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1. BAKGRUNN 
 

 

Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad skal utgjøre en ny kommune i 2020. 
Dette er vedtatt av stortinget 08. juni 2017. Navnet er Indre Østfold kommune. 
Prosjektplan for bygging av ny kommune 2017-2020 legger de overordnede føringer for 
hovedprosjektet, delprosjekter og for dette mandatet. 

 
Følgende overordnede målsettinger gjelder for arbeidet: 

 
1. Det skal bygges en helt ny kommune som skal være klar 31. desember 2019, 

med alle avgjørende elementer på plass 

2. Byggingen av den nye kommunen skal ta ut gevinster i form av kvalitet og 

ressurser 

3. Den nye kommunen skal være innovativ for å være tilpasset fremtidens 

samfunn og rustet for kommunesektorens endrede rammebetingelser 
 
 
 
 

 
2. HENSIKT MED DELPROSJEKT POLITISK ORGANISERING OG 

NÆRDEMOKRATI 
 

 

Å bygge en helt ny kommune av fem eksisterende kommuner er et stort endrings- og 
omstillingsarbeid. Det gir muligheter for å tenke nytt om hvordan den nye kommunen best skal 
levere tjenester til innbyggerne i fremtiden, og hvordan organiseringen av kommunen skal 
legge til rette for dette. 

 

Den nye kommunen skal være en fremtidsrettet og effektiv tjenesteleverandør, 
som utvikler levende lokalsamfunn og attraktive arbeidsplasser. 

 

Styrket lokaldemokrati er et av målene med kommunereformen. Dette delprosjektet 
handler om en vurdering av hvordan lokaldemokratiet skal fungere i den nye kommunen. 
Prosjektet skal forslå ny politisk modell inkludert nærdemokratiske ordninger. Det skal 
utarbeides politisk håndbok med reglement og delegering. 

 
Nærdemokratiske ordninger som etableres skal legge til rette for politisk innflytelse fra 
flere innbyggere og samarbeidspartnere enn vi kan nå gjennom politiske organer. 
Ordningene skal bidra god kontakt og nærhet mellom befolkningen og kommunens 
politikere og administrasjon, og være en kanal for å hevde interesser og påvirke politiske 
beslutninger. De nærdemokratiske ordningene skal bygge opp under de mange 
lokalsamfunnene i Indre Østfold kommune og fremme samskaping mellom kommune, 
frivillige, næringslivet og den enkelte innbygger. Folkehelse og sosial bærekraft er viktige 
elementer i lokalsamfunnsutviklingen som skal bidra til en mer helsefremmende og 
utjevnende samfunnsutvikling. 

 
 
I prosjektplanen presenteres 10 politiske målsetninger for Indre Østfold kommune. 



Basert på Difis mal for Mandat for konseptfasen, versjon 3.0 3  

Følgende to målsetninger har særlig relevans for politisk organisering: 
 

 

• En raus og slagkraftig kommune med byer, tettsteder og landområder i vekst, med 
fokus på omdømmebygging og nærdemokrati – og der innbyggere kjenner hele 
kommunen og trives. 

• Landets fremste kommune på digital kommunikasjon mellom innbyggere og 
kommune. 

 

 
 

3. ENDRINGER DELPROSJEKTET SKAL SKAPE 
 
 
 

Mål: 

• Indre Østfold kommune har en politisk organisering som tydeliggjør politisk ansvar, 
styrker lokaldemokratiet og har høy tillit hos innbyggerne. 

• Indre Østfold kommune har symboler og profilering som mange av innbyggerne kan 
kjenne seg igjen i. 

 
I følge KS’ demokratiundersøkelse har vi et godt lokaldemokrati med høy tillit når innbyggerne 
kjenner seg godt representerte, de folkevalgte setter dagsorden, styrer ressursbruken og er 
ombud for innbyggerne og kommunen leverer det som er lovet. Godt lokaldemokrati har derfor 
følgende kjennetegn: 

 
 

• Pålitelig styre 
 

– har innbyggerne tillit til styret? 

 

• Ansvarlig styre 
 

– kan innbyggerne føre kontroll med styret? 

 

• Innbyggernært styre 
 

– blir innbyggerne hørt av de styrende? 

 

• Effektivt styre 
 

– hva får innbyggerne igjen av styret? 

 

4. MANDAT FOR DELPROSJEKT POLITISK ORGANISERING OG 
NÆRDEMOKRATI: 

 
1. beskrive og vurdere elektroniske løsninger for politikere 
2. utarbeide forslag til reglement for valgt modell for politisk organisering av Indre Østfold 

kommune 
3. utrede og anbefale kommunevåpen, ordførerkjede og eventuelt andre symboler 
4. utrede og anbefale grafisk profil for den nye kommunen 
5. utarbeide forslag til saksbehandlingsreglement 
6. utarbeide forslag til godtgjøringsreglement 
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4.2. Anskaffelse av varer og tjenester. 
 
Kjøp av konsulenttjenester og lokaldemokratiundersøkelser. Studiebesøk i inn- og utland er 
aktuelt. Ny grafisk profil anbudsutsettes.  

 

 
 
 
 

5. TIDSRAMME OG RESSURSBEHOV   
 

• Arbeid med digitale løsninger knyttet til politisk styring vurderes ferdigstilt ved utgangen 
av 2018. 

• Forslag til delegeringer og politisk reglement planlegges ferdigstilt høsten 2018. 
• Godtgjøringsreglement planlegges ferdigstilt våren 2019. 
• Arbeid med grafisk profil (herunder kommunevåpen og ordførerkjede) planlegges 

ferdigstilt våren 2019. 
 
Budsjett vises i sak til fellesnemnda: 
https://innsyn.askim.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=
2018017236& 
 

 

 

6. ORGANISERING OG ANSVAR 
 
Medlemmene av delprosjektet er utpekt av fellesnemnda. Rådmannen stiller nødvendig administrativ 
støtte til disposisjon I samarbeid med rådmennene I de 5 kommunene. 
 

https://innsyn.askim.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018017236&
https://innsyn.askim.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018017236&

