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Indre Østfold kommune

• 45 000 innbyggere

• Over 100 ulike nasjonaliteter

• To byer, fire tettsteder og syv lokalsentre

• Relativt kort avstand til Oslo

• Norges største jordbrukskommune

• Jernbanen, E18 og riksvei 22 går gjennom
kommunen



Administrativt

Prosjektgruppa 
Korona

• Måtte snu oss raskt
• Flytte medvirkning, 

administrative og 
politiske møter til 
digitale plattformer

• Omfattende interne 
verksteder via Teams

• Kraftig forsinket prosess

Kommunesammenslåing

• Kommunebyggeri
• Gjøre fem kulturer 

til én 
• Ulike 

forutsetninger og 
løsninger

• Tverrfaglig gruppe fra 
flere 
kommunalområder

• Ukentlige møter
• Bistand fra 

kommunikasjonsavdel-
ingen og 
tjenestedesign

• Arealstrategigruppe



Satsingsområdene

Fem satsingsområder: 

1. Levekår og folkehelse

2. Klimautfordringene

3. Verdiskaping og 
næringsutvikling

4. Økonomi

5. Samskaping

Vedtatt i planprogrammet 
i KS 36/20 den 20. mai

Medvirkningsprosessen er 
bygget på de fem 
satsingsområdene, FNs 
bærekraftsmål og 
visjonsarbeidet



Medvirkning

• Over 350 deltakere

• 20 verksteder

• Fysiske og digitale arenaer

• Innbyggerne – lokale verksteder og digitalt

• Næringsliv –næringslivsfrokost og digitalt

• Rådene (ungdom, eldre, innvandrere, nedsatt 

funksjonsevne) – digital workshop

• Offentlige myndigheter – regionalt planforum

• Dialogmøte med nabokommunene

• Internt i organisasjonen



POLITISKE VERKSTEDER

- 9 verksteder

- Samfunnsutvalget

- Plan- og bygningsutvalget

- Kommunestyret

- Deltakelse i KS-prosjektet 
«Kommuneplanens samfunnsdel 
som politisk styringsverktøy»



Samfunnsdelen med arealstrategi

Nasjonale forventninger 

Statlig planretningslinje 

Transporteffektivitetsmodellen 

Osloregionens areal-

og transportstrategi 

Fylkesplanens 

samfunnsdel 

Økonomisk bærekraft Sosial bærekraft 

LEVEKÅR 

VERDISKAPING/

ARBEIDSPLASSVEKST   KLIMA OG MILJØ  



SAMMEN OM FRAMTIDA



Føringer for utforming av 
forslag

• Mål i samfunnsdelen

• Politiske signaler i verksteder:
• Styrke sosial bærekraft – bomulighet for alle
• Utvikling i hele kommunen
• Rett fortetting på rett sted
• Legge til rette for arbeidsplasser og 

næringsutvikling
• Jordvern 
• Bevare store sammenhengende naturområder og 

beskytte grønnstruktur i byer og tettsteder

• Nasjonale og regionale føringer og 
forventninger Nåværende senterstruktur, regional plan for Østfold



PROSESSEN VIDERE



Rådmannens forslag til kommuneplanens samfunnsdel

https://innsyn-
mote.io.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journ

alpostid=2020053014&

https://innsyn-mote.io.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020053014&

