
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 
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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/
http://www.aatvos.com/

