
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 
tilkommer fagområdet virksomhetsstyring og eierskap. Kommunalområdet økonomi og 
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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. 


