
 

 

Ny kommune, ny kommuneplan! 

For å lage en god plan inviterte Indre Østfold kommune innbyggerne sine til lokale verksteder i uke 7 og 9 vinteren 2020. 

Verkstedene ble arrangert på fem ulike steder i kommunen. 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. På det lokale verkstedet møtte innbyggerne politikere som var opptatt av 

deres meninger om kommunen. Møtene var åpne for alle, uavhengig av hvor i kommunen de bor. Under kan du lese alle 

innspill vi har fått. Innspillene er gjengitt nøyaktig slik de ble skrevet av innbyggerne. Indre Østfold kommune har ikke gjort 

noen vurdering av innspillene. Innspillene fra hvert av de lokale verkstedene vil bli sendt til politikerne som tar med seg disse i 

det videre arbeidet med kommuneplanen.   

De som ikke hadde mulighet til å møte på et av de fem stedene kunne gi innspill digitalt. 



TEMA: Folkehelse og levekår 

 
 

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

• Barn med funksjonsnedsettelse. Rett hjelp raskt. Må gå raskere. Lytte til barna og de pårørende. Ikke alltid tenke 

økonomi (f.eks. koordinator, individuell plan, ansvarsgruppe, veiledning med mer) 

• Tilrettelegge tidlig når barn med funksjonsnedsettelse skal begynne i barnehage og på skole 

• Løse heller foran rådhuset. Fare for fall 

• Gode systemer og møteplasser for eldre/seniorer. Er en ressurs 

• Resultatkriterier for bruk av kommunale penger  

• Hjemmebesøk hos enslige, f.eks. eldre 

• Fysioterapeuter med kommunale avtaler 

• Kommunalt bad 

• Kreftkoordinator i full stilling 

• Psykolog og sosionom på Frisklivssentralen 

• Fange opp de som plutselig blir uføre (Frisklivssentralen) 

• Biblioteket er en viktig møteplass og helt gratis 

• Trenger en pen minnelund 



• Bruke frivillige i svømmeopplæring i skolen 

• Møteplasser for eldre og for ungdom 

• Åpne kommunale hus 

• Universell utforming 

• Samarbeid kommune/næring/frivillighet 

• Opprettholde nærmiljøene 

• Kommunal transportplan 

• Hjelp og bistand til familier med spesielle behov. Økt kompetanse 

• Skolevesen som har aktiviteter uavhengig av foreldres inntekt 

• Folkehelse – fysisk aktivitet 

• Brannsikring for hjemmeboende eldre 

• Videre utvikling av bymiljø 

• Fellesarealer både ute og inne for folk i leiligheter 

• Velferdsteknologi 

 

 

 

 

 



TEMA: Klima 

 

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

Tog: 

• Billigere tog 

• Gjenåpne Langnes stasjon og Næringsparken 

• Bedre tilrettelagt pendlerparkering utenfor sentrum, blant annet Slitu 

• Østre linje til Sarpsborg 

Buss:  

• Matebusser til kollektivknutepunkt 

• Elbusser 

• Busser tilpasset antall passasjerer (mindre busser) 

 

• Gratis kollektivtransport innenfor kommunen 

• Skal lønne seg å velge klimavennlig 



• Solceller på offentlige bygg 

• Samhandling kommune, fylke, stat 

• Elbilpool, slik som i Halden 

• Mer park i sentrum 

• Mer parkering under bakken, eller mindre parkering i sentrum 

• Beholde bomringen og bruke midlene på klimatiltak 

• Busser for funksjonshemmede 

• Halvtimesruter 

• Ringrutetrasé på toget via Sarpsborg 

 

TEMA: Verdiskaping og næringsutvikling 

 

 

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

• Kommunen saksbehandle i bedriftene 

• Kommunene handle lokalt  

• Når det graves fiber, bruke grøftene til annet også 



• Plan for fiberutbygging 

• Kulturtilbud og gode tjenester for å tiltrekke folk 

• Ha arealer klare til næring 

• Lokal mat, Bondens marked oftere 

• Må bli påkopla Follobanen, hyppigere avganger, pendlerparkering 

• Bedre kollektivtilbud. Buss også 

• Kan man styre antall frisører? 

• Mangler møbelforretning 

• Gode næringsarealer, som Holtskogen 

• Rask saksbehandling 

• Ta vare på matjorda. Eventuelt hvis bygger på matjord: Flytte matjorda til egnet sted 

• Lønnsoppgjør som utjevner skjevheter 

• Negativ arbeidsgiveravgift - lønner seg å ansette flere 

• Tilrettelegge for gründere 

• Felles møtested for småskalaprodusenter 

• Landbruk med flere samarbeide med NMBU-Ås 

• Tiltrekke oss gode kompetansenæringer - ønsker høyskoletilbud i kommunen 

• Felles billettsystem for kollektivtrafikk 

• Korresponderende kollektivtrafikk, mellom busser og tog 

• Næringsforeningene i kommunen (i de 5 gamle kommunene) må stå samlet utad 



TEMA: Økonomi 

 

 

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

tjenester i fremtiden? 

• Drive kostnadsbevisst 

• Kartlegge kompetanse innad i kommunen, unngå konsulentinnkjøp 

• Utnytte lokalt næringsliv på best mulig måte 

• Se på skolestruktur 

• Digitalisering av tjenester 

• Mer på epost og mindre i brev 

• Handle lokalt 

• Dialog med brukere/kommune 

• Være løsningsorientert 

• Viktig sosiale møteplass for innvandrerbarn (f.eks. bibliotek) 

• Ta avgjørelser på kundenivå 

• Legge til rette for yngre innflyttere 

• Samarbeid med NMBU-Ås 

• Finne kompetanse blant innbyggere, f.eks. pensjonerte fagpersoner 



TEMA: Samskaping 

 

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

• Bedre info til beboere. For eksempel styrke innbyggertorg/bibliotek 

• Den nye appen dekker mye. Bør videreutvikles. Legge inn mer info, for eksempel arrangementer, i appen 

• Følge opp ønsker fra folket – se at vi når frem 

• Forpliktelser mellom partene (frivillighet) 

• Dialogmøter er positivt, hvis det følges opp det som kommer fram 

• Hvor ble det av gull og grønne skoger?  

• Snakke sammen på tvers frivillige, næring, kommune osv. 

• Viktig med muntlig dialog med kommunen 

• Skulle gjerne funnet fagpersoner i kommunen på nettet 

• Ikke bra for samarbeidet å ha bom midt i kommunen 

 

 

 


