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Hovedmål 1: 
Indre Østfold kommune skal redusere sosiale forskjeller, og forventet levealder skal øke og ikke 
ligge under landsgjennomsnittet. 

Delmål (slik vil vi ha det) Virkemiddel 2020 (Slik gjør vi det) 

 

Delmål 1: Antall barn som lever 
i lavinntektsfamilier skal 
reduseres 

• 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. 
Prioriterte tiltak startes opp. 

• 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. Prioriterte tiltak startes opp. 

• 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. Prioriterte 
tiltak startes opp med interne og eksterne aktører. 

• 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»1  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Delmål 2: 

Kommunen skal arbeide for å 
bryte mønstre knyttet til 
utenforskap i enkeltfamilier og 
nærmiljøer. 

• 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 

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

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

 

Hovedmål 2: 
Indre Østfold kommune skal ha et bærekraftig landbruk og fremme god ernæring. 

Delmål (slik vil vi ha det) Virkemiddel 2020 (Slik gjør vi det) 

 Delmål 1: 

Vi skal underbygge sin posisjon 
som Norges største 
jordbrukskommune. Vi skal 
sammen med næringsliv og 
høyskoler og 
universitetsmiljøer arbeide for 

• IØK skal ikke bygge ned store sammenhengende 
jordbruksarealer 

• IØK skal iverksetter tiltak som videreutvikler samarbeidet 
mellom landbruksnæring, fagmiljøer og forskningsmiljø 
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innovativ lokal matproduksjon 
og distribusjon for å styrke 
matvaresikkerheten. 

 Delmål 2: 

Vi skal drive kunnskapsbasert 
ernæringsarbeid, spesielt mot 
barna og de eldste 
hjemmeboende. 

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

 

Hovedmål 3: 
Innbyggerne i Indre Østfold kommune skal ha god livskvalitet. 

Delmål (slik vil vi ha det) Virkemiddel 2020 (Slik gjør vi det) 

 
 
 
 
 

Delmål 1: 

Vi skal tilby helse- og 
omsorgstjenester til alle som 
trenger det, uansett alder og 
helsesituasjon. 

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

• 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 St.mld 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 
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• Indre Østfold kommune skal aktivt samarbeid med lag, 
foreninger og frivillige organisasjoner og trekke disse inn som 
en partner i kommunes 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 

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

• 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 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 

 
 
 
 

Delmål 2: 

Forebyggende og 
helsefremmende arbeid skal gi 
økt livskvalitet for den enkelte 
og gevinster for samfunnet. 

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

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

 
 
 

Delmål 3: 

I bygging av ny kommune skal 
det fokuseres på utvikling av 
godt arbeidsmiljø og 
helsefremmende 
arbeidsplasser. 

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

 

Hovedmål 4: 
Indre Østfold kommune skal ha inkluderende og god utdanning i hele læringsløpet. 

Delmål (slik vil vi ha det) Virkemiddel 2020 (Slik gjør vi det) 

 
 
 
 
 
 
 

Delmål 1:   

80 % av elevene fullfører 
videregående utdanning. 

 

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

• IØK skal iverksette tverrfaglige tiltak for å fremme unges 
psykiske helse, og skal arbeide målrettet overfor unge som 
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står i fare for å falle ut av utdanningsløpet. Prioriterte tiltak 
startes opp med interne og eksterne aktører. 
Utenforregnskapet tas i bruk 

• 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. 

 
 
 

Delmål 2:  

Vi skal fremme utviklende og 
inkluderende læringsmiljøer 

 

• 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delmål 3:  

Alle barn skal oppleve gode 
forutsetninger for utvikling og 
læring 

• 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 tverrfaglige systemer for å avdekke og identifisere 
barn i risiko. Prioriterte tiltak iverksettes 

• IØK skal utarbeide en skolebruksplan 

• IØK skal utarbeide en barnehageplan  

Delmål 4:  

Vi tiltrekker, beholder og 
utvikler medarbeidere som vi 
til enhver tid har behov for.  

 

 

• IØK skal øke antallet lærling- og praksisplasser 

• Det skal jobbes aktivt med kompetanseutvikling og 
forskningsbasert praksisforbedring i pleie og 
omsorgstjenesten. 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 

Delmål 5:  

Innbyggertorgene skal være 
læringsarena og møteplass. 

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

 

Hovedmål 5: 
Indre Østfold kommune skal styrke likestilling. 

Delmål (slik vil vi ha det) Virkemiddel 2020 (Slik gjør vi det) 

 
 

Delmål 1: • IØK skal etablere kompetansehevende tiltak om vold i nære 
relasjoner, der ansatte og ledere i utsatte yrker prioriteres  
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Vi skal forebygge og 

identifisere overgrep, og ha 

differensierte tjenester til 

overgrepsutsatte 

 

• IØK skal etablere retningslinjer for forebygging og håndtering 
av vold 

 Delmål 2: 

Vi skal utjevne forskjeller i egen 

organisasjon. 

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

 

Hovedmål 6 og 14: 

Indre Østfold kommune skal ha en bærekraftig vannforvaltning og sikker tilgang til rent vann. 

Delmål (slik vil vi ha det) 
Virkemiddel 2020 (Slik gjør vi det) 

 
 
 

Delmål 1:  

Alle innbyggere skal ha tilgang 
til drikkevann med god kvalitet  

• 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 

 
 
 

Delmål 2:   
Vann og vassdrag i kommunen 
skal ha god miljøtilstand1 og 
man skal oppleve rene 
badeplasser og ha gode 
vannopplevelser.  

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

 
 
 
 
 

Delmål 3: 

 

Indre Østfold skal ha gode 
løsninger for avløp og for 
håndtering av overvann 

• 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 

 

Hovedmål 7: 
Indre Østfold kommune skal ha sikker tilgang til pålitelig og bærekraftig energi. 

Delmål (slik vil vi ha det) Virkemiddel 2020 (Slik gjør vi det) 

 Delmål 1:  • IØK skal utarbeide en strategi for energiøkonomisering 
(ENØK) i kommunal drift 

 
1 «God miljøtilstand» er definert i EUs vanndirektiv og et begrep i vannområdearbeidet 
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Kommunale bygg og ny 
bebyggelse skal ha effektiv og 
bærekraftig energibruk. 

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

 
 
 

Delmål 2: 

Kommunen skal i størst mulig 
grad elektrifiseres. 
Kommunens innbyggere skal 
ha god tilgang til fossilfritt 
drivstoff. Fossilholdig drivstoff 
skal fases ut av kommunen 
eller dens underleverandører. 

• IØK skal etablere strategi for ladestasjoner for EL-bil 

• IØK skal tilrettelegge for nye fossilfrie transportmuligheter for 
innbyggere 

 

Hovedmål 8: 
Indre Østfold kommune skal ha arbeid for alle og bærekraftig vekst.  

Delmål (slik vil vi ha det) Virkemiddel 2020 (Slik gjør vi det) 

 Delmål 1: 

Vi skal utnytte vår rolle som 
Norges største 
jordbrukskommune, nærheten 
til universitetsmiljøer og 
beliggenheten nær Oslo og 
internasjonale markeder til å 
understøtte vekst i 
bærekraftige arbeidsplasser. 

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

 
 
 

Delmål 2: 

Vi skal legge til rette for vekst 
av lokale arbeidsplasser og 
muliggjøre arbeid for alle 

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

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

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

 Delmål 3:  

Vi skal utvikle heltidskultur i 
egen organisasjon. 

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

• 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 

Hovedmål 9: 
Indre Østfold kommune skal fremme innovasjon og sikre god infrastruktur. 
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Delmål (slik vil vi ha det) Virkemiddel 2020 (Slik gjør vi det) 

 
 
 

Delmål 1: 

Ny teknologi og kunnskap skal 
tas i bruk for å utvikle et godt 
tjeneste- og velferdstilbud som 
skal bidra til å håndtere 
befolkningsvekst, 
forventninger fra innbyggerne, 
økonomiske utfordringer 

• 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) Digsos innfases for søknad og saksbehandlingsprosess økonomisk 
sosialhjelp. 

b) Alarmmottaket på Helsehuset oppgraderes til et fullverdig og 
heldigitalt responssenter med muligheter til 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 trykkhetspakker for hjemmeboende pasienter. 

f) Det igangsettes prosess for å konvertere dagens 
nøkkelhåndteringssystemer innen hjemmetjenesten til digitale 
løsninger. 

g) Sykesignalanleggene på kommunens sykehjem erstattes med digitale 
og fremtidsrettede systemer. 

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

• 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 

Delmål 2: 

Vi skal legge til rette for et 
bærekraftig næringsliv der 
næringsliv, høyskoler og 
universitetsmiljøer og 

• 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 
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kommunen hjelper hverandre 
for å sikre vekst i 
fremtidsrettede arbeidsplasser. 

Delmål 3: 

Vi skal ha dialog og 
samhandling med innbyggerne, 
næringsliv, frivillige og andre 
samfunnsaktører. 

• IØK skal gjennomføre opplæring og dialog med lokale 
leverandører 

 

Hovedmål 10: 
Indre Østfold kommune skal redusere ulikheter. 

Delmål (slik vil vi ha det) Virkemiddel 2020 (Slik gjør vi det) 

 Delmål 1:  

Møteplasser for barn og unge 
på tvers av sosial og økonomisk 
bakgrunn skal etableres og 
styrkes. 

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

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

 

Hovedmål 11: 
Indre Østfolds byer og tettsteder skal være inkluderende, trygge og bærekraftige. 

Delmål (slik vil vi ha det) Virkemiddel 2020 (Slik gjør vi det) 

 Delmål 1:  
Sikre at de 3 
bærekraftsdimensjonene 
(klima/miljø, økonomi og 
sosiale forhold) ivaretas i 
samfunns- og 
arealplanleggingen 

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

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

 Delmål 2:  

Et bærekraftig transportsystem 
skal sikres. 

• IØK skal bidra til redusert transportbehov 

 

Delmål 3:  

Vi skal skape gode steder å leve 
i hele kommunen 

• 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 

Hovedmål 12: 
Indre Østfold kommune skal styrke og videreutvikle bærekraftig forbruk og produksjon. 
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Delmål (slik vil vi ha det) Virkemiddel 2020 (Slik gjør vi det) 

 
Delmål 1:  

Bærekraft skal fremmes 
gjennom offentlige 
anskaffelser.  

• 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 

 

Hovedmål 13: 
Indre Østfold skal bekjempe klimaendringene og konsekvensene av disse. 

Delmål (slik vil vi ha det) Virkemiddel 2020 (Slik gjør vi det) 

 

Delmål 1: 

Bekjempe klimaendringene 

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

• IØK skal iverksette tiltak for å redusere utslipp fra kommunal 
transport 

• 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 

 
 

Delmål 2:  

Samfunnets evne til å håndtere 
konsekvenser av 
klimaendringer skal styrkes. 

• IØK skal utarbeide en klimatilpasningsstrategi 

 

Hovedmål 15: 
Indre Østfold skal ha en god naturforvaltning. 

Delmål (slik vil vi ha det) Virkemiddel 2020 (Slik gjør vi det) 

 Delmål 1:  

Vi skal ta vare på dyrket og 
dyrkbar mark. 

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

 Delmål 2: 

Langsiktig og bærekraftig 
viltforvaltning 

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

 

Hovedmål 16: 
Indre Østfold kommune skal være et inkluderende samfunn. 

Delmål (slik vil vi ha det) Virkemiddel 2020 (Slik gjør vi det) 
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Delmål 1:  

Korrupsjon og misligheter skal 
ikke forekomme. 

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

• IØK skal etablere internkontroll som kan avdekke korrupsjon 
og misligheter 

 

Hovedmål 17:  
Indre Østfold kommune skal samarbeide for å nå målene. 

Delmål (slik vil vi ha det) Virkemiddel 2020 (Slik gjør vi det) 

 Delmål 1:  

Vi har en samstemt politikk og 
forvaltning for bærekraftig 
utvikling.  

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

 Delmål 2:  

Vi bidrar til utvikling av gode 
regionale løsninger. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Delmål 3:  
Indre Østfold kommune deltar 
aktivt i partnerskap og nettverk 

• 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 

• 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. 

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

  


