
 

 

 

 

 

 

 

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) 

• Eldreomsorg – hjelpemidler, god nok tilgang? 

• Samhandling sykehus – kommune 

• Kommunikasjon – på alle måter, kollektiv, gang/sykkel 

• Frivillige organisasjoner må ha gode kår 

• Ivareta funksjonshemmedes rettigheter  

• BPA- brukerstyrt personlig assistent – tid og omfang 

• Internt samarbeid tettstedene imellom, samsnakke, kommunikasjon mellom tettstedene 

• Rusproblematikk, fange opp barn og unge, fritidstilbud 

• Brukermedvirkning og pårørende vedrørende kommunale tjenester. Forbedre samarbeidet 

• Lytte til råd og utvalg, bli lytta til 

• Psykologtjenester, forbedringer 

• Tilgjengelighet til f.eks. Edwin Ruud 

• Møteplasser, universell utforming, i ulike faser av livet 

• Aktivitetstilbud for eldre, ikke blir sittende hjemme 



• Forebygging, voksentetthet i barnehager og skoler 

• Idrettshall, seniorer være ressurs 

• Integrering – se på det som ressurs  

• Øke antall fastleger pga. vekst 

• Sykkelveger ønskes på kryss og tvers 

• Folkehelse: massedeponi på Riisermåsan lite helsefremmende 

• Naturmangfold 

• Seniorsenter med kaffe og middag til rimelig pris, samlingssted 

• Bybuss gjennom alle de gamle kommuner, mellom tettstedene 

• Lese-lytte: eldre leser sammen med barn  

• Deponering av avfall 

• Helsesenter, omsorgssenter i nærmiljø 

• Rusken-aksjoner 

• Rehabilitere forfalne bygninger 

• Markedsdager, f.eks. stille ut egenproduserte varer eller gjenbruk 

• Forebygge støy, rv. 22, fv. 120 m fl, begrense hastigheter 

• Bygge turstier, lysløyper, aktivitetsområder 

• Kommune ha ressurser til å vedlikeholde turstier, gjøre avtaler med grunneier osv. 

• Ha et godt faktagrunnlag, være informert, ved f. eks. planarbeid som dette 

 

  



TEMA: Klima 

 

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

• Mangler bussforbindelse f.eks. mellom Ringvoll og Tomter, matebusser, innfartsparkering, kapasitet 

• Kildesortering: IØR sin renovasjon er veldig bra og må videreføres 

• Ønsker gratis søppellevering og imøtekommende veiledning 

• Innenfor Viken; frivillig valg av gjenvinningsstasjon 

• Nei til deponi på Riiser pga. avrenning, ikke ødelegge myrer, ønsker bærekraft 

• Rydde stier langs Hobølelva 

• Utvide sykkelveier langs hovedveier 

• Bedre billettsystem med Ruter, overgang 

• CO2-ekvivalenter, ta med kunnskap når det bygges 

• Unngå tomgangskjøring på stasjonen 

• Ønsker ikke at fv. 120 skal være avlastingsvei 

• Fartshumper ved Kiwi på Knapstad 

• Ønsker om hyppigere avganger og større togsett 

• Avvikle gummikuler på kunstgress 

• Når tettsted vokser, ta vare på gamle bygg 



• Vann og kloakk: Hobøl vannverk kan få større ansvar i ny kommune 

• Flere ladestasjoner, fins ikke på Tomter  

 

TEMA: Verdiskaping og næringsutvikling 

 

 

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

• Tilrettelegge for næringsavtaler 

• Redusere tomtepriser til næring 

• Redusere inngangspris for nyetableringer med tidsfrist for iverksettelse 

• Eiendommer som ikke utvikles innen frist (3 år) eksproprieres 

• Tilby adekvate lokaler til helsetjenester 

• Tilrettelegge for sentrallager for vareleveranser 

• Sikre næringsavtaler og klargjøring 

• Kommunen må rydde i private områder der offentlige interesser kommer inn 

• Jordvern 

• Ønsker godstog for å avlaste tungtransport 



• Flere arbeidsplasser er positivt 

• Bygge bedre fibernett, egen strategi for denne type kommunikasjonsutbygging, ikke ha flere aktører som driver 

samtidig 

• Kommunen bruke lokalt næringsliv og legge inn CO2-ekvivalenter i vurdering for å favorisere lokale 

• Åpne toglinja, Mysen – Sarpsborg 

• Mer bemanning i barnehager medfører at sykefravær går ned 

• Forebygge i stedet for å reparere (barn og unge) 

• Ønsker stor utvikling rundt Knapstad og Tomter 

• Utvikle nytt industrisenter på Ringvoll 

• Ikke deponi på Riiser 

• Bedre kommunikasjon 

• Vår historie og våre kulturminner er verdier 

• Ikke bygge ned matjord 

 

 

 

 

 



TEMA: Økonomi 

 

 

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

tjenester i fremtiden? 

• Næringsutvikling 

• Flere lokale arbeidsplasser, både i næringsparker og i tjenesteyting, enmannsforetakene er viktige 

• Sørge for nok skatteinntekter 

• Drive effektivt, bevisst pengebruk, kompetansemiljø f.eks. barn 

• Ta i bruk IKT 

• Infrastruktur 

• Målrettet hjelp og tjenesteyting 

• Innbyggertorgene: hvilke tjenester skal ligge her – de som brukes ofte 

• Billigere å forebygge enn å behandle (tidlig innsats). Understrekes. Flere ansatte i barnehage og skole. Sykefraværet 

går ned når flere ansatte. Unngå småstillinger 

• Frivillige organisasjoner trenger støtte for å bidra 

• Ansatte må komme til innbyggertorgene i stedet for motsatt 

• Landets beste på forebygging? Så får vi bedre økonomi 



TEMA: Samskaping 

 

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

• Samme tjeneste, samme kostnad 

• Frivillighet, bruke lag og foreninger 

• Støtte til å drive lag og foreninger 

• Idrettshaller tilgjengelig for alle 

• Basseng med varmt vann for alle 

• Politiet: bør etablere seg i Indre Østfold kommune 

• Nødvendig med rask respons på henvendelser til kommunen 

• Utvikling i hele regionen/kommunen 

• God offentlig kommunikasjon og informasjonsflyt, ikke alle på nett 

• Brukerpåvirkning, må se at engasjement lønner seg 

• Nettsider: forståelig og lett å manøvrere i 

• Kort vei fra innspill til politisk handling 

• Engasjement må nytte 

• Stimulere til økt aktivitet i velforeninger/pensjonistforeninger 



• Hvordan engasjere de yngre? 

 


