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Ny kommune, ny kommuneplan! 

For å lage en god plan inviterte Indre Østfold kommune lokalt næringsliv workshop 5. mars 2020. Workshopen ble arrangert i 

kommunestyresalen i Indre Østfold rådhus. Kommunen ønsket å finne ut av hva som gir trivsel og hva som er typisk for Indre 

Østfold kommune. Det var valgt ut fem temaområder kommunen ønsket å høre innspill på: folkehelse og levekår, klima, 

økonomi, næring og samskaping. I workshopen møtte næringslivet politikere som var opptatt av deres meninger om 

kommunen. Under kan du lese alle innspill vi har fått. Innspillene er gjengitt nøyaktig slik de ble skrevet av 

næringslivsrepresentantene. Indre Østfold kommune har ikke gjort noen vurdering av innspillene. Innspillene fra 

næringslivsfrokosten vil bli sendt til politikerne som tar med seg disse i det videre arbeidet med kommuneplanen.   

De som ikke hadde mulighet til å møte til frokosten kunne gi innspill digitalt.  



TEMA: Verdiskaping og næringsutvikling 

 

 

Hvordan kan Indre Østfold kommune bedre legge til rette for bærekraftig vekst og utvikling i landbruk og annen næring? 

• Være en «ja-kommune» - serviceinnstilt, møte andre med positivitet 

• God fiberinfrastruktur 

• Tilstrekkelig energi tilgjengelig, vann og kloakk, utviklingsområder 

• Transportinfrastruktur (vei og jernbane), fokus på Østre linje 

• Næringsforeningene bør samles, næringslivet må engasjere seg sammen og arbeide for utvikling i IØK 

• Regionsforening  

• Koordinering mellom næringsforeningene 

• Fokus på oppretting av arbeidsplasser 

• Kommunen bør handle lokalt, fleksibelt innkjøpssystem 

• Hvilke rammebetingelser kan kommunen tilby det lokale næringslivet? 

• Hvordan kommunen og næringslivet sammen kan arbeide for å tilrettelegge for risikokapital og opprettelse av nye, 

lokale arbeidsplasser 

• Bolig- og fritidstilbud og skole er viktig for næringsutviklingen som en helhet 

• Stedsattraktivitet, Indre Østfold må være et bra sted å bo (arkitektur, levende sentrum) 

• Indre Østfold bør ha en innovasjonsstrategi – hva slags innovasjoner man spesielt vil jobbe for 



• Indre Østfold (kommunen og næringslivet) bør ta en fremoverlent posisjon knyttet til nasjonal transportplan og utvikling 

av høyhastighetsbane (Oslo-Stockholm/Oslo-Gøteborg) 

 

TEMA: Økonomi 

 

 

Hvordan kan Indre Østfold kommune forenkle måten kommunen løser oppgavene sine på for å kunne opprettholde gode 

tjenester i fremtiden? 

• Effektivisere tjenester via digitalisering  

• Rask informasjon gjennom chat-roboter 

• Gode, overordnede planer som gjør at det kan fattes beslutninger i første ledd 

• Attraktiv bo-kommune (blanding av forskjellige typer boliger), fører til økte skatteinntekter 

• Skape attraktive arbeidsplasser, fremme det gode i Indre Østfold kommune 

• Bruk av lokale tilbydere, få på plass bedre avtaler 

• Se ting i en større sammenheng, effektivisering (eks: skolebruksplanen, vedlikeholdsplan for kommunale eiendommer) 

• Indre Østfold skal være en «ja-kommune» 

• Må være mulig å få personlig bistand ved bruk av digitale tjenester 



• Bedre kommunikasjon 

• Bedre informasjon ut til lokalt næringsliv knyttet til anbudsrunder 

• Politikere må ha respekt for at kommunen er i oppstart og trenger tid til å områ seg  

• Lojalitet blant politikerne til flertallsvedtak  

• Legge til rette for at folk kan bo lengre hjemme, velferdsteknologi, utvikle bofelleskap for eldre, attraktivt for de spreke 

eldre å komme sammen 

• Lage felles møteplasser for alle aldersgrupper (eks. innbyggertorg) 

• Tildel barnehageplass fremfor at de må søkes 

• Legge til rette for god infrastruktur (bredbåndsdekning og fysisk forflytning) 

 

TEMA: Samskaping 

 

Hva skal til for at du blir mer engasjert i utviklingen av Indre Østfold kommune? 

• Kultur for framsnakking må videreutvikles 

• Etablere felles plattform for næringslivet 

• Sette seg tydelige mål 

• Forenkle kommunens hjemmesider 

• Skape en arena, noe å samles om, noe som er «vårt» 



• Må være flinke til å se hverandre (politikere, kommunens ansatte), viktig at man føler seg verdsatt 

• Spre de gode historiene om Indre Østfold 

 

TEMA: Klima 

 

Hvordan kan kommunen legge til rette for at du og andre innbyggere kan ta klimavennlige valg? 

• Fritid og husholdning, starte tidlig med å bygge de rette holdningene (skoleopplæring) 

• Gå mer over på innovasjon og motivasjon 

• Tilrettelegge for miljøvennlig transport (jernbane, buss) 

• Industrien i Indre Østfold må samarbeide 

• Lokale muligheter for kollektivtransport 

• Må tilrettelegge for alternativer om man fjerner parkeringsplasser 

• Tilby delesykler, delebiler, buss «on demand» 

• Tilrettelegge for gang og sykkel. Gjøre det hyggelig å bevege seg i sentrum. Estetikk og byggeskikk, arkitektur – viktig i 

utviklingen av gode by/sentrumsmiljøer 

• Sentrumsutvikling 

• Forutsigbart planarbeid fra kommunens side – politikerne må forholde seg til vedtatte planverk 



• Enklere og billigere å kvitte seg med avfall 

• Tilrettelegge for enkle klimatiltak 

 

TEMA: Folkehelse og levekår 

 

Hvordan kan vi sammen sikre at alle får delta og bli inkludert i samfunnet vårt? (Fritid, jobb og skole) 

• Skape rom for at alle kan delta (eks. Via3 kafe) 

• Unge må fanges opp tidligere  

• Felles plattform for skoleverket (samkjøre pedagogisk opplegg på tvers av alle kommunens skoler) 

• Kartlegge hva som finnes av tilbud på tvers av de gamle kommunene 

• Unngå utenforskap og ensomhet 

• Tilrettelegge for gode vilkår for frivilligheten (eks. Homestart) 

• Bygge stolthet 

• Tiltak for å unngå drop outs i VGS 

• Nulltoleranse for mobbing 

• Gi muligheter for arbeidspraksis etter utdannelse, særlig for innvandrere 

• Innvandrere med god utdannelse får ofte ikke brukt denne som følge av språk eller manglende nettverk  



• Allsidig idretts- og kulturtilbud 

• Få med barn og unge i idretten og kulturen i tidlig alder, tilgjengelig for alle uavhengig av inntektsnivå, lett tilgjengelige 

støtteordninger (støtt Home Start) 

• Ta vare på ildsjelene i idretten/kulturen, legge til rette for dem 

• Fremsnakk av hverandre 

• Finnes det ungdomsklubber igjen? Er vi flinke nok til å nå ungdommen via sosiale medier? 

• Kan spill inkluderes i andre aktiviteter? PC-kondisjon? 

• Tilrettelegge for at man kan møtes på flere arenaer 

• Arbeide for å få mer administrative ressurser inn i Idrettsrådet 

• Skape sosiale arenaer for gamingmiljøet – E-sport – viktig for sosial læring 

• Helhetlig tankegang knyttet til idrettsanlegg i kommunen 

 

 

 

 


