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Indre Østfold kommune  

Postboks 34 

1861 Trøgstad 

 

Innspill til kommuneplanens samfunnsdel. 

Indre Østfold kirkelige fellesråd har i møte 27.04.21 behandlet utkastet til kommuneplanens 

samfunnsdel, slik den er presentert på kommunens hjemmeside: https://innsyn-

mote.io.kommune.no/ 

Vi er glade for muligheten til å komme med innspill, på samme måte som da Fellesrådet 

hadde noen kommentarer til kommuneplanens oppstartsdokument.  27.02.21 skrev vi bl.a.: 

• Vi er glade for at FNs bærekraftmål legges til grunn for planarbeidet. 

• Vi er enige i at det er nødvendig å særlig ha fokus på de fire 

hovedutfordringene som er beskrevet i dokumentet. 

• Vi er særlig opptatt av at barn og unge sikres gode og like 

oppvekstvilkår, og at dette vektlegges i arealplaner og skoleplaner, 

gjennom sikring av arealer og økonomisk støtte til fritidsaktiviteter. 

• Digitaliseringen er en viktig utfordring, men kommunen i sin 

planlegging ikke glemme at personlig kontakt er viktig; både for 

trivselen og for at innbyggerne skal engasjere seg i lokalsamfunnet 

Fellesrådet vil i denne høringsrunden komme med disse kommentarene: 

1. Vi er glade for at kommunen legger FNs bærekraftmål til grunn i sitt planarbeid, og 

at det pekes på konkrete tiltak for å nå målene. Den norske Kirke er som kjent også 

opptatt av bærekraftmålene, og kirken i Indre Østfold vil på ulike måter kunne bidra 

til at målene blir kjent i lokalsamfunnet. 

 

https://innsyn-mote.io.kommune.no/
https://innsyn-mote.io.kommune.no/


2. Vi synes det er positivt at kommunen legger vekt på samskaping, som vi tolker som 

en invitasjon til samarbeid på tvers av kommunegrenser, men også, og kanskje enda 

viktigere, som en invitasjon til samarbeid med frivillige aktører. Kirken er en stor 

aktør i kommunen; vi er gjerne med på samskaping for å skape gode levevilkår for 

alle som bor i kommunen. 

 

3. Et av kapitlene i planen handler om «Muligheter og livskvalitet», der «Rettferdige 

livssjanser» er et viktig begrep. Det handler om oppvekst, men også om en god 

alderdom. 

 

Fellesrådet mener at Den norske Kirke gjennom sitt arbeid bidrar til å gi barn og 

unge en god oppvekst. Kirken ønsker å være tjenende og inkluderende, noe som 

betyr at alle er velkommen, uavhengig hvor mye eller lite man tror. Kirkens ulike 

tilbud, som babysang, ungdomsklubber, korarbeid etc. er enten gratis, eller svært 

billige, slik at ingen skal bli utelukket på grunn av økonomi. Slik arbeider kirken for 

å utjevne sosiale forskjeller. Samtidig ønsker vi å inkludere mennesker med ulike 

former for funksjonshemming i vår virksomhet. 

 

Kirkens Bymisjon er etablert i Mysen. Det er en kirkelig organisasjon med stor 

ekspertise på arbeid blant mennesker som faller utenfor i storsamfunnet. Fellesrådet 

mener at kommunen bør vurdere å invitere inn Kirkens Bymisjon til samarbeid også 

andre steder i kommunen. 

 

4. Den norske Kirke er et livssynssamfunn som ivaretar livsritene til mange 

mennesker. Barn døpes, ungdommer konfirmere, de fleste som dør, begraves fra 

kirken. Ritualene er viktige for svært mange mennesker, de er faktisk viktige 

samfunnsbyggende institusjoner. Vi som arbeider i kirken, som ansatte og som 

folkevalgte, er opptatt av de som deltar, skal oppleve ritualene som meningsfylte. 

 

Så er kirken først og fremst bærer av et håp. Det kommer jo til uttrykk på mange 

måter, ikke minst er kirken til stede for mennesker i sårbare situasjoner, ved 

sykdom; når det skjer ulykker; når noen har mistet sine kjære. Dette arbeidet bidrar 

også til innbyggernes opplevelse av å leve i et godt lokalsamfunn. 

 

5. Kommunen har som mål å være klimabevisst og naturvennlig. Kirken kan være en 

god alliert i arbeidet for å nå dette målet. Den norske Kirkes engasjement i 

klimaspørsmål er tydelig, særlig på nasjonalt nivå. Men også lokalt markeres dette 

engasjementet, bl.a gjennom ordningen med «Grønne menigheter», markeringen av 

«Skaperverkets dag», og ikke minst trosopplæringsopplegget «Agent jordvenn», 

rettet mot elever som skal begynne i 2. og 3. klasse. Vi bidrar gjerne i arbeidet med 

å øke klimabevisstheten blant kommunens innbyggere. 

 

6. «Indre Østfold vil være en kommune folk vil bo i og flytte til», står det i 

planutkastet. Noe av det som kan gjøre kommunen attraktiv, er at det er et godt 

kultur- og friluftsliv her. Også her bidrar kirken. Den norske Kirke er antakelig 



kommunens viktigste kulturaktør. Kirkene er flotte konsertlokaler, organistene er 

velutdannete kulturarbeidere, og kirkebyggene er bærere av den lokale kulturarven. 

Indre Østfold kirkelige fellesråd er glad for at vi får midler til å renovere mange av 

kirkene våre, og vi ser gjerne at de brukes ende mer enn i dag, også til 

kulturarrangement. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Bjørn Solberg 

Leder i Indre Østfold kirkelige fellesråd. 

 

 

 


