
 

 

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) 

• Rekkverk i trappa utafor Torvet bok og mer 

• Måking av fortau, viktig for inkludering 

• Lamper som ikke lyser, (sentrum/lysløyper) 

• Stavgjeng – kommunen informere om at tiltak finnes. Informasjon om aktiviteter. Gjerne et felles sted for info 

• Benker på veien opp til Pershytta og andre steder langs gåturer 

• Koordinere Frivillighetssentralen og ulike foreninger, Bua. (f.eks. skøyteutlån) 

• Rus- og psykiatripasienter – flere døgnbemannede boliger og døgnbemannede team, koordinator, individuell plan 

(lovpålagte oppgaver) 

• Lærerne må undervise i faget sitt og ikke alt annet. Trenger flere spesialopplegg 

• Frivilligkafe i Båstad har flere suksesshistorier med masse latter og gode historier 

• Frivillighet kan bli sovepute for kommune 

• Jordmortjenesten bør ha sterkt fagmiljø og da må politikerne tørre ta upopulære avgjørelser 

• Helsesykepleiertjenesten, bedre bemanning 

• Ønsker bokollektiv for eldre i Trøgstad. Rødvin og konjakk er viktig 

• Varierte tilbud for eldre 



• Utvidet kulturelt tilbud til de unge, også være kreative 

• Tilbud i kommunen må være for alle, unge og gamle 

• Mobilbruk i skolen må være forbudt. Unngå mobilmobbing 

• Hjelpemidler for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre må informeres om. Sende ut skriv. Kartlegging av 

behov i hjemmet 

• Offentlig transport må bli bedre 

 

TEMA: Klima 

 

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

• Fleksibuss, utvide tilbudet 

• Bedre markedsføring og kommunikasjon 

• Tilpasse tidspunkter etter behov og med arrangementer 

• Gjerne egenandel 

• Flere gang- og sykkelveier, langs hele rv. 22, fra Momarken til E18 

• Satse mer på elbiler for kommuneansatte 



• Etablere flere ladestasjoner, alle tettsteder, også tilgjengelig for private 

• Miljøvennlig oppvarming av kommunale bygg 

• Kampanje for å øke folks miljøbevisst, ift. kildesortering og gjenbruk 

• Elektrisk ringbuss mellom alle tettsteder 

• Sykkelgodtgjørelse for ansatte 

• Alt innkjøp må være miljøvennlig 

• Fairtrade 

• Nettmøter (unngå kjøring) 

• Rimeligere avgifter på fyllinga og bedre muligheter for gjenvinning 

• Lære opp folk til å ikke kaste søppel i naturen og langs veiene 

 

TEMA: Verdiskaping og næringsutvikling 

 

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

• Benytte fagmiljøet på Ås/NMBU mer 

• For eksempel ta i bruk biokull 

• God kommunikasjon (veier) 



• Mulighet til å starte næringsvirksomhet i det små, utenfor industriområder 

• Få hjelp og inspirasjon fra kommunen og samfunnet for de som vil starte næring 

• RV22: Utbedret/ny vei er viktig for kommunikasjonen 

• Ha plan for massehåndtering 

• Kommunen bør utvikle næringsområder. For dyrt for private 

 

TEMA: Økonomi 

 

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

tjenester i fremtiden? 

• Bedre samordning av tjenester 

• Gode og effektive digitale løsninger 

• Utnytte eksisterende kompetanse fra de gamle kommunene 

• Samlokalisering. Styrke fagmiljøer 

• Minimal bruk av konsulenter 

• Kommunale bygg må vedlikeholdes 

• Bedre kunnskap om anbudsprinsipper, offentlig anskaffelser og kontraktsforhold 

• All info kan ikke være elektronisk. Viktig info må komme på papir 



• Enkelt å kontakte f.eks. brannvesen og andre med enklere spørsmål 

• Gode opplysninger om nødvendige hjelpetjenester, både digitalt og papiralt 

• Kort og effektiv saksbehandling 

• Kommunikasjon, infrastruktur 

• Fremsiktig reguleringsplan 

• Kollektivtransporttilbud 

• Svake miljøavtrykk ift. jordbruk 

• Større fokus på gjenvinning i næring 

• Kortreist 

• Engasjementsvilje 

• Gebyrregulativet i kommune har stive priser og er til hinder for utvikling. Krevende å forstå 

• Tenke helhetlig, f.eks. fiber sammen med annen graving 

• Klart språk 

• Velge representanter til kommunestyret fra alle deler av kommunen 

 

TEMA: Samskaping 

 

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



• Kommunen må bruke lokalavisa for å annonsere aktiviteter 

• Oppfølging av f.eks. dette verkstedet bør inn i På Kornet 

• Følge opp frivilligheten 

• Bruke rådgivende folkeavstemning og lytte til dem 

• Sakslister og møteprotokoller fra kommunestyremøter legges ut tilgjengelig for eksempel på innbyggertorvene 

• Hvordan få bredere deltakelse. Kommunen ut på f.eks. foreldremøter, videregående skole og barneskoler 

• Når lag og foreninger har møter, kan kommunen komme ut og informere litt 

• Kommunen skal støtte opp om lokale arrangementer, hvilke etater i kommunen skal frivillige kontakte om samarbeid 

om arrangementer 

• Ta vare på grendene 

• Tilrettelegge for boligbygging i grendene 

• Bedre kommunikasjon i hele kommunen 

• Tilbud til alle aldersgrupper, ikke bare for unge. Torvet bok og mer og Pulsbygget er gode arenaer 

• Samhandling mellom kommune og innbyggere. Kunne treffe saksbehandlere på innbyggertorgene 

• Informasjon. Hjemmesidene må bli enklere 

• For tidlig å satse bare på digitale medier (avis og postkasse) 

• Ansatte på servicetorgene må være de flinkeste folka i kommunen. Kunne gi god veiledning og være serviceinnstilte. 

Fagfolka må også være gode til å følge opp sakene videre 

• Hvordan få alle aldersgrupper engasjerte. Godt møte nå – deltakerne bør være ambassadører 

• Hvordan få ungdommen tilbake etter f.eks. studier: boliger, fritidstilbud, jobber. Gjøre kommunen attraktiv 


