
Innspill til samfunnsdelen av ny kommuneplan 

Utdanningsforbundet Indre Østfold synes at samfunnsdelen i ny kommuneplan, er et godt 

gjennomarbeidet dokument. Vi opplever at den legger klare overordnede føringer og mål, 

for alt annet arbeid i ny kommune.  

Vi har noen få kommentarer vi ønsker å komme med: 

Levekår 

Mange gode og viktige målsetninger under levekår. 

 

Man har et uttrykt mål om å beholde og rekruttere kritisk helsepersonell. 

Utdanningsforbundet erfarer gjennom to kommunale ansettelsesprosesser, våren 2020 og 

våren 2021, at vi sliter med å få ansatt nok kvalifiserte lærere. Dette gjelder særlig i korte og 

lengre vikariater. Utdanningsforbundet ønsker et definert mål i planen for å sikre riktig 

kompetanse i barnehage og skole. Det kan for eksempel se slik ut: 

• Beholde og rekruttere lærere nok lærere i barnehage og skole 

Videre i planen står det: «I Indre Østfold vil vi at våre barn og unge skal ha gode 

oppvekstbetingelser. De første årene skal vi fokusere på å redusere behovet for 

spesialundervisning».  Utdanningsforbundet Indre Østfold synes dette uttrykkes for bastant 

og vi ser noen etiske dilemmaer ved å ha et slikt, uttalt mål. Hvordan ser man for seg at 

bruken av spesialundervisning skal ned, på en forsvarlig måte? Hva gjør man med selvbilde 

til barn og unge som sliter, og familiene deres, når man føler at man blir kostbar og har 

uønskede problem? Som beskrevet i planen, er det mange barn i kommunen, som vokser 

opp i levekårsutsatte familier. Man må forholde seg til den barne- og elevgruppen man til 

enhver tid har, og vi mener at man ikke kan bestemme seg «på forhånd» om at 

spesialundervisningen skal ned. Det vil være å ikke satse på å gi barn og unge gode 

oppvekstbetingelser. Barn og unge må oppleve at de får den hjelpen og støtten de trenger, 

og at ikke deres behov skal være salderingspost for krevende kommuneøkonomi.  

 

Forsvarlig økonomi 

Bra at planen forklarer godt at Indre Østfold kommune har en utfordring med å klare og gi et 

godt tjenestetilbud med mindre inntekt enn landsgjennomsnittet. Flott søkelys på de ansatte 

som ressurs og at tillit skal være en grunnplanke i Indre Østfold kommune.  

 

Veien videre 

Tydelig beskrivelse av veien videre og hvordan Felles samfunnsdel legges til grunn for alt 

arbeid og videreutvikling av kommunen. Viktig at samfunnsdelen skal være styrende i 

prioriteringer i handlings- og økonomiplanen, som utgjør kommuneplanens handlingsdel. 

Rapportering gjennom årsrapport, vil vise hva som til enhver tid oppnås eller mangler. 
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