
Høringsinnspill til IØK samfunnsdel fra arbeidsgruppen for 
internasjonalt samarbeid 
(Forslag til ny setning/formulering markert)  

 

Side 5: Dette skal vi jobbe med. Tredje siste avsnitt om bærekraftsmål nr 17.  

Bærekraftig utvikling omfatter de tre dimensjonene miljø, økonomi og sosiale forhold. Bærekraftsmål 
nummer 17 «Samarbeid for å nå målene», favner alle dimensjonene og underbygger behovet for 
samarbeid, også på tvers av landegrenser, for å nå målene og sikre en god og helhetlig 
samfunnsutvikling. Under kornakset i hvert kapittel kan du se hvilke av bærekraftsmålene (uthevet 
med farge) som har mest å si for det satsingsområdet. 

 

Side 8: Sammen former vi framtida  

Samhandling er viktig for å skape eierskap og fellesløsninger slik at vi kan håndtere 
levekårsutfordringer og andre sammensatte utfordringer. Vi må jobbe på tvers både internt i 
kommunen og med andre aktører i samfunnet. Frivillighet, næringsliv og innbyggere er viktige 
samarbeidspartnere om vi skal lykkes. Også i regionale spørsmål vil samhandling med andre stå 
sentralt. Som største kommune i regionen, er det naturlig at kommunen tar en fremtredende rolle i 
dette arbeidet. Da hviler det også et ansvar på kommunen å samarbeide med andre aktører i 
samfunnet, både innenfor og utenfor kommunegrensa både nasjonalt og internasjonalt. 

Side 23: Mål Næringsutvikling og verdiskaping 

Indre Østfold kommune vil styrke sin posisjon på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå  

De første årene skal vi fokusere på å…  

• delta og påvirke i fora som eksempelvis Osloregionen, Indre Østfold regionråd, Viken 
fylkeskommune og Grensekomiteen Värmland - Viken, for å sette kommunen på kartet som 
et attraktivt sted å drive næring  

• profilere og markedsføre Indre Østfold som et naturlig valg for næringsetablering overfor 
meglere, investorer og eiendomsutviklere 

 

Side 24: Samskaping – sammen om framtida 

Avsnittet Samskaping:  
Samskaping er både en metode for samarbeid og innovasjon, men også et prinsipp for framtidas 
samfunnsutvikling. Gjennom å samskape, samler vi ressurser fra for eksempel kommune, innbyggere, 
foreninger og næringsliv. Sammen identifiserer vi utfordringene, og finner bedre og nye løsninger, 
som vi gjennomfører i felleskap. Internasjonalt samarbeid kan også være et verktøy for å løse lokale 
og regionale utfordringer.  

Samskaping skal resultere i bedre, mer innovative og treffsikre tjenester og løsninger. Samtidig 
styrkes de demokratiske verdiene og tilliten til det politiske systemet gjennom åpenhet, 
myndiggjøring og deltakelse. Dette kan styrke fellesskapet i kommunen, og vil bidra til en positiv 



steds- og samfunnsutvikling. Samskaping er både en metode for samarbeid og innovasjon, men også 
et prinsipp for framtidas samfunnsutvikling. 

 

Side 25: Mål Samskaping 

Hovedmål: Indre Østfold kommune vil samarbeide for å nå målene  

Delmål: De første årene skal vi fokusere på… 

• internasjonalt samarbeid som verktøy for å nå kommunens mål som samfunnsutvikler og mål 
for den enkelte virksomhet. 
 

 


