
Indre Østfold kommune
Politisk organisering





Egen bakgrunn:

• Espen Andreas Volden
• Fra Eidsberg, 25 år. 
• Jurist, spesialisering i kommunalrett og plan- og bygningsrett.
• Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Lund & Co DA, Oslo.

• 2011-2015 : Leder av hovedutvalg for kultur og oppvekst. 
• 2015- : Leder av miljø- og teknikkutvalget.
• 2017- : Medlem av delprosjekt for politisk organisering. 



KOMMUNESTYRET
45 REPRESENTANTER

FORMANNSKAP
11 REPR.

PLANUTVALG
11 REPR.

LIVSLØPSUTVALG
11 REPRR.

SAMFUNNSUTVALG
11 REPR.

Lokalt verksted
Råd for mennesker 

med nedsatt 
funksjonsevne

Eldreråd Ungdommens 
kommunestyre

Råd for integrering 
og inkludering

KOTROLLUTVALG



Videre fokus:

• Kort om utvalgene.
• Kort om lokalt verksted.

• Hvilke hensyn ligger bak valget av modell?



Planutvalget:

• Byggesak.
• Områdereguleringsplaner.

• Detaljreguleringsplaner. 
• Dispensasjoner.
• Klage.



Samfunnsutvalget:

• Stedsutvikling og 
innbyggerdialog.

• Kultur.

• Plan.
• Næring.
• Kommunalteknikk.

• Eiendom.
• Samferdsel.



Livsløpsutvalget

• Skole.
• Barnehage. 

• Barnevern.
• Hjemmebaserte tjenester.
• Sykehjem.

• Omsorgsboliger.
• Sosialtjeneste.
• Andre liknende tjenester.



Lokalt verksted

To folkevalgte fra Samfunnsutvalget møter tre ganger per år innbyggere, frivillige, foreninger og næringsliv i
definerte tettsteder til dialog med utgangs punkt i stedsaktuelle saker. Lokalt verksted er en arena for
lokalsamfunnene til å gi innspill til politiske prioriteringer. Samarbeid og samskaping skal prege verkstedene.

Lokalt verksted er en åpen møteplass for de som ønsker å delta.

Samfunnsutvalget har et særlig ansvar for stedsutvikling og innbyggerdialog, og for lokale verksted.

Det bevilges årlig midler til prosjekter som fremmer stedsutvikling. Samfunnsutvalget disponerer
rammebevilgningen og fordeler midler etter innspill fra aktører i de ulike tettstedene. I tillegg bevilges det en
fast årlig sum til hvert av de definerte tettstedene.

Det avsettes administrative ressurser til støtte for Samfunnsutvalget og aktører i tettstedene for å forberede og
følge opp de lokale verkstedene og innspillene derfra



Hensyn:

Pålitelig styre:
- har innbyggerne tillit til styret?

Ansvarlig styre:
- kan innbyggerne føre kontroll med styret?

Innbyggernært styre:
- blir innbyggeringe hørt av de styrende?

Effektivt styre:
- hva får innbyggerne igjen av styret?
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