyning. For å kunne sikre god vannkvalitet 
for alle innbyggere bør det derfor være et mål at flest mulig skal kobles på offentlig drikkevann. 
Drikkevannsforsyningen er et eksempel på tema som berører flere sektorer, og som derfor med 
fordel kan omtales også i under temaet levekår.  

Vi foreslår at følgende punkt legges til: 
- å sikre trygt drikkevann for alle innbyggere i kommunen 

 



I Indre Østfold vil vi tilrettelegge for en god alderdom 
Kommunens helse- og omsorgstjenester skal gi nødvendig helsehjelp til de som oppholder seg i 
kommunen.  

Indre Østfold kommune har vedtatt en legeplan for perioden 2021-2025. En vedvarende 
oppgaveglidning fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten er en utfordring i de fleste 
tjenesteområdene. Dette setter både fastlegetjenesten og den kommunale helse - og 
omsorgstjenestene under press. Fastlegene er bærebjelken i kommunens legetjeneste, og det er 
bekymringsfullt at vi nå ser en rekrutteringssvikt til fastlegepraksis. Beboere og pasienter ved 
sykehjem, omsorgsboliger, gruppeboliger og helsehus, blir i økende grad behandlet i kommunen 
fremfor innleggelse i spesialisthelsetjenesten. For å ivareta kvalitet og pasientsikkerhet, forutsetter 
dette god tilgjengelighet og kompetanse blant ansatte, særlig legene og sykepleierne. 

Det økende antallet eldre i årene fremover vil sannsynligvis i stor grad medføre økte behov innen 
både hjemmebaserte tjenester og medisinsk behandling i kommunen. Kommunen må også forholde 
seg til den økende andelen friske eldre, de som er på vei ut av arbeidslivet og som kan ha mange 
gode og funksjonsfriske år foran seg. I høringsutkastet er det forslag om å øke antall 
institusjonsplasser og å begynne planleggingen av en ny, større institusjon for eldre. Samtidig bør det 
jobbes med å øke andelen tilrettelagte boliger for eldre, noe som er omtalt under arealstrategien. 
Tilgang på tilrettelagt bolig, inkludert mulighet for bemannet bolig, kan bidra til å utsette behovet for 
institusjonsplass.  

 

Vi foreslår at følgende punkt legges til: 
- å sikre tilstrekkelige legetjenester i alle deler av kommunens helsetjenester  
- å videreutvikle samarbeidet med spesialisthelsetjenesten (for eksempel bruk av 

videokonsultasjon) for å gi innbyggerne bedre tilgang til nødvendig helsehjelp 
- å øke andel tilrettelagte boliger 

 
 

 

 

Arealstrategi 
Arealstrategien skal sikre gode bomiljø for innbyggerne i kommunen vår. Planleggingen av områder 
for boliger og næringsvirksomhet må sikre at innbyggerne ikke utsettes for helsemessig ulempe. Støy 
fra trafikk, næring og bymiljø er et eksempel på en miljøfaktor som kan oppleves svært plagsomt for 
innbyggerne. 

 

Vekst og attraktivitet  
Økt bostedattraktivitet: Et godt bosted kjennetegnes blant annet av gode barnehager og skoler. Gode 
barnehager og skoler har, i tillegg til et godt pedagogisk innhold og psykososialt miljø, 
barnehagebygninger og uteområder av god kvalitet. 

 

 



Strategier for sosial bærekraft, økt vekst og attraktivitet 
 

7. Levende og aktive sentrum bidrar til et attraktivt bomiljø, men kan samtidig gi uønsket støy for de 
som bor i sentrum. Både barnefamilier og eldre kan oppleve støy fra byliv som forstyrrende. 
Arealstrategien bør gi føringer for hvor i sentrum det skal være aktivitet, og hvor vi ønsker at 
boligbyggingen skal skje.  

 

8. I sentrum finner vi bygg som er både bolig- og næringsbygg. Fra enkelte næringer som f.eks 
treningssenter, nattklubb/ musikkpub el.l kan støyen oppleves sjenerende for beboere i samme bygg. 
Det bør derfor legges føringer for hvilken type næring som tillates i kombinerte bolig- og 
næringsbygg.  

 

11 og 13. Ved etablering eller utvidelse av næringsarealer må det tas hensyn til boligområder i 
nærheten. Arealstrategien bør gi føringer for hvilke næringer som tillates nær boligområder, og at 
næringsarealet er stort nok for å unngå ulempe for nærliggende boliger. 

  

16. Masseuttak og deponier: Hensynet til naboer skal veie tungt ved drift av slike virksomheter, 
spesielt ved utvidelser eller nyetableringer. Dette må sikres i planverket. 

 

17. Beboere nær jernbanen kan oppleve støy i forbindelse med skinnegående trafikk og 
planoverganger. Ønsket om økt trafikk på Østre linje kan komme i konflikt med økt utbygging langs 
jernbanen.  
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