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• Fem skal bli én – hva kreves for å slå 

sammen fem kommuner?

• Kommunesammenslåing – endring i 

ledelse og endring i hvordan 
samhandle



Indre Østfold kommune 
– hvem er vi?

• 5 kommuner / 45.000 innbyggere

• To byer (Askim og Mysen) som er omgitt av 
mange lokalsamfunn

• Norges største jordbrukskommune

• Mangfoldig næringsliv

• Nærliggende nyskapende kompetanse 

• Produserer 3 % av landets vannkraft

• Ny E-18 motorvei 
og jernbane tvers igjennom kommunen 





Fem skal bli én – hva kreves for å 
slå sammen fem kommuner?

Hvordan påvirker antall kommuner prosjektet? 

• Ingen «storebror»

• Skaper en reell kulturbygging – alle ser at vi 
må lage alt på nytt.

• Liten erfaring med å drifte store kommuner.
• Strategi

• System

• Drift



Fem skal bli én – hva kreves for å 
slå sammen fem kommuner?



Myndiggjøring og struktur

Fjernledelse
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En god historieforteller:

• Skaper tilhørighet

• Skaper retning

• Skaper tro

• Skaper ledelse og medarbeidere som 
følger dette

• Banalt? Ja! 



Historien om Indre Østfold 
kommune:
• Vi skal vise at man kan gjøre ting 

annerledes!

• Vi skaper en historie som skal skille seg 
litt ut fra andre storkommuner



Den beste storkommunen i landet
på å dyrke ulikheter og mangfold - på desentralisering





Vi skal tørre å være Norges råeste 
kommune på dugnadsånd!

Lampeland



Lokale verksteder

• To folkevalgte møter tre ganger per år 
innbyggere, frivillige, foreninger og 
næringsliv i definerte tettsteder. 

• En arena for lokalsamfunnene til å gi 
innspill til politiske prioriteringer. 

• Samarbeid og samskaping skal prege 
verkstedene.  

• Det bevilges årlig midler til prosjekter 
som fremmer stedsutvikling. 

Foto: Statens vegvesen og Aust-Agder fylkeskommune



Som ledere i Indre Østfold må du tørre:

• å involvere 

• å delegere

• å ta feil

• å prøve

• å skape vekst

• å bryte mønstre



Det enkleste er ofte det beste:
• Enkelt og målrettet 

• Bruker de folkene vi har - lite behov for ekstern 
bistand / konsulenter

ledelse                      organisering av tjenesteområder          innbyggertorg



Møteplasser med innbyggerne

Innbyggertorg:
Askim, Mysen, Skjønhaug, 
Spydeberg, Tomter

Digitale møteplasser: 
Ringvoll, Slitu, Båstad, flere? 



Endringen i et 
helseledelsesperspektiv
• Få bort IKS-er.

• Erstattes med enheter som er større, mer 
fleksible og mer integrerte.

• Mer strategisk helseledelse

• Mer fjernledelse



Endringen i et 
helseledelsesperspektiv
Interne tjenester:

• Langt mer spesialisering, f.eks. innen 
rehabilitering, palliativ behandling, 
geriatri o.l.

• Samordnet pasientflyt

• Teknologi



Endringen i et 
helseledelsesperspektiv
Utvider samarbeid helseforetakene:

• Samarbeid med SØ: Felles helsebygg med 
BUP, DPS, SMP, dialyse, røntgen, blodbank, 
labb, kardiolog, 38 kommunale senger, 
kommunale rus og psykiatritjenester, 
legevakt. 

• Samarbeid med Sunnaas ang. 
rehabiliteringskompetanse og fremtidige 
pasientforløp



Det handler om å rigge seg 
for fremtidens helsevesen
• Det vil bli store skiller på kommuner som:

• mestrer innovasjon
• Har størrelse til å ha spesialavdelinger
• Kan ansatte spesialister
• Kan endre seg raskt
• Kan samarbeide med spesialisthelsetjenesten 

med reell tosidighet og på en måte begge tjener 
på.

• …..og de kommunene som ikke får til dette.



Er det ikke rom for småkommuner 
i et helseperspektiv?

• Jo, men demografiske endringer, strammere 
økonomi og stort innovasjonstempo vil 
presse dem.
• Redusert mulighet til samtidige omstillinger
• Press i retning av IKSer eller kjøp av tjenester 

med mindre påvirkning og fleksibilitet som 
resultat.

• Hvor lenge har sykehusene råd til å sikre 
likeverdighet mellom kommuner?



Indre Østfold kommune –
rigget for fremtiden!


