
6 Budsjett pr. område 

6.1 Stabsfunksjoner (inkludert utgifter til politisk ledelse) 

6.1.1 Beskrivelse av kommunalområdet 

Stabsområdene i Indre Østfold kommune er sentralisert og har stor grad av samhandling på tvers for 
samlet å løse arbeidsoppgavene. Ansatte i disse områdene bistår og leverer tjenester til rådmannen 
og kommunalområdene på administrativt nivå. 

Figuren under viser områdene som dekker stabsfunksjonene i Indre Østfold kommune. 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

Oversikten nedenfor viser arbeidsområdene for de fire kommunalområdene, men er ikke 
uttømmende:  

Rådmannens stab består av 10 årsverk, inkludert jurister, rådgivere og politisk sekretariat. Staben 
skal bistå med stabs- og støttetjenester til politiske organer, rådmann, øvrig toppledelse, samt 
forestå overordnet planlegging innenfor stabens ansvarsområder, herunder beredskap, folkehelse, 
saksbehandling, juridisk rådgivning m.m. 

Innovasjon og kommunikasjon består av tjenesteområdene IKT, kommunikasjon, dokumentsenter. 
Det er nær sammenheng mellom digitalisering i offentlig sektor og ambisjonen om mer innovasjon i 
offentlig sektor. Kommunalområdet setter rammene for IKT i kommunen, utvikler strategier og har et 
overordnet ansvar for styring, IKT-drift, rutiner, metoder og administrasjon av kommunens IKT-
prosjektportefølje samt ansvar for de fleste av kommunens felles IKT-systemer og utvikle digitale 
«skjemaer» til innbyggere og ansatte. I tillegg har kommunalområdet ansvar for informasjon og 
kommunikasjon internt og eksternt herunder digitale kanaler som internett, sosiale medier og 
kommunens design og profil. Dokumentsenteret er kommunens arkivsenter både når det gjelder 
papirarkiv og elektroniske arkiv. Kommunalområdet skal på et kommuneovergripende nivå analysere 
alle avvik på rutiner som rapporteres i kommunen og gjennom dette også vurdere, sammen med de 
andre kommunalområdene, om det er behov for å gjennomgå arbeidsprosesser ved hjelp av 
metodikken «tjenestedesign».  

HR og organisasjon består av seksjonene HMS og Lønn- og personalforvaltning, avdeling lønn og 
fagområdene organisasjonsutvikling og forhandlingsledelse. Kommunalområdet er en sentral 
bidragsyter som gjennom oppdatert forskning, kompetanse på lov og avtaler, konsistente og 
strategiske HR skal sikre en rød tråd i kommunens samlede arbeid med menneskelige ressurser.  

Kommunalområdet økonomi og virksomhetsstyring er organisert i to seksjoner; anskaffelser og 
økonomi og finans, sistnevnte består av avdelingene økonomi, regnskap og kemner. I tillegg 
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tilkommer fagområdet virksomhetsstyring og eierskap. Kommunalområdet økonomi og 
virksomhetsstyring skal bidra til å synliggjøre utviklingsmulighetene i organisasjonen og iverksette 
endringer basert på målsettinger, indikatorer, resultatdata og analyser. 

6.1.2 Satsingsområder 

Stabens arbeidsoppgaver vil i stor grad handle om å bistå de publikumsrettede kommunalområder i å 
nå sine mål. Denne arbeidsfordeling organiseres av rådmann og fastsettes i lederavtaler. Følgelig er 
antall mål som skal opp til politisk behandling for stabene begrenset i antall.  

Hovedmål Slik gjør vi det i 2020 

 

IØK skal iverksette tiltak for at et mangfold av medarbeidere kan få mulighet til å arbeide i 
kommunen. 

 

IØK skal øke antallet lærling- og praksisplasser 

 

IØK skal etablere retningslinjer for forebygging og håndtering av vold. 

IØK skal utarbeide en rekrutteringsstrategi for å øke rekrutteringen av underrepresenterte 
grupper. 

 

IØK skal ha en strategi for utnyttelse av rekrutteringsmulighetene som følger av mangfoldet i 
samfunnet, og skal opprette praksisplasser i egen organisasjon. 

IØK skal iverksette tiltak for å styrke kommunens posisjon nasjonalt og løfte regionen ved å 
styrke kommunens utviklingskraft for å møte fremtidens utfordringer. 

IØK skal iverksette tiltak for å utvikle heltidskultur på alle nivåer og tjenesteområder i 
organisasjonen. 

 

IØK skal bidra til at flere innbyggere har tilgang til bredbånd (5G/fiber) 

IØKs nye innbyggerrettede digitale selvbetjeningsløsninger skal øke innbyggernes opplevde 
servicenivå og bidra til effektivisering i kommunen 

IØKs innbyggere velger internett som deres hovedkanal fordi de finner det de leter etter/har 
behov for 

IØK skal bort med papiret. 75 pst av kommunens forsendelser til innbyggerne skal gå digitalt 

IØK skal ha digital innovasjon som gir økt kvalitet i tjenesteutøvelsen, kortere 
saksbehandlingstider og reduserte kostnader 

IØK skal ha teknisk utstyr og programvare som er standardisert med mål om å redusere 
kostnader 

IØK skal prøve ut ny teknologi (VR, sensorer, robotisering, drone mv) innenfor flere 
kommunale områder på «jakt» etter økt innbyggeropplevelse og effektivisering i kommunen 

IØK skal stille balanserte kontraktsvilkår som ikke ekskluderer små og mellomstore bedrifter. 

IØK skal stimulere til innovasjon og utvikling av nye, framtidsrettede løsninger ved 
anskaffelser.  

IØK skal gjennomføre opplæring og dialog med lokale leverandører. 

 

IØK skal etablere et godt beredskapsarbeid med planer og tiltak for håndtering av uønskede 
hendelser. 

 

IØK skal etablere en innkjøpsstrategi som sikrer at bærekraft og livsløpsperspektiv vurderes i 
alle anskaffelser og er kriterium ved inngåelse av rammeavtaler. 

IØK skal gjennomføre kompetansetiltak innen «grønne innkjøp», sosialt ansvar og innovative 
anskaffelser. 



 

IØK skal igangsette holdningsskapende arbeid gjennom fokus på, og oppfølging av, etiske 
retningslinjer. 

IØK skal etablere internkontroll som kan avdekke korrupsjon og misligheter. 

 

IØK skal iverksette tiltak for å øke forståelsen i politikk og administrasjon av at bærekraftig 
utvikling omhandler alle de tre bærekraftsdimensjonene (klima og miljø, økonomi og sosiale 
forhold). 

IØK skal ivareta rollen som den største kommunen i Indre Østfold-regionen. 

IØK skal iverksette tiltak for å utveksle kunnskap og erfaring med andre kommuner og 
regioner innenfor teknologi. 

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

 

6.1.3 Hovedtrekk i budsjettet  

IØK har basert sin beredskapsplan på en forutgående overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse 
utarbeidet med bred deltakelse fra mange aktører. Det er viktig for IØK å få oversikt over ressurser, 
samt øve ny beredskapsledelse ved inngangen til ny kommune. I løpet av 2020 må alle eksisterende 
beredskapsplaner og beredskapsrutiner kartlegges, samt nye utarbeides slik at IØK i løpet av 2020 
har et helhetlig og samordnet beredskapsplanverk med tilhørende tiltakskort.  

Etablering av “nytt” regionråd, strategisk regionalt samarbeid med Folloregionen, Mosseregionen og 
Nedre Romerike, samt etablere en påvirknings- og informasjonsplan inn mot Viken for å posisjonere 
Indre Østfold kommune vil være viktige oppgaver i 2020. 

I 2019 har det også vært en gjennomgang av Indre Østfold kommunes eierskapsinteresser. Dette 
arbeidet har resultert i endret organisering av en rekke interkommunale selskaper og 
interkommunale samarbeid. Mange av disse tjenestene vil fra 2020 ivaretas av Indre Østfold 
kommune selv, med avtaler om kjøp av tjenester fra samarbeidende kommuner for noen av 
tjenestene. Det vil fortsatt være behov for å vurdere eierskap og interkommunale samarbeid på flere 
tjenesteområder i 2020.  

Innovasjon og digitalisering skal bidra til å oppfylle kommunens krav og ambisjoner om å fornye, 
forenkle og forbedre offentlig sektor, samtidig som innbyggere og næringsliv har forventninger om 
en enklere hverdag. Kommunen vil ta i bruk flere nye teknologiske løsninger i tiden framover. Vi er 
åpne for å prøve ut nye løsninger innad i kommunen og i samarbeid med andre kommuner og 
regioner. Det skal kontinuerlig vurderes hvordan teknologien kan effektivisere prosesser, det skal 
skapes 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 innfri innbyggernes forventninger og 
effektivisere oppgaveløsningen i kommunen. Kommunen skal være en pådriver utbygging av 
bredbånd (5G/fiber). 

Medarbeiderne er Indre Østfold kommunes viktigste ressurs. HR og Organisasjon skal være synlig og 
myndig og er avgjørende for at hele organisasjonen Indre Østfold kommune skal lykkes. Dette 
forutsetter tett samarbeid og samsnakking med hele organisasjonen, samt godt samarbeid med 
tillitsvalgte og vernetjenesten. God ledelse, som sikrer gode relasjoner og samtidig ivaretar ansattes 
rettigheter og plikter, skaper gode arbeidsplasser i Indre Østfold kommune. Medarbeiderskap og 
mestringsorientert ledelse legges til grunn for dette arbeidet. 

Det stilles stadige nye krav til offentlig styring.  Økonomistyring handler ikke kun om å holde seg 
innenfor budsjettet, men om å skape gjennomsiktighet som gir et klart bilde av hvordan 
virksomheten må prioritere for å nå målene sine innenfor en gitt budsjettramme. 



Virksomhetsstyringen er rådmannens verktøy for å iverksette og følge opp politiske vedtak, mål og 
prioriteringer. Virksomhetsstyringen skal sikre at kommunen løser oppgavene og når målene på en 
effektiv måte innenfor gjeldende lover, regler og økonomiske rammer.   

Gjennom en profesjonell anskaffelsesorganisasjon skal kommunen skape mest mulig verdi for 
skattebetalernes penger. Det skal bidras til økt lønnsomhet for kommunen gjennom god 
avtaledekning og bærekraftige anskaffelser. Anskaffelser skal være et virkemiddel som bidrar til at 
organisasjonen realiserer sine målsettinger.   

Kommunen skal sørge for at skatter, avgifter og gebyrer innkreves til felles nytte for alle kommunens 
innbyggere. Handlingsrommet til illojale skattytere og arbeidsgivere skal reduseres, og økonomisk 
kriminalitet skal bekjempes gjennom tverretatlig samarbeide, stedlige ettersyn og informasjon. 
I statsbudsjettet for 2020 foreslår Regjeringen å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til 
Skatteetaten med virkning fra 1. juni 2020, jf. Prop. 1 LS 2019–2020 og Prop. 1 S 2019–2020 for 
Finansdepartementet. Formålet med tiltaket er å styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart 
økonomi, styrke rettssikkerheten og likebehandlingen, forenkling for skattytere og en mer effektiv 
ressursbruk.  

6.1.4 Budsjett  

Tall i hele 1 000 kroner 

ÅR: 2020 2021 2022 2023 

Stab     

Foreslåtte RAMMER  29 490 29 490 29 490 29 490 

Politisk styring 12 000 12 000 12 000 12 000 

Ass. Rådmann 17 490 17 490 17 490 17 490 

     

Innovasjon og kommunikasjon     

Foreslåtte RAMMER  75 880 66 880 66 880 66 880 

Fellesutgifter 1 940 1 940 1 940 1 940 

Innovasjon 50 498 50 498 50 498 50 498 

Kommunikasjon 3 557 3 557 3 557 3 557 

Dokumentsenter 7 615 7 615 7 615 7 615 

Indre Østfold kommune 2020 12 270 3 270 3 270 3 270 

     

HR og organisasjon     

Foreslåtte RAMMER  58 665 54 930 50 490 48 490 

Felleskostnader 20 510 19 860 18 070 18 070 

Lønn og personalforvaltning 13 655 13 655 13 655 13 655 

HMS  24 490 21 415 18 765 16 765 

     

Økonomi og virksomhetsstyr.     

Foreslåtte RAMMER   95 255 91 940 91 940 91 940 

Felleskostnader 72 361 72 361 72 361 72 361 

Økonomi og finans  17 592 14 277 14 277 14 277 

Anskaffelser 5 302 5 302 5 302 5 302 

 
Stab 

• I budsjettområdet politisk styring inngår blant annet politisk godtgjørelse med 9,8 mill kroner, 
diverse medlemskap på 0,2 mill kroner, til formannskapets disposisjon på 0,5 mill kroner 



• I budsjettområde ass. rådmann ligger, utover politisk sekretariat, fagstab og folkehelse, 1,5 mill 
kroner netto til lederopplæring  

Innovasjon og kommunikasjon 

• I budsjettområdet Innovasjon og kommunikasjon ligger blant annet: 
o 38,0 mill kroner til drift og lisenser av systemer og infrastruktur, herunder 37,0 mill 

kroner til IKOMM (vår interkommunale drift av IKT-systemer) 
o 9,0 mill kroner knyttet til IKT-prosjektet for etablering av IKT-løsninger i Indre Østfold 

kommune. Budsjettrammen tas ned i 2021 med 9,0 mill kroner etter avslutning av 
IKT-prosjektet IØK 2020. 

o 1,5 mill kroner i bredbåndsstøtte.  Budsjettrammen tas ned i 2021 med 9,0 mill 
kroner etter avslutning av IKT-prosjektet IØK 2020. 

• I budsjettområde dokumentsenter ligger kostnader til arkivløsning, postmottak/skanning og 
porto.  

HR og organisasjon 

• I budsjettområdet felleskostnader ligger blant annet: 
o 4,4 mill i overføringer til bedriftshelsetjeneste,  
o 7,4 mill til hovedtillitsvalgtordningen og hovedverneombudsordningen  

• I budsjettområde HMS ligger blant annet: 
o 12, 4 mill til 70 lærlinger rundt i hele kommunen  
o 9,0. mill til ressursenhet (overtallige ved fusjonen)   
o Ressursenheten trappes gradvis ned med årlig 3,0 mill kroner og med 2,0 mill kroner 

siste året i perioden. 

Økonomi og virksomhetsstyring 

• I budsjettområdets felleskostnader ligger bl.a. 
o 38,0 mill kroner knyttet til overføring til IØBR IKS (brannvesen)  
o 12,5 mill kroner knyttet til husleie Askim rådhus AS (Askim rådhus og helsehuset) 
o 2,5 mill kroner til KS-kontingent og andre mindre kontingentbeløp 
o 4,8 mill kroner til Østfoldbadet og Kulturhuset  
o 4,8 mill kroner til revisjon og kontrollutvalgssekretariat  
o 3,0 mill kroner knyttet til utbetalinger til andre trossamfunn 

• I budsjettområdet økonomi og finans ligger utgifter knyttet til økonomi, regnskap og 
skatteoppkreverfunksjonen fram til 01.06.2020, hvor det i statsbudsjettet ligger forslag om 
overføring av Skatteoppkreverfunksjonen til staten ved skatteetaten. 

6.1.5 Investering  

Tall i hele 1 000 kroner 

 ÅR: 2020 2021 2022 2023 

 Foreslåtte RAMMER  2 500 4 000 1 000 1 000 

1.  Supplerende møbler, mv. 850 200   

2.  Beredskapsmateriell 150    

3.  Valgmateriell  800   

4.  Documaster arkivkjerne 200    

5.  IKT-infrastruktur brukersteder 1 000 2 000   

6.  Uspesifisert 300 0 1 000 1 000 

 

1. 2020: Supplerende møbler mv.: Det er behov for å avsette noe midler til supplerende møbler 

mv. som ikke ble dekket i flytteprosess i 2019.  



2. 2020: Beredskapsmateriell: Det er nødvendig med innkjøp av oppdatert beredskapsmateriell 

til kriseledelsen slik at denne er fullt operativ ved oppstart i januar 2020. 

3. 2021: Valgmateriell: Standarden på materiell til gjennomføring av valg er utdatert i 4 av 5 

kommuner. Det er behov for å avsette midler til nye stemmeavlukker, skannere, 

stemmeurner mv.   

4. 2020: Forutsatt utvidet/bedret bruk av vår arkivløsning gir behov for anskaffelse av 

Dokucmaster arkivkjerne. 

5. 2020-2021: Det er behov for utskifting av switcher og etablering av nye aksesspunkter på 

eksisterende og nye brukersteder etter relokalisering i ny kommune.  

6. 2020-2023: I etableringen av Indre Østfold kommune vil det oppstå løpende behov for 

mindre investeringer for å sikre nødvendig funksjonalitet både innenfor IKT og andre 

områder. Det står følgelig en mindre uspesifisert pott i 2020 og behov i 2022 og 2023 er 

foreløpig ikke spesifisert.   



6.2 Oppvekst 

6.2.1 Organisasjonskart 

 

 

6.2.2 Satsingsområder 

Hovedmål Slik gjør vi det i 2020 

 

IØK skal etablere tverrfaglige strukturer for samarbeid på tvers av kommunalområder for å 
sikre samtidig oppfølging av barn og voksne i lavinntektsfamilier. Utjevnende og 
kompenserende tiltak skal dempe negative konsekvenser.  

IØK skal etablere en satsning på «De tusen første dagene», -1-3 år*, dette skal legge 
grunnlaget for videre læring og utvikling av sosial kompetanse. 

IØK skal etablere et tverrfaglig samarbeid for å fremme unges psykiske helse, og skal arbeide 
målrettet overfor unge som står i fare for å falle ut av utdanningsløpet.  

IØK skal etablere tverrfaglig samarbeid med frivillige inn i skoler, barnehager og familier. 
Reorganisere Home-Start. 

 

IØK skal gi innbyggerne kunnskap om ernæring gjennom Familiesentral, barnehage og skole. 
Det innføres fullkost i alle kommunale barnehager. 
Videreutvikling av ammekyndige helsestasjoner. 

 

IØKs helsetilbud rettet mot barn og unge skal være lett tilgjengelig. 

IØK skal etablere et tverrfaglig samarbeid for å fremme unges psykiske helse. 

 

IØK skal ha tilpassede læringsarenaer for barn og unge slik at flest mulig finner seg til rette i 
en utdanningssituasjon. 
Alternative læringsarenaer gjennomgås og vurderes. 

IØK skal etablere tiltak som gir tidligst mulig innsats og en likeverdig og tilpasset opplæring.  
Vi utvikler forpliktende samarbeid mellom PPT, skoler og barnehager for å sikre økt bruk av 
tilpasset opplæring og inkludering. 

IØK skal iverksette tverrfaglige tiltak for å fremme unges psykiske helse, og skal arbeide 
målrettet overfor unge som står i fare for å falle ut av utdanningsløpet. 
Utenforregnskapet tas i bruk 

IØK skal etablere et lett tilgjengelig lavterskeltilbud til barn/unge og deres familier som 
opplever behov for hjelp og støtte. 

IØK skal utforme en strategi som sikrer at barn i barnehage og grunnskole får samme digitale 
muligheter. Alle elever i ungdomstrinnet får egen digital enhet. 

IØK skal ha tiltak som sikrer at barn og familier opplever at kommunen møter dem på en 
samlet måte på tvers av lovverk og etablerte organisatoriske skiller. 
Samhandling og systemer utvikles. 

IØK skal ha tverrfaglige systemer for å avdekke og identifisere barn i risiko. 

Kommunaldirektør

Barnehage Skole Livsmestring



Det skal utarbeides en skolebruksplan. 

Det skal utarbeides en barnehageplan. 

 

IØK skal etablere kompetansehevende tiltak om vold i nære relasjoner, der ansatte og ledere 
i utsatte yrker prioriteres. 

 

IØK skal etablere et nært samarbeid med politiet gjennom SLT (Samordning av lokale rus og 
kriminalitetsforebyggende tiltak). 
Samhandling og møteplasser etableres. 
Ny samarbeidsavtale mellom politiet og IØK inngås. 

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

* Vi har en satsing på «De tusen første dagene», 1-3 år, for å styrke tilknytningen mellom barn og foreldre og barnets 

kognitive utvikling. Dette legger grunnlaget for videre læring og utvikling av sosial kompetanse. 

6.2.3 Hovedtrekk i budsjettet  

Tabellen viser at det er variasjoner mellom de ulike deler av kommunen i utvikling i barnetall i årene 
fremover (SSB). 

 Kommune  Alder 2018 2019 2020 2025 2030 

Trøgstad  
0-5 år 326 313 308 311 325 

6-15 år 630 625 624 612 584 

Eidsberg  
0-5 år 678 673 675 697 716 

6-15 år 1338 1340 1324 1316 1308 

Askim  
0-5 år 960 948 959 1002 1059 

6-15 år 2002 2027 1993 1899 1848 

Spydeberg  
0-5 år 423 416 411 373 398 

6-15 år 722 715 734 791 776 

Hobøl  
0-5 år 446 439 414 418 466 

6-15 år 597 618 655 754 767 

Sum barnehagealder 0-5 år 2833 2789 2767 2801 2964 

Sum skolealder 6-15 år 5289 5325 5330 5372 5283 

 

Figuren framstiller forventet utvikling, antall innbyggere i alderen 6-19 år (SSB). 
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Indre Østfold preges i hovedsak av gode oppvekst- og levekårsforhold for det store flertallet av 
befolkningen, men tendensen til økt ulikhet mellom inntektsgrupper gjelder også for Indre Østfold.  

Indre Østfold har levekårsutfordringer og frafallet i videregående skole er over gjennomsnittet. 

Forholdsvis mange barn vokser opp med vanskelige oppvekstbetingelser. Det er en utfordring at 
barnevernet får kjennskap til familier sent, og at det dermed er behov for omfattende hjelpetiltak. 67 
pst av kostnadene til barnevernet er knyttet til barn plassert i fosterhjem/institusjon. Kommunen har 
få tiltak i egenregi, og kostnadsnivået i barnevernet er høyt i forhold til andre sammenlignbare 
kommuner.  

For å forsterke innsatsen på Oppvekstområdet forslås det to hovedgrep:  

• Sørge for at barn og unge opplever inkluderende fellesskap som fremmer helse, trygghet, 
trivsel, læring og utdanning.  

• Sørge for at barn/unge og familier som trenger ekstra bistand får dette tidligst mulig, slik at de 
blir i stand til å mestre livet mest mulig på egenhånd.   

For å få dette til så er det nødvendig å styrke det tverrfaglige samarbeidet og vri ressurser over til 
forebygging. 

Oppvekst foreslår for øvrig to tverrfaglige satsninger: 

• 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. 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, og mer målrettet innsats overfor unge som står i 
fare for å falle utenfor utdanningsløpet. 

Skoler og barnehager vil i løpet av 2020 innfører en enhetlig ledelsesstruktur. For barnehagene betyr 
det noe økt voksentetthet i barnegruppene. Skolene vil ha fokus på innføring av fagfornyelsen som 
har som mål å styrke læringsmiljøet, og barnehagene vil arbeide videre med kvalitetsutvikling 
gjennom implementering av rammeplanen. 

Tverrfaglig samarbeid mellom PPT og barnehager og skolene vil være avgjørende for å styrke 
tilpasset opplæring og redusere spesialundervisning/spesialpedagogiske tiltak, som samlet sett ligger 
høyt i Indre Østfold kommune. 

Seksjon livsmestring skal sammen med barnehager og skoler fremme barn og unges livsmestring ved 
at barn og unge utvikler ferdigheter og tilegner seg praktisk kunnskap som hjelper den enkelte til å 
håndtere medgang, motgang, personlige utfordringer, alvorlige hendelser, endringer og konflikter på 
en best mulig måte. Å skape en trygghet og tro på egne evner til å mestre. Et viktig grep er derfor å 
styrke det forebyggende arbeidet ved å ressurser fra administrasjon og fra kjøp av 
barneverntjenester.  

Livsmestring består av enhetene Familiesentral, barnverntjeneste, krisesenter, mestringssenter og 
enhet for tilsyn og forvaltning. Familiesentral og barnverntjeneste er inndelt i avdelinger etter 
barnets alder for å fremme tverrfaglig arbeid på tvers i hele oppvekst. Det er etablert avdeling 
Famille som skal både skal bygge opp under forebyggende arbeid i andre avdelinger, gi lett 
tilgjengelig hjelp til barn og familier og som også skal utføre tiltak etter lov om barnverntjenester. 
Intensjonen med en slik organisering er god ressursutnyttelse av fagpersoner, samt at ved å gi hjelp 
på tvers av tjenester bidra til å normalisere det å søke hjelp tidlig og forhindre stigmatisering med å 
motta tjenester fra barnverntjenesten. Likeledes er tjenester til ungdom organisert sammen i en 
avdeling for å sikre helhetlig tilbud til ungdom.  



Barnverntjenesten er organisert med tre avdelinger for undersøkelse og tiltak etter barnets alder, en 
avdeling for barn som bor utenfor hjemmet og en egen avdeling for mottak, barnevernvakt og 
psykosial beredskap. Avdeling mottak/ barnevernvakt som er en ny avdeling vil ha ansvar for å ta 
imot alle henvendelser til tjenesten, avklare og vurdere bekymringsmeldinger, gi veiledning, delta i 
mottaksarbeid og samarbeid med Familiesentralen, delta i samarbeid med andre avdelinger/ 
tjenester/ tilbud for barn/ unge med hensikt å bygge gode samarbeidsrelasjoner og drive opplysning. 
Avdelingen vil ha ansvar for akuttarbeidet på dag, kveld, natt og i helg, også i samarbeidskommuner. 
Avdeling mottak/ barnevernvakt vil også ha ansvar for å ivareta Indre Østfold kommunes 
psykososiale kriseteamberedskap.» 

6.2.4 Budsjett 

Tall i hele 1 000 kroner 

ÅR: 2020 2021 2022 2023 

Foreslåtte RAMMER  1 021 345  1 021 345 1 021 345 1 021 345 

Skole 470 796 470 796 470 796 470 796 

Barnehage 300 007 300 007 300 007 300 007 

Livsmestring 250 242 250 242 250 242 250 242 

 

• Barnehagetilbudet vil hovedsak videreføres slik barn og foreldre kjenner det i dag. Det foreslås 
imidlertid å innføre fullkost i alle de kommunale barnehagene. Dette vil føre til noe utgiftsøkning 
for brukerne i noen av de tidligere kommunene, men de vil i gjengjeld få utvidet tilbudet med 3 
måltider med sunn mat i løpet av barnehagedagen. Barnehagenes totale ramme er redusert med 
5,5 mill kroner, vesentlig på grunn av lavere barneantall, men også mer effektiv organisering med 
fulle barnegrupper og utnyttelse av areal på avdelingene. Innføring av fullkost vil gi noe økte 
inntekter. 

• Skolene viderefører driften i stor grad. Det var i utgangspunktet til dels store forskjeller mellom 
skolebudsjettene i kommunene. For 2020 er det tatt i bruk en budsjettfordelingsmodell som 
fordeler totalbudsjettet til hver enkelt skole basert på tre faktorer:  

o Tildeling av grunnbeløp (2 – 2,5 mill kroner) 
o Likeverdighetstildeling (sosioøkonomiske forhold) 
o Tildeling pr elev (70 pst av tildelingen) 
o Modellen fører til en forholdvis stor omfordeling mellom skolene og det legges 

derfor opp til en gradvis tilpasning gjennom 3-4 år. Modellen fanger ikke fullt ut 
behovet til skoler under 100 elever og det er satt av en buffer til fordeling mellom 
disse. Den totale rammen er redusert med 10,0 mill kroner.  Det ligger an til et 
merforbruk på skolene på 5,0 mill kroner samlet for de fem kommunene i 2019. 
Reelt sett reduseres derfor utgiftsnivået på skole med ytterligere fem mill kroner i 
2020. Samtidig vil flere skoler oppleve økte rammer når kostnadsnivået 
harmoniseres. Det viser at det er fullt mulig å drive skolesektoren for den foreslåtte 
ramme. 

o For noen skoler som har et vesentlig høyere driftsnivå enn de øvrige, vil 
harmoniseringen som er moderat i 2020 allikevel føre til nedbemanning som kan 
oppleves som krevende.  Alle skolene vil oppfylle bemanningsnormen, men det 
knytter seg usikkerhet til ressursene til spesialundervisning som også skal dekkes opp 
av ressursfordelingsmodellen. Flere skoler må hente ut effekt av å endre 
organiseringen av spesialundervisningen, og det er kun satt av en liten buffer som 
kan fordeles til skoler som har elever som har et særlig omfattende bistandsbehov.   

• De fleste kommuner har prinsipp om selvkost i SFO, men reelt sett er det en samlet kommunal 
andel på om lag 5,0 mill kroner. Det er små variasjoner i foreldrebetalingen med unntak av 
Trøgstad som ligger vesentlig lavere. Det er lagt opp til en økning som ligger litt i overkant av 
prisveksten, men dette vil allikevel blir en vesentlig økning på skolene i tidligere Trøgstad 



kommune. Samlet vil dette gi en inntektsøkning på om lag 2,0 mill kroner som settes av som 
buffer for å dekke spesialundervisning.   

• Grendeskolene må i større grad organiseres som fådelte, det vil si samle to eller flere 
klassetrinn, og de ansatte vil få tilbud om kompetanseutvikling om undervisning i fådelte skoler.   

• Mortenstuas ramme er redusert med 500 000 kr. 

• Som en følge av digitalisering og økt bistand fra stabsfunksjoner innen økonomi og HR er de 
merkantile ressursene redusert med 2,5 årsverk totalt for skolene. 

• Migrasjonssenteret skal ha ansvar for flyktninger; både bosetting og gjennomføring av 
introduksjonsprogrammet med norskopplæring. Voksenopplæringen overføres fra Delta 
1.august 2020. Reduksjon av antall flyktninger og forenklet administrasjon når 
voksenopplæringen blir en del av Indre Østfold kommune medfører at utgiftene til bosetting og 
opplæring reduseres noe. 

• Barnevern har et anslått merforbruk på om lag 7,0 mill kroner i 2019 vesentlig på grunn av barn 
bosatt utenfor hjemmet. Dette er om lag på nivå med resultatene de foregående årene, og 
rammen for 2020 er derfor økt med 7,0 mill kroner. Det langsiktige målet med økt forebygging 
er imidlertid å redusere omsorgsovertakelsene og dermed utgiftene til barnevernet.   

• Enheten Tilsyn og forvaltning skal effektivisere og kvalitetssikre tilsyn og forvaltningsoppgaver 
innen barnevern, barnehage og skole. Vi tror også denne profesjonaliseringen vil gi en 
økonomisk gevinst.  

• I Mestringssenteret er PPT, fagrådgiver fra alle seksjonene og avdelingsleder for 
spesialpedagogiske tiltak samlet. Hensikten er å bygge opp under det tverrfaglig samarbeidet 
på tvers av fagområdene til beste for barn og unge og deres familier. Det var lagt opp til en 
ytterligere styrkning av veiledning i barnehager og skoler, men det har ikke latt seg 
gjennomføre.   

• Krisesenteret er lagt inn som en enhet under Livsmestring, og vil blant annet styrke arbeidet for 
å redusere vold i nære relasjoner. Som kommunal enhet blir administrasjonen av senteret 
forenklet og det er lagt opp til å nedbemanne senteret med 1 årsverk.   

• Åssiden Bofellesskap er et bofellesskap for enslige mindreårige. Bofellesskapet har ikke mottatt 
anmodninger fra IMDI i 2018 og 2019 om bosettinger, og det blir det derfor naturlig å tilpasse 
driften etter behov. En gradvis nedtrapping av driften i Åssiden, tilpasset ungdommenes alder 
og fungering vil gjennomføres i 2020. Det vil i samme periode utredes på hvilken måte boligen 
kan benyttes som et hjelpetiltak innen barneverntjenesten.   

6.2.5 Investering  

Tall i hele 1 000 kroner 

 ÅR: 2020 2021 2022 2023 

 Foreslåtte RAMMER  53 700 31 700  256 700 256 600 

1 Rehabilitering Grøtvedt skole 30 800    

2 Nye skolebygg IØK, renoveringer, tilpasninger  20 000 250 000 250 000 

3 Båstad skole, oppgradering 6 800    

4 IKT i skolen (1PC per elev i ungdomsskolen)  6 600 6 600 6 600 6 600 

5 Ringvoll barnehage, renoveres ute/inne  5000   

6 Tilpasning arbeidsplasser barnehage  2 000    

7 Tilpasning helsestasjon-krav til medisinske rom og 
venterom 3 000    

8 iPad/ håndholdte terminaler  100  100  

 

1. Rehabilitering Grøtvedt skole: Oppstart 2019, ferdigstillelse vår 2020. 



2. Nye skolebygg, renoveringer IØK: Det er vedtatt i fellesnemda at det skal utarbeides en 
skolebruksplan for IØK 2020. Den må ta opp i seg nåværende status, behov på kort og lang 
sikt, samt en helhetlig struktur i tråd med kommuneplanens intensjoner og føringer.  

3. Båstad skole: Oppgradering. 
4. Investeringsprogrammet på IKT: I skole betyr at alle elever på ungdomstrinnet får en egen 

digital enhet (pc/nettbrett) i 2020, og deretter flere klassetrinn utover i 
økonomiplanperioden. Dette vil gi behov for økt driftsbudsjett på IKT utover i planperioden.  

5. Ringvoll barnehage: Ringvoll er et pressområde, med økende behov for barnehageplasser. 
Det er venteliste på plasser og lokalene er ikke tilpasset antallet som trenger plass. Ringvoll 
ligger isolert i forhold til resten av kommunen, og vi opplever nå at det søkes plasser i 
kommuner utenfor, som igjen fører til utgifter for kommunen. 

6. Tilpasning arbeidsplasser barnehage: Arbeidsgiver skal forhandle om SFS2201, og ser at 
barnehagene ikke har tilstrekkelig med arbeidsplasser for å ivareta avtalens sentrale krav til 
arbeidsplasser. Flere av barnehagene har ikke utstyr eller lokaler for å gi muligheter for å ta 
ut plantid på arbeidsplassene. Dette fører til midlertidige løsninger om ikke er effektive med 
tanke på tid eller kvalitet. Kvalitet i det pedagogiske arbeidet i barnehagene er uttalt mål, og 
lik tilgang til arbeidsplasser vil gi like utgangspunkt for utvikling. 

7. Tilpasning helsestasjonen: Det skal opp til politisk behandling hvordan helsestasjonstjenesten 
skal utformes i IØK med sentrale, lokale og ambulante tjenester. Det vil bli investeringsbehov 
for å ha tilstrekkelig med medisinske behandlingsrom for å gi innbyggerne gode og lett 
tilgjengelige helsestasjonstjenester.  

8. iPad/håndholdte terminaler: Innkjøp av iPad for å kunne ta i bruk feedback-informerte 
tjenester i Familiesentral. Feedbackinformerte tjenester handler om systematisk 
tilbakemelding fra brukere, samt endre og tilpasse tjenestene i tråd med disse 
tilbakemeldingene. 

 

  



6.3 Helse og velferd 

6.3.1 Organisasjonskart 

 

 

6.3.2 Satsingsområder 

Hovedmål Slik gjør vi det i 2020 

 

IØK skal etablere tverrfaglige strukturer for samarbeid på tvers av kommunalområder for å 
sikre samtidig oppfølging av barn og voksne i lavinntektsfamilier.  

IØK skal bidra til at flest mulig av innbyggerne er i arbeid eller utdanning og har en 
selvstendig økonomi. 

IØK skal jobbe aktivt for å forhindre at søkere av velferdsytelser blir passive 
stønadsmottakere. Det skal derfor legges til rette for at personer som har behov for det får 
tilbud om tilrettelagt arbeid eller aktivitet.  

 

Tjenestenivået i Indre Østfold kommune skal harmoniseres og vurderes enhetlig og 
samordnet.  Ved deltakelse i forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenestene 
(SIO) skal tjenestetildelingen skje med utgangspunkt i prinsippene for deltakelse i ordningen. 

Det skal aktivt jobbes for å utvikle et differensiert tjenestetilbud knyttet til de ulike 
målgruppene innenfor de institusjonsbaserte tjenestene i Indre Østfold kommune.   
Det legges frem en sak til politisk behandling som belyser behovet, mulighetsrommet og 
forslag til løsninger. 

Betydningen av et godt kosthold, riktig ernæring og appetittvekkende mat skal gis et tydelig 
og forsterket fokus i arbeidet rundt organiseringen av matproduksjon i Indre Østfold 
kommune. Det legges frem en sak til politisk behandling som belyser behovet, 
mulighetsrommet og forslag til løsninger. 

IØK skal aktivt jobbe for at innbyggere kan bo og leve mest mulig selvstendig i eget hjem. 
IØK skal pilotere og teste ut nye løsninger og tilbud som bygger opp under en hjemmebasert 
profil og aktivt jobbe for å fase disse inn i ordinær drift. Digitale løsninger, lavterskeltilbud, 
avlastningstjenester og ulike former for korttidsopphold skal prioriteres. 

Indre Østfold kommune skal jobbe målrettet med oppfølging av satsningsområdene i 
Meld.St. 15 (2017-2018) «leve hele livet». 

IØK skal verdsette pårørendes omsorgsarbeid som en viktig del av det samlede 
omsorgstilbudet til befolkningen. Ved implementering og utvikling av nye tjenester og tiltak 
skal det aktivt søkes løsninger som kan mobilisere og videreutvikle denne ressursen . 

Indre Østfold kommune skal aktivt samarbeide med lag, foreninger og frivillige 
organisasjoner og trekke disse inn som en partner i kommunens tjenesteutforming og 
tjenesteutøvelse hvor dette vurderes som relevant / meningsfullt. 

Indre Østfold kommune skal starte arbeidet med et oppdatert planverk hvor det fremtidige 
utfordringsbildet rundt b.la kapasitetsutfordringer fremkommer. 

Kommunaldirektør

Pleie og omsorg 
Tjenester for 

funksjonshemmede
NAV Behandling og 

mestring

Koordinering og 
inntak

Samskaping



IØK skal iverksette tverrfaglige tiltak internt og med nødetater, spesialisthelsetjeneste for å 
fremme unges psykiske helse, særlig rettet mot unge som står i fare for å falle ut av 
utdanningsløpet. 

Prosjekt Innovativ rehabilitering skal i 2020 fortsette å styrke kommunal rehabilitering 
gjennom utprøvning og innovasjon for å sikre tverrfaglige, helhetlige rehabiliteringstjenester 
av høy kvalitet til innbyggerne i Indre Østfold kommune. 

 

Det skal jobbes aktivt med kompetanseutvikling og forskningsbasert praksisforbedring i pleie 
og omsorgstjenestene. Det skal i dette arbeidet legges vekt på å realisere synergier knyttet 
til vertskommune rollen for Utviklingssenteret for hjemmetjeneste og sykehjem (USHT)  

IØK skal ha målrettede og mestringsorienterte ledere for å sikre lik kvalitet og kompetente 
fagmiljøer på alle arenaer. Lederutvikling og system for lederstøtte startes opp. 

Det skal stimuleres og legges til rette for at medarbeidere kan gjennomføre grunn og 
videreutdanningsløp innenfor relevante fagområder som kommunen i årene fremover vil ha 
utfordringer med å rekruttere innenfor. Statlige tilskuddsordninger skal aktivt brukes. 

IØK skal, sammen med relevante utdanningsinstitusjoner ta en aktiv rolle i å utvikle etter - 
og videreutdanningsløp som bygger opp under de tiltak og behov kommunen ønsker å 
gjennomføre og erfarer.  

 

Det skal jobbes målrettet rundt utfordringene knyttet til deltidsarbeid. Det skal etableres et 
tett systematisk samarbeid med tillitsvalgte rundt disse spørsmålene hvor man drøfter ulike 
tiltak for å redusere andelen deltidsansatte i sektoren. 

 

Kommunalområde Helse og velferd skal kontinuerlig vurdere hvordan nye teknologiske 
løsninger kan forbedre og forenkle tjenester til innbyggerne og samtidig legge til rette for 
økt bærekraft i tjenesteproduksjonen. I 2020 skal HEV ha et særskilt fokus på:  

a) Digisos innfases for søknad og saksbehandlingsprosess økonomisk sosialhjelp. 
b) Alarmmottaket på Helsehuset oppgraderes til et fullverdig og heldigitalt responssenter med 

muligheter for å prøve ut og fase inn ulike former for sensorteknologi og avstandsoppfølging 
m.m. 

c) Det igangsettes et arbeid for å konvertere analoge trygghetsalarmer til digitale løsninger.  
d) Hjemmetjenestene i IØK skal ta i bruk Lifecare mobil pleie (LMP) som journal og 

dokumentasjonssystem. 
e) Det inngås partnerskap med relevante samarbeidskommuner for å etablere digitale 

trygghetspakker for hjemmeboende pasienter. 
f) Det igangsettes prosess for å konvertere dagens nøkkelhåndteringssystemer innen 

hjemmetjenesten til digitale løsninger. 
g) Sykesignal anleggene på kommunens sykehjem erstattes med digitale og fremtidsrettede 

systemer. 

h) Legge til rette for muligheter for videokonsultasjon hos fastlege. 
 

6.3.3 Hovedtrekk i budsjettet  

I likhet med Norge for øvrig, forventer Indre Østfold kommune et betydelig økt press på sine 
leveranser som følge av demografiske endringer i befolkningen og fortsatt oppgaveoverføring fra 
spesialist- til kommunehelsetjenesten. Helse, pleie og rehabilitering forventes derfor i årene som 
kommer å måtte disponere en stadig større del av kommunens inntekter. For IØK er det helt sentralt 
å jobbe bredt, slik at den nominelle veksten til pleie og omsorgssektoren kan holdes på et 
bærekraftig nivå. 

I prosjektperioden har kommunalområde Helse og velferd jobbet etter visjonen «Aktiv hele livet», 
noe som støtter Regjeringens vedtatte kvalitetsreform for eldre i Meld. St. 15 (2017-2018) «Leve hele 
livet».   

I dette arbeidet er det en styrke at Indre Østfold kommune er vertskommune for Utviklingssenteret 
for sykehjem og hjemmetjenester (USTH) i Østfold. Dette er en høykompetent, utviklingsorientert 



organisasjon, der formålet er å drive forskningsbasert utvikling innen sykehjem og hjemmetjenester. 
Det blir viktig for Indre Østfold kommune å skape merverdi knyttet til vertskommunerollen.   

For å håndtere kommende utfordringer, må kommunen lykkes med en langsiktig satsning på ny (og 
også «velprøvd») teknologi, endrede arbeidsformer, lavterskeltilbud som dag- og aktivitetssentre, 
rehabilitering og hjemmetrening. Fokus må gradvis dreies fra pleie og omsorg til rehabilitering. Et av 
hovedsatsingsområdene vil være å mobilisere ressurser hos bruker, privat nettverk og frivillig sektor, 
styrke de hjemmebaserte tjenester og legge til rette for trygghetsskapende tjenester og tiltak og 
dermed utsette tidspunktet for ev. institusjonsinnleggelse. 

Det nasjonale forsøksprosjektet “Innovativ rehabilitering” ved Helsehuset innlemmes fra nyttår i 
Indre Østfold kommune. Tiltakene i prosjektet skal bidra til å styrke rehabiliteringstilbudet   i samsvar 
med de politiske målene om større ansvar til kommunene. Prosjektet ser positive effekter av 
utprøving av tverrfaglig vurderingsteam. Det er også gode erfaringer med bruk av ulike former for 
teknologi som understøtter rehabiliteringstiltak og arbeidsprosesser. En følgeevaluering skal sikre at 
kunnskap og erfaringer som har overføringsverdi blir dokumentert. Bevilgningen er i forslag til 
statsbudsjett videreført med 5,0 mill kroner i 2020. 

Kommunalområdet vil i 2020 jobbe for å få en bedre, mer målrettet og mer fleksibel bruk av døgn- og 
institusjonstjenester enn summen av dagens drift utgjør. Plan for funksjonsfordeling mellom 
institusjonsbaserte tjenester som vil legges frem for politisk behandling 1. tertial 2020. Samtidig 
jobbes det med produksjon, levering, servering og salg av mat. Sak om fremtidig organisering rundt 
matproduksjon legges frem for politisk behandling 1. tertial 2020. 

Saksbehandling, koordinering og tildeling av tjenester organiseres i en seksjon, Koordinering og 
inntak. Det legges med dette til rette for en mer helhetlig og ensartet tildelingspraksis. Dette 
vurderes som helt sentralt i arbeidet med likebehandling av innbyggere med behov for helse- og 
omsorgstjenester. Seksjonen har også egen avdeling for personlig assistanse. 

Seksjon Behandling og mestring ivaretar den kommunale akuttmedisinske kjeden i enhet 
primærhelse. Alarmsentralen tilknyttet legevakten skal oppgraderes til å være heldigital og til en 
plattform for trygghetsskapende helse og velferdsteknologi. Psykiske helsetjenester og rusarbeid for 
voksne er samlet i en enhet. Det satses på tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten i behandling 
og oppfølging, og mer og tydeligere forbyggende arbeid. Det satses på bedre og mer rehabilitering 
mot hjemmeboende. Terapeutressurser er samlet i egen enhet - Rehabilitering, læring og friskliv. 
Enheten skal samarbeide og samhandle på tvers av kommunalområdet, og legge til rette for 
forbyggende helsearbeid og rehabilitering. Funksjoner som kreftkoordinator, demenskoordinator og 
syns- og hørselskontakter samles i denne enheten.  

Fellesnemda vedtok våren 2019 å søke deltakelse i statlig forsøksordning for finansiering av pleie og 
omsorgstjenestene (SIO). IØK har derfor innrettet fagsystemer og organisasjon i tråd med dette. Ved 
en deltakelse i ordningen følger det svært spesifikke krav og forventninger. En hoveddel av ordningen 
innebærer at kommunen får dekket kostnader til pleie- og omsorgstjenestene etter en 
forhåndsdefinert sats som inkluderer 40 ulike deltjenester. Ved deltakelse i ordningen vil 
kommunalområdet etablere en prosjektorganisasjon og styrke kapasiteten på b.la controller og 
saksbehandler, hvilket dekkes av forsøksmidlene. Dette fordi kravene til produksjon av enkeltvedtak 
økes markant da disse danner grunnlag for utbetaling fra staten. Det er også nødvendig for å ha 
tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å jobbe systematisk med å holde enhetsprisene på de ulike 
deltjenestene innenfor rammene av hva som refunderes. Rådmannen vil legge frem endelig søknad 
om deltakelse i SIO- ordningen for nytt kommunestyre 27. november 2019. 

Som beskrevet ovenfor vil Indre Østfold kommune ha betydelig økning i antall eldre. . I tillegg vet vi 
at hoveddelen av ressursøkningen til ulike hjemmebaserte tjenester de siste ti årene knytter seg til 
tjenester til personer under 67 år. Sammen med en pågående oppgaveoverføring fra spesialist til 
kommunehelsetjeneste, utfordrer disse forholdene bærekraften i tjenesteytingen på en 



grunnleggende måte. Dagens kostnadsoverskridelser har vist en klar disharmoni mellom 
tjenesteproduksjonen og de økonomiske rammer kommunen disponerer. 

 

 

Antall eldre over 80 år forventes, i samme tidsperiode, å øke fra 1 878 i 2020 til 4 275 i 2040. 

 

Dekningsgrad sykehjem i IØK 

 Askim Eidsberg Hobøl Spydeberg Trøgstad 
IØK 
samlet 

Antall sykehjemsplasser 
(kort/lang/rehab/palliativ osv.) 108 84 29 37 48 306 

Antall personer over 80 år 635 575 191 225 231 1857 

Dekningsgrad (antall plasser/antall 
personer over 80 år) 17 % 14,6 % 15 % 16,4 % 21 % 16 % 

 

For å sikre bærekraft i tjenestene, er det en forutsetning at kommunen viderefører og styrker den 
allerede etablerte hjemmebaserte profilen i sine tjenester. Dette innebærer at man bruker 
Omsorgstrappa aktivt; og gjennom ulike tiltak legger til rette for og innretter sine tjenester slik at 
brukere kan bo lengst mulig i eget hjem. Sykehjem, vil være forbeholdt den gruppen som det ikke er 
mulig, selv gjennom tunge hjemmebaserte tjenester, å tilby et forsvarlig tilbud til i eget hjem.  

Indre Østfold kommune vil uansett måtte foreta betydelige investeringer i omsorgsbygg de neste 5-
10 årene. Nedenstående to grafer illustrerer utfordringen med å beholde dagens dekningsgrad for 
sykehjem: 
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Som det fremgår av ovennevnte graf, vil IØK måtte bygge nær 400 nye sykehjemsplasser de neste 20 
årene for å holde dagens dekningsgrad.  De årlige merkostnadene vil være underkant av 500 mill 
Renter og avdrag til investeringer kommer i tillegg. Dette illustrerer at tjenestene   må dreies i retning 
av et større fokus på hjemmebasert omsorg.  

Gjennom ombygging av Helsehuset samt overtakelse av bygningsmassen på Edwin Ruud som i dag 
eies Sykehuset Østfold, har Indre Østfold kommune foretatt   viktige grep for å møte behovet for 
institusjonsplasser de neste fem årene. Fra 2024 vil det imidlertid måtte investeres i et betydelig 
beløp for å øke kapasiteten på sykehjem i den nye kommunen.  

For å lykkes med dette, må vi erkjenne at vi også må gjøre en del ting vi i dag ikke har gjort, og vi må 
også tørre og prøve - og feile. Helse- og velferdsområdet har etablert en e-helseavdeling som, 
sammen med Innovasjon og kommunikasjon, skal være en pådriver for å innfase helse- og 

Økning i antall plasser ved uendret dekningsgrad  

(lyseblå del av søylen er dagens plasser) 

Merkostnader ved ulike valg… 

Kostnadsøkning utover dagens nivå v/ ulike dekningsgrader  



velferdsteknologiske løsninger. Helse og velferdsområdet har satt seg som et må å hvert år pilotere 
og teste ut nye løsninger i mindre skala og aktivt jobbe for å fase disse inn i ordinær drift. Digitale 
løsninger, lavterskeltilbud, avlastningstjenester og ulike former for korttidsopphold skal prioriteres. 

Deltakelse i SIO-ordningen gir kommunen en mulighet til å drive et strukturert   omstillingsarbeid de 
3 neste årene. Det er helt sentralt at vi gjennom stram drift, nye arbeidsformer, og klare retningsvalg 
evner å frigjøre ressurser for å håndtere en drift uten SIO fra 2023. SIO-ordningen må således ikke 
betraktes som et «hvileskjær», men snarere som en anledning å drive et omstillingsarbeid som 
uansett ville vært tvingende nødvendig 

6.3.4 Budsjett 

Tall i hele 1 000 kroner 

ÅR: 2020 2021 2022 2023 

Foreslåtte RAMMER  929 805 943 610 943 610 943 610 

Felleskostnader * -82 321  -82 321 -82 321 -82 321 

Koordinering og inntak 139 965 139 965 139 965 139 965 

Pleie og omsorg 409 182 409 182 409 182 409 182 

Behandling og mestring 110 749 110 749 110 749 110 749 

Samskaping 48 950 45 955 45 955 45 955 

Tjenester for funksjonshemmede 206 115 222 915 222 915 222 915 

NAV 97 165 97 165 97 165 97 165 

*Inkluderer hele kommunalområdets refusjonsinntekt fra toppfinansieringsordningen for særlig ressurskrevende helse- og 

omsorgstjenester i kommunene. 

• Budsjett 2020 for Helse og velferd innehar en rekke ulike tilpasninger og justeringer av 
dagens drift som må ses i sammenheng. Det er flere tiltak, nysatsninger og økninger av 
allerede etablerte tiltak rådmannen ikke finner rom for å igangsette eller prioritere. På den 
annen side inneholder budsjettet også styrkninger av etablerte driftstilbud som vurderes 
underfinansiert eller for lavt prioritert i dagens budsjetter. Det opprettes også nye tiltak og 
tjenester for å styrke kapasiteten for en del tjenesteområder. Videre forutsettes en rekke 
ikke-budsjetterte aktiviteter/tiltak som løper pr i dag opphørt i nytt budsjett 2020.I det 
følgende redegjøres det for de viktigste. 

• Det har vært en utfordring at utgangspunktet, dagens drift i 5K, avviker med ca. 45,0 mill i 
merforbruk fra vedtatte budsjetter. I hovedsak omhandler merforbruket i 2019, i forhold til 
opprinnelig budsjett i 5K dette: 

o Kjøp av eksterne sykehjemsplasser, ca. 17,0 mill kroner.   
o Helsehuset ca. 5,0 mill kroner.  
o Grinitun ca. 7,0 mill kroner.   
o Hjemmesykepleien ca. 5,0 mill kroner.  

• BPA tjenester ca. 5,0 mill kroner. 

• Dersom Indre Østfold kommune ikke hadde gått inn i SIO-ordningen hadde dette medført at 
det måtte foretas store kutt i tjenestene i 2020 for å dekke opp for merforbruket. Innen SIO-
ordningen avsluttes i 2023 må kommunen ha tilpasset sin drift til en langt lavere ramme, 
men nå har vi altså 3 år på denne omstillingen.  

• Det etableres i Spydeberg et midlertidig sykehjemstilbud i november 2019. Det er i dagens 
økonomiplan i Spydeberg ikke lagt inn driftsmidler til dette tiltaket. Det legges inn 9,0 mill 
kroner i nye driftsmidler til tiltaket for 2020. Som en konsekvens av dette, samt forventet 
effekt av å overta sengepostene på Helsehuset og kunne nyttiggjøre seg disse på en noe 
annen måte enn tidligere, forventes det en innsparing på ca. 17,0 mill kroner ved å ikke kjøpe 
eksterne sykehjemsplasser som i dag gjøres ut over budsjett.   

• Helsehuset IØMKS IKS blir en del av Indre Østfold kommune. Driften på Helsehuset ligger i 
2019 ca. 5,0 mill kroner utover budsjett. Gjennom flere omstillingstiltak, b.la etablering av 



kommunalt ansatte fastleger, omorganisering av legebemanningen på kommunale akutte 
døgnplasser (KAD), redusert ressurs til kommuneoverlegefunksjon som følge av bedret 
samordning og øvrige reduksjoner i driften på Døgnenheten, forutsettes dette merforbruket 
å nulles ut. 

• Hjemmebaserte tjenester er den delen av området som i størst grad erfarer konsekvensene 
av oppgaveoverføring fra spesialist til kommunehelsetjeneste i tillegg til økningen av eldre 
personer. Rådmannen finner rom for en forsiktig økning i ressursene til denne tjenesten   
med ca. 1,5 mill sammenlignet med 2019-budsjett 

• Indre Østfold kommune blir medlemskommune i ACT- teamet, som er et tverrfaglig tilbud i 
samarbeid med sykehuset, til brukere med alvorlige psykiske lidelser innenfor b.la 
schizofreni-spekteret. Tre av dagens kommuner deltar i ordningen i dag. Merkostnaden til 
denne satsningen er ca. 0,8 mill kroner som legges inn som en styrkning av budsjettet. Dette 
gir anledning for ti nye brukere å motta tjenester fra ACT-teamet. Dette forventes å redusere 
ressursbruken innenfor øvrige kommunale, psykiske helsetjenester med 1,0 mill kroner.  

• Avlastningshjemmets budsjettramme holdes uendret. Dette medfører i realiteten et 
innsparingskrav på 2,7 mill kroner da eierkommunene i 2019 har kjøpt tilleggstjenester, uten 
budsjettdekning, i denne størrelsesorden av Avlastningshjemmet, noe som ikke videreføres..  

• Nivået på økonomisk sosialhjelp budsjetteres på 2019-nivå. Dette representerer en 
innsparing på ca. 6,5 mill kroner sammenlignet med nivået i 2019. Det legges inn en forsiktig 
økning på en 0,5 mill kroner knyttet til aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere samt en 
økning på 1,0 mill kroner knyttet til økte reisekostnader for ansatte som følge av flytting til 
nytt, midlertidig arbeidssted på Elvestad. NAV har i tillegg redusert sin bemanning innen 
kommunal del med fem årsverk sammenlignet med 2019-nivået. 

• Av nye tiltak er driftsutgifter til Griniveien og Birkelunden bofellesskap lagt inn fra januar 
2021. 

• Budsjettet for Hobøl og Grinitun sykehjem styrkes med 7,5 mill kroner sammenlignet med 
opprinnelig budsjettramme for 2019. Rådmannen vurderer at driften på sykehjemmene er 
underfinansiert i dag. 

• Det er i 2019 innvilget BPA-tjenester i Spydeberg og Trøgstad for ca. 5,5 mill kroner utover 
budsjett. Rådmannen finner ikke å kunne avvikle disse og legger inn 5,5 mill kroner. 

6.3.5 Investering  

Tall i hele 1 000 kroner 

 ÅR: 2020 2021 2022 2023 

 Foreslåtte RAMMER  48 500 24 500 46 000  15 000 

1 Birkelunden bofellesskap 11 000    

2 Griniveien bofellesskap 19 500    

3 
Tilrettelagte boliger for personer med nedsatt 
funksjonsevne, del 1 1 500 15 000 15 000  

4 Velferdsteknologi/videodialog kommune – pasient 1 000    

5 Digitale nøkkelsystemer 1 000 3 000   

6 Boliger psykisk helse  1 000 11 000  

7 Boliger til flyktninger og vanskeligstilte  1 000 5 000  

8 Sykesignalanlegg sykehjem 10 500    

9 Ny heis i «gamle hospitalet» Edwin Ruud  3 000   

10 
Nødstrømsaggregat alle sykehjem, etter ROS-
analyse 3 000    

11 Tilpasning kjøkken/ matproduksjon til IØK 1 000    

12 
Tilrettelagte boliger for personer med nedsatt 
funksjonsevne, del 2  1 500 15 000 15 000 



 

1. Birkelunden bofellesskap: Ferdigstilling av tiltak påbegynt i 2019. Bygging av 10 boliger for 
utviklingshemmende + personalbase. Påkrevd iht. Lov om kommunale helse og 
omsorgstjenester § 3-4 Boliger til vanskeligstilte. Syv av de som tiltenkes bolig kommer fra 
foreldrehjemmet. Tre kommer fra gammelt bofellesskap som alternativt trenger oppussing. 
Det er rimeligere for kommunen å drifte en samlokalisert bolig enn BPA-løsninger. 

2. Griniveien bofellesskap: Ferdigstille tiltak påbegynt i 2019. Samlokaliserte boliger for 
personer med hjelpebehov.  

3. Tilrettelagte boliger for personer med nedsatt funksjonsevne i Askim: Dette består av 2 del-
prosjekt og må sees i sammenheng med forslag 12. Det er ikke tatt stilling til om punkt a eller 
b under påbegynnes først.  

a. Bygging av nytt døgnbemannet bofellesskap for inntil 10 mennesker med 
utviklingshemming. Brukere med store behov som hovedsakelig blir ivaretatt i 
hjemmet per nå. Prosjektering budsjettert i 2019 for Askim kommune er ikke 
påbegynt.        

b. OPS-prosjekt med en foreldregruppe som vil bygge omsorgsboliger for sine barn.  
4. Velferdsteknologi/videodialog kommune – pasient: Slutte oss til et utviklingsløp Halden 

kommune kjører sammen med E-smart Helse knyttet til en løsning hvor pasienter får 
installert en form for trygghetspakke med nettbrett/lyd og bilde kommunikasjon direkte med 
legevakt. 

5. Digitale nøkkelsystemer: Vi er fem kommuner som blir 1. Det er ulike nøkkelsystemer i alle 
kommunene og det vil være uhåndterbart å holde orden på fem ulike nøkkelsystemer. Det 
blir 3 avdelinger innenfor hjemmesykepleien og personale skal kunne jobbe på tvers av 
avdelingene i en felles nattjeneste. Gir grunnlag for mer effektiv drift. 

6. Boliger psykisk helse: Boliger for brukere innen psykisk helse, med tilhørende personalbase, 
har vært et stort behov i Hobøl i mange år. Må sees opp mot en kartlegging og vurdering av 
totalbehovet i IØK. 

7. Boliger til flyktninger og vanskeligstilte:   Indre Østfold kommune har et stort behov for 
kommunale boliger. 

8. Sykesignalanlegg sykehjem: Det er kun Trøgstadheimen som har et anlegg som tilfredsstiller 
dagens standard. På de andre institusjonene er det kritisk i forhold til drift, vedlikehold og 
tilgang på reservedeler.   

9. Ny heis i «gamle hospitalet» Edwin Ruud: Bytte heis fra 1964 i hospitaldelen på Edwin Ruud. 
Dersom denne delen skal brukes til pleie- og omsorgsformål må heisen byttes. 

10. Nødstrømsaggregat alle sykehjem, etter ROS-analyse: Nødstrømsløsninger foreslås som 
resultat av ROS analyse. Sikre strømforsyning er vurdert som det mest kritiske av 
risikofaktorene for å sikre liv og helse. Enkelte steder er det enveis strømtilførsel mens det 
andre steder er toveis som gir større driftssikkerhet. Investeringen som foreslås gir ikke 
mulighet for mobile løsninger ved alle pleie- og omsorgssenter, men det er realistisk at 
foreslått ramme kan gi mobil løsning ved 2-3 steder. De mest sårbare bør prioriteres. Sikre 
nødstrømsløsninger vil redusere behovet for evakuering og forflytning av pasienter til andre 
enheter ved strømbortfall av noe varighet. 

11. Tilpasning kjøkken/matproduksjon til IØK: Tilrettelegging for eventuelle endringer i 
produksjon og levering av mat til sykehjem og hjemmeboende. Avhengig av utredning og 
politisk vedtak. 

12. Se forklaring punkt 3 

 

  



6.4 Stedsutvikling og innbyggerdialog  

6.4.1 Organisasjonskart 

 

6.4.2 Satsingsområder 

  

Hovedmål Slik gjør vi det i 2020 

 

IØK skal legge til rette for at barn og unge har likeverdige muligheter til å delta i kulturelle 
aktiviteter, med utgangspunkt i «den kulturelle grunnmuren»*. 

IØK skal legge til rette for samarbeid mellom frivilligheten, næringslivet og kommunen for 
felles tilbud og opplevelser for barnefamilier uavhengig av inntekt. 

 

IØK skal utarbeide en strategi for å sikre lettere tilgang til natur og friluftsområder. 

IØK skal ha tiltak som bidrar til økt deltagelse i idrett, frivillig aktivitet, friluftsliv og kultur. 

 

IØK skal iverksette tiltak for å gjøre bibliotekene til arena for kunnskap og deltagelse i 
demokrati. 

 

IØK skal utarbeide frivilligpolitikk 

 

IØK skal etablere lett tilgjengelige, åpne og gratis møteplasser for alle i nærmiljøet. 

IØK skal gi tilgang til arenaer og utstyr for fysisk aktivitet. 

 

IØK skal starte arbeidet med en sektorovergripende by- og tettstedsstrategi for å skape 
gode steder der folk bor basert på stedenes egne premisser, identitet, næringsstruktur, 
frivillighet og levende kulturarenaer. 

IØK skal etablere en struktur og kultur for å være tilgjengelig og vise handlingskraft for 
initiativ fra innbyggere og øvrige samarbeidspartnere. 

 

IØK skal skape demokratiske arenaer og lokale verksteder som bidrar til tillit og samskaping 
mellom kommune og innbyggere. 

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

 *«Den kulturelle grunnmuren» står sentralt i den norske kulturmodellen i kommunens kulturoppdrag. Grunnmuren har fire 

hjørnesteiner – bibliotek, kulturskole, kulturarenaer og fritidstilbud. Å prioritere satsing på den kulturelle grunnmurens fire 

elementer er å skape god tilgang for alle til kultur, uavhengig av bosted, økonomi og sosial status. Effekten er inkludering, å 

unngå utenforskap, livskvalitet, identitet og i ytterste konsekvens – demokrati 

Kommunaldirektør

Innbyggertorg og 
bibliotek

Stedsutvikling og 
frivillighet

Kulturutvikling Friluft og bymiljø



6.4.3 Hovedtrekk i budsjettet  

Det er en målsetning at Indre Østfold kommune skal opprettholde og videreutvikle gode og attraktive 
byer, tettsteder og lokalsamfunn i hele den nye kommunen. Med vår lokalisering midt i Viken, med 
flotte naturområder og stort lokalt engasjement har vi alle muligheter hvis vi utnytter ressursene 
våre godt. Allikevel ser vi at Indre Østfold har noen levekårsutfordringer som krever ekstra innsats på 
noen områder. For kommunalområdet Stedsutvikling og innbyggerdialog er det spesielt 4 behov vi 
ønsker å peke på:  

• øke andelen barn og unges deltagelse i idrett, frivillighet, kulturaktiviteter og kulturskolen.  

• sikre gode og aktive møteplasser i nærmiljø og friområder i byer og tettsteder 

• skape gode demokratiske arenaer som bidrar til tillit og samskaping mellom kommune og 
innbyggere 

• ta vare på kulturminner 

Alle fire seksjoner har en samlet målsetning om å bidra til god stedsutvikling og organisasjonen er 
bygd opp for å lykkes med det. Alt som skal gjøres; aktive innbyggertorg og bibliotek, støtte til idrett 
og frivillighet, kulturaktiviteter og opparbeidelse av gode møteplasser og grøntområder, skal 
underbygge visjonen om å skape gode steder å være i hele den nye kommunen.  

6.4.4 Budsjett 

Tall i hele 1 000 kroner 

ÅR: 2020 2021 2022 2023 

Foreslåtte RAMMER  102 140 101 050 101 050 101 050 

Innbyggertorg og bibliotek 23 659 23 009 23 009 23 009 

Stedsutvikling og frivillighet* 17 008 17 008 17 008 17 008 

Kulturutvikling 18 097 17 657 17 657 17 657 

Friluft og bymiljø** 14 126 14 126 14 126 14 126 

Overføring kirkelig fellesråd 29 250 29 250 29 250 29 250 

*inkluderer overføringer og tilskudd til lag og foreninger 
**inkluderer leieavtale med Opplysningsvesenets fond (Byparken i Askim) 

• Kommunalområdet har i budsjettarbeidet lagt seg på 2019-nivå når det gjelder drift, noe som 
betyr at det fortsatt i 2020 vil gjenstå harmonisering mellom de ulike stedene når det gjelder 
aktivitet knyttet til stedsutvikling.   

• Stedsutvikling og nærdemokrati (innbyggerdialog, lokale verksteder etc.) oppfattes som særlig 
viktig for å lykkes med kommunesammenslåingsprosessen og det er skapt store forventninger til 
dette. Derfor er det i budsjettet lagt opp til en prioritering som handler om tilstedeværelse på alle 
fem stededene (Tomter, Skjønhaug, Spydeberg, Askim og Mysen).  

• I budsjettet er det tatt høyde for ordinær åpningstid på innbyggertorg/bibliotek på hverdager fra 
kl.9-16 (med noen unntak). I tillegg vil det være langåpent en dag i uka på alle fem steder til kl.19 
(vil variere slik at det alltid er ett sted som har langåpent mandag-torsdag). Lørdager er det 
planlagt åpent i Askim og Mysen hver lørdag, og annenhver lørdag på Skjønhaug, Spydeberg og 
Tomter.  

o I tillegg til de bemannede åpningstidene over, har brukere med bibliotekkort tilgang 
til bibliotekene til ca. 22 om kvelden. Det er lagt inn investeringsmidler for å gjøre 
dette også på de to siste bibliotekene (Mysen og Tomter). 

• Det er prioritert å videreføre den aktiviteten som finnes i de fem kommunene i dag; støtte til 
lag/foreninger og utleiepriser til lokaler på 2019-nivå (prisjustert, men ikke harmonisert), 
kulturskole-, ungdomshustilbud og en bedre utnyttelse av disse, dagens tjenester på 
innbyggertorg og bibliotek, samt drift av eksisterende offentlige grøntområder. Dette er planlagt 



utført med en redusert bemanning i forhold hva de fem kommunen hadde i 2019, men det er 
muligheter for å jobbe på en annen måte i ny kommune som kan føre til bedre ressursutnyttelse.  

• Det er prioritert å ivareta drift av parker, idrettsanlegg og arenaer for friluftsliv, samt underbygge 
dugnadsinnsats i tettstedene gjennom å etablere en seksjon for friluftsliv og bymiljø.   

• Det er flere nye satsninger som er ønskelig å gjennomføre, men som det ikke er lagt inn 
driftsmidler til i budsjettet for 2020. Disse er avhengig av ekstern prosjektfinansiering:   

o Utforming av, og «den lille ekstra» opplevelsen, på innbyggertorg som innbyr til 
lenger opphold, til egenaktivitet og møter for frivillige og innbyggere og økt 
tilhørighet. Det har vært en dialog med Aat Vos (www.aatvos.com) som har 
utarbeidet konsepter for flere bibliotek i Norge. 

o Felles samlende kulturaktiviteter som binder den nye kommunen sammen. Det er en 
ambisjon om å gjennomføre «Fargespill» eller lignende aktiviteter, hvor barn og unge 
fra ulike kulturer står sammen på en scene.  

o Stedsutviklingsprosjekter som ser på de enkelte tettstedene spesielt og i en 
overordnet sammenheng. Hva er særpreget på de ulike stedene? Hvor på stedet bør 
kommunen satse for å få best sambruk? Dette er viktig bakgrunn bl.a. For lokale 
verksteder slik at ikke tiltakene blir for tilfeldig og dårlig planlagt. I en tidlig fase av 
sammenslåingsprosjektet var kommunen i dialog med BYLIVsenteret om å etablere 
prosjekter i samarbeid med bl.a. studentmiljøet på NMBU eller andre som kan 
utarbeide gode stedsanalyser og strategier for stedene våre. 

6.4.5 Investeringer 

Tall i hele 1 000 kroner 

 ÅR: 2020 2021 2022 2023 

 Foreslåtte RAMMER      

1 By- og sentrumstiltak 3,0 3,0 6,0 6,0 

2 Lokale verksteder 2,0 2,0 2,0 2,0 

3 Utomhusanlegg - skole og barnehage 2,0 2,0 2,0 2,0 

4 Innbyggertorg og bibliotek 4,0 2,0 2,0 0,0 

5 Digitalisering - servicetorg  3,0    

6 Maskiner og transportutstyr 0,8 0,8 0,8 0,8 

7 Trøgstad stadion - oppgradering 8,0    

8 Utstyrslager på sentralidrettsanlegget  0,5    

 

1. By- og sentrumstiltak som bidrar til økt attraktivitet; park- og grøntområder i sentrum, 
belysning, møblering, bedre tilgjengelighet for eldre i sentrum, universell utforming, 
sykkeltiltak, leke- og aktivitetstiltak, skilt m.m. 

2. Bevilling til tiltak gjennom lokale verksteder. Forslag til lokale stedsutviklingstiltak foreslås på 
lokale verksteder, og bevilges av samfunnsutvalget.   

3. Løpende utskifting og opparbeidelse av utomhusanlegg. Uteanleggene på skoler og 
barnehager er viktige møteplasser og lekeområder i lokalmiljøet.  

4. Oppgradering av innbyggertorg og bibliotek til attraktive møteplasser med nødvendige 
saksbehandlerkontorer, servicedesker, møterom for lag og foreninger, etc. Midlene utover i 
perioden (fra 2021) er knyttet til innbyggertorg som skal bygges på Tomter samt senere 
oppgradering. 

5. Tiltak for å bedre kommunikasjon mellom innbyggere og kommune. Etablering av digitale 
møteplasser der det ikke er innbyggertorg (eks Ringvoll og Båstad)  

6. Nødvendig kjøp av maskiner og anlegg for drift av anlegg.  
7. og 8 Vedtatt anlegg. Egenandel ved bruk av spillemidler.  

 

http://www.aatvos.com/


6.5 Næring plan og teknikk 

6.5.1 Organisasjonskart 

 

6.5.2 Satsingsområder 

Hovedmål Slik gjør vi det i 2020 

 

IØK skal ikke bygge med store sammenhengende jordbruksarealer 

IØK skal iverksetter tiltak som videreutvikler samarbeidet mellom landbruksnæring, 
fagmiljøer og forskningsmiljø. 

 

IØK skal etablere et system som sikrer et jevnt periodisk vedlikehold på kommunale bygg. 

 

IØK skal ta i bruk digitale løsninger og sensorer for å forebygge og hindre lekkasjer, og for å 
effektivisere avlesing. 

IØK skal etablere oversikt over private vannforsyningssystemer. 

IØK skal utvikle systemer for leveringssikkerhet for drikkevann, reservevann, nødvann og 
brannvann. 

IØK skal gjennomføre tiltak for å bidra til at avrenning fra landbruket reduseres.   

IØK skal utrede kapasitet for å overholde rensekravene ved avløpsrenseanleggene. 

IØK skal lage en plan for å gjennomføre sanering av gammelt felles avløpsnett og separere 
vekk overvann.  

IØK skal lage en plan for å øke utskiftningstakten på ledningsnettet 

 

IØK skal utarbeide en strategi for energiøkonomisering (ENØK) i kommunal drift. 

IØK skal iverksette tiltak for å gjennomføre en fossilfri, energieffektiv og klimavennlig 
kommunal drift. 

IØK skal etablere strategi for ladestasjoner for EL-bil. 

IØK skal tilrettelegge for nye fossilfrie transportmuligheter for innbyggere. 

 

IØK skal gjennomføre tiltak for å bidra til lokal verdiskaping og næringsutvikling, samt 
oppstart av prosjekt næringsaktiv kommune. 

IØK skal aktivt profilere og markedsføre Indre Østfold som et naturlig valg for 
næringsetablering hos profesjonelle aktører, herunder meglere, investorer og 
eiendomsutviklere 

 

IØK skal i kommuneplanens arealstrategi stille tydelige krav til et bærekraftig 
utbyggingsmønster både i byene og i de mindre tettstedene.  

IØK skal bidra til redusert transportbehov. 

IØK skal utarbeide en kommuneplan m/arealstrategi som resulterer i klimaklok 
arealplanlegging. 

IØK skal iverksette tiltak for å redusere utslipp fra kommunal transport 

Kommunaldirektør

Næring Plan Byggesak Styrings- og 
geodata

Utvikling og 
koordinering

Eiendom
Kommunal-

teknikk



 

IØK skal iverksette tiltak som gjør fossilfrie transportmuligheter lett tilgjengelig for 
innbyggere. 

IØK skal iverksette tiltak som bidrar til økt karbonfangst, gjennom økt lagring i jord/skog 

IØK skal utarbeide en klimatilpasningsstrategi 

 

IØK skal utarbeide en kommuneplan m/arealstrategi som hindrer utbygging på dyrka og 
dyrkbar mark. 

IØK skal utvikle medvirkningsarenaer og informasjonstiltak for å sikre en bærekraftig 
viltforvaltning. 

 

Indre Østfold kommune, som den største kommunen i indre Østfold regionen, skal 
iverksette tiltak for å styrke regionen på regionalt og nasjonalt nivå. 

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

 

6.5.3 Hovedtrekk i budsjettet  

Seksjon næring vil ha fokus på næringsutvikling, herunder landbruk. Tilrettelegging for nye 
arbeidsplasser og samarbeid med eksisterende næringsliv er en sentral arbeidsoppgave. Det er i dag 
flere næringsselskaper/foreninger som alle utgjør viktige funksjoner innen stedsutvikling og 
næringsutvikling. Høsten 2019 er det startet opp er prosjekt i samarbeid med partnerskapet for 
næringsutvikling i Østfold, Næringsaktiv kommune, som blant annet har fokus på samspillet med 
næringsforeningene og gjøre kommunen mer attraktiv for næringsetableringer.  

Indre Østfold kommune blir Norges største jordbrukskommune i areal. Ved siden av å ta vare på 
jordbruksarealene, vil satsingsområdene være å opprettholde og videreutvikle samarbeid mellom 
landbruksnæring, fagmiljøer, universitets- og forskningsmiljøene på Ås.   

Klima er et av kommunens satsningsområder. Bruk av regionale og nasjonale virkemidler blir sentralt 
for å få løftet klimaarbeidet. I budsjettet inngås en avtale om å leie 30‐40 elbiler i tidsrommet kl. 08‐
16, fem dager i uken. Tiltaket dekkes ved redusert kilometergodtgjørelse. De fem kommunene har 
4,5 mill kroner i utgifter til kjøregodtgjørelse til ansatte. Tilgjengelige el‐biler i arbeidstiden vil 
redusere behovet for at ansatte bruker egen bil til jobbreiser. Tiltaket vil også gi befolkningen 
mulighet til å leie biler til en akseptabel pris på kvelder og i helger. Dette vil redusere familiers behov 
for 2 biler samt gi lavinntektsfamilier som ellers ikke har råd til bil tilgang til bil for eksempel for å 
kjøre barn på aktiviteter., Kommunen skal også kjøpe el‐sykler som skal benyttes for utleie/utlån til 
ansatte, og hvor syklene også kan inngå som et transportmiddel i arbeidstiden.  Indre Østfold 
kommune ønsker å installere smarte ladere som selvstyrer ladningen til timer med lavere strømpris 
og mer kapasitet i nettet på alle lokasjonene.   

Det vil bli fremmet en politisk sak vedrørende deltagelse i Klima Østfold som er et samarbeid mellom 
17 Østfoldkommuner, fylkeskommunen og fylkesmannen om innsatsen for å begrense 
klimaendringene og nå internasjonale og nasjonale klimamål. Indre Østfold kommunes 
klimaressurser strekker lengre ved å delta i Klima Østfold. Klima Østfold-samarbeidet gjennomfører 
tiltak, bevisstgjør, engasjerer og tilrettelegger slik at alle kan bidra – det offentlige, næringsliv og 
innbyggere. 

Indre Østfold kommune har pr i dag 21 naturreservater. Trøgstad kommune har 
forvaltningsansvaret for 7 av disse naturreservater, deriblant Hæra naturreservat. I budsjett 2020 
legges det opp til at forvaltningsansvaret fortsetter, og at prosjekter som har startet opp i samarbeid 
med Fylkesmannen i Østfold, Østfold fylkeskommune og Miljødirektoratet 
videreføres.  Hæra naturreservat med fugletårn er en unik læringsarena, og det legges til rette for 
tett samarbeid med kommunalområdet Oppvekst. 

Det er stor aktivitet i dagens kommuner og seksjon byggesak vil i 2020 ha fokus på å etablere felles 
rutiner for byggesaker, samt starte opp med arbeidet med å utvikle nye tjenestedesign.  



Seksjon geodata og styringsdata vil fokusere på å bygge opp en effektiv forvaltning av geografiske 
data og kart. Pålitelige, lett tilgjengelige og oppdaterte kartdata er viktig i alt fra riktig saksbehandling 
sikring av samfunnskritiske systemer, salg av eiendom, til å finne veien til legevakt. Kontinuerlig 
arbeid med kvalitetsheving av dataene i matrikkelen og optimalisere rutinene innenfor oppmåling er 
nøkkelfaktorer her.  

Seksjonen vil også jobbe med GIS (geografisk informasjonssystem) for å lette samhandlingen mellom 
politikere, innbyggere, utbyggere og saksbehandlere ved å ta i bruk verktøy som visualiserer 
konsekvensene en plan eller ett nytt bygg vil ha for omgivelsene på en mye bedre og mer lettfattelig 
måte enn en tegning eller ett flatt plankart.  

Videre vil seksjonen også være en bidragsyter for flere av kommunens tjenesteområder. «Alt skjer et 
sted» blir viktig for å oppfylle kommunens krav om flere og bedre digitale tjenester.  

Seksjon Utvikling og koordinering har ansvar for å gjennomføre investeringsprosjekter innen bygg og 
vann /avløp. Det er igangsatt svært mange prosjekter høsten 2019. Kapasiteten for å igangsette nye 
prosjekter i 2020 er derfor begrenset. Seksjonen vil i 2020 utarbeide en prosjekthåndbok  

Dagens fem kommuner har ulike grad av planverk knyttet til sin eiendomsmasse. Det er i 2019 
igangsatt arbeider med å kartlegge tilstanden til kommunens bygningsmasse, og det vil i 2020 startes 
opp et arbeid med å utvikle en opptrappingsplan for vedlikehold, jfr. Fellesnemndas vedtak: Det skal 
innarbeides et verdibevarende løpende vedlikehold slik at bygningsmassen ikke forfaller, og slik at 
vedlikeholdsetterslep er tatt inn senest innen 2030.  

Kommunen har i dag vannforsyning med trygt drikkevann, god stabilitet og tilstrekkelig mengde som 
hovedfokus. For å bidra til bærekraftig ressursbruk, må det gjøres tiltak for å redusere vannforbruket. 
Årlig renner 209 mill kubikkmeter med vann ut i grunnen i Norge på grunn av dårlig 
ledningsnett. Derfor er det behov for bedre kontroll på vannforbruk og lekkasjer. Det er behov for å 
kartlegge private vannforsyningsanlegg. Disse kan være utsatt for forurensning fra lokale renseanlegg 
eller andre kilder til smittestoffer, og er i tillegg mer utsatt ved tørke. Status skal kartlegges for 
å avdekke ev. behov vedr. reservevann, nødvann og brannvann. 

Fornyelsen av kommunalt avløpsnett går for sakte, slik at utfordringene øker. Det er i dag flere 
vassdrag/bekker som ikke har tilstanden «God» som er tiltaksgrensen i vanndirektivet. I perioder 
med mye nedbør medfører innlekk av fremmedvann på avløpsnettet, og feilkoblinger hvor overvann 
kommer inn i avløpsnettet, overbelastning av våre avløpsrenseanlegg. Dette gir i tillegg forurensende 
overløp til lokale bekker og vassdrag. Mange eiendommer har spredt avløp med forurensende utslipp 
og kommunen har ingen samlet oversikt, så dette må kartlegges slik at det kan bygges trykkavløp i 
aktuelle områder eller pålegge eier tiltak som vil redusere utslippene.  

Framtidige innskjerpinger av rensekrav og befolkningsvekst vil bli en utfordring for renseanleggene, 
derfor kan det tvinges fram behov for å utvide eksisterende eller bygge et nytt felles anlegg for hele 
kommunen. En utredning rundt dette vil starte opp i løpet av 2020. Sanering/oppgradering 
av kommunens avløpsnett (separere avløp fra overvann), samt oppgradering av ledningsnettet for 
drikkevann, er en viktig oppgave for den nye kommunen.  

Det vil fortsatt jobbes med oppgradering av kommunens gatelysanlegg   som også gir besparelse på 
energiforbruket og gir tryggere lokalmiljø. Effektiv og klimavennlig drift av veienheten krever en 
hensiktsmessig maskinpark. Utskifting av gamle maskiner, sammen med utprøving av fossilfrie 
alternativer bidrar til nødvendig effektivisering og å oppnå klimamålene.   

Det vil fortsatt være behov for ansatte med høy fagkompetanse for å løse alle de oppgaver som 
ligger foran oss. I tillegg har kommunalområdet en relativt høy gjennomsnittsalder. Rekruttering av 
fagkompetanse vil derfor være viktig framover.  

  



6.5.4 Budsjett 

Tall i hele 1 000 kroner 

ÅR: 2020 2021 2022 2023 

Foreslåtte RAMMER  100 780  91 815 83 415 69 915 

Felleskostnader 1 793 1 793 1 793 1 793 

Næring 14 228 12 158 12 158 12 158 

Plan 10 437 10 437 10 437 10 437 

Byggesak -480 -580 -580 -580 

Geo- og styringsdata 6 667 6 667 6 667 6 667 

Utvikling og koordinering 2 052 2 052 2 052 2 052 

Eiendom 110 618 110 618 110 618 110 618 

Kommunalteknikk - 44 535 - 51 330 - 59 730 - 73 230 

 

• Næring: Det er lagt opp til samme støtte til de ulike næringsselskapene/ foreningene som i 
2019. Seksjonen har redusert med en stilling innen landbruk.  

• Plan: I 2020 skal det utarbeides planstrategi og starte opp arbeidet med kommuneplan jfr. 
Fellesnemndas vedtatte framdriftsplan. Som følge av dette, og stort behov for kortere 
saksbehandlingstid på planer i dagens kommuner er seksjonen styrker med en stilling. I 
økonomiplanperioden vil det også bli behov for nye digitale løsninger for planbehandling 
som «plandialog» noe som fremmer medvirkning i planprosesser.  Indre Østfold kommune 
har begrensede ressurser knyttet til sitt klimaarbeid.  

• Geo- og styringsdata: Seksjonen er styrket med et årsverk som følge av behov for å få lett 
tilgjengelige kartdata, bruke kartsystemene og geografiske data mer aktivt i styringen av 
kommunen, samt for å lette samhandlingen mellom politikere, innbyggere, utviklere og 
saksbehandlere ved å ta i bruk verktøy som visualiserer konsekvensene en plan eller ett nytt 
bygg.  

• Utvikling og koordinering: Prosjektlederne finansiert gjennom investeringsprosjektene. 

• Eiendom: Midler er gjennom fusjonsprosessen omprioritert slik at det innen rammene er 
etablert et vedlikeholdsteam som kan øke vedlikeholdsnivået i kommunen.  

• Kommunalteknikk: Rammen til vil kreve høyere inntekter fra selvkostkområdene for å dekke 
de økte renter og avdragskostnader som vil komme på grunn av store investeringer. 

6.5.5 Investering  

Tall i hele 1 000 kroner 

 ÅR: 2020 2021 2022 2023 

 Foreslåtte RAMMER      

 Vei     

1.  Leskur/busskur - Askim 200    

2.  Oppgradering av veinett ifbm VA 1 000    

3.  Sideveismidler generelt  4 000    

4.  Tursti Tømmeråsveien - Askim 1 000    

5.  Gatelys – målte anlegg 6 000 6 000 6 000 6 000 

6.  Maskiner og transportmidler 0 4 000 4 000 4 000 

7.  EL-varebiler 3 000    

8.  Veier, gater og trafikksikkerhet 2 000 4 000 4 000 4 000 

9.  Brugata – bru over jernbanen - Askim 0 0 0 2 000 

 Bygg og anlegg     



10.  
Trekanten 2 – tomannsbolig (kommunal bolig) i 
Askim 3 400    

11.  
Utvidelse av parkeringsplass ved kirkegården i 
Askim 1 700    

12.  Knapstad flerbrukshall 16 700    

13.  Trøgstad Torg 2 100    

14.  Ombygging Spydeberg kommunehus til NAV 21 300    

15.  Utstyr og inventar NAV – nytt lokale Spydeberg 6 300    

16.  Brannsikkerhetstiltak – generelt 1 500 1 500 1 500 1 500 

17.  Utfasing av oljekjele i Prestenga barnehage – Askim 2 000    

18.  Opprusting bygninger formålsbygg og boliger 10 000 26 000 26 000 26 000 

19.  Ladestolper – bildeling 1 200    

 Selvkost      

20.  
Sanering 
Bakkegata/Flaten/Prestenga/Trøgstadveien – Askim 46 500 45 000 25 000 25 000 

21.  Renseanlegg   100 000 100 000 

22.  Mindre vann- og avløpsprosjekter 15 000 15 000 15 000 15 000 

23.  Brødholt pumpestasjon - Hobøl 3 000    

24.  Vanntårn Trippestad – Askim 5 000 5 000   

25.  Kartlegging vann 2 000    

26.  Vannverk – nytt filtermedie 2 000 2 000   

27.  Ledningsanlegg Grav – Festningsåsen - Trøgstad 500    

28.  
Vannforsyning Brennemoen – Mørkved – 
Askim/Eidsberg 1 000 49 000   

29.  Oppgradering Hemnes vannverk – Spydeberg 9 900 3 000   

30.  
Sanering VA-anlegg H. Thoresens gate-
Sorenskriverveien – Mysen 2 000 6 000   

31.  Ny brønn Sandstangen – Trøgstad 500 1 000   

32.  Sanering Rådyrveien – Ekornveien – Hobøl 5 000 4 000   

33.  Sanering Tolvshusveien – Tomter 4 000 4 000   

34.  Sanering gammel steinkiste – Askim 3 000 8 000   

35.  Ombygging Elvestad renseanlegg – Hobøl 8 000 4 000   

36.  
Vannmålere til prosjekt i Askim (IØK eier 
vannmålerne) 4 500    

37.  VA Sanering Henstad – Askim 18 000    

38.  Solbergfoss renseanlegg - Askim 10 000    

39.  Trykkavløp Katralveien – Askim 7 000    

40.  Avløp Solbergfoss - Spydeberg  18 600    

41.  Startlån 75 000 90 000 105 000 120 000 

 

1 Leskur/busskur i Askim: Etablering av fem lehus i Askim for busspassasjerer. Følgende 
bussholdeplasser ble i samråd med Østfold kollektivtrafikk / Nettbuss vurdert til å være de mest 
aktuelle: Rådhusgata/ Askim torg - Sollia – Ihlen - Kryss Vammaveien / Vammabakken og 
Grønlundveien er fire av fem utplassert.  

2 Oppgradering av veinett i forbindelse med VA:  Prosjektet gjelder istandsetting/oppgradering av 
vei etter saneringsarbeider i Spydeberg.  



3 Sideveismidler generelt: Resterende beløp, av benyttes til tiltak fra listen fra Statens vegvesen 
over de godkjente tiltakene som ligger vedlagt saken. Tiltakene er tenkt rettet mot myke 
trafikanter.  

4 Tursti Tømmeråsveien i Askim: Prosjektet er avhengig av godkjente (frivillige) grunneieravtaler 
(ref. reguleringsplan) fra alle oppsitterne. For å sikre at vi får de midlene vi har bedt om 
(2,5 mill kr) hos Fylkeskommunen for å bygge tursti må dette prosjektet inn i handlingsplanen 
deres.   

5 Gatelys – målte anlegg: Bygge om dagens umålte anlegg til målte anlegg, jf. lovkravet fra NVE, 
samt få mer strømsparende lyskilder  

6 Maskin og transportmidler: Deler av maskinparken og transportmidler er ikke fornyet i den 
senere tid i påvente av kommunesammenslåingen. For å sikre en rasjonell og effektiv drift er det 
behov for jevnlig utskifting. Analysen er basert for seksjon kommunalteknikk.   

7 El-varebiler: Arbeidsbiler til vaktmestere, da ikke alle kommunene pr i dag har kommunebiler til 
vaktmestertjenesten  

8 Veier, gater og trafikksikkerhet: Det er stadig behov for mindre utbedringer/oppgraderinger av 
veier, gater og trafikksikkerhetstiltak for både harde og myke trafikanter, noe det er vanskelig å 
planlegge langt fram i tid.   

9 Brugata i Askim: Fordele trafikken og kanalisere kjørende fra Askim vest til FV 128, uten å 
benytte planovergangen.  Midler avsatt til forprosjekt. 

10 Trekanten 2 – tomannsbolig (kommunal bolig) i Askim: Boligen i Trekanten 2 skal rives og det 
skal settes opp ny tomannsbolig. Kontrakt er inngått.  

11 Utvidelse av parkeringsplass ved kirkegården i Askim: Prosjekteringen er ferdig, men arbeidet 
utsettes til 2020 i påvente av festeavtale  

12 Knapstad flerbrukshall: Arbeidet ferdigstilles i 2020.  
13 Trøgstad Torg: Prosjektet gjelder oppgradering av Trøgstad torg.  
14 Ombygging Spydeberg kommunehus til NAV  
15 Utstyr og inventar NAV – nytt lokale i Spydeberg: Innkjøp av nødvendige møbler og IKT-utstyr til 

møte- og kursrom etter at gjenbruk er vurdert. Beløpet utgjør halvparten av 
investeringsbehovet, da NAV stat skal dekke resten.  

16 Brannsikkerhetstiltak: Utarbeide branntekniske tilstandsrapporter på Løkentunet, Kirkegata 
omsorgsboliger, Edwin Ruuds omsorgssenter og Junibakken i 2020. Det foreslås 0,5 mill kroner 
til arbeidet med tilstandsrapportene og 1,0 mill kroner til å utbedre eventuelle avvik. Utover i 
økonomiplan perioden vil flere bygninger kartlegges og avvik utbedres fortløpende  

17 Utfasing av oljekjele i Prestenga barnehage: Det er innført forbud mot bruk av fossil olje til 
oppvarmning fra og med 01.01.2021. I den forbindelse bør det legges fjernvarme til Prestenga 
fra Helsehuset i Askim, som i forbindelse med rehabiliteringen skal få installert 
bergvarmepumpe.  

18 Opprusting bygninger formålsbygg og boliger: Behovet er å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslep 
på kommunale bygg. På sikt så vil det utarbeides en vedlikeholdsplan ut ifra tilstandsanalyser 
som vil definere oppgavene. Vedlikeholdsplanen er tenkt å være på plass i løpet av første 
halvdel av 2020.   

19 Ladestolper – bildeling: Prosjektet vil legge til rette for en bildelingsordning, og det 
må etableres ladestolper på de ulike lokasjoner  

20 Sanering Bakkegata/Flaten/Prestenga/Trøgstadveien i Askim: Prosjektet omfatter også 
omlegging av vannledningen til høydebassenget og bygging av pumpestasjon i Bakkegata som 
skal avlaste pumpestasjonen på Kolstad. Saneringene i sentrum skal stoppe ved denne og via 
trykkavløp trykkes frem til selvfallsledninger. Arbeidene er avhengig av at det finnes 
reservevannløsninger i perioder av anleggstiden. Prosjektet vil bli delt opp i flere delentrepriser 
avhengig av bevilgede budsjetter. Prosjektering og forundersøkelser pågår, og første 
delentreprise antas utlyst sommeren 2019.  

21 Renseanlegg: Det er store utfordringer med kapasitet og rensekrav på dagens avløpsrenseanlegg 
i Indre Østfold. Avløpsrensesituasjonen i IØK skal utredes i 2020 som grunnlag for å vurdere 



alternative løsninger for oppgradering/nybygg av renseanlegg. Bedre rensing av avløp og mindre 
overløp til Glomma. Bedre vannkvalitet og redusering/begrensing av utslipp, Det vil trolig være 
betydelige besparelser ved å se hele avløpsnettet i sammenheng.  

22 Mindre vann- og avløpsprosjekter: Det er stadig behov for mindre utbedringer/oppgraderinger 
av vann- og avløpsnettet som det er vanskelig å planlegge langt fram i tid. Dette kan være 
kostnader knyttet til utbyggingsavtaler, kommunale bidrag i forbindelse med større, eksterne 
utbyggingsprosjekter, mindre saneringer/installasjoner osv. Tilrettelegging for utbygging, 
redusere forurensning, klimatilpasning, redusere driftskostnader, bedre HMS, sikrere 
vannforsyning osv.  

23 Brødholt pumpestasjon – Hobøl: Utbygging av Brødholt byggefelt krever ny 
avløpspumpestasjon. Regulert av utbyggingsavtale med utbygger. En forutsetning for realisering 
av regulerte boligfelt på Brødholt.  

24 Vanntårn Trippestad – Askim: kapasiteten er for lav og anbefalt en økning av denne, dvs. 
utbygging av bassenget, dette er spesielt knyttet opp mot reservevannsledningen mot 
Eidsberg/Trøgstad/Spydeberg/Skiptvet.  

25 Kartlegging vann: Avdekke eventuelle flaskehalser i det kommunale drikkevannsnettet, for 
eksempel trykk og vannmengder. Tiltaket er initiert med bakgrunn i kravene/behovene for 
reservevann (Trøgstad/Eidsberg/Spydeberg) og brannvann.  

26 Vannverk – nytt filtermedie: For å sikre og opprettholde rensekrav/vannkvalitet og sørge for 
nødvendig kapasitetsøkning (blant annet på grunn av reservevann), er det nødvendig med 
utskifting av første barriere (filtermedie).  

27 Ledningsanlegg Grav – Festningsåsen- Trøgstad: Reservevann. Koble sammen ledningsnettet til 
Eidsberg og Trøgstad. Tiltaket vil sikre drikkevann i en lengre periode for abonnenter ved svikt i 
drikkevannsproduksjonen i tråd med reservevannsavtalen mellom Trøgstad, Eidsberg og Askim.  

28 Vannforsyning Brennemoen-Mørkved- Askim/Eidsberg: Ny hovedvannledning fra Mørkved til 
Brennemoen. Erstatter dagens hovedvannledning fra 1965. En del av prosjektet VA til Nortura 
som blant annet skulle sikre tilstrekkelig vannforsyning til Norturas nye slakteri i Hærland. 
Tiltaket er også en del av reservevannsløsningen for Askim, Eidsberg og Trøgstad. Tiltaket 
reduserer vannlekkasjene noe som igjen vil redusere risiko for forurensning av drikkevannet. 
Tiltaket bedrer forsyningssikkerheten.   

29 Oppgradering Hemnes vannverk i Spydeberg: For å sikre og opprettholde rensekrav/vannkvalitet 
og sørge for nødvendig kapasitetsøkning (blant annet på grunn av reservevann), er det 
nødvendig med flere oppgraderinger på Hemnes vannverk. Utredninger pågår.   

30 Sanering VA-anlegg H. Thoresens gate – Sorenskriverveien i Mysen: Ledningsnettet er gammelt, 
spillvannsledningene kollapser, og det er utfordringer med vannlekkasjer, innlekk og 
feilkoblinger. Tiltaket reduserer fremmedvann inn i det kommunale avløpsnettet, reduserer 
lokal forurensning og reduserer vannlekkasjene noe som igjen vil redusere risiko for 
forurensning av drikkevannet.   

31 Ny brønn Sandstangen i Trøgstad: For å opprettholde vannproduksjonen fra Sandstangen, må 
det bores ny brønn som erstatning for brønn 2. Tiltaket vil sikre tilstrekkelig 
produksjonskapasitet, samt god kvalitet på drikkevannet.  

32 Sanering Rådyrveien – Ekornveien på Knapstad: Tiltaket reduserer fremmedvann inn i det 
kommunale avløpsnettet, frigjør kapasitet og legger til rette for fremtidig utbygging på 
Knapstad/Holt Næringspark. Samtidig legges det nye vannledninger for å gi en sikrere 
drikkevannsforsyning.   

33  Sanering Tolvshusveien på Tomter: Tiltaket reduserer fremmedvann inn i det kommunale 
avløpsnettet, frigjør kapasitet og legger til rette for fremtidig utbygging på Tomter. Bør vurdere 
å samtidig legge nye vannledninger for å gi en sikrere drikkevannsforsyning (Hobøl vannverk). 
Forprosjekt gjennomført.  

34 Sanering gammel Steinkiste i Askim: Dette utløpet er et av de større utløpene i Askim og favner 
store deler av Askim øst. Utløpet er delvis i rør, men under jernbanen er det en gammel 
steinkiste. Nedslagsfeltet er stort med mange harde flater.   



35 Ombygging Elvestad renseanlegg i Hobøl: Elvestad renseanlegg har tilknytning til ca. 180 
abonnenter. Anlegget ble oppgradert sist i 2007, men er opprinnelig fra 1997. Gjennomfører 
mulighetsstudie for å se på om driftskostnadene vil bli mindre ved å bygge om renseanlegget til 
pumpestasjon og pumpe avløpet videre til Revhaug renseanlegg (AHSA).  

36 Vannmålere til prosjekt i Askim: Askim kommune er den eneste kommunen som ikke har pålegg 
om installert vannmåler hos private abonnenter. Det foreslås installert vannmålere hos de 
abonnenter som ikke har måler pr. i dag og i forslaget til ny forskrift.  

37 VA Sanering Henstad i Askim: Sanering av vann og avløp før større opprustninger langs gata kan 
utføres av Statens Vegvesen.  

38 Solbergfoss renseanlegg i Askim: Solbergfoss renseanlegg har tilknytning til 24 abonnenter, 
anlegget er fra 1980/81 og anlegget har behov for betydelig oppgradering. Renseanlegget 
bygges om til en pumpestasjon hvor avløpsvannet pumpes via trykkavløpsanlegget i Spydeberg 
og ender nede på Revhaug renseanlegg (AHSA). I tillegg legges ny vannledning på damkronen på 
Solbergfoss kraftverk – drikkevann til abonnentene i Solbergfoss leveres fra Spydeberg.  

39 Trykkavløp Katralveien i Askim: Prosjektering pågår. Møte med grunneierne er avholdt og 
utlysning på DOFFIN gjøres før jul. Budsjett for utførelsen forskyves til 2020.  

40 Avløp Solbergfoss i Spydeberg: Utbygging av trykkavløp i områdene 
Solbergfoss, Skårudtoppen og Stegenveien fram til Skaugs plass. Prosjektet pågår og henger 
sammen med prosjektet i Askim (Ombygging av renseanlegg til pumpestasjon).  

41 Startlån: 5K har ligget vesentlig under sammenlignbare kommuner når det gjelder bruk av 
Husbankens boligsosiale virkemidler. Det foreslås derfor å øke bruken av boligsosiale 
virkemidler gjennom en opptrapping i utlån av startlån og bruk av starttilskudd i 
økonomiplanperioden.  

 


