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3 Overordnede føringer og målsettinger 

3.1 Visjon 

Indre Østfold kommunes visjon er: «På kornet!».  
Som visjon uttrykker «På kornet» ambisjonen om presisjon og leveranseevne, om å ta de riktige 
beslutninger og utføre de riktig handlinger til rett tid. Å gjøre de riktige tingene til rett tid, er effektiv og 
god ressursforvaltning, men først og fremst skaper det forutsigbarhet og trygghet for at behov og 
oppgaver blir godt ivaretatt. 

«På kornet» signaliserer også åpenhet og tydelighet, en forutsetning for engasjement og inkludering.  

Ordet «Kornet» gir i seg selv assosiasjoner til fornybar vekst og utvikling. Kornet representerer nytt liv og 
et mangfold av muligheter, et potensial som fordrer en langsiktig, bærekraftig utvikling for å sikre gode 
vekstvilkår. Kornet knytter seg også til det vedtatte kommunevåpenet. 

«Kornakset som symbol viser at Indre Østfold kommune blir Norges største jordbrukskommune, og er et 
kjent element i Indre Østfolds landskap».  
Kornakset gir også assosiasjoner til en kommune i vekst. Kornakset er originalt i Norge.  

3.2 Plan- og styringssystem 

Et helhetlig plan- og styringssystem viser sammenheng mellom visjon, mål, og strategier, hvordan disse 
skal følges opp, hvordan det prioriteres mellom ulike innsatsområder og at disse er gjenstand for 
rapportering, evaluering og revurdering.  

 

Indre Østfold kommune har ikke sitt plan- og styringssystem på plass. Det er gjennomført forberedende 
arbeider for å ha en rask oppstart av arbeidet knyttet til planstrategi og kommuneplan i 2020. 
Planstrategien er planlagt vedtatt i juni 2020. Det vil bli arbeidet med kommuneplanen i 2020 og 2021, 
og er planlagt å sendes på høring i årsskiftet 2021/2022. 

Det er utarbeidet et utfordringsnotat og et måldokument som grunnlag for økonomiplan 2020-2023 og 
budsjett 2020. Disse dokumentene kan ikke erstatte en kommuneplan, men må sees på som et grunnlag 
for videre arbeid.  

Det vil, i løpet av 2020, etableres system for virksomhetsstyring i Indre Østfold kommune. 
Virksomhetsstyring er rådmannens verktøy for å iverksette og følge opp politiske vedtak, mål og 
prioriteringer. Styringssystemet skal sikre at kommunen løser oppgavene og når målene sine på en 



 

 

effektiv måte og innenfor gjeldende lover, regler og økonomiske rammer. Styringssystemet er bygget på 
seks overordnete prinsipper: 

1. Ha konkrete resultatmål 
2. Sikre effektiv gjennomføring av politiske vedtak 
3. Sikre etterlevelse av lover og forskrifter 
4. Integrere risikostyring og internkontroll 
5. Sikre hensiktsmessig organisering, effektive arbeidsprosesser og riktig ressursanvendelse 
6. Sikre læring, forbedring og innovasjon 

 

3.3 Hovedsatsningsområder  

Hovedsatsningsområdene i budsjettet dekker de ulike bærekraftsdimensjonene  

• levekår/folkehelse dekker den sosiale dimensjonen 

• digitalisering dekker den økonomiske dimensjonen 

• klima dekker den miljømessige dimensjonen 

• samskaping dekker samspillet mellom dimensjonene som er nødvendig for å få til en 

bærekraftig utvikling. 

 
Kilde: Azote Images for Stockholm Resilience Centre 

 

 

3.3.1 Levekår/folkehelse  

3.3.1.1 Utfordringen 

 



 

 

Denne hovedsatsningen bygger opp under målsetningene for mange av bærekraftsmålene. 
Bærekraftsmålene er tett sammenvevd, og levekårsutfordringene kan ikke løses uten å samtidig 
adressere utfordringer knyttet til alle disse. 

Indre Østfold kommune har flere levekårsutfordringer. Alderssammensetningen i befolkningen er lik 
gjennomsnittet for landet. Antall eldre vil stige kraftig, fram mot 2040 forventes antall personer over 80 
år å stige fra dagens ca. 1900 til i overkant av 4300.   

Teknologisk utvikling og nye behandlingsmåter gjør at stadig flere lidelser kan behandles, og vi overlever 
sykdommer som tidligere var forbundet med høy dødelighet. Samfunnet bruker stadig større ressurser 
på å følge opp sammensatte og langvarige tilstander som følge av b.la dette.  

Tilgangen på kompetent arbeidskraft og kompetanse blir knappere, Indre Østfold kommune konkurrerer 
med omkringliggende bykommuner og helseforetak.  Allerede i dag er det vanskeligheter med å 
rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft. Dette gjør seg gjeldende på alle nivåer av 
kompetansetrappen; leger, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere m.m.  

Sammen med en pågående oppgaveoverføring fra spesialist til kommunehelsetjeneste , hvor 
kommunene får et stadig større ansvar for å yte helsetjenester som tidligere ble utført på sykehus, vil 
disse utfordre bærekraften i de kommunale tjenestene. 

Andelen av barn og unge som lever i lavinntektsfamilier er høyere i Indre Østfold kommune enn i landet 
for øvrig. Barn og unge som lever i lavinntektsfamilier får ikke de samme mulighetene som sine 
jevnaldrende. De mister blant annet muligheten til å delta på viktige sosiale arenaer og kan i større grad 
oppleve utenforskap.  

Indre Østfold kommune har et lavere utdanningsnivå enn resten av Østfold og landet. Frafallet i 
videregående skole er større enn i landet som helhet. Det er viktig at innbyggerne fullfører en 
utdannelse og kommer seg i jobb. For at de skal klare dette, må samfunnet legge til rette for en god 
oppvekst, samt gode utdannings- og jobbmuligheter.  

3.3.1.2 Ambisjonene 

I arbeidet med å bygge en ny kommune har Fellesnemnda hatt ambisjoner om å arbeide for en helhetlig 
samfunnsutvikling som fremmer folkehelse «i alt vi gjør». Å utsette skrøpelighet hos eldre og legge til 
rette for løsninger som bidrar til at innbyggere og brukere av kommunens helse- og omsorgstjenester 
kan bo og leve mest mulig selvstendig – lengst mulig – vil være kritisk viktig for å sikre bærekraft i 
tjenestene.  

Planer for by- og tettstedsutvikling må muliggjøre og oppmuntre til bomønstre som underbygger en slik 
tankegang. Tjenestene må i større grad fokusere på rehabilitering og egenmestring fremfor pleie og 
omsorg. Ansvar for egen helse og mestring må løftes frem som positive og viktige begreper. 
Menneskelige ressurser og «varme hender» må i størst mulig grad frigis til de oppgaver som ikke kan 
digitaliseres og løses på andre måter. Pårørende og frivillig sektor må trekkes inn 

Sosial ulikhet skyldes en strukturell skjevfordeling av økonomiske og sosiale ressurser, utdanning og 
arbeid i befolkningen. Målet er å bryte mønstre hvor lav inntekt og sosiale utfordring overføres fra en 
generasjon til en annen. Familier som lever med vedvarende lavinntekt opplever ofte sammensatte 
problemer. Barna opplever ikke ett problem, men flere samtidig. Svært få tiltak er helhetlige tiltak. De 
fleste tiltakene er såkalte kompenserende tiltak. Det er derfor behov for å prioritere universelle tiltak 
som retter seg mot hele familien, samt de bakenforliggende årsaker til at fattigdom går i arv over 
generasjoner. Fullføring av videregående skole er en suksessfaktor for å bryte negative mønstre. 

Indre Østfold kommune må arbeide med de bakenforliggende årsakene til ulikhet i helse. Disse årsakene 
er knyttet til oppvekst og utdanning, arbeid, inntekt og bolig. Disse faktorene har omfattende, og 
komplekse påvirkningsveier for helsa. Andre faktorer, som tobakk og fysisk miljø, er enklere og mer 
direkte i sin helsepåvirkning. For å nå ambisjonen om å redusere sosiale forskjeller, herunder barn som 
lever i lavinntektsfamilier, må kommunen fokusere på de bakenforliggende faktorene. Det er et tydelig 
trappetrinnsmønster der problemene øker jo færre økonomiske og sosiale ressurser familien har. Indre 



 

 

Østfold kommune skal gi alle innbyggere like muligheter til å få ta del i en positiv utvikling, gjennom å ha 
fokus på hele årsakskjeden, tverrfaglig samarbeid og strukturelle tiltak. 

3.3.1.3 Konsekvensene ved å ikke gjøre noe 

Dagens nivå og organisering av de kommunale helse og omsorgstjenestene er ikke bærekraftig i et 
fremtidsbilde. Det vil ganske enkelt ikke være nok ressurser, hverken økonomiske eller personalmessige, 
til å drive helse- og omsorgstjenestene på samme måte i 2040 som i dag.  

Konsekvensen ved å ikke gjøre noe med sosial ulikhet og levekårsutfordringer er blant annet mer 
utenforskap, lavere gjennomføring av videregående opplæring, lavere jobbdeltagelse, økt forekomst av 
en rekke sykdommer, samt lavere jobbdeltagelse og dermed økte sosiale utgifter. Samfunn med store 
sosiale forskjeller opplever også en lavere grad av tillit mellom mennesker. «Det motsatte av fattigdom 
er ikke rikdom, men rettferdighet». 

3.3.1.4 Hvordan nå målene 

 

Kommunen må arbeide aktivt og tverrfaglig med disse tre avgjørende livsfasene for å oppnå effekt for 
hele livsløpet 

3.3.1.5 Satsingsområder  

• «De tusen første dagene, -1 -3 år».  
Hensikten er å styrke tilknytning mellom og barn og foreldre og barnets kognitive utvikling. De 
første årene legger grunnlaget for videre læring og utvikling av sosiale ferdigheter. 

• Fremme unges psykiske helse  
Målet er å fremme alle unges psykiske helse, samt mer målrettet innsats overfor unge som står i 
fare for å falle utenfor utdanningsløpet. 

• Å utsette skrøpeligheten hos eldre og legge til rette for å bo mest mulig selvstendig - lengst mulig i 
eget hjem  

• Økt fokus på rehabilitering og egenmestring 

• Bærekraftig by- og tettstedsutvikling som reduserer behovet for kompenserende tjenester fra det 
offentlige 

• Digitalisering av tjenester og tilbud  

• Lavterskeltilbud og trygghetsskapende tiltak i eget hjem 

• Tettere samarbeid med lag, foreninger og frivillig sektor 

3.3.1.6 Forventede resultater 

• Bærekraftig samfunnsutvikling der sosiale forhold ivaretas 

• Økt gjennomføring av videregående opplæring og arbeidsdeltagelse 

• Bedre fysisk og psykisk helse og livskvalitet i befolkningen 

• Rettferdig fordeling av samfunnets goder 



 

 

• Høyere grad av tillit i befolkningen 

• Barn i risikogruppen får tidlig oppfølging, og foreldre får bistand til å imøtekomme barnas behov. 

• Flere år med god helse, lavere utgifter for helse- og omsorgsektoren 

• Samfunnet legges til rette på en slik måte at alle inkluderes 

 

3.3.2 Digitalisering 

3.3.2.1 Utfordringen 

For å kunne opprettholde gode velferdstjenester i framtiden, er det avgjørende at 
kommunen klarer å forenkle og effektivisere oppgaveløsningen, både for å gi bedre 
tjenester til innbyggerne, fremme innovasjon og verdiskaping i næringslivet og utvikle 
et bærekraftig og inkluderende velferdssamfunn. 

Denne hovedsatsningen bygger opp under målsetningene for bærekraftsmål 9: Innovasjon og 
infrastruktur.  Bærekraftsmålene er tett sammenvevd, og teknologiutfordringene kan ikke løses uten 
samtidig å adressere utfordringer til blant annet utrydding av sult, god helse og god utdanning, som hver 
for seg er selvstendige mål. 

3.3.2.2 Ambisjonene 

Indre Østfold kommune arbeider strategisk og målrettet i tråd med det digitale målbildet som ble 
presentert i Fellesnemndas møte 18.06.2019.  

Prosjektet Indre Østfold kommune har i 2018 og 2019 lagt ned et stort arbeid innenfor IKT-området ved 
å slå sammen fem driftsplattformer til én plattform, sanert og konsolidert kritiske systemer som 
regnskap, lønn, HR, arkiv, ny nettside og nye kontorstøtteverktøy.  

Det digitale målbildet definerer strategi for hvordan IKT skal bidra til å levere digitale løsninger som gir 
effektivitet/gevinst for innbyggere, næringsliv og kommunen.  Det prioriteres å utforme metoder for 
tjenestedesign, hvor det er fokus på hvilke prosesser en innbygger må igjennom for å få løst sine behov. 
Dette skal sees i sammenheng med tilpasning av rutiner i kommunen og hvordan teknologi kan bidra til 
å forenkle og effektivisere prosessene for innbyggerne, samtidig som kommunen endrer sine måter å 
arbeide på. Dette forventes å gi effekter/gevinster både for innbyggerne og kommunen. 

Kommunen vil ta i bruk flere nye teknologiske løsninger i tiden framover. Vi kommer til å prøve ut, og ta 
i bruk, ulike løsninger innenfor velferdsteknologi, sensorteknologi, virtuelle løsninger, kunstig intelligens 
og robotisering. Mulighetene er allerede her og flere teknologiske muligheter kommer framover. Dette 
krever at kommunen er åpen for å prøve ut nye løsninger innad i kommunen og i samarbeid med andre 
kommuner og regioner.  

Forvaltning av innbyggernes informasjon er kommunens ansvar. Det krever at kommunen prioriterer 
personvern og informasjonssikkerhet pr teknisk løsning, men også i vårt «teknologiske byrom» som vi 
kaller IKT-arkitektur. IKT-arkitekturen skal følge opp og styre sammenhengen og informasjonsflyten 
mellom alle teknologiske løsninger, samt se dette i sammenheng med infrastruktur og driftsløsninger.  

3.3.2.3 Konsekvensene ved å ikke gjøre noe 

Dersom ambisjonsnivået reduseres, vil kommunes kostnader øke fordi det ikke tas ut gevinster av de 
tekniske mulighetene i forhold til å håndtere befolkningsvekst, forventninger fra innbyggerne, 
økonomiske utfordringer og oppfyllelse av FNs bærekraftsmål. 

3.3.2.4 Hvordan nå målene? 

Som nevnt ovenfor kan teknologiske løsninger bidra til å håndtere befolkningsvekst, forventninger fra 
innbyggerne, økonomiske utfordringer og oppfylle FNs bærekraftsmål. Dette skal vi gjøre ved at 
kommunen tar utgangspunkt i innbyggerbehov på tvers av kommunalområder. Innbyggere skal 
involveres når det gjelder deres behov, samt inviteres til å være med i utviklingsløp som testing og 



 

 

utprøving av løsninger før de lanseres fullt ut. Med innbyggere menes alle innbyggergrupper og 
næringslivet. Det er utformet prinsipper som uttrykker forventninger, behov og ønsker fra innbyggerne. 
Prinsippene skal følges i hele kommunen når det utvikles nye digitale løsninger for alle 
kommunalområdene. Det skal kontinuerlig vurderes hvordan teknologien kan effektivisere prosesser, 
det skal skape en kultur for kontinuerlig forbedring hvor en vurderer kommunens arbeidsprosesser, krav 
til kompetanse og organisering i kommunen. Det handler om å ha fokus på «digital modenhet» innenfor 
ledelse og kommunen totalt sett. Kommunen skal prioritere og «jakte på» å ta i bruk nye teknologiske 
løsninger og vurdere hvordan de kan bidra til å effektivisere oppgaveløsningen.  

Indre Østfold kommune skal ha hyppige lanseringer av nye løsninger (smidig utvikling), ta i bruk 
fellesløsninger og gjenbruk fra det offentlige (kommune og stat), samarbeide og dele kompetanse og 
løsninger med andre kommuner og regioner, samhandle og være en pådriver overfor markedet, 
inkludert bredbånd, samt prioritere økonomiske midler til teknologiske løsninger for å kunne ta ut 
gevinster. 

3.3.2.5 Satsningsområder 

• Flere innbyggere har tilgang til bredbånd (5G/fiber) 

• Nye innbyggerrettede digitale selvbetjeningsløsninger øker innbyggernes opplevde servicenivå 
og bidrar til effektivisering i kommunen 

• Innbyggerne velger internett som deres hovedkanal fordi de finner det de leter etter/har behov 
for 

• Bort med papiret. 75 prosent av kommunens forsendelser til innbyggerne går digitalt  

• Økt digital kompetanse i kommunen fører til nye og innovative løsninger med mål om økt 
kvalitet i tjenesteutøvelsen, kortere saksbehandlingstider og reduserte kostnader 

• Analyse av avvik og bruk av tjenestedesign bidrar til å øke kvalitet, effektivisere tidsbruk og 
redusere kostnader 

• Teknisk utstyr og programvare er standardisert med mål om å redusere kostnader 

• Tilbyr velferdsteknologi i private hjem til de som har behov for slike løsninger 

• Prøver ut ny teknologi (VR, sensor, robotisering, drone mv) innenfor flere kommunale områder 
på «jakt» etter økt innbyggeropplevelse og effektivisering i kommunen. 

3.3.2.6 Forventede resultater 

Det forventes at satsningsområdene vil gi følgende effekter på kort og lengre sikt: 

• Bedre brebåndstilgang gir innbyggere og næringsliv muligheter for å få løst sine behov der de 
bor eller har næringsvirksomhet  

• Utprøving av ny teknologi innenfor utvalgte områder gir grunnlag for å utarbeide en helhetlig 
tiltaksplan for perioden 2021-2024 både med hensyn til investeringer, driftskostnader og 
fremtidige gevinster.  

• En god markedsføring av kommunen gir grunnlag for nye innbyggere og vekst i næringslivet.  

• Innbyggermagasin vår og høst til alle husstander gir innbyggerne en god innsikt i hva som skjer i 
kommunen. 

 

3.3.3 Klima  

3.3.3.1 Utfordringen 

Vår tids største utfordring er klimaendringene. Indre 
Østfold kommune vil bidra med sin del for å innfri 
Parisavtalens forpliktelser. Indre Østfold kommune har 
derfor valgt klima som et av 4 satsningsområder. 
Hovedsatsningen bygger opp under målsetningene for bærekraftsmål 7: Ren energi for alle,  
bærekraftsmål 12: ansvarlig forbruk og produksjon, bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og samfunn,  



 

 

og bærekraftsmål 13: Stopp klimaendringene. Bærekraftsmålene er tett sammenvevd, og 
klimaproblemet kan ikke løses uten å samtidig adressere utfordringer innen blant annet energi, forbruk, 
innovasjon og infrastruktur, som hver for seg er selvstendige mål. 

Gjennom å jobbe med klima underbygges også målene innen sosial bærekraft, som vanskelig kan 
oppnås uten et klima i balanse og et samfunn som opererer innenfor planetens tålegrenser.  

3.3.3.2 Ambisjoner 

I arbeidet med å bygge en ny kommune har Fellesnemnda hatt ambisjoner om en «grønn» kommune 
som arbeider for å være klimanøytral, og som tar i bruk de beste tilgjengelige løsninger innen miljø, 
klima, energi, med FN bærekraftsmål som et viktig grunnlag.  

Før ny kommuneplan er på plass, har ikke Indre Østfold kommune egne klimamål, men støtter seg på 
mål i den regionale planen for klima og energi.  

3.3.3.3 Klimaendringer i Østfold     

Klimaprofil for Østfold forteller at vi kan 
forvente vesentlig økning i episoder med kraftig 
nedbør, økte problemer med overvann, 
endringer i flomforhold og flomstørrelser, jord- 
og flomskred. Økt flom og erosjon kan også føre 
til flere kvikkleireskred. Det beregnes at 
årstemperaturen i Østfold fra 1971-2000 til 
2071-2100 vil øke med ca. 4 °C; med størst 
økning om vinteren og minst om sommeren. 
Kilde: Norsk Klimaservicesenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cms.met.no/site/2/klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimaprofil-%C3%B8stfold/_attachment/12097?_ts=15dcc2b9b04
https://klimaservicesenter.no/


 

 

 

3.3.3.4 Hvordan nå målene? 

Indre Østfold kommune mangler et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å kunne peke på de viktigste 
utfordringene i kommunen. Indre Østfold kommune vil derfor samarbeide tett med Klima Østfold og 
andre sentrale aktører for å bygge opp kunnskapsgrunnlaget og stake ut en kurs i arbeidet med 
klimautfordringene. Indre Østfold har derfor valgt ut satsningsområder som underbygger de 
regionale målene. 

3.3.3.5 Satsningsområder 

Karbonfangst 

• Øke karbonlagrene i jord og skog  
Arealplan 

• Kommuneplan m/arealstrategi som resulterer i klimaklok arealplanlegging.  

• Tydelige krav til et bærekraftig utbyggingsmønster både i byene og i de mindre tettstedene.   

• Deltagelse i prosjekt om klimagammeldagse reguleringsplaner i samarbeid med Klima 
Østfold. 

Mobilitet 

• Bidra til redusert transportbehov gjennom blant annet å utrede samordnet varedistribusjon 
internt i kommunen i samarbeid med Klima Østfold 

• Utarbeide strategi for ladestasjoner for EL-bil.  

• Redusere utslipp fra kommunal og privat transport gjennom å etablere bildelingsordning og 
utarbeide en plan for utskiftning av fossile tjenestepersonbiler til utslippsfritt alternativ innen 
2023. 

Bygg, anlegg og drift 

• Utarbeide en strategi for energiøkonomisering (ENØK) i kommunal drift.  

• Gjennomføre en fossilfri, energieffektiv og klimavennlig kommunal drift gjennom blant 
annet: 

o Ferdigstille utfasing av oljetanker 
o Oppgradering av gatelys 
o Flerbrukshall i massivtre på Knapstad og tilrettelagte boliger i massivtre med solceller 
o Ny hovedplan for vann og avløp 
o Starte installering av smarte vannmålere i 2020 
o Matsvinnprosjekt på Askim rådhus 

Klimatilpasning 

• Utarbeide en klimatilpasningsstrategi 

3.3.3.6 Forventede resultater 

Indre Østfold kommune har for 2020 utarbeidet et klimabudsjett, for å ha et styringsverktøy for sitt 
klimaarbeid. Verktøyet skal videreutvikles. Klimaarbeidet i 2020 vil ha fokus på reduserte 
klimagassutslipp fra transport, bygg, landbruk, samt ressursbruk. Gjennom kommuneplanarbeidet vil 
arealstrategi og arealbruk være viktig for det langsiktige arbeidet med klimagassutslipp. 

 



 

 

3.3.4 Samskaping 

3.3.4.1 Utfordringen 

For å møte framtidens velferdsutfordringer må det søkes etter nye løsninger og nye 
modeller. Indre Østfold kommune ønsker å legge til rette for et likeverdig, 
samarbeidende partnerskap hvor ulike aktører kan bidra med å definere, designe og 
utvikle løsninger sammen med kommunens ulike profesjoner, forvaltning og politiske 
myndigheter. 

Telemarksforskning har, gjennom en tillitsundersøkelse i 2018, avdekket svært ulike resultater i de 
fem kommunene når det gjelder tillit mellom politikere, administrasjon, næringsliv og frivillighet. Høy 
grad av tillit mellom disse er avgjørende for å lykkes med å skape attraktive lokalsamfunn som drar i 
samme retning. 

«Tillit mellom viktige aktører på et sted bidrar til et godt samarbeidsklima og kan gjøre at det er 
lettere å beslutte, igangsette og gjennomføre politikk og tiltak for å bedre kvaliteter på et sted og 
dermed forbedre attraktiviteten. Tillit kan dessuten påvirke et steds kultur og identitet positivt slik at 
stedet står fram som mer attraktivt, får et bedre omdømme og på den måten økt vekst» (fra 
Telemarksforskning). 

I samskaping bringes kunnskap, ressurser og erfaringer sammen fra innbyggere, frivillighet, 
næringsliv og kommune. Løsninger utvikles sammen med involverte innbyggere i stedet for til dem. 
Samskaping representerer et brudd med sektorsamfunnets logikk og må skje gjennom tidlig 
involvering; før de ulike sektorene har låst seg i sine løsninger. Det fører til usikkerhet og utrygghet 
for noen, mens andre ser det som en mulighet med nye handlingsrom og større eierskap til 
resultatene. 

3.3.4.2 Ambisjonene 

I arbeidet med å bygge en ny kommune har Fellesnemnda hatt ambisjoner om «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». 

• Høy tillit, tidlig dialog og god samhandling 
med innbyggerne, næringsliv, frivillige og andre 
samfunnsaktører 

• Legge til rette for et bærekraftig næringsliv 
der næringsliv, akademia og kommunen hjelper 
hverandre for å sikre vekst i framtidsrettede 
arbeidsplasser 

• Strukturert samarbeid med 
næringsforeninger/selskaper 

• Utvikle innbyggertorgene og bibliotekene 
som læringsarena og møteplass for alle.  

• Oppdaterte hjemmesider 

• Tverrfaglig jobbing i organisasjonen  

• IØK skal etablere samarbeid med frivillighet, næringsliv, høyskoler- og universitetsmiljøer, tros- 
og livssynssamfunn, kommuner, fylkeskommune, statlige etater og innbyggere  

3.3.4.3 Konsekvensene ved å ikke gjøre noe 

Et mer polarisert samfunn, utenforskap og ulikhet kan være en trussel mot demokratiet. 
Sammenslåing av de fem kommunene kan gjøre at innbyggere, frivillighet og næringsliv opplever 
avstanden til kommunens politikere og administrasjon som lengre og mindre tilgjengelige.  Dagens 



 

 

kommuner er helt avhengige av engasjerte innbyggere og frivillige som har tillit til kommunen og lyst 
og anledning til å bidra i 
lokalsamfunnet. Konsekvenser av 
svekket samspill kan få store 
sosiale og økonomiske 
konsekvenser.  

3.3.4.4 Hvordan nå målene? 

De viktigste verktøyene vi har er: 

• Lokale verksteder hvor 
folkevalgte møter innbyggere 
med mål om å utvikle 
lokalsamfunnene sammen.  

• Innbyggertorg og bibliotek i 
fem av kommunens tettsteder, 
som sentral møteplass mellom 
innbyggere, kommune, 
frivillighet og næringsliv. 

• Utvidede 
medvirkningsprosesser i planlegging og tjenesteutvikling, og bevisst metodevalg for å sikre 
troverdighet og reell innflytelse for innbyggerne.  

3.3.4.5 Forventede resultater 

Gjennom samskaping vil lokalsamfunnet være sentralt i arbeidet for at innbyggere, lokale foreninger, 
næringsliv og medarbeidere skal å få tilgang på hverandres ideer, engasjement og kompetanse for å 
løse felles oppgaver, problemer og utfordringer. 

Involvering av frivillig sektor vil gjøre tjenestene mer demokratiske, skape bedre individuelle 
løsninger og lokalt tilpassede vinklinger som vil føre til bedre kvalitet i tjenestene. Samskaping vil 
dermed bidra til at velferdssamfunnet opprettholder sin bærekraft. 

Etablering av sterkere fagmiljøer, samtidig som vi desentraliserer innbyggermøtene (på 
innbyggertorgene), vil være med på å opprettholde nærheten mellom kommune og innbyggere også 
etter kommunesammenslåingen. Innbyggerens opplevelse av at tjenestene kommer til dem, i stedet 
for motsatt, er viktig. Innbyggertorgene og bibliotekene skal ha lokale særpreg som styrker 
stedsidentiteten, men samtidig være gode, åpne og inkluderende møteplasser for alle i den nye 
kommunen.  

Lokale verksteder skal oppleves som viktig arenaer hvor innbyggere, frivillige lag og foreninger og 
lokale ildsjeler kan få presentere sine ideer og ønsker for lokalsamfunnet. Gjennom gode prosesser 
og bevisste metodevalg skal verkstedene brukes til å finne gode samarbeidsløsninger for å realisere 
tiltakene. Hva er det viktig at kommunen gjør? Hva skal engasjerte ildsjeler og frivilligheten gjøre? 
Hva kan næringslivet bidra med? Sammen skal vi skape gode lokalsamfunn i hele den nye 
kommunen.  

 


