
 

 

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) 

- Folkehelseperspektivet skal inkluderes i alle saker som skal til politisk behandling 

- Nok skoler, barnehager og sykehjemsplasser – nærhet til tjenestene i alle de gamle kommunene. Ønsker flere lokale 

sykehjemsplasser 

- Tilrettelegge for lokale foreninger med gode tilskudd og lokaliteter 

- Barnetrygden bør ikke gå til fratrekk fra sosiale stønader 

- Ønsker frivillighetskoordinator som kan bistå lag og foreninger til å søke tilskudd 

- Folkehelsekoordinator ønskes 

- Ønske om å beholde frisklivskoordinator og gratis folkehelsetilbud (eks. Pulsen) 

- Utvikle tilbud for skoleungdom som trenger et alternativt tilbud noen ganger i uka (eks. Vollene) 

- Bibliotektilbudet med fagfolk må opprettholdes kontinuerlig i alle tettstedene 

- Helsestasjonene må opprettholdes lokalt – nært folk 

- Utbygging må henge sammen med lokale tilbud og infrastruktur 

- Frivilligsentralene må opprettholdes  

- Nok midler til trygghetsalarmer for de som trenger det 



- Seniorkonsulent ønskes 

- Fritidsklubbene må opprettholdes  

- Frivilligheten en viktig ressurs. Viktig å stimulere til økt frivillighet  

- Trenger sosiale arenaer og fysiske møteplasser 

- Holdningsarbeid hos den enkelte 

- Dagravner på skolene, besøksvenner, arbeidslivstiltak 

- Større fokus på psykisk helse med lavterskeltilbud og kort ventetid for utredning for suicidale 

- Opprettholdelse av alle tre kirkene og tilhørende gravplasser 

- Fokus på godt arbeidsmiljø på ungdomsskolen 

- Økt bemanning på nattestid – hjemmesykepleien 

- Meget viktig med økt kommunikasjon med innbyggerne 

 

TEMA: Klima 

 

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

- Bedre kollektivtilbud (for eksempel Flex), rimelige billetter på tog og buss 

- Fjernvarme eller solcellepanel i nye boligområder 



- Minikraftverk 

- Bysykler 

- Gang- og sykkelvei helt frem til Lyseren 

- Fjerne tungtrafikken fra Stasjonsgata 

- Utbedre ladeinfrastruktur for elbiler 

- Ta vare på eksisterende bygningsmasse 

- Innføre klimatiltak på industrifeltet på Løvestad 

 

TEMA: Verdiskaping og næringsutvikling 

 

 

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

annen næring? 

- Videre utvikling av REKO-ringen og andre formidlingsmuligheter for salg av kortreiste landbruksprodukter 

- Oppmuntre lokalt næringsliv til å benytte seg av lokale råvarer og produkter 

- Bevare småproduksjon, opprettholde fokus på dyrevelferd 

- Miljøvennlig emballasje 



- Solcellepaneler på tak på nye bygg 

- Innovasjonsutvikling i landbruket – eks. elektriske traktorer og roboter inn i landbruket 

- Bevare håndverksproduksjon 

- Mobile slakterier 

- Fellesproduksjoner, for eksempel ved melkeproduksjon (fellesfjøs o.l.) 

- IØK bruker lokalt næringsliv ved innkjøp  

- Ta i bruk hele kommunen til landbruk 

- Tørre å være i forkant når det gjelder innovasjon rundt landbruk og klima 

- Boligområder og infrastruktur vil være viktig for videre utvikling av tettstedene (Spydeberg og Knapstad vil bli det 

største tettstedet i løpet av få år) 

- Viktig å få på plass sykkel- og gangvei Spydeberg – Knapstad – Holtskog 

- Fortsette å jobbe aktivt med lærlinger (yrkesmesse), god dialog med videregående skoler, samarbeid med NMBU 

- Oppdatering av arealplanene viktig å få på plass 

- Være på salgssiden og tilbudssiden når noen ønsker å etablere seg med næring i kommunen (for eksempel ved hjelp av 

en næringsvert, mentorordning, enkle og forståelige skjematjenester på nett, god byggesaksbehandling, sørge for 

ledige næringsarealer) 

- At næringsforeningene får utvikle seg videre 

- Positivt utviklingsfokus hos kommunen for å stimulere videre næringsutvikling  

- Jordvern 

- Utbygging av fiberinfrastruktur i kommunen 



- Klimakrav ved innkjøp som favoriserer lokale bedrifter 

- Skatt/avgift på uvirksomme næringsarealer 

 

TEMA: Økonomi 

 

 

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

opprettholde gode tjenester i fremtiden? 

- Styrke bemanningen på helse, flere faste stillinger (kan føre til lavere sykefravær, øke skatteinngangen) 

- Styrke bemanningen på skole og barnevern, tidlig innsats 

- Samarbeid mellom skole og hjem 

- Dagravner 

- Holdningsarbeid i skolen 

- Selvhjelp hjemme for å bo så lenge som mulig hjemme for de som ønsker det 

- Nok sykehjemsplasser 

- Vedlikeholde eller selge kommunale bygg, helst ikke bygge nye 

- Ikke kommuneskatt på eiendom 



- Stedbundne vaktmestere i kommunale bygg 

- Digitalisering med personlige saksbehandlere, med enklere innsyn i saksbehandlingsprosessen 

- Mulighet til å booke møter med saksbehandlere, helsesøstre, lærere etc.  

- Kutte konsulentkostnader 

- Motarbeide frafall fra videregående utdanning, gjøre det attraktivt å bo her etter endt utdanning, hindre at 

ungdommene flytter ut av kommunen 

- Gjøre kommunen attraktiv for næringslivet, arbeidsplasser og arbeidstakere 

- Kommunal vikartjeneste/bemanningsbyrå 

 

TEMA: Samskaping 

 

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

- Økt kommunikasjon mellom kommunen og innbyggerne om store prosesser som engasjerer nærmiljøet 

- Tilbakemeldinger på innspill som gis 

- Fysiske møteplasser for innbyggere grunnlag for videre engasjement og samskaping 

- Sentrumsutvikling, den «gode landsbyen», vinteraktiviteter 

- Grunnlaget for samskapingen er frivilligheten, få til samspill mellom kommunen og frivilligheten 



- Viktig at lag og foreninger fremsnakker eget arbeid for å skape motivasjon og engasjement 

- Miljøverksted 

- Politikerne må være flinke til å ta til seg innspillene som kommer inn 

- Viktig å få oversikt over totalbehovet i kommunen (skole, vann- og avløp, helse, eldreomsorg) 

- Engasjere yngre og nyinnflyttere – hvordan få motivert og engasjert dem? Stimulere til frivilligheten i neste generasjon 

- Viktig å ivareta lokalkunnskapen i de ulike kommunesentrene/tettstedene 

- Ivareta kunnskapen til historielag og museer 


