
Servicekonferansen 2020

Indre Østfold kommune

på kornet!



• 45.000 innbyggere med to byer (Askim og Mysen) som er omgitt av flere lokalsamfunn

• Norges største jordbrukskommune

• Norges største elv flytende gjennom kommunen med tre kraftstasjoner som produserer 
tre prosent av landets vannkraft

• E-18 og jernbane tvers igjennom kommunen, 30 - 50 min. til Oslo sentrum

Vi er og har..



13 lokalsamfunn – ja takk begge deler – by og land



Vi sentraliserer faglandene og desentraliserer møteplassene

Visjon: Indre Østfold kommune skal være den beste kommunen i landet 
- på å dyrke ulikheter og mangfold - på desentralisering og samskapning



Behov for å skape gode demokratiske arenaer for kommune og 
innbyggere

Kultur og gode møteplasser for alle er med på å styrke dette. Tillit og 
samarbeid mellom næring, frivillighet og offentlig sektor er viktig for å 
lykkes. 



Politisk organisering

Samfunnsutvalget
11 representanter

Kultur, stedsutvikling, næring, 
miljø, samferdsel, teknikk, 

kommuneplan,
lokale verksted

Livsløpsutvalget
11 representanter

Oppvekst, helse, omsorg 

Planutvalget
11 representanter

Byggesak - regulering

Kontrollutvalget

Formannskapet
11 representanter

Kommunestyret
45 representanter

Eldrerådet

Råd for integrering og 
inkludering

Ungdommens kommunestyre

Råd for personer med nedsatt 
funksjonsevne

Samfunnsutvalget
11 representanter

Kultur, stedsutvikling, 
næring, miljø, samferdsel, 

teknikk, kommuneplan,
lokale verksted



Lokalt verksted
• Samfunnsutvalget har et særlig ansvar for stedsutvikling, innbyggerdialog 

og lokalt verksted
• Folkevalgte fra Samfunnsutvalget møter flere ganger pr. år innbyggere, 

frivillige, foreninger og næringsliv i lokalsamfunnene - åpen møteplass for 
alle

• Det bevilges årlig midler til prosjekter som fremmer stedsutvikling 
samfunnsutvalget disponerer rammebevilgningen – for tiden 2 mill.

• Det avsettes administrative ressurser til støtte for Samfunnsutvalget og 
aktører i lokalsamfunnene til forberedelse og oppfølging

Lokaldemokratisk ordning

Samfunnsutvalget
11 representanter

Kultur, stedsutvikling, 
næring, miljø, samferdsel, 

teknikk, kommuneplan,
lokale verksted

Administrative 
prosessveiledere

legger til rette



Gode og aktive møteplasser i nærmiljø og friområder i byer og tettsteder 

God by- og stedsutvikling kan utgjøre en forskjell for 
folkehelsen. 

Etablering av gode møteplasser, leke- og 
aktivitetsparker i sentrum gir deltagelse på tvers av 
ulikhet.

Lokalisering og sambruk av funksjoner, i gå-
/sykkelavstand fra der folk bor.



Gir muligheter og utfordringer: 

Barn og unges deltagelse i kultur-, idrett, 
frivillighet og kulturskolen

Møteplasser i nærmiljø og friområder i byer og 
tettsteder

Demokratiske arenaer som bidrar til tillit og 
samskapning mellom kommune og innbyggere
Ta vare på kulturminner

Stedsutvikling, kultur, frivillighet og dialog med innbyggere 



Kommunalområde Stedsutvikling og innbyggerdialog

Stedsutvikling og 
innbyggerdialog

Kommunaldirektør/ass.rådmann
Tom-Arne Tørfoss

Innbyggertorg og bibliotek

Seksjonsleder
John Andrew Firing

Bibliotek/innbyggertorg

Enhetsleder
Elin Brandsrud

Stedsutvikling og 
frivillighet

Seksjonsleder
Margaret L. Aadalen

Kulturutvikling

Seksjonsleder
Knut Olav B. Sæves

Kulturskole

Enhetsleder
Øyvind Lunde

Friluft og bymiljø

Seksjonsleder
Gunnar Johnsrud



Folkebibliotek i Norge – viktige møteplasser

2019
Besøkende til arrangementer i bibliotekene alene er langt større
enn besøkende til kampene i den norske eliteserien i fotball. 

1,7 millioner deltok på arrangementer på biblioteket i 2019.

I tillegg har vi de som «bare» dropper innom biblioteket for å 
låne, lese, studere eller bare henge.

Folkeopplysning i bibliotek :
• Sikre alle fri rett til informasjon
• Sikre et mangfold av informasjon og motinformasjon
• Veilede i kritisk tenkning og kildekritikk



Stedsutvikling - med innbyggertorgene og bibliotekene: 
møteplass for alle!

https://kommunalteknikk.sharepoint.com/:v:/g/Ea5WXXNorsVDgP84vWIS_J0BirblWn-xrkPczmJiynJfhg?e=ZyfVgc


Innbyggertorgene

Skal bidra til å forsterke kommunens rolle som samspiller, tilrettelegger og 
samskaper. 

De tidligere servicetorgene og bibliotekene er sentrale i dette arbeidet og vil 
sammen bidra til å skape gode møteplasser og sikre innbyggerdialog.



Innbyggertorg og 
bibliotek  - IB
Seksjonsleder

John Andrew Firing

Spydeberg IB 
Avdelingsleder
Astrid Paulsrud

Skjønhaug  IB 
Avdelingsleder
Sven Lilleheier

Askim IB 
Avdelingsleder
Grethe Iversen

Tomter IB 
Avdelingsleder

Kristin Lippestad

Mysen IB 
Enhetsleder

Elin Brandsrud 

Seksjon Innbyggertorg og bibliotek - IB



5 Innbyggertorg og bibliotek (IB):
Askim, Mysen, Skjønhaug, Spydeberg, Tomter



Hva mener du et innbyggertorg bør inneholde?



Ressursgrupper
• Det er opprettet og skal opprettes ressursgrupper som skal være med på 

samskapingen av det enkelte innbyggertorg

• Medlemmene kommer etter egen søknad inn i ressursgruppene og består av 
ildsjeler i lokalsamfunnet fra frivillighet, næringsliv, barnefamilier, ungdom, seniorer, 
osv.

• Gruppene styres av lederne av innbyggertorgene med hjelp fra prosessveileder



Offentlige tjenester Frivillige tjenester Private tjenester Innhold:

• Kulturskole
• Kommunale veiledere
• Mobile saksbehandlere
• Byggesak
• NAV
• Kulturkonsulent
• Næringslivskonsulent
• By/stedsutvikler
• Helsestasjon/for ungdom
• Psykisk helseteam/psykolog
• Tildelingskontor
• Homestart 
• Ungdomskontakt - SLT
• Flyktningkontakt
• Innflytterkontakt
• Mentorhjelp
• Ungdomsklubb/hus
• Statens vegvesen - førerkort
• Politi - pass
• Prest/kirke
• Frisklivssentral
• Eldreråd
• Ledere politiske utvalg
• Barselgrupper
• Vigsler
• Temakvelder
• Bokcafe
• Datahjelp - digital veiledning

• Lag og foreninger
• Leksehjelp
• Historielag
• Lokalhistorie
• Natte/dagravner
• Helselag
• Seniorkontakt/nett
• Kulturforum
• Påmelding aktiviteter
• Foreldretreff
• Utlånssentral for utstyr
• Barnepass
• PC-hjelp - seniornett
• 4H
• Røde Kors
• Brettspillklubb
• Temakvelder
• Svømmeopplæring
• Ungdomstilbud
• Sang med foreldre/barn

• Postkontor
• Apotek
• Bank/minibank
• Kafé - pizzarestaurant – McDonalds
• Uteservering
• Butikker -blomster/gavebutikk – klær -

gjenbruk
• Kino
• Galleri
• Lege
• Tannlege
• Fysioterapi
• Vinmonopol
• Treningsstudio
• Gründerhjelp

• Møterom for alle
• Samtalerom for saksbehandlere
• Stor sal m/scene til alle typer 

arrangementer
• Utleielokaler
• Arbeidsplasser
• Studieplasser
• Veiledningsrom
• Rom for leke/eventyrstunder
• Lekeområde
• Enkeltmannsforetak som ønsker seg 

felles kontor
• journalister kan leie kontorplass 
• Aviser – tidskrifter
• Pc-er
• «Showroom»
• Toaletter
• Robotiklaboratorium -

programmeringslokaler -
3d printing

• Gamerom til e-sport
• Mekkeverksted
• Minigolf
• Planter
• Turstier
• Kultur/språkkafe

Totalmeny – hva innbyggertorgene kan inneholde?



Inspirert av
Aat vos

bibliotekfilosofi:
a 3rd place 4 all 

in 5 places



Innbyggertorg og bibliotek (IB)
standardpakke før «ekstrautstyr»

• Bibliotek
• 1.linje med spesialister/generalister
• Kafe
• Minimum 3 saksbehandlerkontorer med parkeringsplasser
• Møte- og arrangementslokaler med scenemuligheter
• Hengeområder for barn og unge



Selvbetjening og meråpent IB
• Alle IB skal være meråpne 
• Lokaler, møterom og 

samtalerom er selvbetjente



Samarbeid lokalt

Indre Østfold fengsel - innsatte har 
laget bokstøtter til alle søyler på IB’ene

Trøgstad Sparebank har fellesarealer med 
Skjønhaug IB – workhub, møterom



What to do?

• Saksbehandlere avtaler alle samtaler ute på innbyggertorgene
– har ikke egne møteplasser

• Booking av steder, utstyr og saksbehandlere

• Temakvelder og arrangement i samarbeid med kommunalområder, 
statlige organisasjoner, næringsliv, lag og foreninger

• Alle som jobber i 1. linjen er spesialister og generalister

• Digitale veiledningsteam

• Bibliotektjenester tilpasses lokalsamfunnene – vårt fagland



Teams på tvers



Den som mottar henvendelsen, veileder i selvbetjening – uavhengig 
av virksomhet og spørsmålets art

Generalistkompetanse på alle relevante selvbetjeningsløsninger

Dersom særkompetanse kreves fra fagland – tilkalles dette via egen 
vakttelefon

Samhandling i det daglige…



Askim IB
• IØK rådhus første etasje  - kafe,  saksbehandlerkontorer, flere 

møterom, kommunestyresal, atrium, kino



Mysen kulturkompani skal drifte 
kafeen med frivillighet og skape 

aktiviteter sammen med oss      

Kulturtorget med 
arrangementslokaler, kafe, 
frisklivssentral, 
seksjon Stedsutvikling og andre 
kommunale fagland

Mysen IB



Skjønhaug IB
Nyoppusset i 2020 med utearealer, kafe, frivillighetssentral, 
friskliv,  Homestart og snart ungdomskubb og e-sportsenter. 



Spydeberg IB
Plasseres sentralt på Fjellheim (eksisterende allaktivitetshus med midlertidig IB) med 
idrettshall, ungdomsklubb, kulturskole, treningssenter, osv. 
Hele bygget rehabiliteres (tilsammen 3500 kv.m inkludert IB - ferdig slutt 2021)



Tomter IB
Er i dag i gamle biblioteklokaler sammen med "post i bibliotek" – nytt 
sentrumskvartal etableres sammen med IB på 1000 kv.m - står ferdig 
mars 2022.



Samarbeid med frivillige – hva nå?

• Vi ønsker så snart det er mulig/tillatt å 
invitere alle lag og foreninger til et åpent 
møte på hvert sted

• Presentasjon av innbyggertorget og 
biblioteket (IB)

• Workshop – hva ønsker frivilligheten å 
samarbeide om/skape sammen med IB?

• Koble på seksjon Stedsutvikling og 
frivillighet for å lage bindende 
samarbeidsavtaler med klare 
roller og ansvar



Servicekonferansen 2020

Tusen takk for oppmerksomheten!

på kornet!Indre Østfold kommune


