
 

 

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) 

• Rus og psykiatri: Flere døgnbemannede boliger, kompliserte lidelser. Trenger utvidet støtteapparat, ikke minst i 

helger og på kvelder 

• Ta del i samfunnet lengst mulig: «Leve hele livet» 

• Byråkratiet må være smidigere, mellom nivåer 

• Redusere fylkesmannens makt 

• Være aktiv, ta del  

• Se på ulike aktivitetstilbud og - områder 

• Legge opp skolen annerledes, ikke bare teori. Satse på det elevene er gode på, så de ikke føler seg som tapere 

• Ikke-organisert aktivitet for barn og unge. Ungdomshusene er viktige. Ønsker ferieåpne tilbud.  

• Tenke forebyggende 

• Møteplass for bilmiljøet 

 

 

 



TEMA: Klima 

 

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

• Utbygging av gang- og sykkelvei. Prioriteres fra sentrum til grendeskoler 

• Bilfritt sentrum i Mysen og Askim 

• Bedre buss- og togforbindelser 

• Unngå sprøytemidler langs veikanter 

• Forebygge klimahendelser, rassikring. Dimensjonering av avløp. Vedlikehold 

• Ladestasjoner 

• Trenger bil, selv om mye digitale tjenester 

• Bygge ut Østre Linje 

• Mindre busser og flere avganger 

• Kildesortering – få levert avfall 

• Subsidier av kollektivtransport 

• Bevare matjord 

• Arealeffektivitet på boliger 



• Flytte Slitu stasjon til Brennemoen 

 

TEMA: Verdiskaping og næringsutvikling 

 
 

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

annen næring? 

• Tillate næringsutvikling i grendene. Starte f.eks. verksted på småbruk 

• Kommunen må være fremoverlent og bistå i næringsutvikling 

• Bli fyrtårn innen landbruk med tette bånd til NMBU, få til samarbeid 

• Også til Høgskolen i Østfold. Må oppsøkes av kommunen 

• Trenger risikovillig kapital 

• Fra oljeenergi til bioenergi 

• Bedre kapasitet hos kommunen for næringsutvikling. F.eks. reguleringsplaner 

• Nye miljøvennlige arbeidsplasser 

• Planlegge tomter for næringsutvikling 



• Plan for massehåndtering. Massene er ressurser 

 

TEMA: Økonomi 

 

 

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

opprettholde gode tjenester i fremtiden? 

• Vedlikeholde kommunale bygg 

• Dra nytte av frivilligheten, ivareta dugnadsånd 

• Bedre på å øremerke midler til bestemte formål 

• Utvikle og få fart på næringslivet 

• Flere barn og familier, tilflytting 

• Bygge boliger der arbeidsplassene er 

• Legge bedre til rette for transport av folk, f.eks. minibusser 

• Sentralisere tjenester 

• Hvilke tjenester skal være ved med innbyggertorgene? 

• Jobbe for å få statlige arbeidsplasser til Indre Østfold kommune. Også store institusjoner 



TEMA: Samskaping 

 

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

• Kommuneadministrasjonen har ressurser til å ta imot henvendelser fra innbyggerne 

• Nærhet, ulike kulturer, mikse mellom stedene (lokale verksteder) 

• Mer info om kommunen, markedsføring av møter 

• Vanskelig med parkeringsplasser rundt kommunale tjenester 

• Flere menneskemøter, arenaer som ikke er digitale 

• Trenger informasjon for å kunne blir aktiv 

• Aktivitet i alle deler av kommunen 

• Boligbygging og næringsbygging i hele kommunen 

• Konkrete resultater av innspill 

• Markedsføring av kommunen og andres aktiviteter, f.eks. lys på Mølla 

• Kommunens tjenester kunnskapsbasert og fremoverlent, rustet for framtida 

• Bedre info om saker som skal behandles 

• Bedre kommunikasjon mellom rådene i kommunen. Tilbakemeldinger ikke bare via nettet ut til innbyggerne 

• Boligbygging og grendeskoler 



• Hvor er den yngre garden? Egen invitasjon til FAU, foreninger og ungdommen 


