
Innspill fra Indre Østfold Næringsutvikling (IØNU) til kommuneplanens samfunnsdel 

med arealstrategi 2021 – 2032. 

Høye ambisjoner 
Kommunens ambisiøse målsetting om arbeidsplassvekst, bostedsattraktivitet og næringsutvikling er et tydelig signal 
om ambisjonene som skal ligge i en ny arealstrategi for Indre Østfold Kommune (IØK). Kommunens beliggenhet er et 
unikt fortrinn og det ligger derfor store muligheter for bosted -og næringsutvikling her. Et levende næringsliv sikrer 
samfunnsutvikling og bærekraftige arbeidsplasser i kommunen. Næringslivet i Indre Østfold støtter disse 
ambisjonene. 

Næringslivet en viktig del av løsningen 
Det er bedriftene som gir liv til bygd og by. Næringslivets målsetting er derfor ikke i konflikt med kommunens 
målsettinger. Samarbeid og tillitt mellom offentlig og privat sektor er en forutsetning for å lykkes og IØK har allerede 
tatt et steg i riktig retning med den gode dialogen som er etablert mellom kommunen og næringslivet. Denne 
dialogen må fortsette. IØK scorer godt i NHOs «Kommune NM’s» faktor: VEKSTKRAFT i næringslivet, sammenliknet 
med andre kommuner, og det er gledelig at kommunen ser potensialet i å utvikle et bærekraftig næringsliv i 
fellesskap med næringslivet.  

Hva er viktig for næringslivet i Indre Østfold Kommune fremover? 
o Øke bostedsattraktiviteten

§ Bærekraftige stedsutviklingselskaper har her en unik rolle i samspill med kommunen
§ Skape attraktive bysentrum (bruke ressurser fra NMBU).

o Være en god vertskapskommune for næringslivet gjennom:
§ Et planverk som gir forutsigbarhet for aktørene
§ Effektive planprosesser
§ Sikre utviklede og tilgjengelig næringsarealer
§ Øke kompetansenivået/forståelse i kommunen på næringslivets viktige rolle i kommuneutvikling

o Tilrettelegge for innovative anskaffelser
o Tilrettelegge for samarbeid mellom næringsliv, utdanning og forskning for å sikre flere inn i arbeidslivet

og øke kompetansen i befolkningen – eks. samarbeidet for å opprette Fagskole i IØK.
§ NMBU avtalen må brukes aktivt – her er det «billig» eksperthjelp
§ Lærlinger/VGS samarbeidet

o God kommuneøkonomi
o IØNU støtter høringsnotatets forslag om tilrettelegging for næringsaktiviteter i landbruket som ivaretar

den næringsdrivendes ønsker om å bo og utvikle gården også utenom landbrukets åpenbare aktiviteter

Samskaping 
Vi, det allerede etablerte næringsutviklingselskapet, bør videreutvikles for et likeverdig/forpliktende samarbeid 
mellom kommunen og det organiserte næringslivet. Vi tror løsningen ligger i samskaping mellom offentlig og privat, 
hvor utfordringer løses på nye og bedre måter. Det er gledelig at det politiske håndverket er igangsatt og Indre 
Østfold Næringsutvikling ønsker å bidra aktivt til dette. 

Askim, 11.5. 2021 

For styret i Indre Østfold Næringsutvikling, 

Olav Breivik 
Styreleder 


