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Visjonen skal ligge til grunn for alt kommunen er, gjør og skal bli. En visjon skal veilede og vise en 

felles verdi. Den skal motivere og den skal si noe om hvordan vi ønsker at fremtiden skal være.  

En kort setning, noe vi husker, noe å strekke oss etter. Hver dag. For alle som bor og jobber her.  

 

Hva er en god visjon? 
Visjon er noe mer enn et slagord eller heiarop. Her er én tolkning av hva en god visjon er: 

1. Den skal være enkel 

2. Den skal være ambisiøs, men ikke uoppnåelig 

3. Den skal være inkluderende 

4. Den skal vise gode verdier 

5. Den skal vise vilje til endring 

 

Andre kommuners visjoner  
Sammen skaper vi fremtiden- Bærum  

Sammen skaper vi Sarsborg- Sarsborg 

Nærmest det meste - Ringerike  

Sammen skaper vi det gode liv- Nesodden 

Større, smartere, sunnere – Drammen 

Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren- Rælingen 

 

I dag  
Den romslige kommunen 

Østfolds perle 

Lokal og levende  

 

Våre naboer 
Det gode liv der elvene møtes – Nes kommune 



Mulighetene er mange- Marker 

Fremtiden for generasjoner- Eidskog 

Ditt potensial - vårt ansvar! -Askim 

 

Drodling 
Sammen for ei levende bygd 

Muligheter, tilgjengelig, inkluderende, grønn,  

Sammen om mulighetene,  

Sammen for mestring 

Muligheter, mestring, mennesker, mangfold, miljø,  

Fellesskap for muligheter og mestring 

Imøtekommende, åpen,  

Vekst og utvikling 

Sammen bygger vi et bedre samfunn 

Sammen bygger vi fremtiden 

Sammen bygger vi mulighetenes kommune 

Miljø, Grønn, bærekraft, utvikling, natur, skog,  

Nær, åpen og levende 

Felles for fremtiden 

Aktiv, vekst og nær 

 

Tre forslag  

Muligheter, mestring og mangfold 

Felles vekst og utvikling 

Tett på  

Kan også legge til mangfold på Lokal, levende og mangfoldig. 

 

Må legge til at våre forslag ikke er unike. 

 Ås – miljø, mangfold og muligheter 

Rygge – En kommune i vekst og utvikling 


