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Innledning
Nordre Follo kommune kan snart feire ettårs dag. Vi er unge i navnet, men bærer med oss mye erfaring.
Den skal vi bruke godt inn i neste fireårs periode. Vi skal bygge vår kommune gjennom kunnskap om det
som virker, og samtidig forholde oss til nasjonale føringer som gis.
Det er et stort omstillingsarbeid som står foran oss. Det økonomiske handlingsrommet er begrenset for
Nordre Follo, som for mange andre kommuner. Situasjonen innebærer at vi må tenke nytt. Vi må få
mest mulig ut av de ressursene vi har tilgjengelige, men også ta til oss at vi må redusere aktiviteten i
tjenestene for å sikre forsvarlig drift.
Vi går inn i 2021 med koronapandemien. Vi vet ikke hva som venter oss. Men Nordre Follo er godt
rustet. Vår erfaring er at så langt har veldig mye gått veldig bra. Krisen har fått frem det beste i folk og
kommunen. Vi har fått ny kunnskap, vi har samarbeidet på nye måter og vi har lært mye om
beredskapshåndtering.
Nordre Follo er mer enn de folkevalgte og oss som jobber her. Kommunen er også de snart 60 000
innbyggerne, som hver eneste dag opplever Nordre Follo på nært hold. Noen i barnehagen, noen på et
sykehjem, og alle når vi skrur på en vannkran eller hører brøytebilen komme. Fremtidens Nordre Follo
skal jobbe tett på alle. Vi kaller det samskaping. Vi skal skape Nordre Follo sammen!
Intensjonene bak kommunereformen står fast. Tjenestene i Nordre Follo skal være gode og likeverdige.
Vi skal sikre en helhetlig og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling. Det er svært viktig at vi innretter
oss slik at kommunen er bærekraftig og har en sunn økonomi. Vi skal styrke lokaldemokratiet vårt. For å
bygge gode lokalsamfunn, er det nødvendig med åpen kommunikasjon mellom kommunens folkevalgte,
innbyggere og administrasjon. Kommunereformen gjelder oss alle og vi er forpliktet til å følge opp.
God politisk styring er en forutsetning for å lykkes. Kommunens administrasjon skal legge til rette for at
våre folkevalgte settes i stand til å fatte gode avgjørelser. Dette innebærer at administrasjonen skal
støtte opp under de fire forvaltningsverdiene: demokrati, rettssikkerhet, faglig integritet og effektivitet.
Vi skal legge frem saker til kommunestyret med høy faglig standard slik at det fattes gode vedtak og
vedtak som ikke strider mot lovverket. God politisk styring krever en administrasjon som er robust og
styringsdyktig. Da gjør vi hverandre gode.
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Vi er et samfunn i endring. Befolkningssammensetningen endres, nye behov oppstår og vi kjenner i
større grad enn før, at vi også må forholde oss til verden der ute. Vi går fra tradisjon til innovasjon, men
med et sterkt ønske om å ta med oss det beste fra det som var. Men vi jobber på en annen måte enn
før. Vi må forberede Nordre Follo kommune for fremtiden slik at vi kan sørge for bærekraftige tjenester
også når antallet innbyggere i arbeidsfør alder går ned, samtidig som antallet eldre øker.
Et levende velferdssamfunn skal hjelpe innbyggerne til å utnytte sine egne ressurser best mulig, og ikke
gjøre dem til passive tjenestemottakere. Det er mye å vinne både for den enkelte og for samfunnet vårt
ved å lykkes med å forebygge lidelser og utsette hjelpebehov. Ved å ta i bruk hele innsatstrappen, bruke
velferdsteknologiske løsninger og tilrettelegge for selvhjelp, fremmes god helse og livsmestring.
Kommunen skal ivareta sin rolle som samfunnutvikler, og fortsette å være en viktig aktør i Osloregionen.
Sammen jobber vi for at vi skal være en bærekraftig og internasjonal konkurransedyktig region gjennom
felles innsatsområder som areal og transport, klima og miljø samt næringsutvikling og innovasjon.
Gjennom å kontinuerlig bygge beredskap og evne til krisehåndtering, skal Nordre Follo kommune levere
forsvarlige tjenester til innbyggeren uansett situasjon. Kommunen ligger sentralt, med god infrastruktur,
god kommunikasjon og korte avstander. Men beliggenheten vår gir også økt press på strukturer god
systemer. Digitalisering er viktig for effektivisering og nye løsninger, men gir oss også nye risikoer og økt
sårbarhet. Vi må bygge nye digitale løsninger som er robuste og ivaretar innbyggernes sikkerhet og
personvern.
Som den største arbeidsgiveren i kommunen, har Nordre Follo et stort ansvar for mange ansatte. Vi har
bygget vår organisasjon på at vi skal ha korte beslutningsveier, vi skal myndiggjøre våre medarbeidere
og erkjenne at vi er gjensidig avhengige av hverandre. Vi skal løfte frem ledere som utviklere og
kulturskapere, og samtidig nyttiggjøre oss brukerne og innbyggernes kunnskap og kompetanse. Og vi
skal vise omsorg for hverandre. Hver dag.
Forutsetningen for at vi skal lykkes med Strategi og handlingsplan 2021-2024, er at vi samarbeider tett
og godt fremover. Verdigrunnlaget vårt står fast og vi skal bygge arbeidet vårt på ansvar, omsorg og
respekt.
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1. Profil og prioriteringer, sammendrag
Nye tider for kommunen
Kommunenes utfordringer endrer seg raskt, og vi må endre oss i takt med dem. Vi har strammere
økonomiske rammer, som krever at vi jobber smartere. Dette krever at vi omstiller oss. Vi må bygge
sterke fagmiljøer og jobbe på nye måter for å legge til rette for endring og utvikling. Kommunen skal
også fremover levere forsvarlige tjenester. Alle kommunens medarbeidere må ta et felles ansvar for å
bidra i utviklingen av tjenestene, for resultatene vi skal skape, for arbeidsmiljøet og for arbeidsplassen
vår.
Vi skal være en kommune 3.0. Vi må tenke nytt om hvordan vi bruker ressursene våre og hvordan vi
bedre involverer brukerne og innbyggerne i avgjørelser knyttet til deres liv, behov, mål og ønsker.
Vi må søke tett dialog med innbyggerne, kommunens næringsliv og andre aktører som sitter på mye
kunnskap og kompetanse.
Samfunnet digitaliseres, og digitalisering er et av de viktigste arbeidsverktøyene i prosessen med å
effektivisere tjenestene. Effektiviteten skal vises gjennom fortsatt forsvarlig kvalitet på tjenestene
og/eller mer hensiktsmessige arbeidsprosesser. Vi skal ta i bruk digitale løsninger for å fornye, forbedre
og forenkle innbyggerne og brukernes tilgang til tjenestene. Vi må ha en god kultur for utarbeidelse av
risikovurderinger, fokus på personvern og at vi velger smart for å ta i bruk de beste datatekniske
løsningene.

Nordre Follo i utvikling
Flere store utviklingsområder er i gang, planlagte eller er under planlegging gjennom
områdereguleringer og detaljreguleringer.
Befolkningsprognosene i kommuneplanens samfunnsdel angir en årlig vekst på om lag 500 boliger per
år. Nasjonale trender viser nå en lavere forventet befolkningsvekst på landsbasis og større treghet i
boligmarkedet. På bakgrunn av dette har vi laget en ny framskrivning, som tilsier en gjennomsnittlig
vekst på 350 boliger per år frem mot 2040. Det er samtidig viktig at det legges til rette for at nye boliger
er varierte.
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Behov for omstilling
Nordre Follo skal ha en bærekraftig økonomi for å kunne levere våre tjenester. Kommunene skal derfor
forvalte økonomien sin slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. For å få dette til, har
Nordre Follo vedtatt følgende finansielle måltall:
 Netto driftsresultat skal være minimum 2 prosent
 Netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter (gjeldsgrad), skal ikke overstige 110 prosent i
gjennomsnitt i økonomiplanperioden (2020-2023), og reduseres til 80 prosent av
driftsinntektene innen 2030
 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter skal være minimum 8 prosent
Det er et omstillingsbehov på om lag 387 mill. kroner i 2021-2024 med en omstilling på om lag 190 mill.
kroner i 2021. Brutto investeringer i planperioden er på om lag 4,4 mrd. kroner og gjeldsgraden vil
gjennomsnittlig være på 127 prosent i planperioden.
Dersom budsjettert salg av eiendommer for 1,17 mrd. kroner ikke oppnås, vil det ha betydning for
investeringene skal finansieres. Det innebærer at investeringene må reduseres for å holde gjeldsgraden i
samsvar med vedtatt måltall. Hvis investeringene ikke reduseres, vil gjeldsgraden øke.
Handlingsrom 2023 er et omstillingsprogram som skal bidra til effektivisering og omstilling av tjenestene
allerede i perioden fram mot 2023. Utgangspunktet er behovet for å styrke den økonomiske
bærekraften og ønsket om å utvikle tjenestene i Nordre Follo kommune. Vi skal løse utfordringene som
følger av samfunnsutviklingen sammen, tenke helhet og strategisk, på nye arenaer og med nye metoder.
Våren 2021 skal kommunen legge frem en Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP). Planen
skal ha 20 års tidshorisont, og skal gi grunnlag for fremtidige investeringsvedtak.

Risiko og sårbarhet
Det er foretatt en forenklet risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til målene med kommunereformen og
de 13 tjenesteområdene. Analysen har som formål å gjøre en overordnet vurdering av de risikoene som
per i dag vurderes som de mest alvorlige og sannsynlige risikoene som kan oppstå, og å gi en kort
beskrivelse av eventuelle risikoreduserende tiltak som gjennomføres. Det er ikke benyttet et fullstendig
metodisk rammeverk i analysen.
Analysen viser at kommunen i varierende grad kan håndtere risikoene som er identifisert. Det er særlig
omstillingsprosessen, som medfører strammere økonomiske rammer, og usikkerhet knyttet til
koronasituasjonen, som ligger til grunn for risikoene.
Med hensyn til målene i kommunereformen vurderes risikoene i gjennomsnitt som middel høye på alle
de fire hovedmålene; helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, styrket lokaldemokrati, god
tjenesteproduksjon og bærekraftig økonomi. Analysen viser imidlertid at det er en noe høyere risiko
knyttet til at kommunen skal ha en bærekraftig økonomi enn de andre tre hovedmålene. Dette har
sammenheng med høy risiko knyttet til både drifts- og investeringsbudsjettet.
På tjenesteområdene er det vurdert som høy risiko knyttet til måloppnåelse innenfor helse, pleie og
omsorg, sosial og finans- og fellesutgifter. Innenfor tjenesteområdene barnehage, skole, barnevern,
kultur, bolig, vann og avløp, samferdsel og fellesfunksjoner er risikoen vurdert som middels høy, mens
risikoen innenfor næring vurderes som lav.
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Det viktige strategiarbeidet
I kommende periode skal flere viktige strategier og temaplaner vedtas. De fleste av dem skal til politisk
behandling i 2020 og i 2021. Så langt i 2020 har kommunestyret vedtatt tre strategier; Eiendomsstrategi,
Vedlikeholdsstrategi for kommunale bygg og anlegg og Arbeidsgiverstrategi. I tillegg er Eiermelding
2020-2023 vedtatt. I høst skal ytterligere tre vedtas: Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv,
Kvalitetsmelding for oppvekst og en oppdatert versjon av Innovasjons- og digitaliseringsstrategien.
Nordre Follo kommune skal som arbeidsgiver ha et helsefremmede arbeidsmiljø og en kultur som
fremmer endring og samsvar mellom visjon, verdier, etikk, mål og praksis. Vi vil fremme et medarbeiderog lederskap som gjør oss til en attraktiv arbeidsplass. Det skal være et godt klima for mestring, godt
samspill og arbeidsglede.
Arbeidsgiverstrategien gir oss en felles referanseramme. Den understøtter målene i kommuneplanen og
skal være et virkemiddel for å løse politisk prioriterte oppgaver. Arbeidsgiverstrategien vil være et viktig
strategisk verktøy i den helhetlige, overordnede utviklingen av organisasjonen fremover i perioden.
Eiendomsstrategien og vedlikeholdsstrategi setter overordnede mål for kommunens forvaltning av egne
eiendommer. De skal sammen bidra til økonomisk robusthet ved at verdier ivaretas og utvikles over tid,
midler skal frigjøres fra eiendom til tjenesteproduksjon og eiendommene skal utvikles i tråd med
brukernes behov.

Satsinger i perioden










Nordre Follo kommune har i ny kommuneplan satt seg som mål å være en foregangskommune
mot lavutslippssamfunnet. Videre skal Nordre Follo ha redusert det direkte klimagassutslippet
med 55 prosent innen 2030 (sammenlignet med utslippsnivået i 1991-nivå) og Nordre Follo skal
være klimanøytral. Etter endelig planvedtak skal det utarbeides et klimabudsjett som del av
Strategi- og handlingsplan 2022-2025. Med klimabudsjett på plass vil grunnlaget være lagt for
systematisk arbeid med mål, tiltak og rapportering på klimaområdet i årene som kommer.
Ski og Kolbotn skal forsterkes som kommunens to byer og skal utvikles konsentrert, med god
kvalitet på offentlige møteplasser og et godt kollektivtilbud. Vi skal skape Nordre Follosamfunnet sammen. Det er viktig å ta i bruk gode metoder for medvirkning, slik at det
stimuleres til en løpende og åpen debatt om kommunens fremtidige utvikling.
Arbeidet med tiltak for å ivareta bygningsmasse og kapasitetsbehov på kort sikt videreføres i
perioden for å sikre best mulig utnyttelse av eksisterende bygg, fremtidig behov, og at
overkapasitet unngås ved nybygg.
Et viktig bidrag til å bedre kommunens økonomi vil være å benytte bygg mest mulig effektivt for
å sikre at vi får mest mulig tjenester igjen for investerte midler og driftsmidlene knyttet til disse.
Digitalisering er et viktig verktøy for effektivisering. Det skal det fortsatt være i neste periode.
Gjennom digitalisering skal prosesser forenkles og forbedres, og bidra til en bærekraftig drift i
kommunen.
Velferdsteknologiske løsninger skal i større grad enn tidligere tas i bruk for å fremme
egenmestring. Det skal utvikles tjenester som har som mål å forebygge og gjøre innbyggere i
stand til å mestre sin egen hverdag.
Det kommunale tjenestetilbudet skal skje gjennom samskaping. Kommunen skal utvikle
løsninger sammen med innbyggerne, istedenfor for dem. Det skal i perioden 2021-2023
gjennomføres tre innovasjonsprosjekter innen satsningsområdene Aktiv hele livet, Trygg
oppvekst og Byvekst med grønne kvaliteter. I samarbeid med innbyggere og næringsliv vil ulike
metoder for involvering og medvirkning i utforming av tjenestene, testes ut.
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Det skal sikres ressurser til å gjennomføre gode innovasjons- og omstillingsprosesser. Dette er
avgjørende for å kunne møte omstillingsbehovet og demografiutfordringene fremover, og
samtidig opprettholde forsvarlig kvalitet på tjenestene.
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2. Nordre Follo kommune - nær og nyskapende
Visjon og verdier
Gjennom visjonen Nær og nyskapende forplikter vi oss til å utvikle trygge og grønne nærmiljøer med
gode og tilgjengelige tjenester. Vi legger til rette for samarbeid med lag og foreninger og utvikler et
levende lokaldemokrati. Vi utvikler lokalsamfunn med et godt tilbud innen idrett og kultur, og legger til
rette for egenorganisert og organisert fritid og friluftsliv. Innbyggerne i alle aldre deltar og opplever
tilhørighet. Det er korte avstander og godt kollektivtilbud. Vi har nærhet til marka og fjorden. Ny
teknologi og digitalisering påvirker oss og gir både muligheter og utfordringer. Noen arbeidsplasser
forsvinner og nye kommer til. Klimaendringer og overgangen fra en oljebasert økonomi krever at vi som
kommune skaper nye løsninger. Follobanen og oppgradering av Østfoldbanen gjør kommunen mer
tilgjengelig og attraktiv.
Visjonen skal prege måten vi jobber på, og hvordan våre innbyggere skal oppleve kommunen. Prosesser
i kommunen skal være preget av tillit, samhandling, gode relasjoner og tilbakemeldinger. Kommunen
skal tenke nytt, være nysgjerrig, ta godt vare på ideer og omsette dem i praksis, teste ut nye løsninger
og ha mot til å prøve og feile. Ved å samarbeide, anvende innovative løsninger og bruke ressursene våre
effektivt, skal vi levere gode og riktige tjenester. Beslutningsveier skal være korte, og kommunikasjonen
ut til befolkningen skal være åpen og ærlig.
Solidaritet og likeverd skal være det bærende kulturuttrykket for hvordan vi sammen løser oppdraget
vårt. Organisasjonskulturen skal bygge på verdiene ansvar, omsorg og respekt. Vi etterlever kommunens
verdier i ord og handling i møte med innbyggere, samarbeidspartnere og andre virksomheter.
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3. Bærekraftig utvikling
For å skape bærekraftig utvikling må vi, som resten av verden, jobbe på følgende områder: klima og
miljø, økonomi og sosiale forhold.
Samfunnsutviklingen i Nordre Follo er en premissleverandør for hva kommunen skal lykkes med.

3.1 Samfunnsutvikling
Kommuneplan
Kommuneplanen har fire satsingsområder med 20 tilhørende mål, som alle er knyttet til FNs
bærekraftsmål. Ved hjelp av mål- og resultatstyring, skal vi synliggjøre hvordan målene fra
kommuneplanen oppfylles.
Kommuneplanens fire satsingsområder er:
 Sammen for en ny kommune
 Trygg oppvekst
 Aktiv hele livet
 Byvekst med grønne kvaliteter

Sammen for en ny kommune
En god kommune skapes sammen av alle som bor og jobber der. Vi ønsker å utvikle en kommune der
innbyggere og andre aktører enkelt kan ta initiativ, og der kommunen er en aktiv medspiller.
Nordre Follo kommune skal bidra til å utvikle lokaldemokratiet og bruke nye metoder for å involvere
innbyggerne. Stort frivillig engasjement skaper tilhørighet og integrering, bedre helse og et godt
lokalmiljø. Nordre Follo skal oppmuntre bedrifter til å engasjere seg i lokalsamfunnet. Kommunen skal
gå foran som et godt eksempel med en inkluderende arbeidsgiverpolitikk. Som arbeidsgiver skal Nordre
Follo gi medarbeiderne muligheter til å tenke nytt, og gi rom for å prøve og feile. Vi skal ta i bruk ny
teknologi og nye arbeidsformer til det beste for innbyggerne.
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Trygg oppvekst
En trygg oppvekst gir grunnlag for et godt liv. Barn og unge skal føle seg inkludert, delta aktivt og ha
mulighet til å utfolde seg. Nordre Follo har ambisjon om å være landets beste kommune å vokse opp i.
I Nordre Follo skal vi ha gode barnehager og skoler, og gi foresatte og barn god, tverrfaglig hjelp, som
bidrar til trygghet, utvikling og mestring. Trygge foresatte gir trygge barn og unge.

Aktiv hele livet
I Nordre Follo skal vi legge til rette for at innbyggerne føler seg ivaretatt, er aktive og lever i gode og
helsefremmende omgivelser. Å delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv gir mening og tilhørighet.
Å være aktiv hele livet handler om å mestre egen hverdag, uansett funksjonsnivå. Et trygt sted å bo er
en forutsetning for å mestre hverdagen.
Gode levevaner og fysisk aktivitet i hverdagen gir store helsegevinster. Innbyggerne skal ha mulighet til å
delta i organiserte og egenorganiserte aktiviteter, og ha tilgang til natur, frilufts- og kulturliv. Vi trenger
gode møteplasser i nærmiljøet og varierte kultur- og fritidstilbud. Alle innbyggere uansett forutsetninger
har rett til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet.

Byvekst med grønne kvaliteter
Nordre Follo skal utvikle attraktive og bærekraftige byer og tettsteder. Tettere utbygging gir potensial
for å utvikle mer levende byer og tettsteder, med gode sosiale møteplasser og variasjon i tilbud av
handel, service og kultur. Byutvikling legger press på grønne arealer, men ved å bygge tettere skåner vi
dyrket mark, kultur- og naturverdier.
Kommunen er selv en stor innkjøper og utbygger av infrastruktur og bygninger, og har et spesielt ansvar
for å etterspørre og bruke nye miljøvennlige løsninger som bidrar til å redusere klimagassutspillene.
Klimaloven som trådte i kraft 01.01.2018, skal bidra til at Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Et
lavutslippssamfunn bruker lite energi, og den energien som brukes, er fornybar. Transport er den største
kilden til klimagassutslipp i Nordre Follo. For å bli et lavutslippssamfunn, må fremtidig vekst i
persontransporten erstattes med kollektivreiser, gange og sykkel. Arealplanlegging som reduserer
behovet for bruk av personbil er, sammen med restriktive parkeringsbestemmelser, viktige virkemidler.
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FNs bærekraftsmål
Nordre Follos mål slik de er vedtatt i kommuneplanen
Sammen for en ny kommune
17
Sammen utvikler vi Nordre Follo kommune
5, 8, 9, 11
Nordre Follo kommune er attraktiv for et næringsliv som tar samfunnsansvar
9, 16
Nordre Follo kommune involverer brukere og innbyggere i utforming av tjenestene
8, 9, 12
Nordre Follo kommune har en bærekraftig økonomi
Nordre Follo kommune bygger på en etisk plattform, er en attraktiv arbeidsgiver og en
5, 8, 9
organisasjon i utvikling.
Trygg oppvekst
1, 3, 4, 5, 11, 16
Barn og unge i Nordre Follo kommune opplever trygghet og mestring
3, 5, 16
Barn og unge i Nordre Follo kommune medvirker, sier sin mening og blir hørt
Barn og unge i Nordre Follo kommune får realisert sitt potensiale for utvikling og læring,
1, 3, 4, 10
uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn
Barn og unge i Nordre Follo kommune har mulighet til hvile, fritid og lek og deltar i idrett, fysisk
1, 3, 10, 11
aktivitet og kulturaktiviteter.
Aktiv hele livet
1, 3, 8, 10, 11, 16
Innbyggerne i Nordre Follo kommune mestrer sin egen hverdag
1, 10, 11
Innbyggerne i Nordre Follo kommune bor godt og trygt
3, 10, 11, 15
Innbyggerne i Nordre Follo kommune er fysisk aktive hele livet
1, 3, 10
Innbyggere i Nordre Follo har tilgang til gode møteplasser, idrett, friluftslivs- og kulturtilbud
Byvekst med grønne kvaliteter
11, 16, 17
Nordre Follo kommune har attraktive og levende byer og tettsteder
11, 13
Nordre Follo kommune er rustet for klimaendringer
Nordre Follo kommune tar miljøansvar og er en foregangskommune på vei mot
2, 6, 7, 9, 13, 14, 15
lavutslippssamfunnet
11, 14, 15
Nordre Follo tar vare på naturmangfold og arters leveområder, herunder artsmangfold
2, 15
Nordre Follo kommune legger til rette for et bærekraftig landbruk basert på lokale ressurser
3, 6, 11
Nordre Follo kommune tar ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap
2, 11, 14, 15
Nordre Follo kommune forvalter natur og arealressurser på en bærekraftig måte

Planstrategi
Planstrategi Nordre Follo 2020-2023 ble vedtatt i Nordre Follo kommunestyre i april 2020.
Planstrategien inneholder en planoversikt. Planoversikten tas inn i strategi- og handlingsplan årlig, og
om nødvendig endres den som en del av strategi- og handlingsplanvedtaket. Påfølgende tabell viser
tematiske planer vedtatt i planstrategien. Planer som er vedtatt/skal vedtas i 2020 er markert med
grønt. Strategier markert i grått, lå ikke inne i vedtatt planstrategi. Justert framdrift som påvirker
sluttvedtaket er markert med rødt årstall.
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Satsingsområde
Sammen for en ny
kommune

Plan
Oppstart
Eiendomsstrategi
2020
Vedlikeholdsstrategi for kommunale bygg og anlegg
2020
Innovasjons- og digitaliseringsstrategi (revisjon av versjon 2019)
2020
Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP)
Arbeidsgiverstrategi
2020
Eiermelding 2020-2023
2020
Eierstyringsstrategi
2020
Temaplan for frivillighet
2020
Temaplan for næringsutvikling
2021
Kommunikasjonsstrategi
2020
Trygg oppvekst
Melding – demokratiprogram for barn og ungdom
2020
Kvalitetsmelding for oppvekst
2020
Temaplan – rammeplan for SFO
2021
Aktiv hele livet
Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
2020
Kvalitetsmelding og temaplan for helse og omsorg
2020
Temaplan for mangfold, integrering og inkludering, inkl. LHBT
2020
handlingsplan
Temaplan mot vold og seksuelle overgrep
2020
Lokal handlingsplan for å bekjempe hatkriminalitet
2020
Boligstrategi. Vedtak: Strategi for sosial boligbygging
2020
Temaplan rus og psykisk helse
2020
Temaplan SLT
2021
Temaplan for kultur
2021
Melding – helsetilstanden og påvirkningsfaktorer
2023
Ernæringsstrategi
2020
Byvekst med grønne Temaplan for klima og energi med forpliktende klimabudsjett. Strategi
2020
kvaliteter
for å redusere det materielle forbruket.
Temaplan for vannmiljø og avløp. Hovedplan
2021
Temaplan for kommunale veier. Hovedplan
2020
Temaplan for trafikksikkerhet
2020
Temaplan for skjøtsel av uteområder
2020
Temaplan for mobilitet. Sykkelstrategi for Nordre Follo
2020
Melding om grøntområder i byggesonen
2020
Melding om kulturminner – grunnlag for ny kommuneplan
2020
Kommunedelplan for naturmangfold
2020
Temaplan – dyrevelferd. Oppstart ikke tidfestet
-

Avsluttes
Vedtatt 2020
Vedtatt 2020
2020
2021
Vedtatt 2020
Vedtatt 2020
2021
2021
2021
2021
2021
2020
2021
2020
2021
2022
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2023
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
-

Det er ikke utarbeidet en planoversikt som viser prioritering av område- og
detaljreguleringer. Kommunestyret har vedtatt at det høsten 2020 skal utarbeides en sak om
prioritering av utbyggingsområder sett i sammenheng med sak om skoletilhørighet og kapasitet på
teknisk og sosial infrastruktur i påvente av at Langsiktig investeringsanalyse og driftsplan (LDIP) legges
fram for KST i juni 2021. Denne saken vil legge grunnlag for en prioritert planoversikt for
fireårsperioden.

Bolig- og byutvikling
Osloregionen er et sammenhengende bo- og arbeidsmarked, og generelle endringer i regionen påvirker
utviklingen i Nordre Follo kommune. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus legger
føringer for kommunenes arealforvaltning og boligbygging. Boligbyggingen skal først og fremst skje i
prioriterte vekstområder, nær eksisterende tjenestetilbud og offentlig kommunikasjon. Kolbotn er
definert som prioritert tettsted, og Ski utvikles som regional by.
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I kommuneplanen for 2019-2030 er det lagt til rette for en forventet boligbygging på om lag 500 nye
boliger per år. Det er høyere enn det som har vært realisert de siste fem årene. I snitt har det vært
ferdigstilt om lag 280 boliger i Oppegård og Ski kommune til sammen. Det kan tyde på at boligtallene i
kommuneplanen er for optimistiske og ambisjonene er for høye.
Utbyggingsprosjekter tar ofte lengre tid enn forventet og det må gjøres en ny vurdering av hvor mange
boliger det er realistisk å bygge per år i Nordre Follo kommune i perioden fram mot 2040.
Flere store utviklingsområder er planlagt eller er under
planlegging gjennom områdereguleringer og
detaljreguleringer. Kolbotn er i utvikling. Det bygges
mange boliger ved stasjonen på Myrvoll, og regulering
av fortettingsområdet rundt Oppegård stasjon er satt i
gang. Det foreligger planer for utvikling ved Vevelstad
og Langhus, i Ski sentrum og i Ski Øst ligger det store
boligreserver som får økt interesse når Follobanen er
på plass.
I prioritering av utbyggingsområder må det også tas
hensyn til teknisk- og sosial infrastruktur (kapasitet på
vann og avløp, kapasitet på skole og barnehage) og
boligbehov i området.
En prioritering av utbyggingsområdene kan ses i
sammenheng med tjenestebehov og gi økt kontroll
over den økonomiske risikoen knyttet til store
utbygginger. Parallelle investeringer kan da unngås, og
risikoen for at nye kommunale bygninger ikke blir tatt i
bruk fullt ut kan begrenses. Samtidig bør
investeringene som gjøres utnyttes maksimalt.
Ved behandling av Behovsplan versjon 1.0 - Handlingsrom 2023 17.06.2020 vedtok kommunestyret at
Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) skal legges fram for kommunestyret i juni 2021 med
forslag til prioriteringer som kan gjøres på mellomlang og lang sikt.
Ved behandling av første tertialrapport 2020 vedtok kommunestyret at rådmannen høsten 2020
utarbeider en sak om prioritering av utbyggingsområder sett i sammenheng med sak om skoletilhørighet
og kapasitet på teknisk og sosial infrastruktur i påvente av at LDIP legges fram for kommunestyret i juni
2021.

Boligtyper
Erfaringsmessig er fortettingsområder nær stasjonene attraktive for den kjøpesterke eldre delen av
befolkningen. De yngre kjøper oftest eneboliger og rekkehus utenfor sentrum. Det meste som er bygget
nytt de siste årene er bygget stasjonsnært, og oppfyller dermed nye krav om livsløpsstandard. Andelen
eldre øker fremover, og det er forventet at denne gruppen fortsetter å etterspørre leiligheter med
livsløpsstandard. Dette bidrar til å forsterke trenden.
Kommunen legger til rette for variasjon i boligtyper i fortettingsområder ved å sette krav om varierte
boligstørrelser i reguleringsarbeidet.
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Det er om lag 23 750 boenheter i Nordre Follo kommune. Ulike
boligtyper er viktig for å kunne tilby boliger til alle og ivareta
sosial bærekraft. I tillegg er det nødvendig å ta i bruk virkemidler
som utbyggingsavtaler, kommunal eiendomspolitikk og
Husbankens låne- og støtteordninger for å styrke en boligsosial
profil.

Boligtyper i Nordre Follo

Antall

Enebolig
Boligblokk
Rekkehus

9 731
6 217
5 174

Tomannsbolig
Totalt

2 625
23 747

Kilde SSB

Byutvikling
Ski skal utvikles som en regional by, være regionalt område for arbeidsplassintensive virksomheter, og et
innsatsområde for by- og næringsutvikling. Kolbotn er i Regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus definert som prioritert lokal by/tettsted og skal utvikles med et mangfold av funksjoner og
tilbud, men i mindre omfang enn den regionale byen.
Ski og Kolbotn skal forsterkes som kommunens to byer og skal utvikles konsentrert, med god kvalitet på
offentlige møteplasser og et godt kollektivtilbud. Utviklingen skal som hovedprinsipp skje innenfra og ut,
det vil si at fortetting fortrinnsvis bør skje i de mest sentrale områdene.
Utvikling av byer og allerede bebygde områder som Ski og Kolbotn stiller store krav til samarbeid, både
mellom offentlige aktører på ulike nivåer, og mellom kommune, utbyggere og innbyggere. Utbygging vil
pågå over mange år og berøre de som bor og driver næring i sentrumsområdene. Det er behov for at
tradisjonelle modeller for medvirkning videreutvikles og suppleres med kommunikasjonsformer som når
bredt ut og stimulerer til løpende, åpen debatt om byens utvikling.
I utvikling av Ski og Kolbotn må kommunen ta aktivt grep om koordinering og samhandling mellom
aktørene. Kommunen må også ta ansvar for en gjennomføring som bidrar til minst mulig ulemper for de
som allerede bor og driver næring i sentrum. For å få til god koordinering av utbyggingsprosjekter og
aktiviteter, er det organisert egne program for utvikling av Ski og Kolbotn, med en rekke tilknyttede
prosjekter. Det handler om å få på plass nødvendig infrastruktur, renovasjon, møteplasser og torg og få
til en hensiktsmessig rekkefølge og kostnadsfordeling i gjennomføringen.
I de byene som har lykkes i å skape attraktivitet, har kommunen spilt en offensiv rolle og tatt grep om en
strategisk byutvikling for å realisere ambisiøse mål. Nordre Follo kommune har gått sammen med
kommuner i Oslo-området som har regionale byer, og etablert et prosjekt for strategisk byledelse.
Prosjektet skal bidra til debatt og bevisstgjøring om hva som skal være Skis identitet som regional by,
hvilke bykvaliteter vi vil søke å skape, hvordan det skal være å bevege se i byen, og hvordan kommune,
utbyggere, næringsliv og innbyggere kan spille sammen for å skape den gode byen.

Næringsutvikling
Nordre Follo kommune ønsker å legge til rette for et bærekraftig, innovativt og konkurransedyktig
næringsliv. Næringsutviklingen vil påvirke arbeidsmarkedet og samfunnsutviklingen i Nordre Follo. En
god næringsutvikling vil ha en positiv betydning for kommunens inntekter og utgiftsbehovet, og vil øke
mulighetene for at bærekraftmålene og målene satt i kommuneplanen nås. En svekket næringsutvikling,
slik vi har opplevd under koronapandemien, har særlig negative konsekvenser for de yngste, de
ufaglærte og eldre arbeidstakere.
Næringsstrukturen i Nordre Follo er sammensatt med mange små og mellomstore virksomheter. Det er
flest arbeidsplasser innen varehandel, servering og forretningsmessige tjenester. Arbeidsmarkedet i
Nordre Follo er tett knyttet til resten av regionen, og det er stor inn- og utpendling i kommunen.
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Fremtidig næringsutvikling i Nordre Follo er viktig både for oss som kommune, men også for regionen. Vi
utvikler et tett og konstruktivt samarbeid mellom kommunen, næringslivet, utdanningsinstitusjoner og
frivillige organisasjoner for å etablere løsninger og produkter som kommer både næringslivet og
kommunens innbyggere til gode. Vi skal også utarbeide en temaplan for næringsutvikling som tar
hensyn til at Nordre Follo er en del av et større sammenhengende bo- og arbeidsmarked, og at
næringslivet i kommunen er mangfoldig og av stor betydning for samfunnsutviklingen i kommunen.
Som følge av koronapandemien, har kommunen etablert en tiltakspakke for Nordre Follos næringsliv og
arbeidsmarked. Tiltakspakken inkluderer stimuleringstiltak som har som mål å stimulere til nyetablering,
omstilling, innovasjon og bærekraftig utvikling i Nordre Follo i planperioden. Som en del av
næringslivspakken, etablerer vi et grønt næringslivsfond for omstilling og nyetablerering, og til
innovasjon av bærekraftige og mer effektive løsninger. Vi samarbeider med næringslivet og NAV Nordre
Follo om å få en god innretning på dette.
Det er viktig å tilrettelegge for både offentlige og private aktører som kan bidra til å skape arbeidsplasser
i kommunen. Nordre Follo kommune vil derfor søke samarbeid med aktuelle aktører i regionen, og
støtte opp under en næringsutvikling som kan bidra til motstrømspendling og god utnyttelse av den
økte kapasiteten i infrastrukturen.
Kommunen jobber for å etablere en helhet av tilbud som gjør det lett å velge vår kommune, både for å
bo og for å drive næring i. Vi vil søke samarbeid med næringslivet i tjenesteutviklingen. Kommunen vil
utnytte mulighetene som er i anskaffelsesregelverket til innovative anskaffelser med sikte på å etablere
samarbeid med næringsaktører.

3.2 Sosiale forhold
Befolkningsframskrivinger
En presis befolkningsframskriving er viktig for at vi skal kunne planlegge for fremtidig
tjenestedimensjonering og samfunnsutvikling, og vil gi verdifull kunnskap om forventet utgifts- og
inntektsnivå i kommunen. Nordre Follo bruker Kompas (kommunenes plan- og analysesystem) til
analyser og framskrivninger av befolkningsmengden.
Våre befolkningsframskrivinger beregner framtidens befolkning basert på ulike nasjonale forutsetninger
om befolkningen knyttet til fruktbarhet, dødelighet og flytting, samt lokale forhold knyttet til antall
boliger som bygges i året (boligprogram), type bolig og antall mulige personer per bolig. Boligtallene er
basert på vedtatte utbyggingsområder og en vurdering av potensialet for boligbygging.
Dersom forutsetningene framskrivningene bygger på endres, vil framskrivningene treffe dårligere.
Endringer i inn- og utflyttingstall kan for eksempel gi store utslag. Det samme vil endringer i
boligbyggingen. De siste årene har det vært store variasjoner i fødselstallene og barnekullene endrer seg
ofte betydelig i årene fram mot skolestart. Treffsikkerheten påvirkes derfor av hvordan utviklingen
fortsetter i årene fremover. En modell vil alltid være en forenkling av virkeligheten, og det er viktig å
følge utviklingen fremover nøye. Om det gjøres justeringer i boligprogrammet, vil forutsetningene for
vekst endres. Det påvirker befolkningsframskrivingene på både grunnkrets- og kommunenivå.
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I juni 2020 la Statistisk Sentralbyrå (SSB) frem
nye befolkningsframskrivinger for hele landet
og i august publiserte de framskrivinger for
kommunene. SSB sine nasjonale
framskrivinger viser en lavere
befolkningsvekst enn tidligere år, kombinert
med en sterkere aldring. Likevel er det fortsatt
befolkningsvekst i Norge gjennom hele
århundret i hovedalternativet (MMMM) (SSB).
Framskrivinger for kommunene viser at
befolkningen i Norge vokser fram til 2050,
men at denne veksten er ujevnt fordelt
geografisk.
I hovedalternativet til SSB forventes det en prosentvis vekst i Nordre Follo kommune på om lag
15 prosent (0,5 prosent per år) i perioden 01.01.2020 til 01.01.2050. Hovedalternativet anslår at Nordre
Follo kommune har 63 013 innbyggere i 2030 og 65 860 innbyggere i 2040.

Nordre Follo kommune mot 2040
Kommunen tilstreber å utarbeide gode og oppdaterte befolkningsframskrivinger som grunnlag for å
kunne drive god planlegging. Kommunens framskrivinger bygger på de samme nasjonale trendene som
SSB legger til grunn, men tar i tillegg høyde for den boligbyggingen kommunen forventer vil skje.
Framskrivinger har alltid en grad av usikkerhet og må brukes med forsiktighet. Usikre prognoser bør for
eksempel ikke legges til grunn for større investeringsbeslutninger.
I befolkningsprognosene i kommuneplanens samfunnsdel er det regnet med en årlig vekst på om lag
500 boliger per år. Nasjonale trender har endret seg siden forutsetningene i kommuneplanen ble
vurdert. Lavere forventet befolkningsvekst på landsbasis og større treghet i boligmarkedet kan påvirke
befolkningsutviklingen i alle kommuner. Disse faktorene ventes å påvirke boligbyggingen framover.
I de siste fem årene har det vært bygget i snitt 280 boliger per år i Oppegård og Ski kommuner til
sammen. Det kan tyde på at boligtallene i kommuneplanen er optimistiske og at utbyggingsprosjekter
ofte tar lengre tid enn forventet.
Basert på disse forutsetningene ble det i juni 2020 utarbeidet en ny framskriving med en gjennomsnittlig
vekst på 350 boliger per år frem mot 2040. Det er vurdert at denne tilnærmingen kan gi et mer realistisk
bilde av den fremtidige boligutviklingen.
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Grafen viser utviklingen i de to ulike scenarioene. Det blå området skisserer befolkningsutviklingen ved
bygging av 350 boliger årlig framover (blå prognose), mens det lilla området viser utviklingen ved
bygging av 500 boliger per år (lilla prognose).
Tallene fra og med 2019 viser framskrivinger og analysen estimerte 59 250 innbyggere i Nordre Follo
kommune per 01.01.2020. Det reelle antall innbyggere 01.01.2020 var 59 075 innbyggere, noe som er
lavere enn forventningen i begge prognosene. Ved utgangen andre kvartal 2020 hadde Nordre Follo
kommune 59 595 innbyggere. Denne økningen skyldes i stor grad at Tandbergløkka ble overført fra Ås
kommune til Nordre Follo kommune 01.01.2020. Det er svært nyttig å sammenligne data fra SSB med
kommunens egne befolkningsframskrivinger. Lilla prognose anslår 8 621 flere innbyggere i 2040, mens
den blå prognosen anslår 5 600 flere innbyggere enn det hovedalternativet til SSB anslår. Frie inntekter
per innbygger i 2021 er anslått til om lag 60 300 kroner. Differansen mellom de to ulike prognosene
innebærer for kommunen en samlet brutto inntekt på om lag 182 mill. kroner. Dette viser hvor store
utslag endrede befolkningsprognoser kan ha for LDIP-arbeidet. Dette synliggjør også usikkerhetene
rundt forventet folketilvekst i kommunen og behovet for en ny Kompas-analyse.
Avklaring av prinsipper for prioritering av utbyggingsområder vil være utgangspunkt for et oppdatert og
realistisk boligprogram. Boligprogrammet danner et viktig grunnlag for å utarbeide en ny
befolkningsframskriving for Nordre Follo kommune mot 2040.
Realistiske befolkningsprognoser er kanskje den viktigste suksessfaktoren for å drive god og strategisk
planlegging og utvikling av kommunen. Erfaringsmessig er det et vesentlig avvik mellom forventet og
faktisk vekst. Strategi- og handlingsplan lages med utgangspunkt i befolkningsprognosene, og dersom
befolkningsprognosen er for høy, planlegges det for et tjenestetilbud som ikke er nødvendig og
inntektssiden overvurderes. Tilsvarende er det en risiko for overinvesteringer i bygg og annen
infrastruktur.
For å redusere risikoen for store avvik oppdateres befolkningsprognosene regelmessig. Det vil være
behov for å utarbeide reviderte prognoser som bygger på en tydelig prioritering av områder etter
kommunens arealstrategi.
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Folkehelse
Folkehelselovens formål er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og å utjevne sosiale
helseforskjeller. Sosiale helseforskjeller handler om urimelige systematiske forskjeller i fysisk og psykisk
helse mellom grupper som ikke er biologisk betinget. Ulikheten er skapt av sosiale, økonomiske og
miljømessige faktorer, inkludert livsstilsfaktorer, som systematisk virker inn gjennom hele livsløpet og
gir seg utslag i forskjeller i levekår, livskvalitet og forventet levealder.
Lov om folkehelse legger føringer for at folkehelseperspektivet skal inngå i lokal samfunnsutvikling, all
planlegging, forvaltning og tjenesteyting.

Folkehelsearbeidet i Nordre Follo
Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer
befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som
beskytter mot helsetrusler. Det er også arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller
indirekte påvirker helsen, jf.§ 3 i Lov om folkehelse.
Nordre Follo sin årlige folkehelseprofil og oppvekstprofil, KOSTRA-tall, ungdataundersøkelsen hvert
tredje år og innbyggerundersøkelser, brukes for å se om vedtatte mål og strategier på
folkehelseområdet nås.
Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer legges frem neste gang i 2023.

Utfordringer og utviklingstrekk
Forskjellen i forventet levealder mellom utdanningsgrupper tyder på at det er sosiale helseforskjeller i
befolkningen. I Nordre Follo lever personer som har grunnskole som høyeste utdanningsnivå, i
gjennomsnitt 5,5 år kortere enn dem som har fullført videregående skole.
Psykiske symptomer og lidelser øker i alle aldersgrupper i Nordre Follo kommune. Spesielt øker psykiske
lidelser og plager hos unge jenter, samt angst, gjerne i kombinasjon med depresjon, hos unge
voksne. Tilgangen på rusmidler øker og i noen ungdomsmiljøer er narkotika og ungdomskriminalitet en
økende utfordring. Alkohol omsatt i dagligvarebutikker og vinmonopol ligger over landsgjennomsnittet.
Personer som ikke deltar i skole- og arbeidsliv, har ofte lite sosialt nettverk. Både de som har lite sosialt
nettverk og de som ikke deltar i fritidsaktiviteter kan oppleve utenforskap. Foreldrenes utdanningsnivå
har sammenheng med fullføring av videregående utdanning. Selv om flere gjennomfører videregående
utdanning, har frafallet blant elever som har foreldre med grunnskoleutdanning, økt. Grupper som ikke
har fullført videregående utdanning, har vanskeligere for å få jobb og er mer utsatt for levekårs- og
helseproblemer. Boligprisene er høye og det kan være vanskelig å komme inn på boligmarkedet, spesielt
for unge voksne og lavinntektsgrupper. Å delta i fritidsaktiviteter anses å ha positiv virkning på barns
utvikling og psykiske helse. Barn fra familier med dårlig råd deltar mindre i organiserte
fritidsaktiviteter enn barn som bor i familier med god råd. I Nordre Follo øker andelen barn som vokser
opp i familier med vedvarende lavinntekt. Utenforskap har alvorlige økonomiske og sosiale
konsekvenser, som igjen gir negative helsekonsekvenser og redusert livskvalitet.
Skader og ulykker har gått nedover siden 1950-tallet, men er fortsatt et helseproblem, spesielt blant
barn, unge og eldre. Nordre Follo har tett bebyggelse og flere store veier. Økt trafikk ved bolig,
barnehage, skole eller helseinstitusjon kan gi folkehelseutfordringer knyttet til luftforurensning. Støy er
en reell utfordring.
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Grøntområder stimulerer til fysisk aktivitet, noe som bedrer både den psykiske og fysiske helsen. En stor
andel sykdommer kan forebygges gjennom gode levevaner. Inaktivitet er en folkehelseutfordring. Selv
om vi trener mer, er hverdagsaktiviteten redusert og tid foran skjerm øker. Selvrapportert overvekt og
fedme ved sesjon for førstegangstjenestene, har økt. Nasjonale undersøkelser viser at vi spiser for lite
grønnsaker og fisk. Smitte og antibiotikaresistens i helsetjenestene og i samfunnet øker.
For å lykkes med folkehelsearbeidet kreves det en bred og tverrfaglig innsats. Et nært samarbeid mellom
kommune, frivillighet, innbyggere og næringsliv for å påvirke levekår, livssituasjon, miljø og levevaner er
viktig. Det er den samlede innsatsen og ikke enkelttiltak som er avgjørende for folkehelsearbeidet. Barn
og ungdom har liten mulighet til å påvirke sine levekår. En målrettet oppvekstpolitikk og tidlig innsats vil
ha stor betydning for å kunne komme i gang med å gi støttetiltak for utsatte barn før de begynner på
skolen.

Oppfølging av kommunale planer
Kommunens mål skal gjenspeiles i folkehelsearbeidet og gjennom kommunens aktiviteter. I
planstrategien (2020-2023) ble det pekt på fem utfordringer som legges til grunn for folkehelsearbeidet i
Nordre Follo:
Sosial ulikhet i helse
 Sikre effektiv hjelp til rett tid gjennom tidlig innsats
 Samarbeide og delta i nasjonale og internasjonale nettverk, som bidrar til økt kunnskap og
tiltaksutvikling for å utjevne sosiale helseforskjeller.
Psykisk helse og livskvalitet hele livet
 Skape et samfunn uten mobbing, trakassering, vold og overgrep
 Bidra til å evaluere og utvikle tiltak som fremmer psykisk helse og livskvalitet
Utenforskap
 Skape trygge, tilgjengelige og inkluderende leke- og læringsmiljøer
 Legge til rette for at alle barn og unge, uavhengig av sosial bakgrunn, har mulighet til å delta
jevnlig i minst en organisert aktivitet
 Legge til rette for tverrfaglig samarbeid mellom kommunen, næringsliv og politiet for å tilby
sommerjobb til ungdom i risiko for utenforskap
 Bidra til å utvikle et variert, nyskapende og inkluderende arbeidsliv
Helsefremmede nærmiljø og lokalsamfunn
 Utvikle trygge og helsefremmende lokalsamfunn
 Beskytte innbyggere mot faktorer som kan virke negativt på helse og trivsel
 Sikre trygg ferdsel til skole, hjem og andre aktiviteter
 Ha et godt fysisk miljø i barnehager og skoler
 Bidra til å utvikle partnerskap mellom kommune og frivillige organisasjoner der det er naturlig
 Legge til rette for flerbruk av anlegg og områder
 Ha god tilgang til natur, uteområder og sosiale møteplasser
 Legge vekt på sosiale hensyn når vi planlegger boligområder
 Sikre universell utforming
Fysisk helse og levevaner
 Bidra til en samfunnsutvikling og legge til rette for sunne levevaner
 Helsefremmende og forebyggende tiltak mot sykdomsgrupper som i stor grad kan forebygges
 Forebygge psykisk og fysisk sykdom og skader
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Beskytte innbyggere mot faktorer som kan virke negativt på helse og trivsel
Bidra til å redusere smittepress og antibiotikabruk

3.3 Økonomi
Koronapandemien har gitt norsk økonomi det dypeste tilbakeslaget i etterkrigstiden. Den videre
utviklingen av norsk økonomi er usikker. Sentralbanker verden over har satt styringsrenten ned mot null
for å sørge for tilstrekkelig likviditet i markedet og begrense økningen i lånekostnader. Utviklingen i
oljeprisen er viktig for norsk økonomi, samtidig som vi ser at oljeproduksjonen avtar og at norsk
økonomi må forberede seg på en fremtid der oljepengene til slutt er brukt. Befolkningen blir eldre,
samtidig som befolkningsveksten de siste par årene har en avtakende trend. Alt dette gjør at
kommunesektoren må forberede seg på en større økonomisk omstilling der det ikke kan påregnes at frie
inntekter øker like mye som de siste årene. Kommunesektoren må omstille seg til en ny økonomisk
hverdag der rammene blir knappere. Det henvises for øvrig til kapittel 9. Økonomisk bærekraft.

3.4 Klima og miljø
Nordre Follo kommune har i ny kommuneplan satt seg som mål å være en foregangskommune mot
lavutslippssamfunnet. Videre skal Nordre Follo ha redusert det direkte klimagassutslippet med
55 prosent innen 2030 (sammenlignet med utslippsnivået i 1991-nivå) og Nordre Follo skal være
klimanøytral. Med utgangspunkt i disse overordnete målsettingene, er det utarbeidet et forslag til
temaplan for klima og energi for Nordre Follo kommune, som skal på høring høsten 2020 før endelig
behandling vinteren 2021.
Temaplanen skal være et verktøy for at Nordre Follo kommune skal bidra til å nå internasjonale,
nasjonale, regionale og lokale klimamål. Planen omfatter både direkte og indirekte klimagassutslipp og
setter mål for kommunen som organisasjon og samfunn. Fem satsingsområder med delmål og tiltak er
utarbeidet og diskutert i en omfattende planprosess. Disse satsingsområdene er: 1. Mobilitet og
arealbruk, 2. Bygg, anlegg og energi, 3. Forbruk, gjenbruk og gjenvinning, 4. Landbruk og 5.
Klimakommunikasjon og samskaping.
Etter endelig planvedtak skal det i 2021 utarbeides et klimabudsjett som skal inngå kommunens strategiog handlingsplan. I klimabudsjettet skal tiltakene og oppdragene prioriteres, konkretiseres og ansvarlig
virksomhet for tiltakene skal fremgå. I tillegg vil det bli satt opp økonomisk ramme for de enkelte
tiltakene, samt forventet klimagassreduksjon. Med klimabudsjett på plass vil grunnlaget være lagt for
systematisk arbeid med mål, tiltak og rapportering på klimaområdet i årene som kommer.
Ifølge World Wildlife Funds (WWF) Living Planet Report 2020 er det biologiske mangfoldet globalt
redusert med 68 prosent fra 1970 til 2016. I kommuneplanen er det slått fast at Nordre Follo skal bidra
til å nå det nasjonale målet om stans av tap av naturmangfold. Dette innebærer blant annet at
kommunen må rette innsatsen inn mot bevaring av leveområder og blågrønne strukturer, samt
reduksjon av påvirkningsfaktorer som har negative effekter på naturmangfoldet. Som ledd i dette
arbeidet, er det vedtatt utarbeidet en egen kommunedelplan for naturmangfold. Arbeidet med planen
er påbegynt, og det legges opp til ferdigstillelse av denne i 2022.
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Hovedmålet med kommunedelplanen for naturmangfold er å få en helhetlig oversikt over verdifulle
naturområder og arter i Nordre Follo kommune. Planen skal bli et retningsgivende styringsverktøy for
kommunen og gi et bedre beslutningsgrunnlag for å avveie ulike interesser, forenkle saksbehandlingen
og skape mer forutsigbarhet. Det er samtidig et delmål å utløse engasjement og oppfordre til
medvirkning og eierskap til planen, og at vi i løpet av prosjektet får økt kompetanse både internt og
eksternt om naturmangfoldet i kommunen. Forhåpentlig vil arbeidet også bidra til økt oppmerksomhet
om naturen i Nordre Follo og gi næringsliv, offentlig forvaltning, grunneiere og andre et styrket insentiv
til å ta vare på naturverdiene som finnes her.
Vann og vassdrag i Nordre Follo er omfattet av vannkvalitetsovervåkingen som utføres av Fagrådet for
indre Oslofjord, vannområdene PURA og Morsa, på tvers av kommunegrensene. Nordre Follo kommune
har i tillegg en omfattende lokal overvåking for å følge effekt av tiltak, samt lokale mål. Det er
gjennomført en rekke tiltak, men det er fremdeles en vei å gå for å nå mål om god kjemisk/økologisk
vannkvalitet. Dette viser hvor viktig det er at Nordre Follo også i tiden som kommer viderefører lokal
tiltaksrettet overvåking av kommunens vannforekomster, samt bidrar i arbeidet med å oppdatere og
følge opp forvaltningsplan og tiltaksprogram for vannregionen. I tråd med kommunestyrets vedtak fra
juni 2020 vil det årlig bli fremlagt en helhetlig rapportering av vannkvalitet i Nordre Follo.
Rapporteringen skal ivareta både hovedstasjoner (Fagrådet, PURA og Morsa) og lokale stasjoner i
Nordre Follo. Dersom det er foretatt særskilt problemkartlegging skal dette også rapporteres.
Nordre Follo er en kommune med store utmarksarealer og gode viltbestander. I tiden framover bli lagt
stor vekt på god forvaltning av kommunens viltressurser, samt å opprettholde en velfungerende
viltvaktordning som fortløpende er i stand til å håndtere oppdrag knyttet til fallvilt (viltpåkjørsler med
videre).
På miljøområdet er myndighetsutøvelse i vesentlig omfang delegert til kommunalt nivå. Det er derfor
viktig at Nordre Follo kommune opprettholder nødvendig kompetanse på enkeltsaksbehandling innen
det brede spekteret av miljørelatert lovgivning. Dette gjelder ikke minst saksbehandlingen etter
forurensningsloven med tilhørende forskrifter, der saksmengden er stor og kompleks, og kvaliteten på
arbeidet er av betydning både for ytre miljø og menneskers helse og velferd. Det er også viktig å
opprettholde fortsatt god kvalitet på saksbehandling etter naturmangfoldloven, viltloven, lakse- og
innlandsfiskloven, markaloven, vannressursloven, motorferdselloven og hundeloven med videre.
Kommuneplanen slår fast at Nordre Follo kommune skal legge til rette for et bærekraftig landbruk
basert på lokale ressurser. Follo landbrukskontor har en nøkkelrolle i måloppnåelsen på dette punktet.
Videreføring av et felles landbrukskontor for Follo bidrar til å sikre god landbruksfaglig kompetanse,
både innen jord- og skogbruk. Det er for øvrig mange berøringspunkter mellom klima- og
miljøforvaltningen på den ene siden og landbruksforvaltningen på den andre siden. Det legges stor vekt
på å videreføre og -utvikle samarbeidet med Follo landbrukskontor de kommende årene.
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4. Organisasjonsutvikling
Nordre Follo kommune skal som arbeidsgiver ha et helsefremmende arbeidsmiljø og en kultur som
fremmer endring og samsvar mellom visjon, verdier, etikk, mål og praksis. Vi vil fremme et medarbeiderog lederskap som gjør oss til en attraktiv arbeidsplass.
Nordre Follo er en kunnskapsbedrift. Vi vil være i front med å utvikle, beholde og rekruttere kompetente
medarbeidere og hevde oss i fremtidens arbeidsmarked ved å være en moderne
kompetanseorganisasjon. Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok høsten 2020 ny
arbeidsgiverstrategi.

4.1 Organisering
Ledelse og styring i Nordre Follo tar utgangspunkt i kommunens mål, øvrige politiske vedtak og
kommunens fire roller, som er samfunnsutvikler, myndighetsutøver, demokratisk arena og
tjenesteutøver. Den valgte modellen for administrativ modell tydeliggjør virksomhetens resultatansvar
og stabens ansvar for helhetlig styring og utvikling. Et tydelig organisasjonskart, organisasjons- og
rollebeskrivelser og delegeringer er avgjørende. Nordre Follo skal bruke ressursene i både tjenester og
stab- og støtteapparat effektivt. Vi skal være en dynamisk organisasjon som hele tiden tilpasser seg
kommunens behov. I tråd med dette kan det være behov for å justere den administrative
organiseringen også i kommende planperiode.
Hvordan vi organiserer arbeidet vårt, er viktig for å sikre at vi styrer, utvikler og bruker ressurser på en
helhetlig måte. For å løse oppgavene våre, skal vi ha sterke fagmiljøer og jobbe på nye måter for å legge
til rette for endring og utvikling. Vi skal utvikle gode møteplasser som bidrar til at vi jobber på tvers av
fagområdene.
Nordre Follo kommune jobber målrettet med helse, miljø og sikkerhet. Det skal være et godt samarbeid
mellom arbeidsgiver, medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud.
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4.2 Lederutvikling
Godt lederskap er viktig for å realisere Nordre Follo kommunes ambisjoner. Det handler om å nå mål
ved hjelp av andres arbeidsinnsats. Begrepet kan referere både til menneskene som har dette ansvaret,
og til det å utøve ledelse. Kultur og strategi skal forsterke hverandre. Det skal styres etter verdier, mål og
rammer, og beslutninger skal gjennomføres i tråd med politiske vedtak. En viktig lederoppgave er å se
helhet og sammenhenger i organisasjonen, og sikre at kompetansen og ressursene i organisasjonen
utnyttes på en hensiktsmessig måte.

4.3 Medarbeiderutvikling
I Nordre Follo kommune tar medarbeidere sammen ansvar for resultatene de skaper, for arbeidsmiljøet
og for arbeidsplassen som helhet. Medarbeiderne skal vise, bygge og få tillit, bli myndiggjorte og ta
ansvar. Det skal legges vekt på læring, utvikling og motivasjon ut fra medarbeidernes individuelle
forutsetninger. I Nordre Follo kommune lytter vi til hverandre, og gir rom for ulikheter og mangfold. Det
skal være et godt klima for mestring, godt samspill og arbeidsglede. Kompetanse er kommunens
viktigste verdi.

4.4 Lokalisering og arealutnyttelse
Samling av fagmiljøer i Nordre Follo og endret lokalisering av ikke stedbundne tjenester gjennomføres
etter de overordnede prinsippene om effektiv samhandling, arealeffektivisering og tilgjengelighet for
innbyggere og brukere. Det skal fokuseres på fleksible løsninger for å kunne justere på bruk av arealer
ved endrede behov for tjenesten, endret samhandling med brukere og innbyggere og fremtidig digitale
løsninger.
Mange fagmiljøer har nå funnet sin lokalisering i Nordre Follo, men det er fortsatt store miljøer som
gjenstår. Oppegård rådhus skal rehabiliteres for Læring og migrasjon med voksenopplæring, integrering
og bosetting. Store miljøer innen Oppvekst og læring har hatt midlertidige lokaliseringer i påvente av
vedtak for fremtidig bruk av Oppegård rådhus og fremtidig lokasjon av helsestasjoner. Det gjenstår
fortsatt avklaringer knyttet til fremtidig lokasjon for NAV. Det er pågående arbeider på Ski sykehus med
tilhørende fagmiljøer, og avklaringer på en eventuell utvidelse av gjenvinningsstasjon på Sofiemyr vil ha
betydning for Vei og Park.
I 2020 har det vært utstrakt bruk av hjemmekontor som følge av koronapandemien. Det har vært flere
positive erfaringer med bruk av hjemmekontor. Mer fleksibilitet i bruk av arbeidsplasser kombinert med
hjemmekontor kan være en nødvendig retning for å redusere antall kvadratmeter areal som benyttes til
kommunal tjenesteproduksjon. De ansattes trivsel og behov for samhandling med kollegaer eller andre
fagmiljøer enn sitt eget, må ivaretas i denne prosessen.
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4.5 Selskapsorganisering
I intensjonsavtalen for sammenslåingen står det at Nordre Follo kommune som hovedregel skal yte
kommunale tjenester i egen regi. Det kan imidlertid være tilfeller hvor interkommunalt samarbeid eller
selskapsorganisering er mer hensiktsmessig. I de tilfeller skal Nordre Follo kommune være en ansvarlig
eier og partner. Kommunen har både et eierforhold og et kundeforhold ovenfor samarbeidene og
selskapene, og begge roller må håndteres på en god måte.
Eierskapsmelding 2020-2023 ble vedtatt i KST-sak 62/20. Eierpolitikken vedtas av kommunestyret og
behandles minimum én gang hvert fjerde år. Den beskriver de overordnede prinsippene for kommunens
forvaltning av eierposisjonene i selskapene.
Kommunen er deltaker i følgende samarbeid og selskaper: Follo Barne- og ungdomsskole
(vertskommunesamarbeid), Follo Barnevernvakt, Follo Brannvesen IKS, Follo Landbrukskontor
(vertskommunesamarbeid), Follo Ren IKS, Krise- og incestsenteret i Follo IKS, Nordre Follo Renseanlegg
IKS og Øst 110-sentral IKS.
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5. Styringssystem
God kommunal styring kjennetegnes ved at politiske vedtak blir gjennomført, at tjenestene er av god
kvalitet og ressursene brukes effektivt og riktig. Gjennom felles forståelse for oppdrag, roller og mål,
sikrer god ledelse og styring at kommunen løser sine kjerneoppgaver og når sine mål effektivt og
innenfor lov- og avtaleverk.

5.1 Målstyring
Det er vedtatt at FNs bærekraftsmål skal utgjøre det overordnede rammeverket for utviklingen av
Nordre Follo. Kommunens mål, som bygger på FNs bærekraftsmål, defineres i gjeldende kommuneplan,
som er kommunens øverste styringsdokument.
Mål- og resultatstyring skal være et sentralt verktøy i styringen av Nordre Follo. God informasjon om
egne resultater er en forutsetning for at vi skal kunne tilpasse oss endringene i samfunnet, og prestere
godt på de målene vi har vedtatt. Virksomhetene skal innenfor dette systemet ha stort handlingsrom til
selv å igangsette nødvendige aktiviteter som leder frem til de resultater som gjør at roller, mål og vedtak
blir oppfylt.
Selv om virkemidlene vil variere avhengig av virksomhetenes egenart, vesentlighet og risiko, vil kjernen i
styringssystemet være oppfølging av resultater.
Mål- og resultatkjeden fastslår sammenhengen mellom kommuneplanen som overordnet
styringsdokument og kommunens operasjonalisering av denne:
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I perioden 2021-2024, skal det jobbes videre med å operasjonalisere styringsdokumentene og forankre
dem i tjenesteleveransene. Dette skal vi gjøre gjennom våre strategiske planer, som del av det ordinære
måle- og styringssystemet og i budsjettarbeidet. Da vil handling og praksis, det vi skaper, kobles til
målene på en tydeligere måte, helt opp til FNs bærekraftsmål. Samtidig skal vi knytte det hele opp mot
ressursinnsatsen, slik at målstrukturen også gjenspeiles i budsjettarbeidet.
Gjennom bruk av tydelige mål- og resultatindikatorer, det vil si målinger som viser i hvor stor grad vi har
lykkes, skal vi få en tydeligere prioriteringsdiskusjon om hva som er viktig, og et bedre grunnlag for en
dialog om hva som skaper resultatene. Så langt det er mulig skal kommunen benytte seg av indikatorer
som er utviklet nasjonalt, men det skal også være rom for å beskrive lokale indikatorer som vil være
relevante for vår kommune.
Faste styringsaktiviteter skal sikre kontinuiteten og kvaliteten i dette. Åpenhet, tydelighet og
medvirkning i styringsaktivitetene vil gi den tilliten som er en forutsetning for å få de beste resultatene.
Ledelse er avgjørende for å lykkes med bærekraftsarbeidet så vel i kommunen som helhet som i den
enkelte virksomhet.
En god digital løsning som tydeliggjør sammenhengene i det vi gjør, vil bidra til å gjøre arbeidet vårt mer
transparent for både innbyggere, folkevalgte og ansatte. Dette er et arbeid som skal prioriteres i
kommende periode.

5.2 Internkontroll
Internkontroll kan defineres som de tiltak rådmannen iverksetter og gjennomfører for å påse at
styringssystemene fungerer på en forsvarlig måte. Internkontrollen i Nordre Follo er risikobasert og
målrettet. Det vil si at kontrollnivået er høyest der risikoen er størst. Rådmannen er ansvarlig for den
administrative internkontrollen. Internkontroll er et lederansvar, og en nødvendig forutsetning for god
styring og måloppnåelse på alle nivå i organisasjonen. Det meste av internkontrollen skal utføres på
tjenestenivå av medarbeidere i deres daglige virke. Dette innebærer systematisk arbeid, god
organisering og dokumentasjon, arbeidsmetoder i tråd med faglige standarder og samhandling som kan
forebygge lovbrudd og uønskede hendelser.
Nordre Follo kommune skal være en lærende organisasjon som legger til rette for læring, og utvikler seg
kontinuerlig. Håndtering av uønskede hendelser handler om å lære av feil, og er en viktig del av en
levende internkontroll. Systematisk registrering og håndtering av slike hendelser skal i enda større grad
brukes til læring, forbedring og utvikling. For å oppnå Nordre Follos visjon om å være Nær og
nyskapende, legges det vekt på et miljø og kultur for læring, utvikling og innovasjon.
Det vurderes fortløpende om kontrollaktiviteter kan automatiseres. Kontroll påvirker resultatene både
positivt og negativt. Rådmannen er derfor bevisst hvilke kontrollfunksjoner som prioriteres, og hvor de
plasseres. Informasjon om resultater fra oppfølgingen og status på internkontrollen er et sentralt
grunnlag for både administrativ og politisk rapportering. Oppfølging av tiltak på områder som er
vesentlige for måloppnåelsen knyttet til oppstart av ny kommune prioriteres.
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5.3 Nærvær
Økt nærvær er et prioritert område i Nordre Follo kommune. Høyt sykefravær er en av de største
utfordringene norske kommuner har som arbeidsgivere. NAV Arbeidslivssenter Øst Viken og NAV
Nordre Follo etablerte i januar 2020 et innsatsteam for Nordre Follo kommune for å videreutvikle
modellen med virksomhetsorganisering av sykefraværet.
Kommunen skal redusere sykefraværet til egne ansatte og hindre frafall i arbeidslivet gjennom
forebygging og individuell oppfølging. Det arbeides målrettet for å skape et godt arbeidsmiljø preget av
arbeidsglede og inkludering. Kommunen skal arbeide kunnskapsbasert for å kartlegge risikofaktorer i
arbeidsmiljøet som kan skape sykefravær, og etablere tillit mellom arbeidsgiver, medarbeidere,
tillitsvalgte, verneombud og NAV. Å legge til rette for mestring, mening og motivasjon, tilpasse tiltak og
tørre å tenke nytt på arbeidsmetoder og samarbeid, er viktige grep. Medarbeidere skal samtidig oppleve
god oppfølging når de blir syke. Kommunen skal analysere nærværsfaktorer, sykefraværstall og
trender slik at tiltak kan settes inn raskt ved behov.

5.4 Samfunnssikkerhet og personvern
Samfunnssikkerhet
I Nordre Follo er det få naturgitte utfordringer, god infrastruktur og kommunikasjon, korte avstander, og
vi har rask tilgang til betydelige redningsressurser lokalt og regionalt. Men vår sentrale beliggenhet gir
også økt press på våre strukturer og systemer. Digitalisering av samfunnet gir effektivisering og nye
muligheter, men også nye risikoer og økt sårbarhet. Aktiv identifisering og forebygging av risiko i
samfunnsplanleggingen, vil bidra til at utvikling og vekst ikke går på bekostning av kommunens
robusthet og innbyggernes sikkerhet.
Å sette søkelyset på risiko i kommunens virksomhetsstyring vil bidra til forsvarlig prioritering og bedre
det samlede risikobildet. Gjennom kontinuerlig å bygge beredskap og evne til krisehåndtering, skal
Nordre Follo kommune levere forsvarlige tjenester til innbyggeren uansett situasjon. En robust
organisering i det daglige er det beste utgangspunktet også i kritiske situasjoner. Ansvar og roller skal
være tydelige, uansett situasjon, og kommunen skal planlegge og bygge systemer som sikrer
motstandsdyktighet og utholdenhet i samfunnskritiske funksjoner. Kommunen skal være en pådriver og
tilrettelegger for frivillig beredskapsarbeid, samarbeide aktivt med aktuelle beredskapsaktører og ha
sikkerhet- og beredskapsfokus som en naturlig del av all virksomhet.

Personvern
Ved å ta i bruk digitale løsninger, vil Nordre Follo kommune bidra til å fornye, forbedre og forenkle
tilgangen for innbyggerne til sine tjenester, og rasjonalisere medarbeidernes oppgaver. Digitale
løsninger kan bidra til økt verdiskapning og en lettere hverdag for brukerne. I den kommende perioden
blir det lagt vekt på opplæring og kultur, utarbeidelse av risikovurderinger, økt fokus på personvern i alle
virksomheter, tilpasning til General Data Protection Regulation-kravene (GDPR) og bedre utnyttelse av
ressursene ved å ta i bruk de beste datatekniske løsningene.
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6. Demokratisk arena
6.1 Politisk organisering
Den politiske organiseringen består av følgende organer:

Å bli kjent og bruke tid sammen, dele erfaringer og bygge kunnskap kan bidra til å bygge en god politisk
kultur i kommunen. I tillegg til ordinære møter i de politiske organene, har formannskapet og
kommunestyret i 2020 gjennomført en rekke temamøter og budsjettseminarer der dette har vært
formålet. Møtene er åpne, og dokumenter og presentasjoner fra møtene er tilgjengelige på
kommunens nettside. Det er planlagt nye temamøter/budsjettseminarer for formannskap og
kommunestyre i 2021. Tema på møtene vil være innenfor områder der det er høy kompleksitet og/eller
viktig med gode prosesser og forankring.
I tillegg følger kommunen Kommunenes Sentralforbund (KS) sitt folkevalgtprogram. Målet med
programmet er å styrke folkevalgtes motivasjon, bidra til god rolleforståelse og trygghet i oppgavene
som står foran som lokalpolitikere.
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Nordre Follo kommune har formannskapsmodell med hovedutvalg. Kommunestyret vedtok politisk
reglement i møte 20.11.2019. Reglementet inneholder regler for blant annet møteinnkalling og
-gjennomføring. Basert på erfaringer tas det sikte på å revidere reglementet våren 2021.

6.2 Lokaldemokrati
Nordre Follo skal være en god kommune å bo i. Innbyggerne lever i sine lokalsamfunn med lokale skoler,
barnehager, idrettsarenaer, friluftsområder og fritidsaktiviteter. For å bygge gode lokalsamfunn, er det
nødvendig med god kommunikasjon mellom kommunens folkevalgte, administrasjon og innbyggerne.
Nordre Follo kommune er en demokratisk og inkluderende kommune. Innbyggermedvirkning har til
hensikt å gi de folkevalgte innspill på politiske saker og prosesser. Det er likevel de folkevalgte som har
det politiske ansvaret, og som må gjøre avveiningene mellom flere ulike hensyn.
Innbyggermedvirkning har til hensikt å gi de folkevalgte innspill på politiske saker og prosesser.
Medvirkning kan øke tilliten til de folkevalgte og vedtakene de fatter. Dette fordi de folkevalgte får økt
kunnskap om ønsker og behov hos innbyggerne, samtidig som innbyggerne lærer mer om de
folkevalgtes beslutningsprosesser, avveininger og prioriteringer. Innbyggerundersøkelser,
brukerundersøkelser, folkemøter, gjestebud og digitale medier er eksempler på medvirkningsordninger
som kan tas i bruk. Det utvikles gode, digitale tjenester som er tilgjengelige for innbyggerne hele døgnet.
Der kan innbyggerne finne den informasjonen de trenger og gi innspill i saker som gjelder sitt
lokalsamfunn.
Særlig viktig er det å høre stemmen til dem som sjelden eller aldri gir uttrykk for sin mening. Hvilke
medvirkningsordninger som fungerer godt, avhenger av situasjonen. Vi må derfor opparbeide oss
kunnskap om hvilke ordninger som egner seg best til hvilke prosesser, og være bevisste hvilke ordninger
vi velger når. Noen ganger er ikke de digitale plattformene gode nok. For å sikre et godt demokrati,
utvikles det også fysiske treffpunkter i kommunen for medvirkning og debatt. Kommunens møtesteder
vil være gode arenaer og det vil benyttes ulike typer medvirkningsordninger som gjestebud, folkemøter,
debatter og innspillsmøter. For best mulig demokrati, kan det bli aktuelt med en blanding av fysisk og
digital medvirkning i ulike saker.
Et tett og nært samspill mellom folkevalgte, innbyggere og administrasjon er nødvendig for å skape gode
tjenester.

6.3 Samskaping
Ordet kommune kommer fra det latinske communis, som betyr felles. Samskaping, medvirkning,
innbyggerinvolvering, innbyggerdialog og nærdemokrati er alle ord som beskriver det nye perspektivet
til kommunene for hvordan vi kan jobbe sammen for å løse framtidens utfordringer. Vi kaller det gjerne
kommune 3.0. Samskaping er lett å si, men vanskelig å gjøre i praksis. Det utfordrer kommunens
forståelse av hvordan ressursene skal brukes og hvordan man må åpne opp organisasjonen og gjøre
brukerne og innbyggerne til en vesentlig del av den. Det nye perspektivet legger til grunn at det er
brukere og innbyggere selv som er mest kompetente til å mene noe om sine egne liv, behov, mål og
ønsker. Dette utfordrer brukerne og innbyggernes forståelse av sin rolle. Samskapingen skjer når
kommunen utvikler løsninger sammen med innbyggerne, istedenfor for dem.
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Nordre Follo kommune ønsker tett dialog med innbyggerne. Innbyggerne og kommunens næringsliv
sitter på mye kunnskap og kompetanse, og i fremtidens kommune er vi avhengig av å ta i bruk denne
ressursen for å lykkes med de målene vi har. Som et ledd i dette arbeidet, har Nordre Follo kommune
inngått et samarbeid med Stad kommune, Telemarkforskning og innovasjonsselskapet Tinkr.
Samarbeidet er finansiert av Norges forskningsråd. Det skal i perioden 2021-2023 gjennomføres tre
innovasjonsprosjekter innen satsningsområdene Aktiv hele livet, Trygg oppvekst og Byvekst med grønne
kvaliteter. Vi skal utvikle de kommunale tjenestene i samarbeid med innbyggere og næringsliv gjennom
å teste ulike metoder for involvering og medvirkning i prosessene. Målet er at vi skal komme opp til
toppen av samskapingstrappen.

Samskaping vil bli nærmere omtalt i temaplan for Frivillighet som skal ferdigstilles i løpet av 2021.
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7. Tjenesteutvikling og innovasjon
Systematisk arbeid med tjenesteutvikling og innovasjon
Nordre Follo kommune er en ny organisasjon. Det gir oss et ekstra handlingsrom for å tenke nytt
rundt hvordan vi organiserer oss. En stram kommuneøkonomi vil kreve at vi har et nøkternt fokus og
foretar kloke prioriteringer. I tillegg står vi overfor en rekke komplekse samfunnsutfordringer som
kommunen ikke kan løse alene. Vi ønsker å jobbe sammen med innbyggere, næringsliv, frivillig sektor,
akademia med flere, for å lære av hverandre og finne løsninger sammen. Vi skal ha åpenhet om en
helhetlig oversikt over de største prosjektene kommunen er involvert i. Vi skal jobbe strukturert med
prosjekter og det skal være enkelt for folkevalgte, medarbeidere, innbyggere, næringsliv med flere å gi
innspill om ideer, krav og løsningsforslag og bidra, helt fra prosjektene er på idéstadiet.

Tilegne oss ny kunnskap, ferdigheter og holdninger
Som organisasjon må vi ha riktig og tilstrekkelig kompetanse på både tjenesteutvikling og innovasjon,
Med kompetanse mener vi summen av både kunnskap, ferdigheter og holdninger. Kontinuerlig
kompetansebygging skal være rettet mot både fornying av fagkompetanse og sette oss i stand til jobbing
i nye samarbeidskonstellasjoner, effektivisering av arbeidsprosesser og økt bruk av teknologi. For å
komme i en posisjon der vi kan oppnå god samskaping mellom flere likeverdige parter, må vi fornye og
forbedre hvordan vi tenker om tjenestene våre og våre roller. Vi skal trene på nye måter å jobbe på, på
tvers av fagområder og sammen med eksterne. Vi skal jobbe strukturert og langsiktig med etter- og
videreutdanning. Vi skal utvikle ledere til å ivareta helhetsperspektivet og til å være pådrivere for
tjenesteutvikling og innovasjon både i egne virksomhetsområder og på tvers av tjenesteområder i og
utenfor kommunen.

Gjennom tjenesteutvikling setter vi innbyggernes behov i sentrum
All tjenesteutvikling skal ta utgangspunkt i faktiske behov. Tjenesteforbedring kan bestå i en
kombinasjon av hva vi gjør, hvem som gjør det og hvordan vi gjør det. For å sikre at vi forstår
innbyggernes perspektiv, skal vi jobbe strukturert med å invitere brukerne med oss inn i
forbedringsprosessene. Til dette vil vi benytte en kombinasjon av digitale løsninger og arenaer egnet for
meningsutveksling og samhandling. Vi skal utvikle i det små og bli gode på brukertesting underveis.
Lansering av nye løsninger skal bidra til å forenkle og forbedre innbyggerens samhandling med
kommunen.
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Gevinstrealisering
Målet med tjenesteutvikling er å ta ut gevinster i form av økt kvalitet på tjenestene og/eller mer
effektive arbeidsprosesser. Å jobbe med tjenesteutvikling betyr at vi er opptatt av å forstå hva
innbyggerne har behov for. Gjennom et godt samspill med innbyggerne, kan vi sikre at kommunens
tjenester dekker behovene på en best mulig måte for alle parter. Det vil alltid være en drivkraft for å lete
etter forbedringer som gjør at vi holder kostnadene nede. Slike forbedringer kan både være økt grad av
effektivitet, digitalisering, at vi unngår kostnader fordi innbyggeren gjør enkelte deler av tjenesten selv,
eller fordi vi kan ta bort innhold i tjenesten som innbyggeren ikke har behov for. Vi skal sikre at
ambisjoner om gevinstuttak er realistiske og forankret, og at mål for gevinstuttak er inkorporert i
kommunens framtidige budsjett og handlingsplaner. Nordre Follo kommune vil basere seg på KS sitt
rammeverk for gevinstrealisering, som skal innarbeides i alle prosjekter.

Økt digitalisering er et virkemiddel
Samfunnet digitaliseres, og derfor blir digitalisering et av de viktigste arbeidsverktøyene i prosessen med
å effektivisere tjenestene. Digitalisering er i seg selv et allsidig begrep. Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD) definerer det som overgangen fra analoge, mekaniske og
papirbaserte løsninger, prosesser og systemer, til elektroniske og digitale løsninger. Digitale løsninger
bidrar til mer verdiskaping og en enklere hverdag for folk flest. Digital transformasjon handler i
utgangspunktet ikke om selve digitaliseringen, men om forvandlingen og evnen til endring. Den
teknologiske utviklingen tas inn i tjenestene og den digitale transformasjonen må eies av hele
organisasjonen. Organisasjonen og prosesser designes for å utnytte dagens og morgendagens teknologi.
Den teknologiske utviklingen er en av drivkreftene bak organiseringen vår og hvordan tjenestene våre er
bygget opp. Vi har et økende behov for å utnytte digitale data i både planlegging og oppfølging av
tjenester. Parallelt med teknologi- og samfunnsendringer, vil vi endre våre digitale løsninger slik at de
blir helhetlige og sammenhengende. Vi skal bruke ny teknologi til å forbedre kommunale tjenester og vi
jobber for å standardisere og digitalisere alle arbeidsprosesser som det er hensiktsmessig å digitalisere.
Nordre Follo har vedtatt en digitaliseringsstrategi. De fem viktigste områdene i strategien er:
 Vi digitaliserer kommunale tjenester med utgangspunkt i innbyggerens behov
 Vi bruker ny teknologi for å bedre kommunale tjenester
 Vi samarbeider med innbyggere og eksterne aktører, og vi deler resultater og erfaringer fra eget
digitaliseringsarbeid med andre
 Kommunale tjenester ivaretar personvern og informasjonssikkerhet
 Vi har ledere som har forståelse for, og kompetanse på digitalisering
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8. Risiko- og sårbarhetsanalyse
For å sikre felles og god kunnskap med hensyn til forsvarlighet og realisme for gjennomføring og
måloppnåelse for strategi- og handlingsplanen, er det foretatt en forenklet risiko- og sårbarhetsanalyse.
Analysen har som formål å gjøre en overordnet vurdering av de risikoene som per i dag vurderes som de
mest alvorlige og sannsynlige som kan oppstå, og å gi en kort beskrivelse av eventuelle tiltak kommunen
gjennomfører for å redusere sannsynlighetene for at risikoene inntreffer. Det er ikke benyttet et
fullstendig metodisk rammeverk og analysen har ikke som ambisjon å systematisk vurdere alle risikoer.
Analysen inkluderer både en risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til de fire hovedmålene for
kommunereformen, og til de enkelte tjenesteområdene.
Statuslysene indikerer om risikoen ved etableringen av Nordre Follo kommune anses som liten, middels
eller stor. Følgende statuslys brukes:
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Tema
Planstrategi

Folkehelse

Vurdering

Risiko

Samfunnsutvikling
Nordre Follo har en ambisiøs planstrategi som krever mye ressurser, god samhandling
og høy kompetanse å gjennomføre. Et risikoreduserende tiltak som er satt i verk er en
forskjøvet framdrift for flere av planene i forhold til vedtatt planstrategi. Det kan også
bli aktuelt å prioritere strengere mellom planoppgavene.
Folkehelsen i Nordre Follo er generelt god, men fordeler seg ulikt mellom grupper i
befolkningen.
Siden koronapandemien rammer skjevt er det økt risiko for at sosiale helseforskjeller
øker.
SLT melder at ungdomskriminalitet har økt under koronapandemien, og fordi flere er
mer hjemme nå enn før smittevernstiltakene ble innført, er det en risiko for at vold vil
øke blant utsatte grupper. Det er også en risiko for at økt sosial isolasjon og ensomhet
blant de eldste og syke kan føre til flere med depresjon og forverret livskvalitet.
Samtidig er det en økt risiko for helseutfordringer for de som ikke har kommet tilbake i
arbeid etter smittevernstiltakene. Koronapandemien førte til særlig stor arbeidsledighet
blant unge og de med lav utdanning.
Tverrfaglig og sammenhengende innsats overfor sårbare grupper, samt intensive tiltak
til barn som er utsatt for omsorgssvikt og ungdom som er i ferd med å falle utenfor, er
viktig. Dette vil kunne redusere risikoen for utenforskap og psykisk lidelse over tid.

Befolkningsutvikling

Bolig- og
byutvikling

Konsekvensene av koronapandemien, spesielt med tanke på utenforskap og ensomhet,
må følges tett opp. God dialog med brukere og pårørende, tilgang til digitale verktøy og
mulighet for trygg sosial kontakt i våre helse- og omsorgsituasjoner, kan redusere
risikoen for isolasjon og ensomhet.
Realistiske befolkningsprognoser er kanskje den viktigste suksessfaktoren for å drive god
og strategisk planlegging og utvikling av kommunen. Erfaringsmessig er det et vesentlig
avvik mellom forventet og faktisk vekst. Strategi- og handlingsplan lages med
utgangspunkt i befolkningsprognosene, og dersom befolkningsprognosen er for høy,
planlegges det for et tjenestetilbud som ikke er nødvendig og inntektssiden
overvurderes. Tilsvarende er det en risiko for overinvesteringer i bygg og annen
infrastruktur.
For å redusere risikoen for store avvik oppdateres befolkningsprognosene regelmessig.
Det vil være behov for å utarbeide reviderte prognoser som bygger på en tydelig
prioritering av områder etter kommunens arealstrategi.
Nordre Follo ønsker å legge til rette for attraktive by og tettsteder som gjør det enkelt
for innbyggerne å velge klima- og miljøvennlige løsninger. Et viktig virkemiddel er
lokalisering av boliger og tjenestetilbud i nærhet til kollektivknutepunktene. Strategisk
byutvikling og prioritering av utbyggingsrekkefølge gir mulighet for å ta et tydelig grep
om bolig- og byutvikling.
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Tema

Vurdering

Risiko
Demokratisk arena

Samskaping
Organisasjonsutvikling

Det arbeides målrettet med å styrke prosessene for både samskaping og
demokratiutvikling. Et fortsatt sterkt fokus på å utvikle nye arbeidsmetoder vil være
viktig for å redusere risikoen for ikke å lykkes i å få ut gevinstene knyttet til kvalitet i
tjenestene og som ligger i å løse oppgaver gjennom samskaping.
Kultur- og organisasjonsutvikling i Nordre Follo kommune er forsinket.
Koronapandemien er en hovedårsak til dette. Det har ikke vært mulig å møtes fysisk på
det nivået en ny kulturbygging krever. Dette arbeidet har vi kontinuerlig fokus på
framover, der vi leter etter måter å drive kulturbygging og organisasjonsutvikling innen
dagens, nasjonale rammer.
Tjenesteproduksjon

Lokalisering og Det jobbes for å følge opp prinsippene i regional transportplan og kommuneplanen om
arealeffektivitet lokalisering av store fagmiljøer med publikumsrettede tjenester ved
kollektivknutepunkter. Nordre Follo har mer byggareal per innbygger enn
gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner. Det medfører at en forholdsmessig
høyere andel av budsjettet bindes opp i forvaltnings-, drifts-, vedlikeholds- og
finansutgifter. Det jobbes med å effektivisere arealbruken. Samtidig er konvertering av
byggingsmasse et langsiktig arbeid. Kommunale formålsbygg er ikke lett omsettelige i
markedet. Arealeffektiviteten påvirkes også av politiske prioriteringer, knyttet til blant
annet lokaliseringspolitikk og vedtatte arealnormer.
Arbeidet med LDIP og behovsplaner vil gi en god oversikt over kommunens behov og vil
gi føringer for det videre arbeid.
Tjenesteutvikling Nordre Follo kommune er en ny organisasjon og det er lagt mye godt arbeid i planer og
og innovasjon
ambisjoner for utvikling av kommunen. Det er utarbeidet støtte for å kunne
gjennomføre strukturerte prosesser for tjenesteutvikling og innovasjon. Det vil likevel
være en risiko for at daglige driftsoppgaver opptar så mye fokus, at kommunen
kommer på etterskudd med tjenesteutvikling og innovasjon.
Økonomisk bærekraft
Inntekter

Det forventes lav vekst i frie inntekter til kommunene i årene som kommer. Basert på
nasjonalt mål om at alle kommuner skal kunne gi et likeverdig tjenestetilbud utjevnes
skatteinntektene mellom kommunene gjennom året. Nordre Follo er beregnet å få en
(skatt og
rammetilskudd) skatteinngang på 113 prosent av landet. Svikt i skatteinntektene lokalt kompenseres
ikke gjennom skatteutjevningen.
Helt frem til årsavslutning er det usikkerhet rundt inntektene. Kommunen budsjetterer
skatt etter anslagene fra Finansdepartementet. Praksis er at kommunene beholder
merskatteveksten de år departementet har for lavt anslag, men må selv finne
inndekning om nasjonalt anslag er satt for høyt. Det er følgelig viktig å være konservativ
med skatteanslaget. Rådmannen budsjetterer skatt og ramme ut fra det
prognosemodellen fra KS angir som mest realistisk.
Koronapandemien, med nedstengningen av landet våren 2020, førte til at
arbeidsledigheten økte betydelig på svært kort tid. Dette får en direkte konsekvens for
kommunens skatteinntekter. I tillegg er det mange andre inntekter som har blitt
betydelig redusert, eksempelvis brukerbetalinger i SFO/barnehage, parkeringsinntekter
og kulturhusarrangement. Det er vanskelig å gi en god prognose for effekten for 2021,
da dette er helt avhengig av hvordan pandemien utvikler seg.
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Tema

Vurdering

Risiko

Statsbudsjettet for 2021 legger til grunn at kommunen vil få en vekst i frie inntekter,
samtidig som økningen i arbeidsledigheten påvirker kommunens skatteinntekter. Når
koronapandemien avtar, er det et usikkerhetsmoment hvor lang tid det vil ta før
kommunens skatteinntekter er på et normalt nivå. Kommunen vil være avhengig av at
reduksjon i skatteinntektene blir kompensert fra staten helt frem til arbeidsledigheten
er kommet tilbake til det nivået før koronapandemien.
Driftsbudsjettet Negativt handlingsrom på om lag 210 mill. kroner fra økonomiplanene i Ski og
Oppegård for 2019-2022 er innarbeidet, og gjør det krevende å etablere en bærekraftig
økonomi for Nordre Follo.

Investeringsbudsjett

Handlingsrom
2023

Omstillingsbehovet i 2021 er på om lag om lag 190 mill. kroner og for resten av
økonomiplanperioden vil det være på om lag 197 mill. kroner. Omstillingsbehovet i
2021 forutsetter at omstillingsbehovet på 96 mill. kroner fra 2020 blir innfridd med
varig effekt. Koronapandemiens effekt på kommunens økonomi gjør utfordringene med
å klare den store økonomiske omstillingen enda mer krevende enn i en normal
situasjon. En omstilling på om lag 190 mill. kroner i 2021 forutsetter at effekten av de
ulike omstillingstiltakene igangsettes umiddelbart i 2021, samtidig som det må
forventes at det fortsatt vil være mye fokus på pandemien.
Det har i løpet av det siste året vært en omfattende kartlegging av kommunens
formålsbygg med tanke på dagens behov, fremtidig behov, byggenes tilstand og evt.
avvikling av arealer. Det ble gjennom Behovsplan 1.0 rapportert tilbake til
kommunestyret på type behov for mange av kommunens ulike bygg. Slike
behovsanalyser er helt nødvendige for å få innarbeidet realistiske investeringer i årene
som kommer. Arbeidet med dette startet høsten 2020 og vil pågå kontinuerlig for
deretter å bli innarbeidet i den planlagte LDIP. Dette er en plan som strekker seg 20 år
frem i tid og vil gi både politikerne og innbyggerne verdifull informasjon om når
behovene er beregnet å oppstå, og når kommunen har kapasitet til å innfri.
Kommuneplanen understreker viktigheten av å se lokalisering av skoler, barnehager og
annen sosial infrastruktur i nær sammenheng med by- og tettstedsutvikling for øvrig.
Som oppfølging av kommuneplanen, og forsterkninger i ny kommunelov fra 2020, er et
viktig premiss for den økonomiske politikken i Nordre Follo kommune at fokuset på
langsiktighet i vurderingen av investeringer skjerpes.
Det høye investeringsnivået i kommunen vil i stor grad få konsekvenser for
driftsbudsjettet i årene fremover. Dagens utgiftsnivå er ikke økonomisk bærekraftig
over tid. Det vises for øvrig til kap. 10.2 Investeringsbudsjettet. Ved fremleggelsen av
LDIP til sommeren 2021 er det sannsynlig at det vil komme vedtak på ytterligere store
investeringer som vil øke investeringsnivået betydelig.
En vellykket gjennomføring av Handlingsrom 2023 er nødvendig for å få en bærekraftig
økonomi og samtidig utvikle tjenestene. Gode omstillingsprosesser er krevende å
gjennomføre. Sterkt politisk og administrativt eierskap er nødvendig for å lykkes. De
største risikoene er knyttet til om man velger ut riktige omstillingsprosesser og prosjekter for kommunen som helhet, om omstillingen gjennomføres i henhold til
planlagt tidsplan, og om man oppnår forventet gevinst i prosjekter/prosesser.
Alle større omstillingsprosesser og -prosjekter er sett i sammenheng og vurdert av
ledergruppen i Nordre Follo, se mer informasjon i kap. 9.5 Handlingsrom 2023. For å
sikre framdrift og gevinstoppnåelse for disse prosjektene og prosessene vil det
gjennomføres månedlig rapportering administrativt om framdrift og gevinstrealisering.
Handlingsrom 2023 og Tjenesteutvikling og innovasjon vil bistå prosjektene dersom det
er behov for verktøy eller metoder for å sikre ønsket framdrift. Kommunestyret vil
orienteres som en del av tertialrapporteringen.
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Tema

Vurdering

Risiko

Strategisk
budsjettstyring

Strategisk budsjettstyring tar utgangspunkt i finansielle måltall når budsjettet skal
fastsettes. Kommunestyret vedtar finansielle måltall og gjør dermed langsiktige
prioriteringer som vil legge føringer på senere budsjettprosesser. Måltallene kan være
et hjelpemiddel i den langsiktige styringen av kommunens økonomi og for å
opprettholde økonomisk bærekraft over tid. Suksessfaktoren er at det styres etter
måltallene, både politisk og administrativt, gjennom året og over flere år. I LDIP vil det
bli etablert et langtidsbudsjett, blant annet basert på finansielle måltall. Slik den
økonomiske situasjonen er nå, er det klart at flere av måltallene ikke vil bli oppfylt før i
beste fall mot slutten av planperioden når det store omstillingsarbeidet har pågått over
lenger tid.
Transparens,
Etableringen av Nordre Follo har vist kompleksiteten det er å slå sammen to likeverdige
forutsigbarhet kommuner som har hatt ulike strukturer og vurderinger i hvordan budsjettene har vært
og fullstendig- bygget opp. I tillegg har den nye organisasjonen, som på noen områder har blitt ganske
het i budsjettet ulik fra hvordan de to tidligere kommunene var organisert, gjort det krevende å bygge
nye budsjettrammer. Gjennom 2020 har mye blitt avklart, men det gjenstår fortsatt et
arbeid med å etablere gode strukturer og forankre dette godt i organisasjonen.

Gevinstrealisering

Medarbeidere

Saksfremleggene til politisk nivå skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe
vedtak. Det er viktig med god utredning og synliggjøring av økonomiske konsekvenser i
alle saksframlegg, og at alle forslag/vedtak om bevilgninger synliggjør finansiering. Når
saker med økonomisk konsekvens behandles utenom de fastsatte stoppestedene i
budsjettløpet gjennom året, bidrar det til at ønsket om et transparent, forutsigbart og
fullstendig budsjett undergraves. Det er en viktig suksessfaktor for fremtidig økonomisk
bærekraft at man er lojal til de budsjettprosesser som er iverksatt. Om saksframlegg
med økonomisk konsekvens må tas utenom budsjettprosessen, er det svært viktig at de
er fullstendig utredet. Det bør derfor bare være unntaksvis at saker med økonomiske
konsekvenser behandles politisk utenom det ordinære budsjettløpet.
Ambisjoner om gevinstuttak skal være realistiske og forankret helt fra vedtak om å
starte opp prosjekter. Det er en risiko for at arbeidet med potensialet for gevinstuttak
ikke er godt nok avstemt og forankret hos de som blir ansvarlige for å hente ut
gevinstene. Videre er det en risiko for at overlevering av prosjekt til drift skjer før hele
implementeringen er i mål, slik at vi ikke får full nytte av mulighetene. Med andre ord
kan vi ha restgevinster som ikke er hentet ut.
Kommunens medarbeidere har helt siden vedtaket om kommunesammenslåingen hatt
et stort arbeidspress med å etablere den nye kommunen, samtidig som man parallelt
har hatt fullt fokus på å drifte to kommuner ut 2019. Koronapandemien som inntraff
kort tid etter etableringen av Nordre Follo, er meget krevende for medarbeiderne og
gjør at manges arbeidshverdag har blitt vesentlig endret fra en normal situasjon. Ved
etablering av den nye kommunen var det mye utviklingsarbeid og kulturbygging som
skulle pågå gjennom 2020. Bekjempelsen av pandemien har flyttet fokuset bort fra
dette viktige arbeidet. Det arbeides aktivt for til enhver tid å redusere belastningen på
de ansatte, samt vedvarende fokus på nærværsarbeid og å redusere sykefraværet.
Oppfølging av sykefravær er et område som prioriteres høyt, og det pågår høsten 2020
en omorganisering av stabene blant annet for å kunne jobbe enda mer målrettet med
sykefravær og nærværsarbeid.
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Tema

Vurdering

Risiko
Tjenesteområdene

Barnehage

Område barnehage er kostnadseffektiv på drift innenfor bemanning, ledelse og
driftsutgifter. Barnehagene prioriterer de lovpålagte oppgavene, og drifter etter
lovpålagt bemanning og pedagogisk ledernorm. Omstillingskravet innebærer
endring i stillingsansvar, barnehagekapasitet og reduksjon av stillinger som er
innenfor gjeldende lovkrav.
Det er en risiko for at omstillingen i 2021 vil medføre at færre barn på venteliste får
tilbud om plass gjennom året, og at det kan bli større utfordringer knyttet til å
rekruttere ansatte med rett kompetanse. Det er også en risiko for at området
spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging allerede i 2021 kan gå utover de sårbare
barna. For barnehagene forventes det at det tar noe tid å tilpasse seg lavere
driftsrammer. Det er også en risiko for at en reduksjon i vikarrammene vil kunne gi
økt belastning på de ansatte og økt sykefravær.For å redusere risikoene jobbes det
med å sikre at barnehagene leverer tjenester med høy kvalitet og godt omdømme
som kan fremme rekruttering. Det er iverksatt et arbeid for tilegnelse av
kompetanse og større grad av sømløse tjenester, og for et inkluderende og
stimulerende miljø der alle barn kan delta i lek, som vil gi bedre risikoen for at
utsatte og sårbare barn ikke blir ivaretatt.

Skole

Barnevern

Usikkerheten knyttet til utviklingen av koronapandemien utover planperioden
forsterker utfordringsbildet selv med de risikoreduserende tiltakene.
Område skole har en hensiktsmessig skolestruktur og drifter kostnadseffektivt.
Skolene må prioritere den lovpålagte undervisningen og sørge for at alle skoler og
trinn drifter etter lovpålagt lærernorm. Denne prioriteringen vil sammen med
ytterligere effektivisering av de forsterkede avdelingene og spesialtilbudene, øke
risikoen for at utsatte og sårbare barn ikke blir ivaretatt på en tilstrekkelig måte.
Pandemien forsterker utfordringene fordi terskelen for å være borte fra jobb er
lavere og behovet for vikarer øker. Dette vil hovedsakelig ramme ivaretagelsen av
elever som har behov ut over ordinær undervisning og oppfølging.
Skolene jobber for et inkluderende lærings- og skolemiljø og det er iverksatt et
arbeid for å tilegne kompetanse som gir effekt knyttet til enda bedre integrert
oppfølging av elever i ordinært opplæringstilbud. Dette vil kunne redusere risikoen
for at utsatte og sårbare barn ikke blir tilstrekkelig ivaretatt, men det er usikkert
hvor raskt vi kan få gevinst av dette arbeidet.
Barnevern har en rekke lovpålagte oppgaver som påvirker driften. Forbruket i
barnevern er på god vei ned på bakgrunn av tiltak slik som skjønnsvurderinger,
kontinuerlig økonomioppfølging og kontroll. Det forventes at barneverntjenesten vil
ligge på snittet av KOSTRA-gruppe 13 i løpet av 2021. Arbeidet er allerede
risikovurdert til å ikke gå ut over forsvarligheten til tjenesten.
Barneverntjenesten har i liten grad mulighet til å styre behovet for
barneverntjenester i kommunen, da frister og lovverk stiller store krav til tjenesten.
Det pågår et tverrfaglig tjenesteutviklingsarbeid i samarbeid mellom barnevern og
de forebyggende tjenestene for å sikre god samhandling og målrettet innsats slik at
det blir et mindre behov for barneverntjenester i fremtiden. Et faglig
kunnskapsgrunnlag for dette er lagt gjennom en tjenesteanalyse for barnevern og
oppvekst i Nordre Follo. Dersom det er forventet at barneverntjenesten skal gå
raskere og mer ned i utgifter enn den planen det nå jobbes med, og forebyggende
tiltak ikke forebygger i tilstrekkelig grad, vil dette kunne gå utover de mest sårbare
barna kommunen har ansvaret for.
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Tema
Kultur

Helse

Vurdering

Risiko

Kultur yter tilbud til innbyggerne i Nordre Follo kommune i form av kino, teater,
underholdning, bibliotek, undervisning innen sang, musikk og dans, fritidsklubber,
aktivitet og friluftsliv. Smittevernstiltakene knyttet til koronapandemien medfører
en reduksjon i tilbudet.
Det forventes at smittevernstiltakene også vil påvirke kulturtilbudet i 2021. Samtidig
vil en reduksjon i de økonomiske rammene medføre en reduksjon i tilskuddene til
kultursektoren i kommunen.
Området har fått et nasjonalt ansvar for å følge opp testing, sporing, karantene og
isolasjon for innbyggerne i Nordre Follo i forbindelse med den pågående
pandemien. Dette gir en risiko for den ordinære driften ved at kompetanse og
kapasitet må omprioriteres til disse nye oppgavene.

For å redusere risiko arbeider Nordre Follo aktivt med å rekruttere ekstra personell
til disse oppgavene utover egne ansatte. Arbeidet er organisert i et smittevernteam
for å gi best mulig oppfølging og koordinering av arbeidet. Ordinære tjenester som
legetjenester og legevakt er også direkte berørt av pandemien ved at nye oppgaver
er tilført og nye arbeidsformer er nødvendige av smittevernhensyn.
Pleie og omsorg Pleie og omsorg ivaretar de mest sårbare innbyggerne. Pandemien har tilført en
ekstra dimensjon i ivaretagelsen av pleie og omsorgsoppgavene som i tilfelle
utbrudd kan øke risikoen for alvorlige konsekvenser for denne sårbare gruppen.
Tilgang på personell er kritisk i forhold til karantenebestemmelsene og fravær som
følge av lette luftveissymptomer hos ansatte.

Sosial

Næring

Tjenestene er i betydelig omstilling, noe som gir risiko både for tjenesteleveransen
og drift i henhold til reduserte rammer, endring i arbeidsform og tid til å
kvalitetssikre og forankre omstillingstiltakene. Innbyggerperspektivet viser behov
for en forventningsavklaring og trygghet for at tjenestene ytes forsvarlig også i
forbindelse med omstillingen.
Langtidsvirkninger av pandemien vil prege flere av sosialtjenestene i 2021. Det
medfører en risiko for ikke å nå mål om omstilling, særlig innen kvalifisering og
sosialhjelp. Redusert mottak av flyktninger gir betydelig mindre statlige overføringer
enn budsjettert, om denne situasjonen fortsetter i 2021 vil det gi ytterligere
omfattende behov for omstilling. Dette vil ta tid, og gjelder både
voksenopplæringen, norsk og samfunnsfag for introduksjonsprogramdeltakere og
for flyktningetjenesten.
Nordre Follo kommune ønsker å legge til rette for et bærekraftig, innovativt og
konkurransedyktig næringsliv. Det er en risiko for at næringene som er hardt
rammet av smittevernstiltakene som er innført for å begrense spredningen av
koronaviruset, vil ha vesentlige konsekvenser for enkelte næringer i planperioden.
For å redusere risikoen knyttet til smittevernstiltakene har kommunen etablert en
tiltakspakke for Nordre Follos næringsliv og arbeidsmarked. Tiltakspakken inkluderer
stimuleringstiltak som har som mål å stimulere til nyetablering, omstilling,
innovasjon og bærekraftig utvikling i Nordre Follo i planperioden. Som en del av
næringslivspakken etablerer vi et grønt næringslivsfond for omstilling og
nyetablerering, og for innovasjon til bærekraftige og mer effektive løsninger.
Kommunen vil også arbeide for å tilrettelegge for både offentlige og private aktører
som kan bidra til å skape arbeidsplasser i kommunen gjennom å søke samarbeid
med aktuelle aktører i regionen. Arbeidet med en temaplan for næringsutvikling og
utvikling av en modell for samarbeid blir et viktig virkemiddel for å utforme en
næringspolitikk for Nordre Follo.
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Tema
Bolig

Vurdering

Risiko

Kommunale boliger skal bidra til at alle skal kunne bo trygt og godt, også de som
trenger hjelp og tilrettelegging for å skaffe bolig og beholde den. Strategisk og
langsiktig planlegging og utvikling skal sikre at Nordre Follo har kommunale boliger
som er tilpasset brukernes behov. Kommunen bistår vanskeligstilte til etablering og
opprettholdelse av egen bolig gjennom boligformidling, boligoppfølging og
husbankens virkemidler som startlån, tilskuddsordninger og bostøtte.
I Nordre Follo kommune bor i overkant av 80 prosent av innbyggere i egen eid bolig.
Boligprisene i kommunen er generelt sett høye, og det kan være problematisk for
enkelte grupper å etablere seg på boligmarkedet, selv med bruk av gunstige
finansieringsordninger som startlån og tilskudd til etablering. I tillegg er det en
tendens at den kommunale boligmassen i noen tilfeller, ikke klarer å ivareta alle
behov som stilles ved innvilgelse av kommunal bolig. Dette er blant annet knyttet til
alder på boligmassen. Eldre boliger tilfredsstiller ikke krav til tilgjengelighet og
utforming på samme måte som boliger av nyere dato.

Samferdsel

Det jobbes systematisk med å utnytte startlånordningen, blant annet gjennom eie
først og leie til eie. Kommunen kartlegger og avhender boliger som ikke er
hensiktsmessige for kommunen å eie. Midler fra salg kan brukes til å anskaffe mer
hensiktsmessige boliger. Det er også aktuelt å inngå samarbeid med private for å få
tilgang på flere kommunalt disponerte utleieboliger, for eksempel via
tilvisningsavtaler. Boligstrategi for Nordre Follo kommune skal vedtas i 2021. Denne
vil kunne legge et godt grunnlag for hvordan kommunen skal kunne møte
utfordringer innen tjenesteområdet.
Gjennom et godt, trygt og effektivt transportsystem skal kommunen bidra til at
innbyggerne opplever å ha god mobilitet i sine daglige gjøremål. Et godt
vedlikeholdt veinett er i så måte en sentral ytelse fra kommunens side. Mindre
driftsmidler til rådighet utgjør en vesentlig risiko for muligheten til å opprettholde et
godt vedlikehold av veinett, da man ikke i tilstrekkelig grad får utført viktige
driftsoppgaver som asfaltering, grøfting osv. Dette vil igjen føre til behov for høyere
årlige vedlikeholdskostnader på grunn av etterslep og en kostbar rehabilitering for
kommunen på et senere tidspunkt, for å ta igjen etterslepet. Eventuelt må det på et
senere tidspunkt bevilges investeringsmidler for å ta igjen etterslepet.
For å redusere risikoen er det viktig med godt fundert og prioritert bruk av de
driftsmidlene som er stilt til rådighet i planperioden. Rett prioritering av prosjekter
vil for øvrig gi en best mulig arbeidsbelastning for administrasjonen, som må belage
seg på å ikke bli tilført flere ressurser på grunn av kommunens økonomiske
situasjon. Andre forhold som er viktige å vurdere i prioriteringen av prosjekter og
tiltak, er miljøhensyn (f.eks. tette sandfang som er en kilde til forurensning av
vassdrag) og at veinettet ikke skal være til skade for tilstøtende eiendommer og
områder (overvann).
Det er i tillegg en uttalt målsetting for kommunen å medvirke til at flere velger
andre fremkomstmidler enn bil. Følgelig er det viktig å vedlikeholde eksisterende
gang- og sykkelveier godt, vurdere sammenføyning med grøntkorridorer der det er
aktuelt, samt investere i nye gang- og sykkelveier. Begrensede investeringsmidler til
sistnevnte utgjør en risiko for at kommunen ikke er i stand til å nå den nevnte
målsettingen.
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Tema
Vann og avløp

Vurdering

Risiko

Vannforsyning
Tjenesteområdet skal levere et drikkevann av god kvalitet i henhold til krav fra
myndighetene. Kvaliteten på drikkevannet er avhengig av kvaliteten på
råvannskilden vi henter vannet fra og transportnettet som leverer vannet. For å
opprettholde en bærekraftig infrastruktur på området er det viktig med tette
ledninger og en godt beskyttet vannkilde.
Regulering av nedslagsfelt for drikkevannskilden er viktig og oppfølging av krav som
stilles til aktiviteter i området utgjør risikoen på området. Riktig fart på fornyelse og
oppgradering av ledningsnettet er vesentlig for kvaliteten på forsyningsnettet. Økt
utbygging krever også mer av det eksisterende ledningsnettet til kommunen i
forhold til en kapasitetsøkning. Disse forholdene utgjør risikoene for
forsyningsnettet.
Vannforsyning anses som næringsmiddelproduksjon og er underlagt strenge
kvalitetskrav fra offentlige myndigheter (Mattilsynet). Det stilles krav til planer for å
opprettholde kvaliteten på vannforsyningen i kommunen. Gode planer minsker
risikoen for feil og gir en tryggere forsyningssituasjon.
Et tett ledningsnett fjerner risikoen for innsug fra ledningsgrøft. Et fokus på
lekkasjetetting/ punktutbedringer gir stor effekt på kvaliteten til ledningsnettet, og
krever mindre økonomiske midler. Denne form for vedlikehold vil prioriteres der det
ikke er tilstrekkelige midler til utskifting av større deler av forsyningsnettet.
Lekkasjetetting gir ikke et bærekraftig ledningsnett, og vil over lang tid føre til økt
antall lekkasjer.
Avløpsrensing
Tjenesteområdet skal levere avløp fra innbyggerne i kommunen til egnet
renseanlegg slik at belastningen på miljøet blir minst mulig. Kvaliteten på tjenesten
er avhengig av et tett ledningsnett og god rensing ved renseanleggene.

Kommunen får utslippstillatelse fra fylkesmannen for egne renseanlegg. Det stilles
strenge krav til kvaliteten på vannet som kommunen tillates å slippe ut i naturen.
Kommunen er medlem av PURA og MORSA som er faglige samarbeid mellom
kommuner innen samme vassdragsområder som følger opp tilstanden i elver og
vassdrag for å sikre god kvalitet.
Fellesfunksjoner Dette tjenesteområdet innbefatter stabsområdene som skal være pådrivere for å
etablere en bærekraftig økonomi, bidra til at kommunens ressurser blir brukt som
vedtatt og at politiske mål og vedtak blir realisert. Dette er spesielt viktige oppgaver i
en tid da det å skape kultur for tjenesteutvikling og innovasjon er et hovedoppdrag for
å oppfylle kommunens overordnede mål.
Det pågår et omfattende arbeid med innføring av mange nye IKT-løsninger for å støtte
arbeidsprosessene i kommunen. I overgangsfasen er det det en risiko for at
integrasjoner og flyt av informasjon mellom systemer ikke er optimal. Videre er det en
risiko for at vi ikke har nok kapasitet til å nyttiggjøre oss informasjonen som ligger i
sammenstilte dataunderlag.
Gjennom 2021 vil det være stort fokus på å ha en kontinuerlig oppfølging av det store
omstillingsarbeidet som vil pågå hele året. Å omstille for om lag 190 mill. kroner i løpet
av et år krever mye av hele organisasjonen både i forhold til struktur og gjennomføring.
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Tema

Vurdering

Risiko

Ansvaret for gevinstrealisering i tilknytning til nye digitale verktøy og arbeidsmetoder
ligger i tjenesteområdene, men Handlingsrom 2023 vil koordinere og følge opp dette.
Det er også vesentlig for å lykkes med det krevende omstillingsarbeidet at kommunen
får beholde dyktige og erfarne medarbeidere. Det er fokus på å utvikle organisasjonen
til å bli en moderne og attraktiv arbeidsplass.
Finans og felles- Dette tjenesteområdet skiller seg fra andre tjenesteområder ved at her er det først og
utgifter
fremst mer overordnede utgifter og inntekter som føres som skatt og rammetilskudd,
renter og avdrag og tilskudd til ulike interkommunale samarbeid. I forhold til risiko for å
oppnå forventede skatteinntekter, vises til omtale under punktet om inntekter.
Kommunens investeringer er finansiert ved lån, refusjoner og salg av eiendommer. Det
er en vesentlig risiko at det budsjetterte eiendomssalget, som er en viktig finansiering
av investeringene ikke blir gjennomført med det omfang og tidsforløp som forutsatt i
det vedtatte investeringsbudsjettet.
Salg av eiendom
Det er knyttet en vesentlig risiko til budsjettert inntekt for salg av eiendom i perioden,
og erfaring viser at det budsjetteres for optimistisk når det gjelder hvor raskt
salgsinntekter kan realiseres. Risikoen er sammensatt av flere forhold: Det er en risiko
for at vedtak fra de tidligere kommunene reverseres, at det fattes vedtak som krever
nye planinitiativ med tilhørende forsinkelser, og at vedtak utsettes i påvente av nye
prosesser på reguleringsarbeid. Det vil også være en risiko for at det ikke ønskes
utvikling av områder som er avsatt til bebyggelse i kommuneplanens arealdel.
Markedet spiller også inn ved salg av eiendom. Her kan endelig salgssum gå betydelig
både under og over takst. Det er alltid tilknyttet risiko når områder blir utviklet av
private utviklere. Det siste henger også sammen med når Nordre Follo kommune har
kapasitet til å ivareta teknisk og sosial infrastruktur i et område.
Det arbeides løpende med å søke etter potensielle salgsobjekter, bebygde og
ubebygde. Det er fokus på å legge til rette for gode bomiljøer og nærhet til
friluftsområder. Det gjøres grundige vurderinger av hva som anses ønskelig av
utbygging, samtidig som man bevarer grøntområder. Ved salg av kommunal eiendom
er det avgjørende å legge til rette for høyest mulig pris ved for eksempel å regulere
tomten, slik at det er forutsigbart for kjøper hva som kan realiseres på eiendommen. I
forbindelse med LDIP, vil forslag til salg av eiendom knyttes tettere opp til hvilke
områder i kommunen som skal prioriteres for utbygging. Det jobbes også med å øke
arealeffektivitet i bygg som i dag benyttes til kommunale tjenester for å identifisere
ytterligere salgsobjekter. Det arbeides med å ha tilstrekkelig bemanning knyttet til
grunneier/salg, slik at ikke mangel på ressurser i kommunen skal lede til forsinkelser i
salgsprosesser.
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9. Økonomisk bærekraft
9.1 Økonomianalyse
Agenda Kaupang gjennomførte i 2020 en økonomianalyse for Nordre Follo basert på KOSTRA-tall for
2019, der kommunen blir sammenlignet med gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 13. Denne analysen ble
lagt frem for kommunestyret i KST-sak 69/20 Økonomianalyse Agenda Kaupang.
Økonomianalysen 2019 viser at Nordre Follo har et relativt stort innsparingspotensiale innenfor
tjenesteområder som barnehage, barnevern, bolig, helse, pleie og omsorg, sosial og samferdsel.
Økonomianalysen viser at kommunen fortsatt har et potensiale for stor omstilling dersom det legges til
grunn at kommunen skal bli blant de aller mest kostnadseffektive i kommunegruppen. Også innenfor
tjenesteområder der kommunen er kostnadseffektiv, er det et potensiale for innsparing. Skole kan
trekkes frem som et slikt eksempel der Nordre Follo er helt i topp når det gjelder å drive
kostnadseffektivt, samtidig som kommunen leverer meget gode resultater. Likevel er det eksempelvis
flere skoler i kommunen med ledige elevplasser, noe som er kostnadskrevende. Gjennom 2020 har det
vært drevet et omstillingsarbeid innenfor områder med potensiale for innsparing, og det er grunn til å
tro at KOSTRA-tallene for 2020 allerede vil vise at kommunen driver mer kostnadseffektivt enn i 2019 på
flere områder.
I kommunens budsjettmodell fordeles budsjettene med utgangspunkt i hvor stort innsparingspotensial
det enkelte tjenesteområdet er vurdert å ha. Samtidig er det hensyntatt de politiske prioriteringene som
ligger på ulike tjenesteområder (vedtatt i Nordre Follo), også at ikke omstillingen skal bli for stort på det
enkelte tjenesteområdet. Tjenesteområdene med størst omstillingsbehov får behovet således delt opp
over flere år, for å ha mulighet til å omstille tjenestene.
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9.2 Forslag til statsbudsjett 2021
Regjeringen foreslår i år, som et særskilt tiltak i forbindelse med koronapandemien, et tillegg i frie
inntekter som kompensasjon for den reelle skattesvikten gjennom 2020 utover det som automatisk
kompenseres gjennom at kostnadsveksten også er lavere. Dette tillegget holdes utenfor den beregnede
veksten sammenliknet med anslått nivå fra revidert nasjonalbudsjett. Tillegget innebærer at
kommunesektoren i 2021 tilføres i overkant av 1,9 mrd. kroner ut over regjeringens forslag til vekst i frie
inntekter. Midlene gir en varig økning i sektorens inntekter, og bidrar dermed til styrking av det
kommunale tjenestetilbudet.
Holdes det særskilte tillegget utenom, legges det opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede
inntekter på 1,7 mrd. kroner, tilsvarende 0,3 prosent. Ved beregning av realvekst i kommunesektorens
inntekter er det lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst i kommunal tjenesteyting på 2,7 prosent. I
forslag til statsbudsjett legger regjeringen opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter i 2021
på 2,0 mrd. kroner. For kommunene utgjør veksten 1,6 mrd. kroner.
Regjeringens tilførsel av frie inntekter til kommunesektoren baserer seg på makroøkonomiske forhold.
Fordeling av frie midler til kommunene baserer seg på statistikk, og det er ingen nødvendig
sammenheng mellom tilførsel av midler til kommunen og om kommunen har behov for, eller ønske om
å bruke midlene på samme måte som regjeringen legger opp til. Rådmannens forslag til
budsjettprioriteringer legger vekt på å ivareta lokale behov og føringer fra kommunestyret.
Veksten i frie inntekter i 2021 må ses i sammenheng med kommunesektorens
anslåtte merutgifter som følge av befolkningsutviklingen. Beregninger utført av Det tekniske
beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) viser merutgifter for
kommunesektoren i 2021 på 1,4 mrd. kroner som følge av den demografiske utviklingen. Av dette er det
anslått at om lag 1,1 mrd. kroner må finansieres innenfor veksten i frie inntekter.
De anslåtte merutgiftene er et uttrykk for hva det vil koste å opprettholde tjenestetilbudet til blant
annet skole, barnehage og omsorgstjenesten med uendret standard og produktivitet i tjenestene. Frie
inntekter skal også dekke økte pensjonskostnader, rentekostnader og utgifter til kommunal lønns- og
prisvekst (deflator). Deflator består av en delindeks for lønnsvekst og en delindeks for kjøp av varer og
tjenester. I forslag til statsbudsjett er deflator anslått til 2,7 prosent. Lønnsvekst i 2021 er anslått til 2,2
prosent.
Kommunesektorens handlingsrom anslås å øke med om lag 700 mill. kroner i 2021. Da er det tatt
hensyn til merutgifter som følge av den demografiske utviklingen på 1,1 mrd. kroner, og satsinger
finansiert innenfor veksten i frie inntekter på 200 mill. kroner.
Regjeringens budsjettopplegg innebærer at kommunesektoren får økt handlingsrom, men det er fortsatt
nødvendig å prioritere og sikre god ressursbruk.
Skatteanslaget for 2020 gitt i forslag til statsbudsjett 2021 innebærer en nominell skattevekst på
1,05 prosent fra 2020 til 2021 for kommunene. Den kommunale skattøren foreslås økt med
1,05 prosentpoeng til 12,15 prosent. Endringen ivaretar regjeringens opplegg om at skatteinntekter skal
utgjøre 40 prosent av kommunesektorens inntekter.
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Særskilte satsinger og endringer som påvirker kommunenes rammer i 2021
Ressurskrevende tjenester
Innslagspunktet foreslås økt til 1 430 000 kroner. Dette er en økning ut over det som følger av anslått
lønnsvekst for 2020 på 46 000 kroner, og tilsvarer isolert sett en reduksjon av bevilgningen på 300 mill.
kroner. Økningen i innslagspunktet må ses i sammenheng med sterk utgiftsvekst i
toppfinansieringsordningen de senere år.
Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1.–2. trinn, helårseffekt av endring i 2020
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet å innføre en nasjonal ordning med
inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1. og 2. trinn fra skoleåret 2020/2021. Rammetilskuddet ble
økt med 58,2 mill. kroner. Endringen får helårseffekt i 2021, og rammetilskuddet blir derfor økt med
ytterligere 83,7 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole.
Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3.–4. trinn
Regjeringen foreslår å utvide ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO til også å omfatte
3.–4. trinn fra skoleåret 2021/2022. Som kompensasjon økes rammetilskuddet i 2021 med 25 mill.
kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Helårseffekten er på 60 mill. kroner.
Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn, helårseffekt av endring i 2020
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet å innføre gratis SFO for elever med
særskilte behov på 5.–7. trinn fra skoleåret 2020/2021. Kommunene ble kompensert ved en økning i
rammetilskuddet på 21 mill. kroner. Tiltaket får helårseffekt i 2021, og rammetilskuddet økes derfor
med ytterligere 30,2 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole.
Skjønnstilskudd til naturskade
Skjønnstilskuddet til kommunene ble økt med 100 mill. kroner i 2020 ved behandlingen av Prop. 127 S
(2019–2020). Midlene skal kompensere kommunene for utgifter til gjenoppretting av skade på kritisk
infrastruktur som følge av naturskade. Dette er en engangsbevilgning for 2020. Som følge av dette
reduseres rammetilskuddet med 102,7 mill. kroner i 2021.
Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten, helårseffekt av endring i 2020
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet å overføre skatteoppkrevingen fra
kommunene til Skatteetaten fra 01.06.2020, og rammetilskuddet ble redusert med 644,4 mill. kroner. I
lys av den pågående situasjonen med omfattende tiltak mot koronaviruset ble imidlertid overføringen
utsatt til 01.11.2020. Som følge av dette ble rammetilskuddet økt med 460,3 mill. kroner i revidert
nasjonalbudsjett for 2020. Overføringen får helårseffekt i 2021, og derfor reduseres rammetilskuddet
med 945,5 mill. kroner.
Tilskudd til fastleger, helårseffekt av endringer i 2020
Det ble fra 01.05.2020 innført et knekkpunkt i basistilskuddet for fastleger samt et grunntilskudd til
fastleger med få listeinnbyggere. Som kompensasjon for de to endringene ble rammetilskuddet i
revidert nasjonalbudsjett 2020 økt med 266,6 mill. kroner. Av dette er 66,6 mill. kroner korrigert ut av
rammetilskuddet sammen med andre ekstraordinære bevilgninger i 2020 knyttet til virusutbruddet.
Endringene får helårseffekt i 2021, og rammetilskuddet økes derfor med 194,6 mill. kroner utover
korrigert RNB-nivå. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse.
Regulering av barnehagemiljø m.m., helårseffekt av endring i 2020
Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble rammetilskuddet økt med 5 mill. kroner i
tilknytning til forslag om regulering av barnehagemiljø i Prop. 96 L (2019–2020). Som kompensasjon for
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helårseffekten økes rammetilskuddet med ytterligere 4,9 mill. kroner i 2021. Midlene fordeles etter
delkostnadsnøkkelen for barnehage.
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn
Stortinget har vedtatt ny trossamfunnslov, jf. Prop. 130 L (2018–2019) og Innst. 208 L (2019–2020). Den
nye loven vil gjelde fra 01.01.2021. Dette innebærer at staten overtar ansvaret for den kommunale
delen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Basert på anslag for utbetaling
av tilskudd i 2020 og kommunenes administrative kostnader legges det til grunn at dette vil medføre en
besparelse for kommunene på 467,8 mill. kroner i 2021, og rammetilskuddet reduseres tilsvarende.
Dette fordeles med et likt beløp per innbygger.
Utvidet aldersgrense for rett til ettervern i barnevernet
Ved behandlingen av Prop. 84 L (2019–2020) sluttet Stortinget seg til å utvide aldersgrensen for rett til
ettervern i barnevernet fra 23 til 25 år. Som kompensasjon for kommunenes merutgifter økes
rammetilskuddet med 24 mill. kroner i 2021. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for
barnevern.
Frivilligsentraler
Ved behandlingen av kommuneproposisjonen for 2021, jf. Innst. 383 S (2019–2020), ba Stortinget
regjeringen sørge for at finansieringen av frivilligsentraler overføres til et øremerket tilskudd fra 2021
(vedtak 724). Det overføres derfor 206,8 mill. kroner fra rammetilskuddet til kap. 315, post 60 på
Kulturdepartementets budsjett.
Pensjon i private barnehager, redusert tilskudd og skjermingsordning
Regjeringen foreslår å nedjustere pensjonstilskuddet til private barnehager fra 01.01.2021.
Nedjusteringen innebærer en reduksjon i pensjonspåslaget fra dagens 13 prosent til 11 prosent av
kommunens lønnskostnader. Årsaken er at private barnehager i gjennomsnitt har lavere
pensjonsutgifter enn de får tilskudd til. For å skjerme barnehager med svak økonomi foreslår regjeringen
å innføre en overgangsordning med gradvis reduksjon i pensjonstilskuddet for enkeltstående
barnehager. Reduksjonen i pensjonstilskuddet gir en besparelse for kommunene på 351,4 mill. kroner,
mens skjermingsordningen innebærer utgifter på 135,6 mill. kroner. Dette gir en nettoeffekt på 215,8
mill. kroner i 2021, og rammetilskuddet reduseres tilsvarende. Uttrekket fordeles etter
delkostnadsnøkkelen for barnehage.
Skjerming av utsatte grupper ved nytt egenandelstak
Egenandelstak 1 og 2 for frikort for helsetjenester slås sammen til ett nytt egenandelstak fra 01.01.2021.
For å sette kommunene i stand til å skjerme utsatte grupper som vil kunne få utfordringer med høyere
egenbetaling, økes rammetilskuddet med 50 mill. kroner i 2021. Midlene fordeles etter
delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp.
Habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne
Smitteverntiltakene i forbindelse med utbruddet av koronaviruset har gitt økt belastning for pårørende
av barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet med 100 mill.
kroner som en engangsbevilgning begrunnet med behovet for å gi et godt habiliterings- og
avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Midlene gis med en særskilt fordeling.
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9.3 Økonomisk bærekraft i Nordre Follo
Lav økonomisk bærekraft i Nordre Follo
Nasjonale føringer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), KS og Fylkesmannen i Oslo
og Vikens anbefalinger knyttet til hva som er bærekraftige nivåer brukes til å indikere hvilket nivå av
bærekraft Nordre Follo kommune befinner seg på. Tabellen under viser intervaller som indikerer lav,
middels eller god økonomisk bærekraft på de tre viktigste indikatorene kommunen bruker i
budsjettstyringen.

Lav bærekraft

Middels bærekraft

God bærekraft

Netto driftsresultat i % av
driftsinntekter

<1,75 %

1,75 % - 3,0 %

>3,0 %

Netto lånegjeld i % av
driftsinntekter

>100 %

100 % - 80 %

<80 %

<5 %

5 % - 10 %

>10 %

Disposisjonsfond i % av
driftsinntekter

Tabell: Nivå for lav, middels og god bærekraft basert på nasjonale føringer og anbefalinger.

I KST-sak 31/20 Finansielle måltall og handlingsregler, ble det vedtatt følgende:
 Netto driftsresultat skal være minimum 2 prosent
 Netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter (gjeldsgrad) skal ikke overstige 110 prosent i
gjennomsnitt i økonomiplanperioden (2020-2023), og reduseres til 80 prosent av
driftsinntektene innen 2030
 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter skal være minimum 8 prosent
Handlingsregelen for å nå målene om netto driftsresultat og disposisjonsfond, går på å holde
gjeldsgraden på 110 prosent i perioden, og gradvis redusere denne frem mot 2030 ved å redusere
investeringene, øke salg av eiendom og eventuelt overføre fra drift til investering.
Tabellen under viser prognose, historikk og mål for nivået på indikatorene netto driftsresultat,
gjeldsgrad og disposisjonsfond for Nordre Follo kommune. Fargekodene viser nivået på den økonomiske
bærekraften til Nordre Follo basert på de nasjonale føringene og fylkesmannens anbefalinger.

Indikator
Netto
driftsresultat
Gjeldsgrad
Disposisjonsfond

Mål 20212024

Anslag
1.1.2020

Prognose
2021

Prognose
2022

Prognose
2023

Prognose
2024

Historisk
gjennomsnitt

Periode

Min 2 %

-1,60 %

0,0 %

0,0 %

0,2 %

0,5 %

2,00 %

2015-2018

Snitt 110 %

132 %

127 %

129 %

128 %

124 %

100 %

2015-2018

Min 8 %

11 %

8,3 %

8,3 %

8,5 %

8,8 %

13 %

2015-2019

Tabell: Finansielle indikatorer. Måltall, Anslag 1.1.2020/2021, prognose 2021-2024 og historisk gjennomsnitt for Ski
og Oppegård kommuner.
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Prognosene for økonomiplanperioden 2021-2024 viser en svekkelse på samtlige tre indikatorer
sammenlignet med historisk nivå, men en klar forbedring i forhold til prognosene fra Strategi- og
handlingsplan 2020-2023.
Både gjeldsgraden og netto driftsresultat er klart innenfor de intervaller som tilsier at kommunens
økonomiske bærekraft er lav. Den høye gjeldsgraden innebærer at en høy andel av driftsbudsjettet må
brukes på renter og nedbetaling av gjeld. Dette medfører at en mindre andel av budsjettet kan brukes til
tjenesteproduksjon. Siden det kun eksisterer en pott med penger, og begrenset netto driftsresultat å ta
av, må den ene siden av vekten reduseres hvis den andre stiger. Med et høyt gjeldsnivå har kommunen
også en høy renterisiko. Det vil si at en økning i rentenivået vil kunne medføre at en uforutsett
innstramming i tjenestenivået er nødvendig for å oppnå balanse. Det er signalisert at styringsrenten til
Norges Bank kan holde seg lav i lang tid fremover. Høsten 2021 er det imidlertid tegn til at inflasjonen er
i ferd med å ta seg opp. Om inflasjonen permanent blir høyere, vil rentene med stor sannsynlighet øke.
Høy inflasjon vil bidra til å redusere gjeldsgraden raskere, men høyere rente vil medføre desto større
risiko for at tjenesteproduksjonen blir rammet. Mye vil også avhenge av hvordan koronapandemien
påvirker samfunnet og kommunens økonomi de neste årene.
I økonomiplanperioden 2020-2023 ble det lagt opp til en gradvis økning av netto driftsresultat fra
-1,6 prosent i 2020 til 0,9 prosent i 2023. I økonomiplanperioden 2021-2024 vil det fortsatt styres mot
tilnærmet lik null i netto driftsresultat i 2021 og 2022, men deretter med en gradvis opptrapping i de to
siste årene i perioden. Reduserte investeringer og gjennomført omstilling begynner da å vise seg i et økt
handlingsrom. Disposisjonsfondene blir belastet som følge av bruk i 2020, men vil klare seg på middels
bærekraftige nivåer gjennom hele perioden.
I forrige planperiode viste beregninger at gjeldsgraden ville skyte i været i takt med høye investeringer
og ende over 160 prosent i 2023. I rådmannens forslag til investeringsbudsjett er det en gjeldsgrad på
124 prosent i 2024. Gjennomsnittet for perioden er 127 prosent. Dette er fortsatt langt over hva som
ansees for bærekraftig og ikke i tråd med vedtaket i KST-sak 31/20, om at gjeldsgraden ikke skal
overstige 110 prosent i gjennomsnitt i perioden. Det er også sannsynlig at gjeldsgraden vil øke
ytterligere når LDIP er behandlet sommeren 2021. Flere store investeringer er utsatt for å se på
kommunens samlede behov, og enkelte investeringer vil være nødvendige å gjennomføre på kort eller
lang sikt.
For hver 100 mill. kroner ekstra på investeringsbudsjettet som må lånefinansieres, gir dette en utgift i
driftsbudsjettet i form av renter og avdrag på om lag 5 mill. kroner. En tilsvarende økning/reduksjon vil
gi en endring i gjeldsgrad på om lag 2 prosent.
Tabellen nedenfor viser kommunens omstillingsbehov i perioden 2021-2024, med mål om gradvis
styrking av netto driftsresultat. Beregningen av omstillingsbehovet inkluderer anslag på økt utgiftsbehov
knyttet til vekst i arealkostnader som følge av ferdigstilte nybygg, og demografiske endringer som ikke
fullt ut er kompensert i rammetilskuddet. Anslagene inkluderer også midler avsatt til innovasjon og
omstilling. Tallene er rundet av til nærmeste million kroner.
Tall i 1 000 kr

2021

2022

2023

2024

Netto driftsresultat

0,1 %

0,0 %

0,2 %

0,5 %

190 000

64 000

69 000

63 000

Omstillingsbehov

I kapittel 10.1 Driftsbudsjettet og tabell Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer fordelt på
endringskategorier, fremkommer det omstillingstiltak på høyere summer enn det som omtales her.
Årsaken til differansene er at redusert satsing på innovasjon og omstilling fremkommer som et
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omstillingstiltak i kapittel 10.1 Driftsbudsjettet. For 2021 er pottene til innovasjon og omstilling redusert
med om lag 25 mill. kroner, som forklarer differansen mellom om lag 190 mill. kroner i omstilling på
tjenesteområdene og 215 mill. kroner totalt.
Rådmannen vurderte omstillingspotensialet for 2021 i Strategi- og handlingsplan 2020-2023, og fant det
ikke forsvarlig at det skulle overstige 200 mill. kroner. Rådmannen fremmer omstillingstiltak på til
sammen om lag 190 mill. kroner for 2021.
Samlet er det et omstillingsbehov på 389 mill. kroner i perioden 2021-2024. Sammenliknet med forrige
økonomiplanperiode er det en reduksjon fra om lag 600 mill. kroner. Årsaken til nedgangen er at 96 mill.
kroner er løst ved omstilling i 2020, reduserte investeringer, reduksjon av midler til innovasjon og
omstilling og at det brukes lengre tid å øke netto driftsresultat. Hvis Nordre Follo kommune lykkes med
den budsjetterte omstillingen, vil kommunen i slutten av perioden være i nærheten av et
tilfredsstillende netto driftsresultat og ha skapt et lite handlingsrom. Handlingsrommet kan både være
med å gi rom for nye prioriteringer, nye investeringer og bedre kommunens økonomiske bærekraft.

Strategi for styrket økonomisk bærekraft
I Strategi- og handlingsplan 2021-2024 videreføres de strategiske grepene for å styrke den økonomiske
bærekraften som ble startet i 2020.
Følgende tiltak er lagt til grunn:
 Strategi- og handlingsplan 2021-2024 legger til grunn en omstilling i driften på om lag 190 mill.
kroner i 2021 sett i forhold til 2020-budsjettet. Omstillingen kan bety endrede eller reduserte
tjenester og i noen tilfeller oppsigelser av medarbeidere. Samlet i økonomiplanperioden er det
totale omstillingsbehovet, inkludert 2021, i størrelsesorden 387 mill. kroner.
 I Strategi- og handlingsplan 2020-2023 ble det vedtatt å skyve på alle investeringer der det ikke
var inngått forpliktende avtaler til Behovsplan 1.0 ble behandlet i juni 2020. Vedtaket i denne
saken var å sikre tilfredsstillende kvalitet i eksisterende bygningsmasse og kapasitet med hensyn
til vekst på kort sikt. Det er vedtatt å legge frem en LDIP til politisk behandling våren 2021, som
vil ha et langsiktig perspektiv på 20 år og gi grunnlag for ytterligere investeringsbeslutninger.
 Tjenesteområdene må gjennom en større omstillingsprosess de nærmeste årene som vil være
krevende for både organisasjonen og de ansatte. Tilstrekkelige ressurser til å drive innovasjon
og omstilling vil kunne sikre både en raskere gjennomføring og bedre resultater. Denne type
midler er også svært viktig for organisasjonens evne til digitalisering. Det er viktig at vi har
midler som gjør at medarbeidere som har gode ideer og innspill til endringer som kan forsterke
omstillingen. På denne bakgrunn er det lagt inn midler til innovasjon og omstilling i hele
perioden. I 2021 er det lagt til grunn en budsjettramme på 40 mill. kroner. Dette beløpet øker
noe utover i perioden.
 Det legges opp til at gebyrinntekter og kommunale avgifter skal være til
selvkost/selvfinansierende der dette ikke er i strid med lov eller forskrift.
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9.4 Budsjettmodell
Kommunen har etablert en egen budsjettmodell for oppbygging og fastsetting av budsjettrammene som
ble tatt i bruk i 2020. Modellen er bygget opp rundt en tjenestebasert budsjettstruktur, det vil si etter
grupper av funksjoner i KOSTRA. På sikt skal modellen også kobles mot alle mål i kommuneplanen. Når
budsjettet kobles til mål- og resultatstyring, skal det være mulig å identifisere hvor mye hver enkelt
tjeneste får til å følge opp hvert enkelt mål vedtatt av kommunestyret.
Budsjettmodellen skal også være et godt verktøy for økonomistyringen i tjenestene. Modellen synliggjør
om tjenestene drives rimeligere eller dyrere enn i andre kommuner, og hva som er de viktigste
kostnadsdriverne og inntektspotensialet i tjenestene. Denne informasjonen kan sammen med annet
kunnskapsgrunnlag gi et utgangspunkt for å vurdere kvalitet opp mot kostnadsnivå i tjenestene.
Budsjettmodellen ligger til grunn for fastsetting av budsjettrammene.
Tabellen under viser utvalgte elementer i budsjettmodellen:
Tall i 1 000 kr
Element
Driftsinntekter
Driftsrammer og egenkapitaltilskudd
Finanskostnader, renter og avdrag
Innovasjon og omstilling
Sum utgifter inkl. netto driftsresultat
Sum netto driftsresultat
Netto driftsresultat i %
Inkludert omstilling

2021
-3 709 767
3 345 911
359 374
35 735
3 709 767
4 008
0,1 %
190 000

Budsjett
2022
2023
-3 718 254
-3 730 528
3 321 590
3 298 039
396 630
420 353
40 000
45 000
3 718 254
3 730 528
465
11 635
0,0%
0,2 %
64 000
69 000

2024
-3 738 731
3 276 999
437 652
50 000
3 738 731
23 580
0,5 %
63 000

Om elementene i budsjettmodellen:
 Driftsinntektene i modellen består av skatteinntekter, rammetilskudd og andre inntekter som
NAV-refusjoner og statlige tilskudd. I tillegg er det lagt til finansinntekter. I planperioden er det
innarbeidet forventet økning i sentrale inntekter som følge av befolkningsvekst.
 Driftsrammer for tjenesteområder er rammene som tjenesteområdene har til å levere tjenester.
I planperioden er det innarbeidet forventet økning i driftsutgifter ut ifra befolkningsvekst og
økte arealer. Samtidig er det innarbeidet et behov for effektivisering i alle årene i perioden.
Tidligere har omstillingsbehovet ligget som ikke innarbeidede effektiviseringstiltak. Nå er
omstillingsbehovet fordelt ut på tjenesteområdene, med utgangspunkt i økonomiske analyser
på tjenesteområdenivå. Det er innarbeidet total omstilling på om lag 190 mill. kroner i 2021,
ytterligere 64 mill. kroner i 2022, 69 mill. kroner i 2023 og 63 mill. kroner i 2024. Det vil si at det
totalt er innarbeidet effektivisering på 389 mill. kroner i fireårsperioden. Egenkapitaltilskudd KLP
er kommunens pliktige tilskudd til økt egenkapital som alle eierne må innbetale etter hvert som
pensjonskapitalen i KLP øker. Tilskuddet er på drøyt 10 mill. kroner per år.
 Finansutgiftene viser renter og avdrag til investeringer som er innarbeidet i strategiog handlingsplan. Ved reduksjon av investeringsnivået vil denne posten reduseres med
beregnede rente- og avdragsutgifter og bidra til å øke handlingsrommet.
 Innovasjon og omstilling er potter som er satt av til utviklingsarbeid. Det å sikre ressurser til
å gjennomføre gode innovasjons- og omstillingsprosesser anses å være helt avgjørende for
at tjenestene kan møte det omstillingsbehovet som nye rammer og demografi gir, og
samtidig opprettholde forsvarlige tjenester. Midler til innovasjon og omstilling ligger innbakt i
driftsrammene og er for oversiktens del synliggjort her som egen linje.

Side 53 av 194

9.5 Handlingsrom 2023 og Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan
Bakgrunn
Befolkningsutviklingen har betydning for kommunens skatteinntekter og rammetilskudd, men påvirker
også utgiftene ved at flere skal ha tjenester. Det kan føre til at kapasiteten i eksisterende tjenestetilbud
blir sprengt.
Grafen viser
innbyggertallet for
Nordre Follo, basert på
de samme usikkerhetene
og forbeholdene som
omtalt i avsnitt om
befolkningsframskriving i
kapittel 3.2 Sosiale
forhold. Linjene i grafen
viser henholdsvis antallet
og utviklingen i antall
barn 0-5 år og innbyggere
over 80 år. Grafen
baserer seg på
befolkningsprognosen ved en boligbygging på 500 boliger per år. Krysspunktet mellom de to gruppene
ser her ut til å komme i 2037. Ved en lavere boligvekst er det sannsynlig at krysspunktet kommer
tidligere, og ved en boligbygging på 350 boliger per år anslås dette å komme i 2033.
Om befolkningsframskrivingen over gir et reelt bilde av utviklingen fram til 2040, vil det bli en stor
økning i innbyggere over 80 år, samtidig som veksten i barnetall stagnerer. Det innebærer at det er
behov for å tilpasse tjenestetilbudet til en endret befolkningssammensetning. I årene fremover vil det
bli en stor vekst i utgiftsbehovet for pleie- og omsorgstjenester og en lav vekst i utgiftsbehovet innen
oppvekst. Dette er en trend som er felles for samtlige norske kommuner. Imidlertid er denne utviklingen
spesielt utfordrende for kommuner som har et høyt utgiftsnivå innen pleie- og omsorgstjenestene.
Kostnadene til Nordre Follo vil øke dramatisk allerede i kommende periode dersom kommunens
tjenester ikke omstilles i forkant av de demografiske endringene.
Handlingsrom 2023 er et omstillingsprogram som skal bidra til effektivisering og omstilling av tjenestene
allerede i perioden fram mot 2023. Utgangspunktet er behovet for å styrke den økonomiske
bærekraften og ønsket om å utvikle tjenestene i Nordre Follo kommune. Vi skal løse utfordringene som
følger av samfunnsutviklingen sammen, tenke helhet og strategisk, på nye arenaer og med nye metoder.

Oppfølging av kommunestyrenes vedtak om effektivisering
Kommunestyrene i Oppegård og Ski kommuner vedtok i henholdsvis Handlingsprogram og Budsjett og
handlingsplan i desember 2018 effektiviseringer på til sammen 210 mill. kroner for 2020. Rådmannen
vurderte i sitt forslag til Strategi- og handlingsplan 2020-2023 at det ikke var realistisk med en så stor
effektivisering i det året den nye kommunen skulle etableres. I Strategi- og handlingsplan 2020-2023 ble
det vedtatt et omstillingsbehov for perioden på om lag 600 mill. kroner, hvorav 96 mill. kroner ble
innarbeidet i budsjettet for 2020. Samtidig ble det skjøvet på investeringer, både for å få tid til å
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utarbeide behovsanalyser for den nye kommunen, og for å sikre at det ikke investeres for mer enn det
som er økonomisk bærekraftig.
Ved å skyve effektiviseringen fra budsjettvedtakene i desember 2018 til perioden 2021-2023 øker
omstillingsbehovet i disse årene, men samtidig var vurderingen i Strategi- og handlingsplan 2020-2023
at tjenestene får mer tid til å forberede en større omstillingsprosess hvor effektiviseringen ses i
sammenheng med ny organisering av tjenestene og ny politikk.

Omstillings- og effektiviseringspotensialet
På sikt kan Nordre Follo kommune ha et enda større potensiale for omstilling og effektivisering enn
kommunens omstillingsbehov i perioden 2021-2024. Som tidligere omtalt i kapittelet viser analysen
gjennomført av Agenda Kaupang at Nordre Follo ved å videreføre eksisterende tjenestetilbud vil bruke
mer penger på mange tjenester enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13, og vesentlig mer enn de mest
kostnadseffektive kommunene i gruppa. Ved å lære av andre kommuner, og ved å bruke ny teknologi og
innovative løsninger, kan vi utvikle tjenestene og samtidig drive tjenestene billigere. De kommunene
Nordre Follo er sammenlignet med i analysen leverer forsvarlige tjenester, men det er stor variasjon i
omfang, produktivitet og kvalitet i tjenestene. Dette skyldes blant annet organisering og
arbeidsprosesser, men også ulike politiske prioriteringer.
Rådmannens vurdering er at omstillingsprogrammet i løpet av den kommende fireårsperioden gir en
bærekraftig økonomi og skaper et handlingsrom for nye satsinger og prioriteringer i Nordre Follo.

Omfang og varighet
Handlingsrom 2023 startet i 2020 og skal vare til og med 2023. Omstillingsbehovet vil være ulikt mellom
tjenestene. Omstillingsprosjektene i programmet vil derfor ha ulike omfang og tidsløp. Handlingsrom
2023 skal bare omfatte de omstillingsprosjekter hvor politisk forankring og ledelse er nødvendig.
Programmet utfyller annet utviklings- og omstillingsarbeid i kommunen.
Prosjektene som inngår i Handlingsrom 2023 er beskrevet i vedlegg til Strategi- og handlingsplan 20202023 Prosjektskisser Handlingsrom 2023. Prosjektporteføljen vil bli revidert i løpet av høsten 2020, og
Rådmannen kommer tilbake med informasjon om hvilke prosjekter som avsluttes i 2020, og hvilke som
videreføres og legges til i 2021.

Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP)
Handlingsrom 2023 har et særlig ansvar i forhold til utarbeidelse av behovsanalyser og LDIP. Den første
versjonen av LDIP skal fremlegges for kommunestyret i juni 2021. Målet med LDIP er å vise hvilke
investeringskostnader og finansieringsbehov som vil være nødvendige i et 20-års perspektiv for å møte
de økte behovene knyttet til befolkningsvekst, demografisk utvikling og endrede krav til kommunen.
Samtidig skal LDIP:
 Gjøre at kommunen som organisasjon tenker lengre enn bare fire år
 Gi en bevissthet rundt betydningen av rekkefølge for utbyggingsområder, og behovet for å
prioritere
 Skape en forutsigbarhet for utbyggere
 Gi en forståelse av viktigheten for kommuneøkonomien av å fylle opp infrastruktur raskt
 Gi et godt grunnlag for politiske prioriteringer
 Være beslutningsgrunnlag for langsiktig omstillingsbehov
 Bidra til økonomisk styring og til å skape stabilitet og forutsigbarhet
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9.6 Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger
Arbeidet med harmonisering av gebyrer i den nye kommunen har pågått gjennom hele 2020, og
arbeidet er fortsatt ikke helt ferdigstilt. Det jobbes videre med problemstillinger og forslag knyttet til
prinsippet om selvfinansierende gebyrer.
Gebyrer som er vesentlig endret fra 2020 omtales her. Noen gebyrer er endret fra 2020, og står derfor i
vedlegg med gebyroversikt uten beløp i kolonnen for 2020. Dette betyr ikke nødvendigvis at gebyret var
null i 2020, men kan også bety at gebyret er endret og derfor ikke direkte sammenlignbart.
Trygghetsalarmer
Kommunen tilbyr en trygghetspakke som inneholder forskjellige typer alarmer og sensorer. Behov og
løsninger blir vurdert og tilpasset individuelt. Den vanligste alarmen er en trygghetsalarm som er
fastmontert hjemme. I Nordre Follo er det vedtatt betaling for trygghetsalarm, men til lavere pris enn
selvkost for de med lavere inntekt. Satser for husstander med inntekt inntil 2 G reguleres årlig i
statsbudsjettet, men er i Nordre Follo gratis. Satsene fra 2 G og oppover kan kommunen selv regulere.
Det foreslås ingen endringer i satsene for 2020 til 2021. I 2021 vil det bli inngått en ny avtale med
leverandør av trygghetsalarmer, og i den forbindelse vil det bli foretatt en gjennomgang av satsene.
Praktisk bistand
Det fremmes egen sak om satser for praktisk bistand i november 2020. I gebyrsatsene foreslås det
samme som i saken, og timesatsen for praktisk bistand for mottakere av tjenesten med inntekt over 2 G
reguleres i tråd med selvkost. Satser for husstander med inntekt inntil 2 G reguleres årlig i
statsbudsjettet.
Samfunnskunnskap, norsk og statsborgerprøver
I Strategi- og handlingsplan 2020-2023 lå det til grunn at satser skulle beregnes til selvkost. Satser på
prøver i samfunnskunnskap, norsk og statsborgerskap ble vedtatt økt fra 01.08.2020. Utregningen og
forslaget som var lagt frem tok ikke hensyn til de konsekvensene dette kunne få i forhold til at
kommunens deltakere velger å melde seg opp i andre kommuner med bakgrunn i lavere pris. Det
foreslås derfor nå å beholde satsene slik de har vært første halvår 2020, og at satsene indeksreguleres
årlig.
Hjelpemidler
Det foreslås å gjøre korttidsutlån av rullestol og større hjelpemidler gratis. Ut ifra folkehelseperspektiv
er det ønskelig at korttidsutlån av hjelpemidler er kostnadsfritt. Nordre Follo ønsker å fremme mestring
og selvstendighet og tilrettelegge for dette ved gratis utleie. I 2020 var satsen 600 kroner, noe som
utgjør en samlet inntekt for kommunen på om lag 85 000 kroner for et år.
Gebyr for graving uten tillatelse
Det foreslås en økning utover deflatorjustering, fra 10 000 kroner til 15 000 kroner. Det er en del
ulovligheter knyttet til gravinger, og det er ønskelig å stimulere til færre ulovligheter på området ved å
heve gebyret.
Nordre Follo kulturskole
Det er foretatt en harmonisering av tilbudet i løpet av 2020. I den forbindelse foreslås flere av satsene
justert noe opp fra 2020-nivå utover deflatorjustering. I Strategi- og handlingsplan 2020-2023 ble det
vedtatt å ikke ha søskenmoderasjon i kulturskolen. Dette foreslås videreført.
Utleie haller og andre lokaler
Fellesreglement for utleie av kommunens lokaler og anlegg ble vedtatt i KST-sak 114/20.
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10. Hovedtallene i budsjettforslaget
Budsjettforslaget baserer seg på de føringer som ble vedtatt i Strategi- og handlingsplan 2020-2023 for
Nordre Follo.
Budsjettforslaget består av følgende spesifikasjoner.
 Budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikter drift (1A) viser kommunens finansiering av løpende
utgifter og inntekter og utleder dermed rammen til tjenesteområdene
 Budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikter drift (1B) viser den totale rammen på drift for hvert
enkelt tjenesteområde
 Budsjettskjema §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A) viser kommunens investeringer og
finansieringen av disse
 Budsjettskjema §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B) viser den totale rammen på
investering for hvert enkelt tjenesteområde

Budsjettskjemaene er forskriftsbaserte og innehar forhåndsdefinerte begreper fra Forskrift om
økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.
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10.1 Driftsbudsjettet
§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)
Beløp i 1000

Øk.plan 2021

Øk.plan 2022

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

-1 320 081
-2 271 278
0
-58 396
-3 649 755

-1 311 410
-2 271 278
0
-48 230
-3 630 918

-1 311 838
-2 271 278
0
-44 586
-3 627 702

-1 311 005
-2 271 278
0
-44 086
-3 626 369

3 314 353

3 279 419

3 251 853

3 230 312

0

0

0

0

3 314 353
-335 402

3 279 419
-351 499

3 251 853
-375 849

3 230 312
-396 057

-28 875
-22
0
161 574
197 775
330 452

-30 286
-22
0
159 365
220 800
349 857

-35 389
-22
0
162 353
235 100
362 042

-37 625
-22
0
162 602
244 850
369 805

0

0

0

0

Netto driftsresultat

-4 950

-1 642

-13 807

-26 252

Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne
driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av
disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk i
driftsregnskapet
Sum disponeringer eller dekning av netto
driftsresultat

10 600
-9 758

11 300
-9 758

11 830
-9 758

12 330
-9 758

4 108

100

11 735

23 680

0

0

0

0

4 950

1 642

13 807

26 252

0

0

0

0

Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre generelle driftsinntekter
Sum generelle driftsinntekter
Korrigert sum bevilgninger drift, netto
Avskrivinger
Sum netto driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter
Motpost avskrivninger

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)

Beløp i tabellen vises forskriftsmessig. Alle tall vises i hele tusen.
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§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)
Beløp i 1000

Fellesfunksjoner
Finans og fellesutgifter
Barnehage
Barnevern
Bolig
Helse
Kultur
Næring
Plan
Pleie og omsorg
Samferdsel
Vann, avløp og renovasjon
Skole
Sosial
Sum bevilgninger drift, netto
Herav:
Netto renteutgifter og -inntekter
Netto avsetninger til eller bruk av bundne
driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av
disposisjonsfond
Korrigert sum bevilgninger drift, netto

Øk.plan 2021

Øk.plan 2022

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

241 125
183 783
559 693
120 010
-87 056
191 550
112 417
-10 280
30 856
1 040 323
30 617
-76 594
794 853
156 144
3 287 440

235 229
170 352
561 644
115 085
-90 014
187 356
109 855
-10 438
29 855
1 027 188
30 968
-76 594
790 743
168 748
3 249 975

233 211
158 513
565 018
111 456
-95 848
188 122
104 523
-10 450
29 335
1 028 044
30 994
-76 594
785 541
164 741
3 216 606

222 930
130 414
571 476
117 855
-68 067
181 175
97 224
3 922
22 735
994 340
35 968
-76 037
781 698
177 194
3 192 829

-17 255
-9 758

-19 786
-9 758

-25 589
-9 758

-27 825
-9 758

100

100

100

100

3 314 353

3 279 419

3 251 853

3 230 312

Tabellen viser rådmannens forslag til driftsbudsjett 2021-2024, fordelt på kommunens ulike
tjenesteområder.
Rammen for tjenesteområdene Finans og fellesutgifter og Bolig, har avvikende tall fra driftsbudsjettene i
under tjenesteområdenes kapitler. For Finans og fellesutgifter skyldes dette at integreringstilskudd
belastes mot sentrale poster, ikke i drift til tjenesteområdet. For Bolig trekkes netto renteutgifter og inntekter inn i driftsbudsjettet.

Sentrale inntekter
Beløp i 1000

2021
Ordinært rammetilskudd
Skatt på inntekt og formue
Andre generelle statstilskudd
Sum sentrale inntekter

-1 320 081
-2 271 278
-9 780
-3 601 139

Økonomiplan
2022
-1 311 410
-2 271 278
-9 280
-3 591 968

2023

2024

-1 311 838
-2 271 278
-8 780
-3 591 896

-1 311 005
-2 271 278
-8 280
-3 590 563

Skatteinntekter og rammetilskudd er sentrale inntekter for kommunen. Dette er midler kommunene
fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. De omtales derfor som
frie inntekter.
Nivået på skatteinntektene påvirkes av lokal skatteinngang, mens rammetilskuddet beregnes gjennom
det kommunale inntektssystemet. Formålet med kommunenes inntektssystem er å bidra til at alle
kommuner skal kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne. Skatteinntektene blir derfor delvis
utjevnet mellom kommunene gjennom året. Tilførsel eller trekk gjennom skatteutjevningen avregnes
mot det statlige rammetilskuddet. Rammene for skatt og rammetilskudd må derfor sees i sammenheng.
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De forutsetninger som legges til grunn ved beregning av frie inntekter for 2021 og videre i planperioden,
er basert på forslag til statsbudsjett for 2021 og forventninger om den videre økonomiske utviklingen i
Nordre Follo kommune.
KS utarbeider prognosemodell som rådmannen også benytter i beregningen av frie inntekter.
Tilpasninger i inntektssystemet og forslag til statsbudsjett er innarbeidet i modellen. Anslaget på
kommunesektorens skatteinntekter i statsbudsjettet bygger blant annet på en sysselsettingsvekst på
0,6 prosent og en årslønnsvekst på 2,2 prosent fra 2020 til 2021. I statsbudsjettet er det lagt til grunn en
nominell skattevekst på 6,4 prosent fra 2020. Rådmannen har ingen informasjon som tilsier at lokal
skatteinngang skal bli annerledes.
Den kommunale skattøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig inntekt for personlige skattytere
som tilfaller kommunesektoren.
Posten for andre generelle statstilskudd er knyttet til ordningen for rentekompensasjon for tidligere
investeringer ved Reform 94, sykehjem og omsorgsboliger, skoleanlegg og kirkebygg.

Finansinntekter og -utgifter
Beløp i 1000

2021
Motpost avskrivninger
Renteinntekter
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansinntekter/finansutgifter
Finansutgifter i tjenesteområdene
Totale finansutgifter

0
-29 715
161 574
197 775
329 634
818
330 452

Økonomiplan
2022
0
-31 686
159 365
220 800
348 479
1 378
349 857

2023

2024

0
-37 139
162 353
235 100
360 314
1 728
362 042

0
-39 375
162 602
244 850
368 077
1 728
369 805

Kommunens gjeld består av lån både til ordinære investeringsprosjekter og selvkostprosjekter. I
perioden 2022 til 2024 blir det igangsatt flere store VA-prosjekter som vil øke kommunens lånegjeld. Per
dags dato er det ingen kobling mellom økning i renter og avdrag til ny VA-gjeld, med økning i bidrag til å
dekke disse utgiftene fra selvkostområdene. Budsjetteknisk har det blitt lag til en inntekt på renter og
avdrag fra selvkost, istedenfor å legge dette ut som et økt inntektskrav på selvkostområdene. Dette er
en forenkling. Hvis dette skulle fremkommet som et økt inntektskrav på selvkostområdene, ville det blitt
en endring i driftsbudsjettet til VA utover i perioden. Det ville bli en justering årlig på grunn av fremdrift
på eksisterende prosjekter, nye prosjekter og endringer i forventet rentenivå.
Tabellen over viser derfor utviklingen i renter og avdrag uten økningen i renter og avdrag til
selvkostprosjekter. Den reelle rente og avdragsbelastningen for kommunen fremkommer i tabellen
under. Det arbeides med å finne en løsning der det unngås budsjettekniske grep som er gjort dette året
slik at kommunens samlede rente og avdragsbelastning blir synliggjort i en tabell.
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Renter og avdrag inkl. økning i selvkostprosjekter
Beløp i 1000

2021
Motpost avskrivninger
Renteinntekter
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansinntekter/finansutgifter
Finansutgifter i tjenesteområdene
Totale finansutgifter

0
-29 715
161 574
197 775
329 634
818
330 452

Økonomiplan
2022
0
-31 686
167 365
228 800
364 479
1 378
365 857

2023

2024

0
-37 139
173 803
246 550
383 214
1 728
384 942

0
-39 375
177 702
259 950
398 277
1 728
400 005

Kommunens finansinntekter og -utgifter har nær sammenheng med kommunens gjeld og markedets
rentenivå. Dagens markedsrente er svært lav og sterkt preget av koronapandemien, men en eventuell
endring i Norges Banks styringsrente vil normalt ha sterkt gjennomslag i de mest kortsiktige rentene i
pengemarkedet, og for bankenes innskudds- og utlånsrenter.
Norges Bank har gjennom flere rentenedsettelser
gjennom året senket styringsrenten fra 1,5 prosent
til 0 prosent. Så lavt har renten aldri vært før. Mest
sannsynlig blir den liggende rundt null en god stund
fremover. Det økonomiske tilbakeslaget er kraftig,
og det er stor usikkerhet rundt den videre
utviklingen. Det tilsier at renten holdes i ro til det er
klare tegn på at forholdene i økonomien
normaliseres.
Kommunens innlån kan henføres til ordinær gjeld og
selvfinansierende gjeld inkludert startlån. Den
selvfinansierende gjelden innebærer at de respektive områdene får grunnlag for økt brukerbetaling.
Denne økte brukerbetalingen budsjetteres som inntekt på de respektive områdene.
Renteinntekter
For avkastning på innskudd har rådmannen lagt til grunn følgende rentesatser:
2020: 0,47 %
2021: 0,56 %
2022: 0,75 %
2023: 0,98 %
Innskuddsrenten er nedjustert i tråd med forventet utvikling i styringsrenten. Basert på erfaringstall er
det lagt til grunn en årlig gjennomsnittslikviditet på 500 mill. kroner for hele planperioden.
Renteinntekter for startlån inngår i kommunens renteinntekter. Låntakere av startlån tilbys den samme
rentesats på lånene som kommunen selv oppnår i Husbanken, med et tillegg på 0,25 prosentpoeng årlig.
Merinntekten, budsjettert til om lag 2 mill. kroner, skal finansiere kommunens
administrasjonskostnader i forbindelse med forvaltning av ordningen.
Renteutgifter
Estimerte renteutgifter for perioden baseres på forslag til låneopptak i kommunens
investeringsbudsjett. Eventuell forsinket eller forsert fremdrift i investeringene gir grunnlag for
reduksjon/økning i anslaget på renteutgifter påfølgende år i perioden.
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Renteutgiftene inkluderer alle Nordre Follo kommunes lån, inkludert startlån, og lån til de
selvfinansierende områder.
Rådmannen har lagt til grunn følgende rentesatser for kommunens innlån:
2021: 0,97 %
2022: 1,06 %
2023: 1,25 %
2024: 1,48 %
Rentenivået som foreslås for planperioden er meget lavt, men i tråd med forventet utvikling i
markedsrenten samt anbefaling fra Kommunalbanken, som er kommunesektorens viktigste
finansieringskilde.
Om lag 60 prosent av Nordre Follo sin totale lånegjeld per 31.08.2020 er tatt opp med flytende rente.
Avdrag på lån
Med utgangspunkt i kommunens gjeld beregnes avdragsutgiftene. I beregningen tas det også høyde for
forventede låneopptak i 2020 samt budsjetterte låneopptak i resten av økonomiplanperioden. Avdrag
på startlån belastes investeringsbudsjettet og inngår ikke her.
Kommunens nye låneopptak avdras over 40 år, og avdrag beregnes på grunnlag av gjeld ved inngangen
til budsjettåret. Avdragstiden er innenfor kommunelovens bestemmelser om minimumsavdrag.
Kommunen har også flere bulletlån, der avdragene kan justeres slik at mål om minimumsavdrag blir
nådd.

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner
Beløp i 1000

2021
Overført til investering
Avsetning til fond
Netto avsetninger
Netto avsetninger i tjenesteområdene
Totale avsetninger

10 600
4 008
14 608
-9 658
4 950

Økonomiplan
2022
11 300
0
11 300
-9 658
1 642

2023

2024

11 830
11 635
23 465
-9 658
13 807

12 330
23 580
35 910
-9 658
26 252

Basert på anslag i tertialrapporten per 31.08.2020 anslås det at Nordre Follo ved inngangen til 2021 vil
ha om lag 427 mill. kroner på disposisjonsfond. I rådmannens forslag til Strategi- og handlingsplan for
2021-2024 foreslås det å avsette om lag 4 mill. kroner til disposisjonsfond. I 2020 er det budsjettert med
bruk av disposisjonsfond med om lag 100 mill. kroner. Det er viktig å bygge opp igjen reserver for å ha
en bærekraftig økonomi og for å kunne håndtere uforutsette hendelser. I tråd med anbefalinger fra
andre økonomimiljøer bør disposisjonsfond være på om lag 10 prosent av brutto driftsinntekter, om de
andre måltallene innfris, for å sikre at kommunen har en reserve til å møte uforutsette hendelser som
svikt i skatteinntektene eller store renteøkninger over kort tid. Det er også viktig for kommunens
likviditet at disposisjonsfondene er på det anbefalte nivået.
I Strategi- og handlingsplan for 2021-2024 er det rådmannens klare målsetting at det ikke skal brukes
noe av disposisjonsfond, og at de nødvendige tilpasningene til et bærekraftig budsjettnivå må skje ved
fortsatt omstilling og stram prioritering av alle tiltak både for drift og investeringer. Det foreslås å øke
avsetningen til disposisjonsfond utover i perioden. Det er imidlertid lagt som forutsetning i budsjettet at
alle utgifter i tilknytning til koronapandemien blir kompensert fra staten fullt ut. Dersom dette ikke er
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tilfelle, kan det bli nødvendig å bruke av disposisjonsfond for å dekke inn eventuelle
merutgifter/mindreinntekter i tilknytning til dette.

Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer fordelt på endringskategorier
Beløp i 1000

Vedtatt budsjett
Tekniske justeringer
Vedtak forrige periode
Demografi- og arealendringer
Budsjettendring i år
Lønns- og prisvekst

Vedtatte endringer
Konsekvensjustert ramme
Omstillingstiltak
Prioriteringer
Konsekvensjusteringer

Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2021-2024

2021

Økonomiplan
2022
2023

2024

3 181 168 3 164 469 3 168 276 3 168 276
174 593
188 449
178 660
184 199
-59 270
-66 171
-61 952
-61 952
38 885
34 877
33 404
38 161
-17 542
-17 542
-17 542
-17 542
0
0
-17 961
-45 200

136 665 139 612 114 609
97 665
3 317 833 3 304 081 3 282 885 3 265 941
-214 729
51 300
102 493

-231 038
57 500
101 646

-234 416
61 300
98 348

-230 916
57 500
94 051

-60 936 -71 892 -74 768 -79 365
3 256 897 3 232 189 3 208 117 3 186 576
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10.2 Investeringsbudsjettet
Høyt ambisjonsnivå
Nordre Follo har blitt en storkommune fra og med 2020. Det er både naturlig og ønskelig å legge til rette
for høy befolkningsvekst i den nye kommunen. Dette gjenspeiles i kommunens mange områdeplaner. En
eventuell vekst utløser tilsvarende behov for kapasitetsøkninger og oppgraderinger på mange områder
knyttet til kommunens bygningsmasse og infrastruktur.
Kommunen har høye ambisjoner og et ambisiøst investeringsbudsjett. Det er viktig å sørge for
strategiske og bærekraftige beslutninger i forhold til hva den nye kommunen trenger av barnehager,
skoler, omsorgsbygg med mer. Samlet kapasitet i byggene må vurderes og ses under ett for den nye
kommunen, og det er viktig å sørge for handlingsrom og gode beslutninger før prosjektene igangsettes.
Det har i løpet av det siste året, med oppstart i 2019, vært en omfattende kartlegging av kommunens
formålsbygg med tanke på dagens og fremtidig behov, byggenes tilstand og eventuell avvikling av
arealer. Det ble gjennom Behovsplan 1.0 rapportert tilbake til kommunestyret på type behov for mange
av kommunens ulike bygg. Slike behovsanalyser er helt nødvendige for å få innarbeidet realistiske
investeringer i årene som kommer. Arbeidet med dette startet høsten 2020 og vil pågå kontinuerlig for
deretter å bli innarbeidet i den planlagte LDIP. Dette er en plan som strekker seg 20 år frem i tid og vil gi
både politikerne og innbyggerne verdifull informasjon om når behovene er beregnet å oppstå, og når
kommunen har kapasitet til å innfri. Kommuneplanen understreker viktigheten av å se lokalisering av
skoler, barnehager og annen sosial infrastruktur i nær sammenheng med by- og tettstedsutvikling for
øvrig. Som oppfølging av kommuneplanen, og forsterkninger i ny kommunelov fra 2020, er et viktig
premiss for den økonomiske politikken i Nordre Follo kommune at fokuset på langsiktighet i vurderingen
av investeringer skjerpes.
Det høye investeringsnivået i kommunen vil i stor grad få konsekvenser for driftsbudsjettet i årene
fremover, og dagens utgiftsnivå er ikke økonomisk bærekraftig over tid. Nordre Follos økende
gjeldsbelastning vil også påvirke det politiske handlingsrommet, da realøkning i kommunens frie
inntekter i årene fremover i stor grad må brukes til betaling av renter og avdrag. Per i dag er i overkant
av 5 prosent av kommunens driftsinntekter bundet opp til å betale rente- og avdragsutgifter. Dersom
Nordre Follo kommune ikke reduserer utgiftsnivået utover i planperioden, vil den økonomiske
bærekraften bli vesentlig svekket. Dette innebærer at kommunen får lav kapasitet til å opprettholde og
bygge ut tjenestetilbudet over tid. Kommunen vil også være vesentlig mer sårbar i forhold til fall i
skatteinntekter, økte renteutgifter og andre uforutsette utgifter som for eksempel utgifter knyttet til
koronapandemien.

Status og fremtidig investeringsbehov for kommunen
Det foreslåtte investeringsnivået på drøye 3,4 mrd. kroner (brutto) i rådmannens forslag til Strategi og
handlingsplan for 2021-2024 er høyt. Til sammenligning var tilsvarende tall for forrige planperiode på
om lag 4,9 mrd. kroner.
Investeringsbudsjettet er et realistisk, men ambisiøst budsjett. Enkelte investeringer er foreslått satt på
vent, tatt ut eller flyttet ut i tid i planperioden.
Gjennomsnittlig gjeldsgrad i planperioden er 127 prosent, noe som er langt over anbefalt nivå for et
bærekraftig investeringsbudsjett. Det betyr at kommunens gjeld ved utgangen av perioden er høyere
enn brutto driftsinntekt for samme periode. Den høye gjeldsgraden kan hovedsakelig forklares med
svært høy andel gjeld som både Oppegård og Ski kommuner hadde med seg inn i ny kommune. For 2021
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viser investeringsbudsjettet en bruttoramme på 1 153,2 mill. kroner, og isolert sett ligger gjeldsgraden
for året også på 127 prosent, som er langt over den vedtatte handlingsregelen på 110 prosent i
gjennomsnitt i planperioden.
Gjeldsgrad i planperioden, eksklusive selvkostinvesteringer knyttet til VA, ender i gjennomsnitt på
83,2 prosent. Ifølge økonomiske fagmiljøer bør ikke denne gjeldsgraden overstige 50 prosent. For 2021
vil tilsvarende gjeldsgrad vise 85,1 prosent.
Eventuelle reduksjoner i investeringsbudsjettet gir besparelser i finanskostnader hovedsakelig senere år,
men også i inneværende år da Nordre Follo kommune på grunn av lånebeløpets størrelse må praktisere
låneopptak to ganger i året. Fra opprinnelig til foreslått revidert budsjett 2020, inklusive endringer
foreslått inn til Strategi- og handlingsplan 2021-2024, lå det en samlet netto reduksjon på om lag
275,4 mill. kroner. Dette vil gi en besparelse på driftsbudsjettet i 2021 med i underkant av 14 mill.
kroner i rente- og avdragsutgifter.

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)
Beløp i 1000

Øk.plan 2021

Øk.plan 2022

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

1 153 160
0
10 600
0
41 309
1 205 069

886 982
0
11 200
0
47 944
946 126

808 535
0
11 800
0
57 104
877 439

571 511
0
12 400
0
60 028
643 939

-182 087
0
-56 500
0
-41 309
-1 104 573
-1 384 469

-133 436
0
-387 000
0
-47 944
-556 546
-1 124 926

-128 827
0
-400 000
0
-57 104
-469 708
-1 055 639

-104 302
0
-327 500
0
-60 028
-329 709
-821 539

Videreutlån
Bruk av lån til videreutlån
Netto utgifter videreutlån

190 000
0
190 000

190 000
0
190 000

190 000
0
190 000

190 000
0
190 000

Overføring fra drift
Netto avsetninger til eller bruk av bundne
investeringsfond
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet
investeringsfond
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetninger

-10 600
0

-11 200
0

-11 800
0

-12 400
0

0

0

0

0

0
-10 600

0
-11 200

0
-11 800

0
-12 400

Fremført til inndekning i senere år (udekket)

0

0

0

0

Investeringer i varige driftsmidler
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter
Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Salg av finansielle anleggsmidler
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lån
Sum investeringsinntekter

Beløp i tabellen vises forskriftsmessig brutto. Alle tall vises i hele tusen.
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Oversikt Investering og finansiering
Beløp i 1000

2021
Investeringer i varige driftsmidler
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Avdrag på lån
Sum finansieringsbehov
Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lån
Videreutlån
Overføring fra drift
Sum finansiering
Sum finansieringsbehov
Sum finansiering
Udekket finansiering

1 153 160
10 600
41 309
1 205 069
-182 087
0
-56 500
-41 309
-1 104 573
190 000
-10 600
-1 205 069
1 205 069
-1 205 069
0

Økonomiplan
2022
886 982
11 200
47 944
946 126
-133 436
0
-387 000
-47 944
-556 546
190 000
-11 200
-946 126
946 126
-946 126
0

2023

2024

808 535
11 800
57 104
877 439
-128 827
0
-400 000
-57 104
-469 708
190 000
-11 800
-877 439
877 439
-877 439
0

571 511
12 400
60 028
643 939
-104 302
0
-327 500
-60 028
-329 709
190 000
-12 400
-643 939
643 939
-643 939
0

Sum finansieringsbehov
Totale investeringer i varige driftsmidler, inklusiv avgiftsfinansierte investeringer, utgjør samlet for
økonomiplanperioden om lag 3,4 mrd. kroner. Inklusive egenkapitaltilskudd KLP, startlånsopptak og
avdragsutgifter til startlån øker budsjettet til 4,4 mrd. kroner.
Av dette utgjør investeringer som ligger utenfor merverdiavgiftskompensasjonsordningen på om lag
687,3 mill. kroner, herunder 80 mill. kroner til kjøp og oppgradering av kommunale boliger og 607,3 mill.
kroner til avgiftsfinansierte investeringer på selvkostområdet.
Nordre Follo kommune bruker boligvirkemidler som startlån, bostøtte og tilskudd til etablering og
tilpasning av bolig, formidlet gjennom Husbanken, i stor grad. Slike lån tilbys langvarig vanskeligstilte på
boligmarkedet, og i tråd med Husbankens retningslinjer er startlån behovsprøvd.
Kommunen mottar om lag 420 søknader om startlån og tilskudd i året. Startlån som topplån eller som
fullfinansiering, gunstig flytende eller fast rente samt fleksibel nedbetalingstid gjør det enklere for
mange å komme inn på boligmarkedet. For økonomiplanperioden 2021-2024 budsjetteres det med
videreformidling av startlån på til sammen 760 mill. kroner, fordelt med 190 mill. kroner årlig.

Sum finansiering
Kommunens investeringer finansieres hovedsakelig ved lånopptak. Nordre Follo regnes i denne
sammenheng som en stor-kommune, og vil ordinært ta opp lån to ganger årlig, én gang før sommeren
og én gang mot slutten av året når sluttbehovet er kjent.
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Andre inntekter som bidrar til å redusere kommunens lånopptak kan være:
 Merverdiavgiftskompensasjon på investeringer
Inntekter knyttet til ordningen med refusjon av merverdikompensasjon på investeringer gir kommunen
en betydelig inntekt. Beløpet vil variere fra år til år i takt med de kompensasjonsberettigede utgiftene
som påløper i investeringsregnskapet.
 Salg av varige driftsmidler
Det forutsettes salg av varige driftsmidler/eiendommer/tomter for til sammen 1,171 mrd. kroner i
planperioden, herunder 56,5 mill. kroner i 2021. Opprinnelig budsjett på 160 mill. kroner knyttet til salg
av eiendommer i gamle Ski kommune fra 2021 forskyves ut i planperioden. Med dagens rentenivå vil
eiendomssalg til en verdi av 100 mill. kroner redusere rente- og avdragsutgifter over drift med om lag
5 mill. kroner årlig de påfølgende årene. Sak om Prioritering av utbyggingsområder i desember 2020
med etterfølgende vurderinger inn i LDIP vil påvirke salgstidspunkt og dertil det samlede og periodiserte
salgsbudsjettet. Det samme vil behandling av sak om Salg av eiendommer høsten 2020.
 Overføring fra drift
Posten benyttes hovedsakelig til å betale faktura fra pensjonsleverandør vedrørende
egenkapitaltilskudd. Det er forskriftsmessig ikke anledning til å lånefinansiere dette.

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)
Beløp i 1000

Ikke-avgiftsfinansierte investeringer
Fellesfunksjoner
Barnehage
Bolig
Helse
Kultur
Plan
Pleie og omsorg
Samferdsel
Skole
Sum Ikke-avgiftsfinansierte
investeringer
Avgiftsfinansierte investeringer
Bolig
Vann, avløp og renovasjon
Sum Avgiftsfinansierte investeringer
Sum 2B

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan Øk.plan Sum
2024 2021-2024

117 753
49 333
14 250
12 500
69 554
141 126
26 651
70 825
398 069
900 060

224 313
0
875
0
3 825
213 319
18 375
19 075
187 400
667 182

220 875
0
0
0
500
136 660
21 250
19 075
245 775
644 135

220 500
0
0
0
0
137 011
8 750
0
155 250
521 511

783 441
49 333
15 125
12 500
73 879
628 116
75 026
108 975
986 494
2 732 888

20 000
233 100
253 100

20 000
199 800
219 800

20 000
144 400
164 400

20 000
30 000
50 000

80 000
607 300
687 300

1 153 160

886 982

808 535

571 511

3 420 188

Tabellen viser rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2021-2024, fordelt på kommunens ulike
tjenesteområder. Beløp i tabellen vises forskriftsmessig brutto. Alle tall vises i hele tusen.
Avgiftsfinansierte investeringer kan være både boliger som ligger utenfor
merverdikompensasjonsordningen og eventuelle inntekter i form av tilskudd, samt investeringer
innenfor vann, avløp og renovasjonsområdet.

Side 67 av 194

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Beløp i 1000

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

10 600
10 600

11 200
11 200

11 800
11 800

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

190 000
190 000

190 000
190 000

190 000
190 000

Egenkapitaltilskudd KLP
Investeringer i aksjer og andeler i
selskaper

Øk.plan Øk.plan Sum
2024 2021-2024
12 400
12 400

46 000
46 000

Utlån av egne midler
Beløp i 1000

Startlån
Utlån av egne midler

Øk.plan Øk.plan Sum
2024 2021-2024
190 000
190 000

760 000
760 000

10.3 Gjeld
Nordre Follo kommunes lånegjeld eksklusivt resterende låneopptak 2020 beløper seg til om lag 5,9 mrd.
kroner per oktober 2020.
Diagrammene viser hvordan lånegjelden fordelere seg på kredittinstitusjonene, og med fordeling på fast
og flytende rente.
409
1 163

Flytende
rente
60 %

Fast
rente
40 %

5 200

KLP

Husbanken

Kommunalbanken

Kommunens lånegjeld består av investeringslån og lån til videreformidling (startlån). Lån til
videreformidling finansieres i prinsippet av låntakerne, i motsetning til lånekostnader knyttet til
investeringer som må dekkes av kommunens frie inntekter. Med de foreslåtte investeringene i Strategiog handlingsplan for 2021-2024 vil kommunens lånegjeld øke i planperioden.
Basert på rådmannens forslag til investeringsbudsjett for perioden, vil netto lånegjeld knyttet til
investeringer (ekskl. startlån) øke fra om lag 5,9 mrd. kroner til 6,6 mrd. kroner i 2024, noe som tilsvarer
en endring på 12 prosent.
Basert på en prognose for brutto driftsinntekter i 2024, vil dette gi Nordre Follo en gjeldsgrad på 124
prosent, som er svært høyt blant norske kommuner.
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11. Kommunens tjenesteområder
Fremstilling av tjenesteområdenes driftsbudsjett
Budsjettrammene til det enkelte tjenesteområde fremstilles på bakgrunn av totalsummene for vedtatt
ramme 2020, tidligere vedtatte endringer og rådmannens forslag til nye tiltak fra 2021. Inndelingen i
tabellene forklares i påfølgende tabell.
Beløp i 1000
Vedtatt budsjett
Sum Tekniske justeringer
Vedtak forrige periode
Tiltak A
Tiltak B
Sum Vedtak forrige periode
Sum Demografi- og arealendringer
Sum Budsjettendring i år
Vedtatte endringer

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

500 000

550 000

600 000

600 000

200

-500

1 000

1 000

-1 000
-1 500
-2 500
-1 000
-1 000

-1 000
-1 500
-2 500
-1 000
-1 000

-1 000
-1 500
-2 500
500
-1 000

-1 000
-1 500
-2 500
1 000
-1 000

-4 300

-5 000

-2 000

-1 500

495 700

545 000

598 000

598 500

Omstillingstiltak
Tiltak C
Tiltak D

-3 000
0

-3 000
-1 000

-3 000
-1 500

-3 000
-1 500

Sum Omstillingstiltak

Konsekvensjustert ramme

-3 000

-4 000

-4 500

-4 500

Prioriteringer
Tiltak E
Tiltak F

1 000
2 500

1 000
5 000

1 000
5 000

1 000
5 000

Sum Prioriteringer

3 500

6 000

6 000

6 000

Konsekvensjusteringer
Tiltak G
Sum Konsekvensjusteringer

1 000
1 000

2 000
2 000

2 000
2 000

2 000
2 000

Nye tiltak og arealendringer budsjett
Ramme 2021-2024

1 500

4 000

3 500

3 500

497 200

549 000

601 500

602 000
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Vedtatt budsjett er rammen som var utgangspunktet for budsjett 2020. Sum vedtak forrige periode
gjenspeiler de tiltakene som ble vedtatt i økonomiplandelen av Strategi- og handlingsplan 2020-2023,
mens Budsjettendring i år viser hvilke endringer som er vedtatt i år, eller som er gjort innenfor
rådmannens fullmakt, som også har konsekvenser for 2021-2024. Summen av disse, sammen med Sum
tekniske justeringer og Sum Demografi- og arealendringer, gir Vedtatte endringer. Summen av Vedtatt
budsjett og Vedtatte endringer gir Konsekvensjustert ramme.
Konsekvensjusteringer, Omstillingstiltak og Prioriteringer viser hvilke tiltak som er nye i Strategi- og
handlingsplan 2021-2024. Summen av disse gir Nye tiltak og realendringer budsjett. Konsekvensjustert
ramme og Nye tiltak og realendringer budsjett gir Ramme 2021-2024.
I tabellen er det noen overordnede tiltak som ikke fremkommer med tekst i dokumentet. Dette gjelder
følgende tiltak:
Tekniske justeringer
I vedtatt økonomiplan fra Strategi- og handlingsplan 2020-2023 var det innarbeidet forventede
endringer (omstillingsbehov og areal- og demografiendringer) fra 2020 til 2021 og ut
økonomiplanperioden. Det ble innarbeidet en omstilling på tjenesteområdene på totalt 244 mill. kroner
i 2021. Rådmannen vurderte at omstilling utover 200 mill. kroner i 2021 ikke var forsvarlig å pålegge
tjenestene. Dette har nå blitt justert i Strategi- og handlingsplan 2021-2024, der konkrete
omstillingstiltak på om lag 190 mill. kroner er lagt inn på tjenesteområdene.
Fjorårets prognoser for areal- og demografiutvikling er erstattet av nye prognoser, som er lagt inn i
tiltakene Demografiendringer og Arealendringer. Det ble også poengtert i Strategi- og handlingsplan
2020-2023 at budsjettmodellen var bygd opp på en annen måte enn budsjetteringsverktøyet. Disse
ulikhetene er nå forsøkt utjevnet. Tekniske justeringer inneholder derfor også justeringer mellom
tjenesteområdene som ikke påvirker den totale driftsrammen.
Demografiendringer
Beløpet gjelder justering av ramme for å sikre nye brukere lovpålagte tjenester.
Arealendringer
Beløpet gjelder justering av ramme for å utføre minimum av vedlikehold på nye bygg.

Driftstiltak og investeringsprosjekt kan berøre flere tjenesteområder og det er viktig at budsjettet
synliggjøres på samme tjenesteområde som kostnaden. Dette gjør at tekstbeskrivelse til hvert enkelt
driftstiltak og investeringsprosjekt kan fremkomme under flere tjenesteområder. Underveis i året vil
virksomhetene være aktive i forhold til å sørge for at budsjettet følger regnskapet.
For investeringsprosjektene vises ikke eventuelle tilskudd/anleggsbidrag fra eksterne eksplisitt i
tjenestetabellene. Inntektene er en del av investeringens brutto ramme, det vil si at eventuell inntekt
utlignes av tilsvarende utgift, og går dermed i null. Det arbeides med å få vist prosjektenes totale
investeringsramme i tjenestetabellene.
Et eget vedlegg viser alle vedtatte driftstiltak fra første gang det første året i planperioden ble omtalt, jf.
vedlegg 3 Historiske vedtak.
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11.1 Fellesfunksjoner
Beskrivelse av tjenesteområdet
Området består av KOSTRA-funksjonene: 120 Administrasjon, 121
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen og 130 Administrasjonslokaler.
Fellesfunksjonene i Nordre Follo skal bidra til at kommunens ressurser blir
brukt som vedtatt, at politiske mål og vedtak blir realisert. De skal bidra til en
helhetlig utvikling, støtte og rådgiving til alle tjenesteområdene.
Fellesfunksjonene skal være sterke og robuste for å ha mulighet til å være
pådrivere og tilretteleggere, skape utvikling og læring. Et av
hovedoppdragene er å skape kultur for tjenesteutvikling og innovasjon i hele
organisasjonen.
Nordre Follo kommune skal ha fellesfunksjoner som bidrar til å etablere en
bærekraftig økonomi og effektiv ressursbruk gjennom god økonomisk styring. Arbeidsgiverpolitikken
skal legge til rette for å utvikle moderne og attraktive arbeidsplasser. Dette for at vi best mulig skal
kunne løse kommunens samfunnsoppdrag gjennom å rekruttere, beholde og sikre oss medarbeidere
med riktig og viktig kompetanse.
Nordre Follo kommune skal ha en internkontrollsystematikk som sikrer helhetlig styring, sterk
resultatstyring, samskaping og strategisk arbeid.
Kjerneoppdraget er å verne og fremme viktige premisser for et styrket lokaldemokrati, som åpenhet,
deltagelse, kunnskap og debatt. Videre å levere resultater i tråd med innbyggernes behov og
folkevalgtes beslutninger. Fellesfunksjoner skal kontinuerlig arbeide for en mest mulig ressurseffektiv
forvaltning, administrasjonens integritet og uavhengige rolle, helhetlig styring og utvikling gjennom å:
 Sikre grunnlag for styrket lokaldemokrati og politisk styring
 Ta ansvar for kommunens strategiutvikling
 Sikre en bærekraftig økonomi
 Ivareta kommunens samfunnsutviklerrolle
 Sikre et likeverdig og godt tjenestetilbud
 Ivareta krav til beredskap
 Sikre utarbeidelse av gode beslutningsgrunnlag
 Legge til rette for kunnskapsbaserte beslutninger
 Klargjøre faktiske og rettslige forhold
 Sikre styring og etterlevelse
 Sørge for iverksettelse av vedtak
Kostnadene til området henger tett sammen med kommunens organisering og hvordan oppgaver er
fordelt mellom virksomhetene i organisasjonen. Det avgjørende er derfor ikke hva
administrasjonskostnadene alene utgjør, men at de administrative oppgavene løses på en måte som
samlet sett gir lave kostnader og gode tjenester til innbyggerne.
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Oppfølging av kommuneplanen
Alle tjenesteområder har ansvar for å følge opp målene i kommuneplanen. Området har ansvar for at
organisasjonen leverer helhetlig, både med hensyn til styring og utvikling i tjenestene. Følgende mål fra
kommuneplanen er gjennomgående for alle tjenesteområder:
FNs
bærekraftsmål

Mål i kommuneplanen til Nordre Follo kommune

Sammen for en ny kommune
17
5, 8, 9, 11

Sammen utvikler vi Nordre Follo kommune
Nordre Follo kommune er attraktiv for et næringsliv som tar samfunnsansvar

9, 16
8, 9, 12

Nordre Follo kommune involverer brukere og innbyggere i utforming av tjenestene
Nordre Follo kommune har en bærekraftig økonomi
Nordre Follo kommune bygger på en etisk plattform, er en attraktiv arbeidsgiver og en organisasjon i
5, 8, 9
utvikling.
Byvekst med grønne kvaliteter
3, 6, 11

Nordre Follo kommune tar ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap

Utviklingstrekk
Kommunene har fått og vil få nye utfordringer og større oppgaver, særlig innen helse og velferd. Nordre
Follo vil få en vekst i befolkningen, og kommunen vil også få en betydelig økning i eldre innbyggere. Det
stiller krav til alle kommunale tjenester. Endringer i klimaet gjør at kommunen må tenke nytt for å sikre
god vannkvalitet, forhindre oversvømmelser og redusere forurensning. Oljeinntektene i Norge avtar, og
det må forventes at de økonomiske rammene blir strammere i årene fremover. Det norske samfunnet
må forberede seg på å skape arbeidsplasser i andre og nye næringer.
I intensjonsavtalen for sammenslåingen av Oppegård og Ski kommuner er det klare forventinger til hva
den nye kommunen skal levere på fremover. Nordre Follo skal ha en aktiv og tydelig rolle som
samfunnsutvikler, og være en pådriver overfor regionale og nasjonale myndigheter. Kommunen skal
tilrettelegge for sin del av veksten i Osloregionen gjennom å utvikle bærekraftige byer og tettsteder,
med vekt på inkludering, folkehelse og gode og varierte bo- og oppvekstmiljøer. Nordre Follo skal være
pådriver for gode og miljøvennlige transportløsninger. Kommunen har som ambisjon å bli kjent for et
innovativt og konkurransedyktig næringsliv.
Kommunen har videre ambisjon om å bli landets beste oppvekstkommune og være i front på innovasjon
innen gode helse- og omsorgstjenester. Det skal tilrettelegges for et godt samarbeid med lag,
foreninger, lokale aktører og frivillighet i hele kommunen. Nordre Follo skal være i front på bruk av
teknologi og nye løsninger, og skal styrke arbeidet med samfunnssikkerhet, beredskap og
krisehåndtering.
Nordre Follo skal ha en økonomistyring som sikrer at økonomien er i balanse og forblir solid i et
langsiktig perspektiv. Kommunen skal være en attraktiv og inkluderende arbeidsgiver som gir
utviklingsmuligheter for den enkelte medarbeider og for organisasjonen samlet. Nordre Follo kommune
skal rekruttere, videreutvikle og beholde kapasitet og kompetanse innen alle tjenesteområder, og være
offensiv med hensyn til lærlingordninger og liknende.
Budsjettering av digitaliseringsfeltet er utfordrende. Rådmannen vil komme tilbake til det videre
arbeidet for budsjettering av området i tertialrapporteringen og Strategi- og handlingsplan 2022-2025.
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Prioriteringer
Rådmannen foreslår følgende prioriteringer kommende fireårsperiode:
 Fortsette arbeidet med å realisere intensjonene med kommunereformen
 Legge til rette for god politisk styring av kommunen
 Utvikle en robust og styringsdyktig organisasjon
 Videreutvikle kommunens samfunnssikkerhet og beredskap

Strategier og virkemidler
Strategiene og virkemidlene for å realisere prioriteringene over fremgår av de innledende kapitlene.
Disse vil jevnlig evalueres og, om nødvendig, justeres for å sikre at kommunens fire roller ivaretas på en
god måte, at kommuneplanens 20 mål oppnås innenfor kommuneplanperioden og at øvrige politiske
vedtak iverksettes.
Nordre Follo kommune eier og forvalter om lag 420 000 kvadratmeter bygningsmasse, bestående av
kommunale utleieboliger, formålsbygg og arealer for utleie. Dette utgjør omtrent syv kvadratmeter per
innbygger, noe mer enn landsgjennomsnittet. Eierskapet påfører kommunen betydelig kostnader per
kvadratmeter knyttet til driftsutgifter på kommunal bygningsmasse og kapitalkostnader knyttet til at
kapital er bundet opp i kommunale bygninger. Et viktig bidrag til å bedre kommunens økonomi er derfor
å benytte bygg mest mulig effektivt for å sikre at vi får mest mulig tjenester igjen for investerte midler
og driftsmidlene knyttet til disse.
Fremtidig utnyttelse av kommunens formålsbygg og kommunens grunneiendommer henger tett
sammen med arbeidet med Handlingsrom 2023. Behovsplaner versjon 1.0 ble lagt fram for
kommunestyret i KST-sak 97/20. Der ble det vedtatt tiltak for å ivareta bygningsmasse og
kapasitetsbehov på kort sikt. Dette arbeidet videreføres i perioden for å sikre best mulig utnyttelse av
eksisterende bygg, fremtidig behov, og at overkapasitet unngås ved nybygg. Dette er et langsiktig
arbeid.
Det skal i perioden arbeides særskilt med følgende mål:
 Nordre Follo kommune skal ha en eiendomsforvaltning som sikrer en kostnadseffektiv drift og
vedlikehold av eiendomsmassen
 Nordre Follo kommune skal effektivisere bruken av kommunens arealer til minst samme nivå
som sammenlignbare kommuner i samme KOSTRA-gruppe
 Forholdet mellom eie og leie eiendom, bolig og bygninger optimaliseres
 Bruk av utrangerte og uegnede lokaler begrenses
 Alle kommunens tjenester skal bidra til å redusere eget arealbehov
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2021
Vedtatt budsjett
Sum Tekniske justeringer
Vedtak forrige periode
Bortfall av utgifter, Europarådets Oslokontor
Kulturåret 2020
Nordre Follo-konferansen
Styrking, kapasitet regnskap
Tilskudd, Kemneren
Vakante stillinger, stabsområdet
Sum Vedtak forrige periode
Demografi- og arealendringer
Arealendringer
Demografiendringer
Sum Demografi- og arealendringer
Sum Budsjettendring i år
Vedtatte endringer
Konsekvensjustert ramme
Omstillingstiltak
Elektronisk kjørebok
Energioppfølging og arealutnyttelse
Hybridmøter
Innleiekontrakter
Omorganisering, ledergruppene
Omstillingstiltak, stabsenheter
Profileringstiltak
Sum Omstillingstiltak
Prioriteringer
Satsing vedlikeholdsplan
Sum Prioriteringer
Konsekvensjusteringer
Frikjøp tillitsvalgte
Lisenser
Lærlinger
Lønnsmidler, byggutvikling og vedlikehold
Ressursbank
Sum Konsekvensjusteringer
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2021-2024

Økonomiplan
2022
2023

2024

243 739
-14 300

247 393
-18 793

249 919
-20 010

249 919
-19 355

225
1 000
-100
-1 000
-3 925
-2 000
-5 800

225
1 000
-100
-1 000
-3 925
-4 000
-7 800

225
1 000
-100
-1 000
-3 925
-6 000
-9 800

225
1 000
-100
-1 000
-3 925
-6 000
-9 800

2 547
1 916
4 464
2 463
-13 173
230 566

352
1 729
2 080
2 463
-22 050
225 343

-1 081
1 834
753
2 463
-26 594
223 325

0
2 058
2 058
-9 778
-36 875
213 044

-250
-800
-200
-2 700
-5 000
-7 814
-2 527
-19 291

-250
-800
-200
-2 700
-5 000
-7 814
0
-16 764

-250
-800
-200
-2 700
-5 000
-7 814
0
-16 764

-250
-800
-200
-2 700
-5 000
-7 814
0
-16 764

5 000
5 000

5 000
5 000

5 000
5 000

5 000
5 000

3 200
20 000
1 400
1 100
-850
24 850
10 559
241 125

0
20 000
1 400
1 100
-850
21 650
9 886
235 229

0
20 000
1 400
1 100
-850
21 650
9 886
233 211

0
20 000
1 400
1 100
-850
21 650
9 886
222 930

Omstillingstiltak
Elektronisk kjørebok
Tiltaket omhandler innføring av elektronisk kjørebok for både kommunale og private biler som benyttes
i kommunal tjeneste. Elektronisk kjøredagbok vil sikre god kontroll og oppfølging av bilparken og
gi effektivitetsgevinst for registrering av reiseregning.
Energioppfølging og arealutnyttelse
Tiltaket er et enøktiltak i henhold til KST-sak 34/2019 der det er forventet 10 prosent reduksjon i løpet
av en fireårsperiode. De samme målene tas med inn i arbeidet med Temaplan for klima- og energi.
Eksisterende overordnet styringssystem for energioppfølging videreutvikles. Dette vil gi effekt med tidlig
varsel ved unormalt energibruk.
Anskaffelse av et felles system for forvaltning, drift og vedlikehold for Nordre Follo kommune vil gi en
mer effektiv drift for formålsbygg og boliger. En systematisk tilstandskartlegging av bygg gir mer
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målrettet plan for vedlikehold og oppgradering av bygg. Oppstart av innføring av sensor for
arealutnyttelse/booking av arbeidsplasser og møterom gir mer effektiv utnyttelse og mer målrettet drift
på renhold.
Sensorer for målinger av inneklima, CO2, temperatur, luftfukt, radon og lignende kombineres med
tilstedeværelsessensor og vindussensorer for å effektivisere lovpålagte dokumentasjonskrav.
Hybridmøter
Redusert behov for fysiske møter på grunn av at ansatte har gode løsninger for å delta digitalt. Enkelte
møter kan være heldigitale, mens i andre møter kan noen delta fysisk og andre delta digitalt. Tiltaket vil
gi reduserte utgifter til blant annet kjøregodtgjørelse og det vil også kunne effektivisere arbeidstiden for
ansatte som deltar digitalt. Tiltaket vil ikke erstatte fysiske møter fullt ut, men gir muligheter for
fleksibilitet.
Innleiekontrakter
Arbeidet med arealeffektivisering og bedre utnyttelse av eide lokaler pågår kontinuerlig. Tiltaket er et
generelt mål om å redusere innleiekontrakter.
Det vil bli igangsatt en pilot for å identifisere muligheter for å fortsatt benytte hjemmekontor kombinert
med fleksible arbeidsplasser, basert på erfaringer fra pandemien. Målet vil være å utnytte egeneide
lokaler slik at innleie av lokaler kan reduseres.
Omorganisering, ledergruppene
Nordre Follos økonomiske situasjon tilsier at det må gås kritisk gjennom alle lederstillinger som blir
ubesatt eller besatt midlertidig. Det legges inn en forventning om en innsparing på 5 mill. kroner som
følge av dette.
Omstillingstiltak, stabsenheter
I forbindelse med kommunens omstillingsbehov er tre stillinger innenfor stabsenheter inndratt etter at
de ble ledige. Det øvrige omstillingsbehovet vil i stor grad bli dekket ved naturlig avgang. Tiltaket
innebærer at det vil bli redusert kapasitet til å følge opp utviklingsoppgaver og
saksbehandlingsoppgaver. Deler av dette vil kompenseres ved effektivisering som følge av nye
arbeidsmetoder eller digitalisering.
Profileringstiltak
Profileringstiltak for Nordre Follo kommune vil bli gjort innen eksisterende ramme og via de kanalene
som er i bruk. På grunn av kommunens vanskelige økonomiske situasjon tas midler til profilering av
Nordre Follo bort. Disse midlene var opprinnelig budsjettert i 2020 og i 2021 i forbindelse med
etableringen av den nye kommunen.

Prioriteringer
Satsing vedlikeholdsplan
Anskaffelsen av nytt FDV-system for Nordre Follo er nå i sluttfasen. Det vil gi oss et felles system for
utarbeidelse av tilstandsgrad og tiltaksplan for formålsbyggene i Nordre Follo kommune. Det arbeides
foreløpig etter tiltaksplanene fra de opprinnelige kommunene. Tiltak på klimaskall byggenes ytre flater
prioriteres i perioden.
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Konsekvensjusteringer
Frikjøp tillitsvalgte
Budsjettrammen til tillitsvalgte og vernetjenesten i 2021 er ikke realistisk. Dette skyldes at budsjett 2020
er basert på opprinnelig budsjett 2019 for Ski og Oppegård kommuner. Frikjøp tillitsvalgte ble i 2018
besluttet økt de første par årene i den nye kommunen etter at budsjettene for 2019 ble lagt. Beløpet
foreslås videreført i 2021 siden kommunen fortsatt er i omstillingsprosess før rammen blir redusert til
normalt nivå fra 2022.
Lisenser
Ved etableringen av Nordre Follo kommune har kommunen innført Office 365 som arbeidsverktøy.
Dette er programvare som er lisensbasert, som betyr at det betales for bruken, istedenfor at
programvare kjøpes inn. Kostnaden for Office 35 lisenser ligger ikke i rammen for 2020. Erfaringsdata fra
regnskapet i 2020 viser en prognostisert kostnad for disse lisensene på 22,6 mill. kroner. Kommunen
jobber videre med optimalisering av lisenser for ansatte. Med utgangspunkt i det arbeidet, mener
rådmannen at 20 mill. kroner for 2021 vil være tilstrekkelig for å dekke lisenskostnader til Office 365 for
2021.
Lærlinger
Fra 2019 har lærlingers lønn vært pensjonsberettiget. Dette var det ikke tatt høyde for ved
rammefordeling for 2020 ettersom dette var basert på opprinnelig budsjett 2019 i Ski og Oppegård
kommuner. For å videreføre vedtaket om at kommunen skal ha en lærling per 1 000 innbyggere er det
behov for å øke budsjettet med 1,4 mill. kroner.
Lønnsmidler, byggutvikling og vedlikehold
Innen byggutvikling og vedlikehold ble det ved fastsettelse av rammer for 2020 ikke gitt tilstrekkelige
lønnsmidler i henhold til antall faste ansatte.
Ressursbank
Ressursbanken utvides fra 2021 til å gjelde alle skoler og barnehager i kommunen. Utgiftene til ansatte i
ressursbanken skal dekkes inn ved at virksomhetene som benytter seg av vikarformidlingen skal betale
et gebyr i forbindelse med hvert vikaroppdrag.
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Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringer
Fellesfunksjoner
Digin, bygg og infrastruktur
Digin, fellessystemer
Digin, oppvekst
Digin, plattform
Digin, samskaping/innbyggertjenester
Digin, velferdsteknologi
Mulighetsstudie
Tidl. Oppegård rådhus, rehabilitering
Tiltak, el, brann og energi
Tiltak, kommunale bygg
Sum Fellesfunksjoner

Samlet
investeringsbeløp
Ferdig år
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2021
2023
2025

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

3 125
3 750
10 000
24 000
1 750
5 070
500
68 750
808
0
117 753

0
1 875
500
30 625
938
3 500
500
0
3 305
183 070
224 313

0
1 500
0
31 250
625
0
500
0
3 305
183 695
220 875

0
1 500
0
30 875
625
0
0
0
0
187 500
220 500

Digin, bygg og infrastruktur
Ski og Oppegård kommuner hadde ulike forvaltning-, drift- og vedlikeholdssystemer. I 2020 er
anskaffelse av felles løsning for Nordre Follo kommune igangsatt. Implementering av ny løsning er satt
til 2021. Investeringsbeløpet er et grovt estimat og ikke relatert til pågående anskaffelse, da denne ikke
er klar.
Digin, fellessystemer
Denne investeringen erstatter tidligere investeringsprosjekter som ERP system og Sak, arkiv og
depotløsning. Formålet er å samle alle investeringer som går på felles fagsystemer og som benyttes av
alle virksomheter internt i Nordre Follo kommune. ERP systemet er ikke fullt ut implementert ved
utgangen av 2020 og vil ha fokus på videre utvikling. Sak og arkivløsning vil i 2021 ha fokus på å gå over
til digitale elevmapper.
Digin, oppvekst
Formålet med investeringen er implementering av strategiplan i forhold til innkjøp av PC’er og nettbrett,
for å nå målene om 1:1 dekning av digitale hjelpemidler. Dette skal sikre alle elevene i skolene et digitalt
hjelpemiddel. Midlene skal også brukes til å skifte ut gammelt og utrangert utstyr. For 2021 er beløpet
justert for å håndtere digitale tavler som må skiftes ut grunnet alder. Det vil i 2021 bli gjennomført
en behovskartlegging for å standardisere type elektronisk tavle. Arbeidet med å skifte ut eldre tavler vil
fortsette i 2022. I 2021 vil det også bli igangsatt anskaffelse og implementering av
oppvekstadministrativt system for Nordre Follo kommune. I dag benyttes gammel løsning fra Ski og
Oppegård kommuner.
Digin, plattform
Investeringen videreføres i mindre skala i 2021. Det jobbes fortsatt med å gå fra tre IKT-plattformer til
en. Dette arbeidet ble ikke ferdigstilt i 2020. Videre vil det være behov for å vurdere om deler av
plattformen bør flyttes til skybasert løsning. Etablering av egen dataplattform for å kunne ta imot og
prosessere sensorikk data (IoT plattform) og som støtter opp under satsingen på velferdsteknologi er
spesielt viktig for at kommunen skal kunne ta eierskap til alle sine data. Nettverket ved mange
formålsbygg er ikke optimalt og støtter ikke videre utvidelse av velferdsteknologi eller økt bruk av andre
digitale løsninger. Her ligger det også midler til å utbedre nettverket ved behov.
Digin, samskaping/innbyggertjenester
Formålet er å investere i digitale løsninger som støtter opp under samskaping, eller løsninger som
benyttes av alle innbyggere. Det er en viktig strategi for å få selvbetjente innbyggere på veien mot
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kommune 3.0. Innbygger-app ble lansert i 2020, og det vil bli sett på videre utvikling av en digital
innbyggerplattform. Det er også meldt inn behov for en egen app for barn og unge.
Kommunen har i dag to ulike biblioteksystem. Det er behov for å harmonisere og implementere en ny
felles løsning. Avtalen på sentralbordløsning utløper i 2021, også her må det anskaffes og
implementeres ny løsning. Kommunen har ingen god løsning for håndtering av skjenkebevilgning i dag,
og det utredes behov og mulige løsninger for en bevilgningsportal.
Digin, velferdsteknologi
Midlene fordeles til tiltak som øker kvaliteten på tjenestene, samt effektiviserer arbeidsprosessene.
Investeringsmidlene er knyttet til tiltak som skal redusere behovet for direkte bistand og justere
innsatsen til et lavere innsatsnivå. Utgangspunktet for prosjektet bygges på Helhetlig tjenestemodell for
velferdsteknologi, og det vil også stille krav til omstilling i kommunen. Det er planlagt for større tiltak
som oppgradering av pasientvarsling, digitalt tilsyn og medisindispensere. Mye av dette vil ta flere år å
ferdigstille, men arbeidet intensiveres i 2021.
Mulighetsstudie
Prosjektet skal fortrinnsvis brukes til utredninger og bestillinger fra kommunestyret hvor det ikke følger
med budsjettmidler. Dette er kun en midlertidig post som skal nulles ut ved årsslutt. Utredninger og
forarbeid som fører til igangsetting av nye investeringer omposteres til ny vedtatt investering. Det
øvrige omposteres til drift.
Tidl. Oppegård rådhus, rehabilitering
Kommunestyret vedtok i juni 2020 konseptvalget for utnyttelse av tidligere Oppegård rådhus. Det ble
besluttet at virksomhet Læring og migrasjon innpasses i tidligere Oppegård rådhus. Det skal også
arbeides for å innlemme tjenesten Nye muligheter/Muligheten i bygget.
Tidligere Oppegård rådhus har vært avlastningslokale ved ombygging av Nordre Follo rådhus.
Kartlegging av teknisk tilstand og detaljprosjektering er startet opp. Forventet ferdigstillelse er
desember 2021.
Tiltak, el, brann og energi
Det arbeides med tiltak for oppgradering av brannsikring, elektriske anlegg, adgangskontroll og
kameraovervåking i kommunale bygg. Dette er tiltak som iverksettes i forbindelse med
myndighetspålagte krav og tilsyn eller basert på tilstandsanalyser med tanke på teknisk tilstand, samt
ved endrede tjenestebehov gjennom året. Det utføres fortløpende tiltak for reduksjon av energiforbruk,
herunder oppgraderinger til LED lys, i kommunale bygg i henhold til kommunens overordnede målkrav.
Tiltak, kommunale bygg
Det opprettes årlig en tiltaksplan for rehabilitering av kommunens formålsbygg. Planen inneholder
generell oppgradering og utbedring av byggene, samt tiltak knyttet til universell utforming, ENØK, HMS,
elektriske anlegg og brann. Formålet med investeringen er å fortløpende tilrettelegge kommunens bygg
i henhold til forskrifter og regelverk for universell utforming. Dessuten utføre diverse energisparetiltak
som etterisolering og utskifting av teknisk utstyr. Utbedringsarbeider på el-tavler, branntettinger og
utskifting av branndører og -vegger, i tillegg til utskifting av alarmanlegg på flere kommunale bygg må
utføres. Oppgradering av elektriske anlegg og brannteknisk utbedring utføres for å etterkomme pålegg
fra myndighetene.
Det er ulike systemer for tilstandsvurderinger i de to opprinnelige kommunene og det pågår nå en
innkjøpsprosess for et felles FDV system. Tiltaksplan for 2021 vil dermed bli utformet manuelt, basert på
planlagte tiltak i de to opprinnelige kommunene. Kommunestyret vedtok en vedlikeholdsstrategi for
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Nordre Follo kommune i februar 2020. Arbeidet med LDIP og behovsplaner fremover vil bli førende for
tiltaksplaner som vil komme i perioden.
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11.2 Finans og fellesutgifter
Beskrivelse av tjenesteområdet
Området består av KOSTRA-funksjonene: 100 Politisk styring, 110 Kontroll og
revisjon, 170 Årets premieavvik, 171 Amortisering av tidligere års
premieavvik, 172 Pensjon, 173 Premiefond, 180 Fellesutgifter, 190 Interne
serviceenheter, 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde,
290 Interkommunale samarbeid, 338 Forebygging av branner og andre
ulykker, 339 Beredskap mot branner og andre ulykker, 800 Skatt på inntekt
og formue, 840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd, 841
Kompensasjon for merverdiavgift investeringsregnskapet, 850 Generelt
statstilskudd vedrørende flyktninger m.v, 860 Motpost avskrivinger, 870
Renter/utbytte og lån (innlån og utlån), 880 Interne
finanseringstransaksjoner, 899 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk.
Området skiller seg fra de øvrige tjenesteområdene ved at dette området, med unntak av utgifter til
politisk styring og kontroll, i stor grad er knyttet til mer regnskapstekniske utgifter som fordeles internt
til øvrige tjenesteområder, pensjon og amortisering av tidligere års premieavvik, skatt, rammetilskudd
og generelle statstilskudd til flyktninger, finansutgifter og inntekter, årsoppgjørsdisposisjoner, utgifter til
interkommunale samarbeid og beredskap.

Oppfølging av kommuneplanen
Alle tjenesteområder har ansvar for å følge opp målene i kommuneplanen. Området har ansvar for at
organisasjonen leverer helhetlig, både med hensyn til styring og utvikling i tjenestene. Følgende mål fra
kommuneplanen er gjennomgående for alle tjenesteområder:
FNs
Mål i kommuneplanen til Nordre Follo kommune
bærekrafts-mål
Sammen for en ny kommune
17
Sammen utvikler vi Nordre Follo kommune
5, 8, 9, 11
9, 16

Nordre Follo kommune er attraktiv for et næringsliv som tar samfunnsansvar
Nordre Follo kommune involverer brukere og innbyggere i utforming av tjenestene

8, 9, 12

Nordre Follo kommune har en bærekraftig økonomi
Nordre Follo kommune bygger på en etisk plattform, er en attraktiv arbeidsgiver og en organisasjon i
5, 8, 9
utvikling.
Byvekst med grønne kvaliteter
3, 6, 11
Nordre Follo kommune tar ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap

Utviklingstrekk
Pensjonskostnadene de siste årene har vært på et nokså stabilt nivå, og har bare økt som følge av årlig
lønnsvekst. Den årlige pensjonskostnaden beregnes som verdien av årets pensjonsopptjening og
rentekostnad på pensjonsforpliktelsene fratrukket avkastningen på pensjonsmidlene. Differansen
mellom innbetalt premie og beregnet pensjonskostnad utgjør premieavviket. Stort sett har dette
premieavviket vært økende gjennom de siste årene, og akkumulert premieavvik for Nordre Follo er per
31.12.2019 på om lag 345 mill. kroner. Prognoser for 2020 viser at dette vil øke ytterligere. Akkumulert
premieavvik skal amortiseres (kostnadsføres) i de årlige driftsregnskapene med 1/7. I praksis betyr dette
at kommunen årlig må kostnadsføre 1/7 av premieavviket i sitt driftsbudsjett. For kommunesektoren
som helhet har det blitt en stor utfordring å dekke dette premieavviket i driftsregnskapet ettersom
premieavviket øker for hvert år.
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Nordre Follos netto finansutgifter har økt betydelig de siste årene, og fra 2021 til 2024 er det ventet at
dette øker ytterligere med om lag 70 mill. kroner. Dette er utgifter som ikke blir kompensert gjennom
inntektssystemet, og betyr at kommunestyret må finne dekning innenfor kommunens samlede
driftsbudsjett og medfører at rammen for tjenesteyting må reduseres tilsvarende.
Området dekker avsetning til de årlige lønnsoppgjørene. Dette budsjetteres sentralt og blir fordelt til de
øvrige tjenesteområdene når lønnsoppgjørene er gjennomført. De siste årene har den sentrale
avsetningen vært tilstrekkelig til å dekke kommunens utgifter til lønnsoppgjørene.

Prioriteringer
Rådmannen foreslår følgende prioriteringer kommende fireårsperiode:
 I KST-sak 31/2020 ble det fattet vedtak om at netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter
(gjeldsgrad) ikke skal overstige 110 prosent i gjennomsnitt i økonomiplanperioden (2020- 2023),
og reduseres til 80 prosent av driftsinntektene innen 2030. Det er viktig å sikre en bærekraftig
økonomi ved å følge den vedtatte handlingsregelen i forhold til investeringsnivå.

Strategier og virkemidler
Økonomistyringen i kommunen må være slik at økonomien er i balanse og forblir solid i et langsiktig
perspektiv. Nordre Follo må innrette økonomien slik at den har evne til større investeringer, samt tåle
variasjon i inntekter og utgifter. For å sikre dette er det viktig at kommunen har disposisjonsfond på et
nivå som gjør det mulig å dekke inn uforutsette utgifter eller for eksempel svikt i skatteinntekter eller en
rask renteøkning. Koronapandemien med raskt økende arbeidsledighet har fått konsekvenser for
kommunens skatteinntekter. Det viser hvor viktig det er å ha et disposisjonsfond på minimum 8 prosent
av brutto driftsinntekter, jf. KST-sak 31/2020 om finansielle måltall.
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2021
Vedtatt budsjett
Sum Tekniske justeringer
Vedtak forrige periode
Innovasjon
Midlertidige lokaler, Solkollen
Omstilling
Profilering Nordre Follo
Redusert innleie, konsulenter
Salderingsbehov
Valg, reversering
Sum Vedtak forrige periode
Demografi- og arealendringer
Demografiendringer
Sum Demografi- og arealendringer
Sum Budsjettendring i år
Sum Lønns- og prisvekst
Vedtatte endringer
Konsekvensjustert ramme
Omstillingstiltak
Innovasjon
Omstilling
Sum Omstillingstiltak
Prioriteringer
Valg 2021 og 2023
Sum Prioriteringer
Konsekvensjusteringer
Driftstilskudd Follo Brannvesen IKS
Lønnsoppgjør
Lønnsoppgjør 2021
Redusert bosetting av flyktninger
Revisjon. Kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat
Selvkost VARFS
Økt kontingent, medlemskap i Osloregionen
Sum Konsekvensjusteringer
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2021-2024

Økonomiplan
2022
2023

2024

187 832
27 378

174 332
42 323

109 843
105 476

109 843
105 476

10 366
840
10 266
0
6 500
-56 359
1 900
-26 486

20 146
1 400
20 046
-2 500
6 500
-65 996
1 900
-18 503

20 885
1 750
20 785
-2 500
6 500
-61 005
1 900
-11 684

20 885
1 750
20 785
-2 500
6 500
-61 005
1 900
-11 684

1 616
1 616
-50 868
0
-48 360
139 472

1 484
1 484
-50 868
0
-25 564
148 768

1 593
1 593
-50 868
-17 961
26 556
136 399

1 801
1 801
-49 839
-45 200
554
110 397

-10 366
-10 266
-20 632

-17 964
-17 964
-35 928

-16 203
-16 203
-32 406

-13 703
-13 703
-27 406

1 900
1 900

-1 900
-1 900

1 900
1 900

-1 900
-1 900

1 557
-52 000
60 000
5 000
650
-10
70
15 267
-3 465
136 007

1 557
-52 000
66 595
5 000
650
-10
70
21 862
-15 966
132 802

1 557
-52 000
63 297
5 000
650
-10
70
18 564
-11 942
124 457

1 557
-52 000
60 000
5 000
650
-10
70
15 267
-14 039
96 358

Omstillingstiltak
Innovasjon
Midler til innovasjon skal sikre at nyskapende utviklingstiltak og ideer testes ut og tas i bruk. Det er viktig
når kommunens omstillingsbehov er stort at det er midler til å prøve ut innovative løsninger.
Omstilling
Midler til omstilling skal sikre at nødvendige tiltak av strukturell karakter kan gjennomføres. Det kan
være nødvendig å bruke midler til omstilling i en kortere periode for å oppnå varige gevinster på lenger
sikt.

Prioriteringer
Valg 2021 og 2023
Tiltaket er en teknisk justering knyttet til valg. Midler til valg legges inn i 2021 og 2023.
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Konsekvensjusteringer
Driftstilskudd Follo Brannvesen IKS
Driftstilskudd til Follo brannvesen for brannberedskap og forebyggende arbeid er foreslått
økt fra 49,2 mill. kroner til 50,8 mill. kroner, en økning på 1,6 mill. kroner.
Det er fortsatt behov for ytterligere 1,2 mill. kroner tilført rammen, i forhold til foreslått budsjett fra
Follo Brannvesen. Men vedtak i representantskapet er at de må redusere sitt foreslåtte budsjett med
1,3 prosent. Det avventes derfor å øke rammen ytterligere inntil endelig budsjett fra Follo Brannvesen er
vedtatt.
Lønnsoppgjør
Tiltaket omhandler redusert virkning av lønnsoppgjør 2020 der lønnsoppgjøret fikk en ramme som var
vesentlig lavere enn det som var opprinnelig budsjettert.
Lønnsoppgjør 2021
Tiltaket omhandler virkning av lønnsoppgjør for 2021.
Redusert bosetting av flyktninger
Antall flyktninger som skal bosettes i 2020 er redusert fra 54 til 34, og sannsynligheten for tilsvarende
bosettingstall i 2021 kan forventes. Reduksjon i antall flyktninger medfører mindre overføringer
gjennom integreringstilskudd og norsktilskudd til kommunen, samtidig må tjenesteapparatet i
kommunens virksomheter trappes ned etter behov både på kort og lang sikt. Det jobbes kontinuerlig
med å tilpasse tilbudet til behovet, men omstillingen alene vil ikke kunne dekke opp for de reduserte
overføringene.
Revisjon, Kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat
Ved budsjetteringen for 2020 var verken utgifter til kontrollutvalgssekretariat eller budsjettbehovet for
forvaltningsrevisjoner kjent. Ut ifra hva som var budsjettert i 2020 er det behov for en økning på 0,65
mill. kroner til dette basert på budsjettforslaget for 2021 fra Kontrollutvalget.
Selvkost VARFS
Tiltaket omhandler rammeendring i selvkostområdene Vann, Avløp, Renovasjon, Feiing, Slam (VARFS)
sitt bidrag til administrasjon og låneutgifter på selvkostområdene fra 2020 til 2021. Det er totalt
forventet et overskudd på 78,6 mill. kroner, en total reduksjon på om lag 4,2 mill. kroner i forhold til
2020. Overskuddet skal i hovedsak brukes til å betale finansutgifter knyttet til investeringene på dette
området. Et mindre beløp vil også gå til å dekke indirekte kostnader til administrasjon og sentrale
støttefunksjoner.
Økt kontingent, medlemskap i Osloregionen
Kontingenten økes fra kr 1,50 til kr 2,70 per innbygger.
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Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringer
Finans og fellesutgifter
Egenkapitaltilskudd KLP
Sum Finans og fellesutgifter

Samlet
investeringsbeløp
Ferdig år
2024

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

10 600
10 600

11 200
11 200

11 800
11 800

12 400
12 400

Egenkapitaltilskudd KLP
Egenkapitaltilskudd er innbetaling fra eierne i KLP for å styrke forskriftmessige krav om egenkapital etter
hvert som premiereserven i selskapet øker. Egenkapitaltilskudd kan ikke lånefinansieres og må derfor
finansieres ved overføring fra drift eller ved bruk av fond.
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11.3 Barnehage
Beskrivelse av tjenesteområdet
Området består av KOSTRA-funksjonene: 201 Barnehage, 211 Styrket tilbud
til barnehagebarn og 221 Barnehagelokaler og skyss.
Det er om lag 3 500 barn i barnehagealder, det er 42 kommunale
barnehager, 14 ikke-kommunale barnehager og tre åpne barnehager.
Tjenesteområde Barnehage skal sammen med barn, foresatte, skoler og
andre samarbeidspartnere skape en trygg og god oppvekst i Nordre Follo
kommune.

Oppfølging av kommuneplanen
Alle tjenesteområder har ansvar for å følge opp målene i kommuneplanen. Området har et særlig ansvar
for følgende mål:
FNs
bærekraftsmål

Mål i kommuneplanen til Nordre Follo kommune

Trygg oppvekst
1, 3, 4, 5, 11,
Barn og unge i Nordre Follo kommune opplever trygghet og mestring
16
3, 5, 16
Barn og unge i Nordre Follo kommune medvirker, sier sin mening og blir hørt
1, 3, 4, 10

Barn og unge i Nordre Follo kommune får realisert sitt potensiale for utvikling og læring, uavhengig av sosial
og økonomisk bakgrunn

Utviklingstrekk
01.01.2020 gikk om lag 93 prosent av barn i førskolealder i Nordre Follo-barnehagen. Koronapandemien
medførte stengte barnehager 50 arbeidsdager inn i ny kommune.
Barnehagene påvirkes i stor grad av at virksomhetsområder, virksomheter og avdelinger etableres,
digitale verktøy innføres, planer og strategier utarbeides og møteplasser og arenaer etableres.
Kommunen skal vokse og det forventes befolkningsvekst som igjen stiller krav til økt
barnehagekapasitet, selv om barnetallene går litt ned de første årene.
Bemanningsnorm og pedagognorm for barnehager skal følges opp. Bemanningsnormen sier det skal
være minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år.
Pedagognormen innebærer minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og minst én pedagogisk
leder per 14 barn over tre år. Det er utfordrende å rekruttere barnehagelærere og pedagogiske ledere
med godkjent utdanning. Nordre Follo har i 2020 35 dispensasjoner av 277 barnehagelærer og
pedagogiske lederstillinger.
Barn vokser opp i en digital verden. Barn i Nordre Follo-barnehagen har ulik tilgang til teknologiske og
digitale verktøy. Det er ikke utarbeidet en felles strategi for digitalisering i barnehagen. Digitalisering og
digitale verktøy gir barn mange muligheter, men barn lærer seg ikke hensiktsmessig bruk av digitale
verktøy på egenhånd.
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Barnehagen skal være for alle og gi muligheter for sosialt samspill, aktivitet, hvile, lek og læring.
Barnehager med høy kvalitet er i seg selv forebyggende og bidrar til å gi barn en god start på livet og
læringsløpet. I Nordre Follo er det mange barn som vokser opp under gode sosio-økonomiske forhold og
sammenlignet med andre kommuner er det færre barn som vokser opp i familier med lav inntekt.
Barn og foresatte vil oppleve belastninger. Erfaringer fra barnehagene viser at flere foresatte, familier og
barn har store sammensatte behov. Ungdata viser at mange barn og unge opplever psykiske
utfordringer. De 1 000 første dagene i et barns liv er viktige og får betydning for senere livsmestring.
Barnehagene må være oppmerksomme og ta tak i utfordringer sammen med foresatte, helsestasjonen
og øvrig hjelpeapparat så tidlig som mulig. Det er for mange barn og unge som lever i en hverdag med
omsorgssvikt, vold og overgrep. Barnehagen har en viktig rolle i å forebygge, avdekke og håndtere dette
i samarbeid med foresatte og barnevern.
Ny barnehagelov gjøres gjeldende fra 01.01.2021 og barnehagene får krav om å forebygge og håndtere
krenkelser og mobbing. Barnehagene får en aktivitetsplikt og det skal utarbeides aktivitetsplaner
dersom barn opplever krenkelser og mobbing. Ungdata viser at ungdom nå rapporterer om økt rus- og
voldsbruk. Dette er et faresignal kommunen må ta på alvor hvor foresatte og barnehagen kan gjøre en
vesentlig innsats.
For at barn, unge og foresatte skal erfare gode tjenester og møtes av ansatte i kommunen på en best
mulig måte, vil det arbeides systematisk med kompetanseheving og læring. Dette skal det jobbes
langsiktig og målrettet med.
Kommunesammenslåingen skaper muligheter, men arbeidet tar tid. Koronapandemien skaper store
utfordringer med å gjennomføre barnehagehverdagen slik vi er vant med. Tjenesteområdet bruker mye
tid og ressurser på å ivareta barn, foresatte og ansatte i tråd med gjeldende smittevernanbefalinger.
Sårbare barn prioriteres i dette arbeidet.
Det må gjøres grundige prioriteringer for hva barnehagene og tjenesteområdet skal jobbe med å
realisere i kommende fireårsperiode. Prioriteringer fra Strategi- og handlingsplan 20202023 videreføres.

Prioriteringer
Rådmannen foreslår følgende prioriteringer:
 Utvikle hensiktsmessig barnehagestruktur, rekruttere barnehagelærere og realisere
pedagognorm
 Bidra til at foresatte er ressurser for sine barn
 Mestre en digital hverdag og utvikle gode digitale ferdigheter og digital dømmekraft
 Utvikle et inkluderende, trygt og godt leke- og læringsmiljø
Kvalitetsmelding for Oppvekst er samskapt og politisk vedtatt høsten 2020. Den gir felles
kunnskapsgrunnlag. Sentrale tema blir belyst; lek og læring, digital hverdag, foreldre som ressurs, trygg
oppvekst og god fysisk og psykisk helse. Disse er i tråd med rådmannens prioriteringer i strategi- og
handlingsplanen og gir i føringer for arbeidet.
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Strategier og virkemidler
Intensjonene med kommunereformen hvor innbyggere blir involvert gjennom lovpålagte organer i
barnehagen skal realiseres. Barn skal erfare støttende og undrende barnesamtaler som gir rom for barns
medvirkning. Møter med barn og foresatte skal være nyttige. Barn, foresatte, kulturliv, frivillige lag og
organisasjoner og barnehagene skal samarbeide om å utvikle barnehager med høy kvalitet som bidrar til
et trygt lokalsamfunn. Når det er behov for det skal barn, foresatte og barnehage få god informasjon om
aktuelle hjelpetilbud og hjelpen skal gis i barnehagen eller i barnets nærmiljø.
Det skal utvikles en hensiktsmessig barnehagestruktur, rekruttere barnehagelærere og realisere
pedagognorm. Kommunen skal ha barnehageplasser i tråd med befolkningsprognoser. Barn skal erfare
barnehagelærere og andre ansatte i barnehagen med høy relasjonell- og faglig kompetanse, som
gir konkrete tilbakemeldinger om utvikling og læring. Dersom det er behov for ekstra støtte og hjelp skal
hjelpen utformes i samarbeid med den det gjelder. Barn og foresatte skal oppleve en inkluderende
barnehage som involverer barn og foresatte for å skape variert og tilpasset barnehagetilbud.
Kommunen ønsker et utvidet samarbeid på tvers med kulturskole, frivillige lag og organisasjoner i løpet
av perioden, men situasjonen rundt koronapandemien preger dette arbeidet.
Foresatte er ressurser for sine barn ved å vektlegge at foresatte har hovedansvaret for oppdragelse og
trygg oppvekst, men hvor barnehagen jobber sammen med foresatte. Foresatte kan bruke barnehagen
som arena for aktiviteter som bidrar til å skape trygghet og aktivitet. Det er ønskelig å lage en felles plan
for foreldremøter fra barnehagen til og med 10. trinn og barn og foreldre skal involveres i dette
arbeidet. Foreldre skal få tilbud om foreldreskole og barnehagen kan være arena for en slik
foreldreskole.
Mestre en digital hverdag og utvikle gode digitale ferdigheter og digital dømmekraft ved at barn
benytter teknologi og digitale verktøy for å skape nysgjerrighet, undring og forståelse for å utvikle gode
digitale ferdigheter. Barn skal ha tilgang til teknologi og digitale verktøy i barnehagen og det vil
utarbeides en strategi for digitalisering i barnehage.
Utvikle et inkluderende, trygt og godt leke- og læringsmiljø ved at barn og foresatte erfarer en trygg og
god barnehagestart og senere en trygg og god overgang til skolen. Barn skal bli sett og hørt, og erfare
samtaler med ansatte i tråd med prinsipper fra gode barnesamtaler. Vi skal jobbe med tema
livsmestring og folkehelse, og gi barn kunnskap om kropp, grenser og seksualitet. Barn og foresatte skal
erfare at barnehagen viderefører helsestasjonens arbeid med å forebygge og avdekke omsorgssvikt,
vold og seksuelle overgrep. Når det er behov for det skal det settes inn riktige hjelp til riktig tid.
Barnehagen må være lokalisert slik at den innbyr til bruk av gange og sykkel. Bygget må være fleksibelt
og innby til lek og aktivitet flere timer i døgnet. Uteområdene må innby til lek og aktivitet store deler av
døgnet og være en ressurs for nabolaget. Barnehagene må være fleksible slik at de ivaretar ulike
barnehagebehov og muliggjør bruk både ettermiddager, kvelder og helger. Økt bruk og sambruk er
positivt, men har mye å si for renhold, drift og vedlikehold. Selv om flere barnehager er i god stand, har
flere bygg behov for oppgradering, både inne og ute. Dette er i henhold til tiltaksplaner. Arbeidet med
behovsplanene vil konkretisere dette, og det må gjøres helhetlige vurderinger og prioriteringer om
hvilke barnehager som skal rehabiliteres og bygges for å få en hensiktsmessig barnehagestruktur.
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2021
Vedtatt budsjett
Sum Tekniske justeringer
Vedtak forrige periode
Bemanningsnorm, barnehager
Effektivisering, drift av formålsbyggene
Hensiktsmessig barnehagestruktur
Omorganisering, barnehagedrift
Redusert vikarbruk, barnehage
Samordning av ikke-stedbundne tjenester
Sum Vedtak forrige periode
Demografi- og arealendringer
Arealendringer
Demografiendringer
Sum Demografi- og arealendringer
Sum Budsjettendring i år
Vedtatte endringer
Konsekvensjustert ramme
Omstillingstiltak
Barnehagekapasitet i tråd med lovkrav
Barnehageteam, redusert årsverk
Gevinstrealisering digitalisering
Hensiktsmessig barnehagestruktur
Hybridmøter
Inkluderende fellesskap
Omgjøring, sidestilte pedagoger
Omorganisering, åpne barnehager
Reduksjon, pedagognorm og bemanningsnorm
Redusert driftsramme
Redusert driftsramme, eiendomstjenester
Tverrfaglig samarbeid
Sum Omstillingstiltak
Prioriteringer
Reversering av KST-sak 34/2019 Hensiktsmessig barnehagestruktur
Reversering av KST-sak 34/2019 Omorganisering barnehagedrift
Reversering av KST-sak 34/2019 Redusert vikarbruk
Satsing vedlikeholdsplan
Sum Prioriteringer
Konsekvensjusteringer
Barnehageplass i andre kommuner
Inntektstap brukerbetaling
Lønnsmidler, renhold
Tilskudd til privat barnehage, Myrvoll barnehage
Sum Konsekvensjusteringer
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2021-2024

Økonomiplan
2022
2023

2024

548 309
8 376

552 261
5 621

568 785
-10 903

568 785
-10 903

15 000
0
-10 000
-200
-1 300
-1 500
2 000

15 000
0
-15 000
-200
-1 300
-1 500
-3 000

15 000
0
-15 000
-200
-1 300
-1 500
-3 000

15 000
0
-15 000
-200
-1 300
-1 500
-3 000

-481
-2 819
-3 300
-10 442
-3 366
544 943

0
-1 007
-1 007
-10 442
-8 827
543 434

0
5 168
5 168
-10 442
-19 177
549 608

0
7 114
7 114
-5 180
-11 968
556 816

-1 400
-180
0
-1 750
-150
-3 000
-520
-750
-6 500
-4 000
-3 700
0
-21 950

-1 400
-180
-250
-3 010
-200
-4 000
-750
-750
-6 500
-4 500
-3 700
-250
-25 490

-1 400
-180
-500
-3 010
-250
-5 000
-1 000
-750
-6 500
-5 500
-3 700
-500
-28 290

-1 400
-180
-750
-3 010
-250
-5 000
-1 250
-750
-6 500
-5 500
-3 700
-750
-29 040

10 000
200
1 300
5 000
16 500

15 000
200
1 300
5 000
21 500

15 000
200
1 300
5 000
21 500

15 000
200
1 300
5 000
21 500

2 000
2 800
2 400
13 000
20 200
14 750
559 693

2 000
2 800
2 400
15 000
22 200
18 210
561 644

2 000
2 800
2 400
15 000
22 200
15 410
565 018

2 000
2 800
2 400
15 000
22 200
14 660
571 476

Omstillingstiltak
Barnehagekapasitet i tråd med lovkrav
Tiltaket vil bety at det er færre barn som får barnehageplass utenom hovedopptak, i løpet av
barnehageåret. Kommunen oppfyller retten til barnehageplass i tråd med lovens krav.
Barnehagene vil dermed ikke ha kapasitet til å tilby barnehageplasser i løpet av barnehageåret. Det
betyr at færre barn får plass utenom hovedopptaket. Dette kan medføre at flere barn blir hjemme med
foreldre til de får lovfestet barnehageplass, og det kan bety at flere foreldre velger å skaffe seg

Side 88 av 194

barnevakt, dagmamma eller søker om barnehageplass i private barnehager i andre kommuner som
kommunen må betale for.
Barnehageteam, redusert årsverk
Tiltaket omhandler reduksjon på 0,3 årsverk innen veiledning av barnehageansatte og støttepedagoger
innen allmenn- og spesialpedagogikk. Dette med mål om tidlig innsats, kompetanse og kvalitet i
tjenesten. Reduksjonen vil gi noe lavere kapasitet.
Gevinstrealisering digitalisering
Nye og mer brukervennlige digitale enheter, datasystemer, fagsystemer og andre digitale verktøy
effektiviserer på sikt arbeidsprosesser. Digitalisering innenfor Oppvekst og læring vil i løpet av
planperioden medføre gevinstrealisering i form av redusert behov for enkelte kontorfaglige-,
administrative- og fagrelaterte arbeidsoppgaver/arbeidsprosesser.
Virksomhetsområde Oppvekst og læring vil etablere et lokalt gevinstrealiseringsutvalg som skal vurdere
behov for ansettelser når aktuelle stillinger blir vakant. Gevinstrealisering som følge av digitalisering vil
vurderes opp imot behov for å løse aktuelle oppgaver eller gi aktuelle tjenester. Tillitsvalgte vil sitte i
gevinstrealiseringsutvalget og tiltaket vil kunne bidra til at kommunens store omstillingsbehov løses ved
naturlig avgang. Gevinstrealiseringsutvalg skal behandle vakante stillinger på virksomhetsområdet før
saken eventuelt sendes videre til kommunens omstillingsutvalg.
Redusert kapasitet og reduserte tjenester kan bli resultatet dersom vurdering av
digitalisering/effektivisering ikke gjøres godt nok.
Hensiktsmessig barnehagestruktur
På grunn av uhensiktsmessig driftsform er avdelingene Liavegen og Toppenhaug vedtatt lagt ned.
Kommunen oppfyller likevel retten til barnehageplass i tråd med lovens krav.
Tiltaket vil på kort sikt gi noe mindre barnehagekapasitet i aktuelle områder, men arbeidet med
hensiktsmessig barnestruktur videreføres innenfor rammen av arbeidet med behovsplaner. Noen
foreldre kan få litt lengre reisevei til og fra barnehagen. Det er også en del foreldre fra Nordre Follo
kommune som velger å la barna gå i private barnehager i andre kommuner og dette kan øke noe.
Kommunen må da betale for denne plassen, men utgiftene til dette tilsvarer det kommunen vil ha av
utgifter til å bemanne opp egne barnehager. Aktuelle ansatte blir overført til ledige stillinger enten i de
tilhørende barnehagene, eller andre barnehager i kommunen.
Tiltaket gir også reduksjon i kostnader knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av byggene.
Hybridmøter
Redusert behov for fysiske møter på grunn av at ansatte har gode løsninger for å delta digitalt. Enkelte
møter kan være heldigitale, mens i andre møter kan noen delta fysisk og andre delta digitalt. Tiltaket vil
gi reduserte utgifter til blant annet kjøregodtgjørelse og det vil også kunne effektivisere arbeidstiden for
ansatte som deltar digitalt. Tiltaket vil ikke erstatte fysiske møter fullt ut, men gir muligheter for
fleksibilitet.
Inkluderende fellesskap
Tiltaket vil være et langsiktig utviklingsarbeid i tråd med nasjonale og kommunale føringer om at
barnehagen skal være inkluderende fellesskap. Dette krever økt kunnskap, ferdigheter og holdninger for
å ivareta alle barn innenfor rammene av det ordinære barnehagetilbudet. Dette krever et langsiktig
forpliktende samarbeid mellom barnehagene og støttetjenestene i kommunen.
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Tiltaket stiller store krav til forpliktelse og langsiktighet. Tjenestene har behov for tid og kapasitet til å
holde tak i arbeidet. Dette stiller store krav til ledelse på alle nivåer. På sikt vil tiltaket bidra til bedre
tverrfaglige tjenester og effektiv benyttelse av ressursene. Aktuelle tiltak vil være kompetanseheving,
variert pedagogisk tilnærming, redusert behov for tilretteleggingsmidler og spesialpedagogisk hjelp.
Utviklingsarbeidet vil være et samarbeid mellom barnehagene, barnehagenes samarbeidspartnere og
tillitsvalgte. Målet er at barnehagene skal være et inkluderende fellesskap for alle, men samtidig skal
barn med spesielle behov skal få et godt tilrettelagt tilbud.
Å rette søkelys på verdier og holdninger vil være en viktig bærebjelke i arbeidet med å skape
inkluderende fellesskap for alle. Hvis kommunen ikke lykkes med utviklingsarbeidet, vil behovet for
tilretteleggingsmidler, spesialpedagogisk hjelp og andre særskilte tilbud øke, og gi et stort press på
økonomien.
Omgjøring, sidestilte pedagoger
I om lag halvparten av de kommunale barnehagene er pedagogene sidestilt ved at de har samme
stillingsbenevnelse, arbeidsoppgaver og lønnsramme. Sidestilte pedagoger er kostnadsdrivende ved at
alle pedagoger har lik lønn, til tross for ulike ansvarsområder- og oppgaver. Noen pedagoger ønsker å
være pedagogiske ledere, mens andre ønsker å være barnehagelærere uten lederansvar.
Tiltaket tilsier endring i stillingsbenevnelse for enkelte ansatte og dette vil gjennomføres lokalt i den
enkelte barnehage, i dialog med den enkelte ansatte. Tiltaket vil kunne bidra til å organisere
arbeidsoppgaver i barnehagene på en bedre måte ved at det er tydeligere arbeidsfordeling mellom
barnehagestyrer, pedagogiske ledere, barnehagelærere og fagarbeidere/assistenter.
Omorganisering, åpne barnehager
Kommunen driver per i dag tre åpne barnehager, lokalisert i Ski, på Langhus og på Kolbotn. Rådmannen
foreslår et større og bredere samarbeid med frivilligheten slik at kommunale årsverk reduseres.
Kommunen oppfyller retten til barnehageplass i tråd med lovens krav. Åpen barnehage er en møteplass
for barn og foreldre, men for barn som har rett til barnehageplass vil de få det ved hovedopptak. Barn
som går i ordinære barnehager, både kommunale og private, har et mer helhetlig pedagogisk tilbud enn
det åpne barnehager kan tilby.
Reduksjon, pedagognorm og bemanningsnorm
Tiltaket innebærer en reduksjon av vedtaket knyttet til bemanningsnorm og pedagognorm, gitt i KSTsak 34/2019. Kostnadene til normen vil delvis kunne dekkes innenfor gjeldende ramme. Tiltaket vil gi
noe mindre fleksibilitet knyttet til bemanning og vikar, og redusert mulighet til å øke opp kapasiteten
gjennom året og ta inn flere barn, ved supplerende opptak utenom hovedopptaket.
Redusert driftsramme
Tiltaket gir reduserte rammer til barnehagene, fagadministrasjonen og støttetjenestene innenfor
tjenesteområdet. Tiltaket gir reduserte rammer til ordinær drift og det gir reduserte muligheter til å
sette inn vikar og gjennomføre kompetanseheving for ansatte. Tiltaket kan gi utfordringer når det
kommer til å holde tak i planlagt utviklingsarbeid i tråd med nasjonale og kommunale mål og strategier.
Redusert driftsramme, eiendomstjenester
Tiltaket gir reduserte rammer til byggdrift, renhold, vedlikehold og uteområder. Dette er foreløpig et
overordnet innsparingskrav. Kravet må delvis søkes løst ved effektivisering av arbeidsprosesser, redusert
tjenestetilbud og harmonisering av renhold, men henger i stor grad sammen med LDIP og
behovsplansarbeidet fremover hvor hensiktsmessig barnehagestruktur er hovedmålet.
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Tverrfaglig samarbeid
Det skal nedsettes en arbeidsgruppe med mandat om å utvikle et godt og mer sømløst
tverrfaglig samarbeid, hvor ansatte får benytte sin kompetanse på en så god måte som mulig, samtidig
som kompetanse og kapasitet benyttes på en hensiktsmessig for kommunen som tjenesteleverandør.
Tiltaket er i tråd med Handlingsrom 2023 som vurderer barnevern og forebyggende tjenester i
kommunen.

Prioriteringer
Reversering av KST-sak 34/2019 Hensiktsmessig barnehagestruktur
Tiltak om hensiktsmessig barnehagestruktur, vedtatt i KST 34/2019, foreslås reversert. Det er ikke klart
når effekten av et slikt tiltak vil inntreffe. Omstillingsbehovet er erstattet av andre tiltak.
Reversering av KST-sak 34/2019 Omorganisering barnehagedrift
Tiltak om omorganisering av barnehagedrift, vedtatt i KST 34/2019, foreslås reversert.
Omstillingsbehovet er erstattet av andre tiltak.
Reversering av KST-sak 34/2019 Redusert vikarbruk
Tiltak om redusert bruk av vikar i barnehagene, vedtatt i KST 34/2019, foreslås reversert.
Omstillingsbehovet er erstattet av andre tiltak.
Satsing vedlikeholdsplan
Anskaffelsen av nytt FDV-system for Nordre Follo er nå i sluttfasen. Det vil gi oss et felles system for
utarbeidelse av tilstandsgrad og tiltaksplan for formålsbyggene i Nordre Follo kommune.
Det arbeides foreløpig etter tiltaksplanene fra de opprinnelige kommunene. Tiltak på klimaskall
(byggenes ytre flater) prioriteres i perioden.

Konsekvensjusteringer
Barnehageplass i andre kommuner
Enkelte barn og elever fra Nordre Follo kommune går i barnehage i andre kommuner. Nordre Follo
kommune må betale for barnehageplass, i tillegg til spesialpedagogiske tiltak hvis barnet er anbefalt
dette.
Det kan være ulike årsaker til at barn har sitt barnehagetilbud i andre kommuner:
 barnet går i privat barnehage i en annen kommune
 barnet er fosterhjemsplassert i annen kommune
Det er ikke avsatt tilstrekkelig med budsjettmidler til dette formålet.
Inntektstap brukerbetaling
Ramme til tapt egenbetaling på grunn av ulike moderasjonsordninger i barnehage er underbudsjettert
med minimum 2,8 mill. kroner.
Lønnsmidler, renhold
Tiltaket tilfører manglende lønnsmidler til renhold som ikke var hensyntatt i den opprinnelige
budsjettrammen.
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Tilskudd til privat barnehage, Myrvoll barnehage
Myrvoll barnehage (Læringsverkstedet) startet opp i nye lokaler 31.08.2020. Det er behov for å sette av
budsjettmidler til tilskudd til barnehagen i årene som kommer.

Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringer
Barnehage
Oppgradering og sikring, uteområder
Tiltak, el, brann og energi
Tiltak, kommunale bygg
Sum Barnehage

Samlet
investeringsbeløp
Ferdig år
2023
2023
2025

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

3 160
2 423
43 750
49 333

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Oppgradering og sikring, uteområder
Formålet er å oppgradere uteområder hvor barn og unge ferdes for å tilfredsstille gjeldende krav til
uteområder. For å opprettholde et godt kvalitativt tilbud er det viktig å gjennomføre regelmessig
kontroll av lekeapparater. Kommunen forvalter totalt 85 anlegg for lek og aktivitet, hvorav 24
skoleanlegg, 45 barnehageanlegg og 16 leke- og aktivitetsanlegg på offentlig grunn.
Tiltak, el, brann og energi
Det arbeides med tiltak for oppgradering av brannsikring, elektriske anlegg, adgangskontroll og
kameraovervåking i kommunale bygg. Dette er tiltak som iverksettes i forbindelse med
myndighetspålagte krav og tilsyn eller basert på tilstandsanalyser med tanke på teknisk tilstand, samt
ved endrede tjenestebehov gjennom året. Det utføres fortløpende tiltak for reduksjon av energiforbruk,
herunder oppgraderinger til LED-lys, i kommunale bygg i henhold til kommunens overordnede målkrav.
Tiltak, kommunale bygg
Det opprettes årlig en tiltaksplan for rehabilitering av kommunens formålsbygg. Planen inneholder
generell oppgradering og utbedring av byggene, samt tiltak knyttet til universell utforming, ENØK, HMS,
elektriske anlegg og brann. Formålet med investeringen er fortløpende å tilrettelegge kommunens bygg
i henhold til forskrifter og regelverk for universell utforming, dessuten utføre diverse energisparetiltak
som etterisolering og utskifting av teknisk utstyr. Utbedringsarbeider på el-tavler, branntettinger og
utskifting av branndører og -vegger, i tillegg til utskifting av alarmanlegg på flere kommunale bygg må
utføres. Oppgradering av elektriske anlegg og brannteknisk utbedring utføres for å etterkomme pålegg
fra myndighetene.
Det er ulike systemer for tilstandsvurderinger i de to opprinnelige kommunene og det pågår nå en
innkjøpsprosess for et felles FDV-system. Tiltaksplan for 2021 vil dermed bli utformet manuelt, basert på
planlagte tiltak i de to opprinnelige kommunene. Kommunestyret vedtok en vedlikeholdsstrategi for
Nordre Follo kommune i februar 2020. Arbeidet med LDIP fremover vil bli førende for tiltaksplaner som
vil komme i perioden.
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11.4 Barnevern
Beskrivelse av tjenesteområdet
Området består av KOSTRA-funksjonene: 244 Barneverntjeneste, 251
Barneverntiltak i familien og 252 Barneverntiltak utenfor familien.
Barnevern samarbeider nært med helsetjenester for barn og unge,
barnehager, skoler og andre naturlige samarbeidspartnere for å bidra
til trygg og god oppvekst i Nordre Follo kommune.

Oppfølging av kommuneplanen
Alle tjenesteområder har ansvar for å følge opp målene i kommuneplanen. Området har et særlig ansvar
for følgende mål:
FNs
bærekrafts- Mål i kommuneplanen til Nordre Follo kommune
mål
Trygg oppvekst
1, 3, 4, 5, 11,
Barn og unge i Nordre Follo kommune opplever trygghet og mestring
16
3, 5, 16
Barn og unge i Nordre Follo kommune medvirker, sier sin mening og blir hørt
1, 3, 4, 10

Barn og unge i Nordre Follo kommune får realisert sitt potensiale for utvikling og læring, uavhengig av sosial
og økonomisk bakgrunn

Utviklingstrekk
Kommunereform, omorganisering, harmonisering, endringsarbeid og samskaping skal gi innbyggere
bedre tjenester. Virksomheter og avdelinger etableres, digitale verktøy innføres, planer og strategier
utarbeides og møteplasser og arenaer fasiliteres. Kommunen vokser og det forventes befolkningsvekst.
Dette gir økt press på barnevernet og øvrige hjelpetiltak.
Tre måneder inn i ny kommune stengte barnehager, skoler og SFOer på grunn av koronapandemien.
Barnevern har deltatt i regelmessige beredskapsmøter sammen med barnehager, skoler og øvrige
støttetjenester, for å ivareta sårbare barn og unge på en god måte og for å redusere belastningene
nedstengingen medførte.
Ny barnevernlov skal sikre barn rett til omsorg og beskyttelse, og bedre barns medvirkning. Loven skal
medvirke til forebygging og tidlig innsats, og muligheter for å sette inn tiltak som er bedre tilpasset
barnet og familien. Ressurser og muligheter i barnets omgivelser skal også benyttes på en bedre måte. I
lovforslaget tydeliggjøres kommunens ansvar for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Det
stilles krav om en plan for det forebyggende arbeidet og en årlig tilstandsrapport fra barnevernet. I
tillegg gjennomføres en nasjonal barnevernreform hvor deler at tiltakstilbudet til Bufetat overføres
kommunen. Kommunen må ha egnede forebyggende tiltak og nyttige hjelpetiltak.
I Nordre Follo er det mange barn og unge som vokser opp i trygge og gode hjem. Sammenlignet med
mange kommuner er det likevel flere meldinger til barnevernet. Det er for mange barn og unge som
lever i en hverdag med omsorgssvikt, vold og overgrep. Nasjonale undersøkelser viser at en av fem
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jenter, og en av ti gutter rapporterer om seksuelle overgrep, før fylte 18 år. 10 prosent av barn under 18
år beskriver vold fra foresatte i barndommen. Barnevernet i Nordre Follo kommune får få meldinger om
vold og seksuelle overgrep og dette tyder på underrapportering. Det jobbes med dette, og arbeidet må
ses opp mot satsingsområder i barnehager og skoler der det blir satt fokus på barns kropp, seksualitet
og grenser. I Kvalitetsmelding for Oppvekst er dette et viktig tema som det skal arbeides videre med.
Barn og unge vokser opp i en digital verden med tilgang til digitale verktøy og internettilgang 24 timer i
døgnet. Dette gir mange muligheter, men kan også være en risiko for misbruk og overgrep.
Ungdata viser at ungdom rapporterer om økt rus- og voldsbruk. Dette er et faresignal kommunen må ta
på alvor og som kan resultere i flere meldinger til barnevernet dersom kommunen ikke klarer å sette inn
forebyggende tiltak for å bedre situasjonen.
Gjennom Handlingsrom 2023 gjennomføres det dypdykk på barnevern og forebyggende tjenester.
Hvordan kan ressursene i forebyggende tjenester og barnevern benyttes best mulig for å gi tidlig hjelp
og riktig hjelp til barn, unge og foresatte? Kommunens utfordrende økonomiske situasjon gjør dette
arbeidet ekstra utfordrende da det legges opp til omstilling som gir reduserte driftsutgifter til både
forebyggende tjenester og barnevern.

Prioriteringer
Rådmannen foreslår følgende prioriteringer for barnevern kommende fireårsperiode:
 Realisere ny barnevernlov og barnevernreform
 Bidra til at foresatte er ressurser for sine barn
 Utvikle et inkluderende, trygt og godt oppvekstmiljø
Kvalitetsmelding for Oppvekst er samskapt og politisk vedtatt høsten 2020 og gir også føringer for
barnevern. Meldingen gir et felles kunnskapsgrunnlag. Sentrale tema blir belyst; lek og læring, digital
hverdag, foreldre som ressurs, trygg oppvekst og god fysisk og psykisk helse. Disse er i tråd med
rådmannens prioriteringer i strategi- og handlingsplanen og gir i føringer for arbeidet.

Strategier og virkemidler
Realisere intensjonene med kommunereformen ved å involvere innbyggerne i utformingen av tjenesten.
Barn, unge og foresatte skal få god informasjon om barnevern og andre aktuelle hjelpetiltak. Foresatte
har hovedansvar for barna sine. Foresatte, barnehager, skoler og andre interessenter skal sammen
skape en trygg og god oppvekst og barnevernet må bidra i dette arbeidet. Foresatte skal bli hørt, tatt
med på råd og deres stemme skal vektlegges ut ifra en vurdering av barnets beste.
Realisere intensjonene med ny barnevernlov og barnevernreform ved at barn og unge blir hørt, tatt med
på råd i sin egen sak hvor stemmen deres skal vektlegges etter alder og modenhet. Barn og unge skal
erfare at familien og nettverket involveres.
Foresatte er ressurser for sine barn. Barn, unge og foresatte skal erfare at barneverntjenesten har
tilstrekkelig med ressurser og nyttige hjelpetiltak. Hjelpen som gis skal være nyttig og evalueres
regelmessig.
Vi skal sammen utvikle et inkluderende, trygt og godt oppvekstmiljø hvor barnevernet skal oppleves å
være lett tilgjengelig. Barnevernet skal ha høy faglig kompetanse og gjennomføre helhetlige og grundige
undersøkelser for å avdekke behov for hjelpetiltak, omsorgssvikt, vold og overgrep. Det settes inn riktig
hjelp til riktig tid.
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Barn og unges trygghet er et felles ansvar. Trygge og kompetente foresatte er ressurser for sitt barn.
Gode og trygge nærmiljøer, variert og aktiv fritid, bredt utvalg av frivillige lag og organisasjoner og et
godt kommunalt tjenestetilbud skaper god oppvekst. Barnevern er en sentral bidragsyter i dette
arbeidet, sammen med innbyggere, andre tjenester og tjenesteområder. Det er igangsatt et stort arbeid
med å videreutvikle tjenestetilbudet for barn og unge med mål om et godt definert og helhetlig og godt
definert tilbud som på sikt kan bidra til å realisere intensjonen om å bli Norges beste
oppvekstkommune.

Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2021
Vedtatt budsjett
Sum Tekniske justeringer
Vedtak forrige periode
Hvilende nattevakter, boliger for enslige mindreårige flyktninger
Nedleggelse, Siggerud bofellesskap
Sum Vedtak forrige periode
Demografi- og arealendringer
Demografiendringer
Sum Demografi- og arealendringer
Sum Budsjettendring i år
Vedtatte endringer
Konsekvensjustert ramme
Omstillingstiltak
Ettervern, enslige mindreårige flyktninger
Foreldreveiledning, intern kapasitet
Gevinstrealisering digitalisering
Harmonisering skjønnsvurderinger
Hybridmøter
Juridisk bistand, intern kapasitet
Nedleggelse bofellesskap, enslige mindreårige flyktninger
Tverrfaglig samarbeid
Økte statlige midler
Sum Omstillingstiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2021-2024

Økonomiplan
2022
2023

2024

109 285
27 627

101 307
25 809

103 461
20 512

103 461
24 012

-400
-2 400
-2 800

-400
-2 400
-2 800

-400
-2 400
-2 800

-400
-2 400
-2 800

529
529
-1 561
23 795
133 080

400
400
-1 561
21 847
123 155

415
415
-1 561
16 565
120 026

578
578
1 674
23 464
126 925

-750
-1 500
0
-2 000
-20
-500
-2 800
0
-5 500
-13 070
-13 070
120 010

-750
-1 500
-250
-2 000
-20
-500
-2 800
-250
0
-8 070
-8 070
115 085

-750
-1 500
-500
-2 000
-20
-500
-2 800
-500
0
-8 570
-8 570
111 456

-750
-1 500
-750
-2 000
-20
-500
-2 800
-750
0
-9 070
-9 070
117 855

Omstillingstiltak
Ettervern, enslige mindreårige flyktninger
På grunn av nedgang i antall enslige mindreårige flytninger er det også redusert behov for ettervern.
Tiltaket gir redusert kapasitet som eventuelt må bygges opp igjen hvis det kommer flere enslige
mindreårige flyktninger til kommunen.
Foreldreveiledning, intern kapasitet
Barnevernstjenesten har ikke tilstrekkelig kapasitet til foreldreveiledning og har behov for å kjøpe
veiledningstiltak fra private. Det er ikke realistisk å tenke at kommunen skal ha kompetanse til alt selv,
og det vil heller ikke være lønnsomt for kommunen å alltid ha kapasitet da behovet varierer. Ved å øke
egen kapasitet innen foreldreveiledning med to årsverk vil kommunen redusere behovet for kjøp fra
private.
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Tiltaket gir reduserte utgifter for kommunen og samtidig bedre muligheter for å følge opp aktuelle barn
og foreldre ved å være ansvarlig for tiltaket. På sikt ønsker kommunen at behovet for tiltak går ned, men
dette avhenger av hvor dyktig kommunen er på tidlig innsats og forebygging.
Gevinstrealisering digitalisering
Nye og mer brukervennlige digitale enheter, datasystemer, fagsystemer og andre digitale verktøy
effektiviserer på sikt arbeidsprosesser. Digitalisering innenfor Oppvekst og læring vil i løpet av
planperioden medføre gevinstrealisering i form av redusert behov for enkelte kontorfaglige-,
administrative- og fagrelaterte arbeidsoppgaver/arbeidsprosesser.
Virksomhetsområde Oppvekst og læring vil etablere et lokalt gevinstrealiseringsutvalg som skal vurdere
behov for ansettelser når aktuelle stillinger blir vakant. Gevinstrealisering som følge av digitalisering vil
vurderes opp imot behov for å løse aktuelle oppgaver eller gi aktuelle tjenester. Tillitsvalgte vil sitte i
gevinstrealiseringsutvalget og tiltaket vil kunne bidra til at kommunens store omstillingsbehov løses ved
naturlig avgang. Gevinstrealiseringsutvalg skal behandle vakante stillinger på virksomhetsområdet før
saken eventuelt sendes videre til kommunens omstillingsutvalg.
Redusert kapasitet og reduserte tjenester kan bli resultatet dersom vurdering av
digitalisering/effektivisering ikke gjøres godt nok.
Harmonisering skjønnsvurderinger
Barnevernstjenesten gjør mange skjønnsmessige faglige vurderinger. I forbindelse med
kommunesammenslåingen har tjenesten jobbet målrettet med å samkjøre faglige standarder for å gjøre
gode og likeverdige vurderinger og sette inn riktige tiltak, og samtidig benytte ressursene på en så god
måte som mulig.
Når kommuner slås sammen, er det nødvendig å jobbe med å harmonisere og utvikle tjenestene og
dette har vist seg å gi en gevinstrealisering. Barnevernet må sikre gode faglige standarder som gir riktig
hjelp til riktig tid for barn og unge.
Hybridmøter
Redusert behov for fysiske møter på grunn av at ansatte har gode løsninger for å delta digitalt. Enkelte
møter kan være heldigitale, mens i andre møter kan noen delta fysisk og andre delta digitalt. Tiltaket vil
gi reduserte utgifter til blant annet kjøregodtgjørelse og det vil også kunne effektivisere arbeidstiden for
ansatte som deltar digitalt. Tiltaket vil ikke erstatte fysiske møter fullt ut, men gir muligheter for
fleksibilitet.
Juridisk bistand, intern kapasitet
Barnevernstjenesten har tidligere kjøpt advokatbistand fra private, men kommunen har nå økt
bemanning og kapasitet, slik at barnevernstjenesten kan benytte intern advokatbistand til alle saker.
Tiltaket er igangsatt og gir allerede besparelser. Tiltaket gir reduserte utgifter for kommunen og samtidig
bedre muligheter for godt tverrfaglig kommunalt samarbeid, som kommer barn, foresatte og
barnevernstjenesten til gode.
Nedleggelse bofellesskap, enslige mindreårige flyktninger
Siggerud bofellesskap avvikles. På grunn av nedgang i antall enslige mindreårige flytninger som skal
bosettes i kommunen er det redusert behov for bofellesskap for denne gruppen. Tiltaket gir redusert
kapasitet som må bygges opp igjen hvis det kommer flere enslige mindreårige flyktninger til kommunen,
men kommunen har ikke økonomi til å ha ledige plasser i påvente av senere behov.
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Tverrfaglig samarbeid
Det skal nedsettes en arbeidsgruppe med mandat om å utvikle et godt og mer sømløst
tverrfaglig samarbeid, hvor ansatte får benytte sin kompetanse på en så god måte som mulig, samtidig
som kompetanse og kapasitet benyttes på en hensiktsmessig for kommunen som tjenesteleverandør.
Tiltaket er i tråd med Handlingsrom 2023 som vurderer barnevern og forebyggende tjenester i
kommunen.
Økte statlige midler
Barnevernstjenesten forventer økte statlige midler på grunn av nasjonal satsning på flere stillinger i
barnevernet. Nasjonale satsninger gir kommunen muligheter til å følge opp aktuelle tema, men når de
nasjonale midlene opphører stiller det store krav til kommunen for å videreføre arbeidet.
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11.5 Bolig
Beskrivelse av tjenesteområdet
Området består av KOSTRA-funksjonene: 265 Kommunalt disponerte boliger,
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig og 315
Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak.
Kommunale boliger skal bidra til at alle skal kunne bo trygt og godt, også de
som trenger hjelp og tilrettelegging for å skaffe bolig og beholde den.
Strategisk og langsiktig planlegging og utvikling skal sikre at Nordre Follo har
kommunale boliger som er tilpasset brukernes behov.
Kommunen har hovedansvaret for å forvalte lover og forskrifter og hjelpe
vanskeligstilte på boligmarkedet. Medvirkningsansvar til kommunen er
regulert i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om sosiale
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. NAV-kontoret er forpliktet til å finne midlertidig botilbud til
de som ikke klarer det selv.
Kommunen bistår vanskeligstilte til etablering og opprettholdelse av egen bolig gjennom
boligformidling, boligoppfølging og husbankens virkemidler som startlån, bostøtte og tilskudd til
etablering og tilpasning av bolig.

Oppfølging av kommuneplanen
Alle tjenesteområder har ansvar for å følge opp målene i kommuneplanen. Området har et særlig ansvar
for følgende mål:
FNs
bærekrafts- Mål i kommuneplanen til Nordre Follo kommune
mål
Trygg oppvekst
1, 3, 4, 5, 11,
Barn og unge i Nordre Follo kommune opplever trygghet og mestring
16
Aktiv hele livet
1, 10, 11
Innbyggerne i Nordre Follo kommune bor godt og trygt
Byvekst med grønne kvaliteter
11, 16, 17
Nordre Follo kommune har attraktive og levende byer og tettsteder

Utviklingstrekk
Bolig for velferd, nasjonal strategi for boligsosialt arbeid, setter opp tre hovedmål.
 Alle skal ha et godt sted å bo
 Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet
 Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv
I overkant av 80 prosent av innbyggerne i Nordre Follo eier sin egen bolig. Boligmarkedet i Nordre Follo
kommune har generelt høye boligpriser. Flere innbyggere sliter med å komme inn på boligmarkedet, og
andre har behov for tilrettelagte boliger.
Færre flyktninger vil bosettes de neste årene. Det er utfordrende å finne egnede boliger til barnefamilier
hvor det er behov for tilrettelegging i boligen.
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Befolkningen blir eldre, og for noen eldre vil det være utfordrende å etablere seg i egnet bolig.
Det oppstår for noen innbyggere bostedsløshet i overgang fra institusjon, fengsel, asylmottak eller
barnevern.
Egnede boliger til personer med rus og psykiske lidelser kan være utfordrende. Noen innbyggere har
behov både for bolig og kommunale tjenester for å hindre bostedsløshet og mestre boforholdet.

Prioriteringer
Rådmannen foreslår følgende prioriteringer kommende fireårsperiode:
 Boligstrategi for Nordre Follo kommune og oppfølging av denne
 Målrettet bruk av startlån og tilskudd til etablering og tilpasning av bolig og etablering av
vanskeligstilte i egen bolig
 Sikre god samhandling
 Effektiv utnyttelse av kommunens boligmasse

Strategier og virkemidler
Boligstrategi
Det vil etableres en boligstrategi for Nordre Follo innen utgangen av 2021. Strategien skal bygge på de
nasjonale målene fra Bolig for velferd og kommunens egne mål for å sikre de vanskeligstilte på
boligmarkedet, egnede boliger. Strategien vil også innbefatte strategier for å fremme sosial
boligbygging.
De kommunale utleieboligene benyttes fleksibelt til de vanskeligstilte på boligmarkedet. Det er i noen
tilfeller behov for å spesifisere hvilke vanskeligstilte boligene er rettet mot. Dette gjelder de
samlokaliserte boligene. I boligstrategien vil det gjøres en kartlegging av fremtidige behov og utredes
om kommunen trenger institusjoner for de som ikke kan bo i ordinær bolig eller omsorgsbolig.
Bruk av startlån, tilskudd og bostøtte
Målrettet bruk av virkemidler som startlån og tilskudd til etablering og tilpasning kan muliggjøre kjøp av
kommunal utleiebolig, eller eventuell annen egnet bolig. Dette kan bidra til at flere vanskeligstilte kan
eie sin egen bolig. Vanskeligstilte barnefamilier skal ha en vurdering om de kan ha mulighet til å kjøpe
egnet bolig i løpet av leieperioden. Kommunen vil gi råd og veiledning til innbyggerne. Startlån er også
viktige virkemidler i modeller og arbeidsprosesser som leie til eie og eie først. Det kan søkes om
bostøtte i Husbanken som bidrar til å redusere boutgiftene for husstander med lave inntekter og høye
boutgifter.
Samhandling
God dialog med innbyggerne er vesentlig for å kunne nå målene om å mestre eget liv og ha en trygg og
stabil bolig. Søkeprosess og informasjon om virkemidler og tilskudd skal være enkelt og tilgjengelig for
innbyggerne.
Samhandling på tvers i kommunen er vesentlig for å kunne gi innbyggerne et tilbud om stabil bolig,
mestring av eget liv og en trygg oppvekst.
For å styrke og formalisere samhandlingen er det etablert et boligteam som består av de aktuelle
virksomhetene. Teamet ivaretar koordinering i de sammensatte sakene, tildeler boliger og planlegger
for fremtidige behov. God samhandling i boligteamet er med på å sikre godt botilbud til vanskeligstilte
og hindre tomgangsleie av kommunale utleieboliger.
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Husbanken utvikler et digitalt system for kommunale utleieboliger som vil lette prosessen med å søke,
tildele og administrere kommunale utleieboliger, samt følge opp beboere og skaffe datagrunnlag. Når
systemet er klart til bruk vil dette gi bedre muligheter til å følge opp beboere, og skaffe bedre oversikt
og statistikk til beslutningstakere.
I eiendomsstrategi for Nordre Follo kommune beskrives muligheter for samarbeid med private aktører.
Tilvisningsavtaler er et slik type samarbeid. En tilvisningsavtale er en avtale mellom utleier og
kommunen som gir kommunen rett til å henvise sine boligsøkere til boliger omfattet av
tilvisningsavtalen, men hvor selve leieavtalen inngås mellom utleier og den tilviste boligsøker.
Utnyttelse av kommunale boliger
Nordre Follo kommune har om lag 15 kommunalt disponerte boliger per 1 000 innbygger. Til
sammenligning er gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 13 18 boliger per 1 000 innbygger.
Det er en høy andel av eide boliger av den disponerte boligmassen. Det gir økte krav til drifts- og
vedlikeholdsmidler til kommunale boliger sammenliknet med kommuner som har en mindre andel
kommunalt eid boligmasse.
Kommunalt eide boliger må utnyttes på best mulig måte og avhending av ikke egnete boliger og
anskaffelse av boliger som er mer egnede og som liggersentralt og i nærheten av offentlig
kommunikasjon, bør gjennomføres ved behov.

Side 100 av 194

Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2021
Vedtatt budsjett
Sum Tekniske justeringer
Demografi- og arealendringer
Demografiendringer
Sum Demografi- og arealendringer
Sum Budsjettendring i år
Vedtatte endringer
Konsekvensjustert ramme
Omstillingstiltak
Redusert årsverk
Økt inntekter, husleie kommunale utleieboliger
Sum Omstillingstiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2021-2024

Økonomiplan
2022
2023

2024

-66 671
31 753

-68 716
33 333

-69 590
34 208

-69 590
34 208

-465
-465
-30 077
1 210
-65 460

-427
-427
-30 077
2 829
-65 887

-458
-458
-30 077
3 672
-65 918

-518
-518
0
33 690
-35 901

-1 041
-3 300
-4 341
-4 341
-69 801

-1 041
-3 300
-4 341
-4 341
-70 228

-1 041
-3 300
-4 341
-4 341
-70 259

-1 041
-3 300
-4 341
-4 341
-40 242

Omstillingstiltak
Redusert årsverk
Tiltaket omhandler vakant stilling på grunn av naturlig avgang. Oppgavene vil bli ivaretatt av ny
næringsrådgiver og av utbyggingskoordinator.
Økt inntekter, husleie kommunale utleieboliger
Tiltaket omhandler en løpende justering av husleie på kommunale utleieboliger til gjengs leie i takt med
husleielovens bestemmelser. I tillegg er det lagt inn en forventning om økt utleieprosent.

Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringer
Bolig
Bregnefaret, bolig utviklingshemmede
Hebekk omsorgsboliger, regulering
Kolbotn omsorgsboliger, inventar
Komm. boliger, kjøp, salg og oppgradering
Vardåsen, bolig rusavhengige
Sum Bolig

Samlet
investeringsbeløp
Ferdig år
2021
2022
2021
2024
2021

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

4 500
875
5 875
20 000
3 000
34 250

0
875
0
20 000
0
20 875

0
0
0
20 000
0
20 000

0
0
0
20 000
0
20 000

Bregnefaret, bolig utviklingshemmede
Det er planlagt et botilbud til åtte personer med utviklingshemming. Behovet for denne type
tilrettelagte boliger er stort i kommunen. Arbeidet er godt i gang og planlagt størrelse på bygget er
1 200 kvadratmeter. Bygget er planlagt ferdigstilt i februar 2021.
Hebekk omsorgsboliger, regulering
Det påbegynte arbeidet med reguleringsplan, i St. Hansveien i Ski, i tilknytning til planlagte
omsorgsboliger på Hebekk er stoppet, og dette skyves ett år ut i tid i påvente av arbeidet med LDIP.
Kolbotn omsorgsboliger, inventar
Overtagelse av omsorgsboligene ble forsinket, men det meste av inventaret er anskaffet.
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Komm. boliger, kjøp, salg og oppgradering
Kjøp og salg av boliger skal organiseres etter en selvfinansierende modell, det vil si at forvaltning, drift
og vedlikeholdsutgifter, samt renter og avdrag betjenes av husleieinntekter. Nordre Follo kommune har
behov for oppgradering av eksisterende boligportefølje ved ledighet, og kjøp av boliger til vanskeligstilte
på boligmarkedet. Prisene på boliger har steget mye og det kan tidvis være vanskelig å nå opp i
budrunder. Bruk av startlånsmidler har økt, og det har igjen innvirkning på hvilke boliger som er aktuelle
for kommunen å kjøpe.
Vardåsen, bolig rusavhengige
Botilbud for rusavhengige på Vardåsen bygges som et midlertidig botilbud, med tilhørende
personalbase. Bygget skal etter planen stå ferdig i januar 2021. Det er noe forsinket som følge av blant
annet avklaringer rundt vannforsyning og forsinket rammetillatelse.
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11.6 Helse
Beskrivelse av tjenesteområdet
Området består av KOSTRA-funksjonene: 232 Forebygging, helsestasjons- og
skolehelsetjeneste, 233 Annet forebyggende helsearbeid og 241 Diagnose,
behandling og re-/habilitering.
Tjenestene innen område helse er hjemlet i Lov om helse- og
omsorgstjenester og Lov om folkehelse. Helsetjenesten for barn og unge
jobber etter Nasjonale retningslinjer for helsestasjon- og
skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom (HFU) og Nasjonale
retningslinjer for svangerskap og barselomsorg.
Under tjenesteområdet ligger tilbudene til helsestasjonene og
jordmortjenesten, herunder forebyggende arbeid rettet mot barn og unge.
Forebyggende tilbud til voksne er organisert gjennom to Frisklivssentraler i samhandling med frivillige og
idretten, åpne treningsgrupper til seniorer og forebyggende tilbud via rehabiliteringstjenesten, samt
fastleger og fysioterapeuter med driftsavtaler, og legevakt.

Oppfølging av kommuneplanen
Alle tjenesteområder har ansvar for å følge opp målene i kommuneplanen. Området har et særlig ansvar
for følgende mål:
FNs
bærekrafts- Mål i kommuneplanen til Nordre Follo kommune
mål
Trygg oppvekst
1, 3, 4, 5,
Barn og unge i Nordre Follo kommune opplever trygghet og mestring
11, 16
3, 5, 16
Barn og unge i Nordre Follo kommune medvirker, sier sin mening og blir hørt
Aktiv hele livet
1, 3, 8, 10,
Innbyggere i Nordre Follo mestrer sin hverdag
11, 16
Byvekst med grønne kvaliteter
11, 16, 17
Nordre Follo kommune har attraktive og levende byer og tettsteder

Utviklingstrekk
Selv om de fleste innbyggerne i Nordre Follo lever gode liv, gir nasjonale målinger et bilde over
utfordringer som kommunen må jobbe med. Symptomer på psykiske plager og lidelser øker i alle
aldersgrupper. Foresatte rapporterer oftere om å ikke mestre utfordringer ved foresatterollen og sosial
ulikhet i helse er et økende problem. Forekomst av utenforskap og ensomhet øker blant barn og unge.
Av fysiske helseplager i Nordre Follo er livsstilsrelaterte sykdommer fremtredende. Kreft er den største
årsaken til tidlig død, og antall nye tilfeller øker sammen med diagnoser som diabetes og kronisk
obstruktiv lungesykdom (KOLS). Muskel- og skjelettplager er en utfordring og ligger over landsnittet i
deler av kommunen, og ungdom bruker mer tid stillesittende foran skjerm.
Det blir flere eldre. Dagens og morgendagens eldre har gode forutsetninger for å være aktive i arbeidsog samfunnsliv. Flere ønsker å delta og påvirke, og er en viktig ressurs i lokalsamfunnet. Mange eldre er
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imidlertid ensomme på grunn av dårlig helse og lite nettverk. Flere rammes av sykdom og har
omfattende behov for pleie- og omsorgstjenester. Samskaping er nødvendig for å finne gode løsninger i
samspillet mellom politikk og innbyggere. Oppgaveutvalget Livsmestring for eldre leverte sin rapport i
2019. Denne har gitt fagmiljøene gode innspill til det videre arbeidet med tjenesteutviklingen i Nordre
Follo.

Prioriteringer
For å møte utviklingstrekkene må tjenesteområdet sikre kostnadseffektive tjenester som treffer
innbyggernes behov. Systematisk oppfølging over helsetilstanden til kommunens innbyggere og dens
påvirkningsfaktorer er lovpålagt etter Lov om folkehelse. Systematisk arbeid med oversiktsdokumentet
Helsetilstand og påvirkningsfaktorer, jamfør planstrategien, vil være viktig for å nå målene for
tjenesteområdet.
Rådmannen foreslår følgende prioriteringer kommende fireårsperiode:
 Sikre lavterskeltilbud for alle aldersgrupper
 Bidra til systematisk evaluering av tjenestene
 Videreutvikle støttende tiltak til foresatte
 Utvikle og etablere en forvaltningsmodell for å tildele tjenester på rett nivå
 Sikre målrettet samarbeid mellom fastleger, fysioterapeuter med driftsavtaler og de kommunale
tjenestene
 Bidra til å gjøre mestringsteknologi tilgjengelig for innbyggere som har nytte av denne
 Legge til rette for livsmestring gjennom videreutvikling av hverdagsrehabilitering og
rehabiliteringstjenestene
 Fortsette videreutviklingen av samhandling med frivilligheten
 Sikre innbyggerne nødvendige akutte medisinske tjenester av god faglig kvalitet ved Follo
medisinske senter

Strategier og virkemidler
Gjennom Handlingsrom 2023 og etablering av Innsatstrappen skal kommunen sikre en bedre
ressursutnyttelse og legge til rette for tilbud som gir nødvendig helsehjelp. Etablering av en
forvaltningsmodell som legger mestring til grunn vil være avgjørende for å sikre at tilgjengelige ressurser
tilfaller de innbyggerne som er i størst behov av kommunale tjenester.
Nordre Follo ønsker å være en god oppvekstkommune. For å oppnå dette må tjenesteområdet legge til
rette for gode forebyggende og universelle tilbud fra livets begynnelse. Tilbud som støttende tiltak til
foresatte og gruppetilbud prioriteres. Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse (2019-2024)
understøtter viktigheten av å satse på barn, unge og deres familier i det systematiske
folkehelsearbeidet. Opptrappingsplanen forteller at godt over 20 prosent av barn og unge rapporterer
om ensomhet og vanskeligheter med å finne venner. Forebygging av vold i nære relasjoner for alle
aldersgrupper har betydning for både psykisk helse og mestring, og inngår i det systematiske
forebyggende arbeidet. Tjenesteområdet skal følge opp prioriteringen om temaplan for rus og psykisk
helse, temaplan mot vold og seksuelle overgrep og temaplanen for mangfold, integrering og inkludering
i planperioden. Det blir i 2020 utarbeidet Kvalitetsmeldinger for Oppvekst og for Helse og
omsorg. Kvalitetsmeldingene er utarbeidet for å belyse satsningsområdene Trygg oppvekst og
Innbyggerne i Nordre Follo mestrer sin egen hverdag. Meldingene er et kunnskapsgrunnlag hvor
sentrale temaer for oppvekst, helse og omsorg i Nordre Follo blir belyst.
For å møte utfordringen med utenforskap og ensomhet er tiltak for økt aktivitet og deltakelse viktig.
Samarbeid med lag og foreninger er sentralt for å fremme aktivitet og deltakelse i alle aldre, ettersom
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man ser det er en forebyggende faktor for psykiske helseutfordringer. Tradisjonelt sett har kommunene
i større grad jobbet behandlende enn forebyggende. Regjeringens strategi for god psykisk helse Mestre
hele livet (2017-2022) beskriver hvordan livsstil og psykisk helse henger sammen.
Tjenesteområdet skal gjennom systematisk samhandling utvikle forebyggende tilbud som ivaretar både
fysisk og psykisk helse, og fortsette dreiningen mot større innsats på forebyggende arbeid. Daglig fysisk
aktivitet og sunt kosthold kan forebygge alvorlig sykdom, depresjon og demens. Naturopplevelser,
møteplasser og kultur bidrar også til helse og livskvalitet, og vil være sentrale punkter for å legge til rette
for mestring og deltakelse.
Det er utfordrende å måle effekten av forebyggende tilbud. Videreutvikling av eksisterende, og utvikling
av nye tilbakemeldingsverktøy, vil prioriteres sammen med utvikling av metodikk for involvering i
tjenesteutviklingen. Dette for å kunne tilby kostnadseffektive og treffsikre tilbud som speiler
innbyggernes behov.
I oppgaveutvalget Livsmestring for Eldre pekes det på viktigheten av å bevare og utvikle
lavterskeltilbudet i kommunen. Utvalget fremla også et behov for en strategi for kartlegging og
forebygging av ensomhet hos eldre.
Gode forebyggende tjenester til våre innbyggere fra 0-100 år gir grunnlag for at innbyggerne kan leve
selvstendige liv, men det er også behov for gode behandlings- og rehabiliteringstilbud. Gjennom
samhandling mellom akuttmedisinske tilbud, fastleger og rehabiliteringstjenester skal tjenesteområdet
legge til rette for livsmestring. Tjenesteområdet skal ha en lege- og rehabiliteringstjeneste av høy
kvalitet der kommunalt ansatte leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter i samhandling med fastleger og
fysioterapeuter med driftsavtaler bidrar til å løse innbyggernes behov. I tillegg til behandling og
veiledning hos kommunens fastleger, skal døgnlegevakten ved Follo medisinske senter sikre
innbyggerne hjelp når akutt sykdom oppstår.
Tjenesteområdet har drift i mange kommunale bygg. Disse må være tilpasset til innbyggere i ulike
generasjoner og med ulike behov, som varierer fra veiledning og rutinemessig kontroll til nedsatt fysisk
funksjonsevne og utfordringer innenfor mental helse. Byggene må være lett tilgjengelige og ligge i
tilknytning til kollektiv transport så både barn, unge, voksne og eldre kan nyttiggjøre seg
tjenesteområdets tilbud.
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2021
Vedtatt budsjett
Sum Tekniske justeringer
Vedtak forrige periode
Styrking, ergoterapeut
Sum Vedtak forrige periode
Demografi- og arealendringer
Demografiendringer
Sum Demografi- og arealendringer
Sum Budsjettendring i år
Vedtatte endringer
Konsekvensjustert ramme
Omstillingstiltak
Bærekraftige helsestasjoner
Gevinstrealisering digitalisering
Hybridmøter
Oppsigelse av avtale, Norsk Helseinformatikk
Reduksjon av driftsmidler
Redusert bemanning
Samdrift hjelpemiddellager
Tverrfaglig samarbeid
Økte inntekter, kommunalt fastlegekontor
Sum Omstillingstiltak
Konsekvensjusteringer
Legevaktsentral
Smittevernteam
Tilskudd fastleger
Sum Konsekvensjusteringer
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2021-2024

Økonomiplan
2022
2023

2024

191 988
-11 141

193 932
-11 772

197 665
-14 166

197 665
-14 166

-700
-700

-700
-700

-700
-700

-700
-700

252
252
5 900
-5 688
186 300

346
346
5 900
-6 225
187 706

272
272
5 900
-8 693
188 972

142
142
584
-14 140
183 525

-1 400
0
-20
-350
-650
-3 300
-100
0
-930
-6 750

-3 000
-250
-20
-350
-650
-3 300
-600
-250
-930
-9 350

-3 000
-500
-20
-350
-650
-3 300
-600
-500
-930
-9 850

-3 000
-750
-20
-350
-650
-3 300
-600
-750
-930
-10 350

5 000
5 000
2 000
12 000
5 250
191 550

5 000
2 000
2 000
9 000
-350
187 356

5 000
2 000
2 000
9 000
-850
188 122

5 000
1 000
2 000
8 000
-2 350
181 175

Omstillingstiltak
Bærekraftige helsestasjoner
Tiltaket omhandler en gradvis flytting av helsestasjonstilbudet i form av nedleggelse av Langhus
helsestasjon i løpet av 2021. En flytting medfører noe lengre reisevei for besøkende og at helsestasjonen
fjernes fra lokalmiljøet på Langhus. Samtidig betyr flyttingen at fagmiljøet kan samles på færre steder,
noe som bidrar til å bygge et sterkere faglig miljø og at innbyggerne opplever å få bredere tilbud av
tjenestene. Tiltaket vil også bidra til å benytte kommunale arealer på en effektiv måte.
Gevinstrealisering digitalisering
Nye og mer brukervennlige digitale enheter, datasystemer, fagsystemer og andre digitale verktøy
effektiviserer på sikt arbeidsprosesser. Digitalisering innenfor Oppvekst og læring vil i løpet av
planperioden medføre gevinstrealisering i form av redusert behov for enkelte kontorfaglige-,
administrative- og fagrelaterte arbeidsoppgaver/arbeidsprosesser.
Virksomhetsområde Oppvekst og læring vil etablere et lokalt gevinstrealiseringsutvalg som skal vurdere
behov for ansettelser når aktuelle stillinger blir vakant. Gevinstrealisering som følge av digitalisering vil
vurderes opp imot behov for å løse aktuelle oppgaver eller gi aktuelle tjenester. Tillitsvalgte vil sitte i
gevinstrealiseringsutvalget og tiltaket vil kunne bidra til at kommunens store omstillingsbehov løses ved
naturlig avgang. Gevinstrealiseringsutvalg skal behandle vakante stillinger på virksomhetsområdet før
saken eventuelt sendes videre til kommunens omstillingsutvalg.
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Redusert kapasitet og reduserte tjenester kan bli resultatet dersom vurdering av
digitalisering/effektivisering ikke gjøres godt nok.
Hybridmøter
Redusert behov for fysiske møter på grunn av at ansatte har gode løsninger for å delta digitalt. Enkelte
møter kan være heldigitale, mens i andre møter kan noen delta fysisk og andre delta digitalt. Tiltaket vil
gi reduserte utgifter til blant annet kjøregodtgjørelse og det vil også kunne effektivisere arbeidstiden for
ansatte som deltar digitalt. Tiltaket vil ikke erstatte fysiske møter fullt ut, men gir muligheter for
fleksibilitet.
Oppsigelse av avtale, Norsk Helseinformatikk
Kommunen er i et forpliktende samarbeid med Kompetansebroen, et samhandlingsverktøy for e-læring
mellom Ahus og kommunene i deres opptaksområde. Kompetansebroen er de senere årene
videreutviklet i så stor grad at tilleggsavtalen med Norsk Helseinformatikk om e-læring vil kunne
avvikles.
Reduksjon av driftsmidler
Tiltaket forutsetter at kompetanseheving og fagutvikling dreies mot digitale plattformer og e-læring som
erstatning for kurs og fagdager der det er mulig.
Redusert bemanning
Tiltaket omhandler redusert bemanning ved permisjoner, vakanser og naturlig avgang. Tiltaket
forutsetter endringer i arbeidsprosesser og mer samhandling for å løse arbeidsoppgavene. Dersom dette
ikke endres er det en risiko for redusert kapasitet til å følge opp blant annet saksbehandling,
forebyggende arbeid, utviklings- og forvaltningsoppgaver innenfor tjenesteområdet. Tiltaket vil også
innebære en delvis oppgaveforskyvning for ivaretagelse av fagutviklingsarbeidet og kan bety redusert
kontinuitet i områdets kompetanseutviklingsarbeid. Kapasiteten innen tjenesteområdet må tilpasses.
Reduksjonen i årsverk løses i størst mulig grad ved vakanser og naturlig avgang.
Parenthood er et gratis forebyggende lavterskeltilbud, hvor foreldre kan møtes og snakke sammen om
vanlige utfordringer man står i. Parenthood organiserer grupper og foredrag for alle foreldre slik at man
kan søke kompetanse og fellesskap med hverandre og forebygge eventuelle eskalerende utfordringer.
Parenthood driftes av 0,5 årsverk og tilbudet vil opphøre i sin nåværende form.
Fysioterapit for barn driver både forebyggende aktivitet i barnehager og skoler, samt oppfølging av barn
med habiliterings- og rehabiliteringsbehov. Reduksjon av 1,5 årsverk vil redusere kapasitet og blant
annet hvordan tjenesten kan utøve sin forebyggende aktivitet.
Samdrift hjelpemiddellager
Det jobbes med å slå sammen hjelpemiddellagrene fra de to gamle kommunene. Samdrift av de to
hjelpemiddellagrene er noe forsinket. Det er derfor usikkert hvor stor effekten vil være i 2021, men det
forventes en økt innsparing de neste årene.
Tverrfaglig samarbeid
Det skal nedsettes en arbeidsgruppe med mandat om å utvikle et godt og mer sømløst
tverrfaglig samarbeid, hvor ansatte får benytte sin kompetanse på en så god måte som mulig, samtidig
som kompetanse og kapasitet benyttes på en hensiktsmessig for kommunen som tjenesteleverandør.
Tiltaket er i tråd med Handlingsrom 2023 som vurderer barnevern og forebyggende tjenester i
kommunen.
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Økte inntekter, kommunalt fastlegekontor
Ved å gjennomføre den planlagte samdriften mellom kommunens to fastlegekontor vil det kunne hentes
ut gevinster knyttet til drift. Daglegevakten skilles ut og overføres til Follo medisinske senter. Det vil da
ligge til rette for å utvide fastlegelistene slik at refusjonene knyttet til konsultasjoner vil øke.

Konsekvensjusteringer
Legevaktsentral
Utgiftene til legevaktssentral ble estimert til 4 mill. kroner for 2020 under budsjettarbeidet i 2019.
Nordre Follos andel av kostnaden er om lag 9 mill. kroner.
Smittevernteam
Utgifter til koronapandemien og smittevernarbeidet omhandler drift av teststasjon, smittesporing og
beredskapslager. Det er utfordrende å estimere kostnadene til dette i årene fremover, og det er også
uklart hvor mye kommunen vil få i statlige refusjoner. Kostnaden er estimert til 10 mill. kroner, forventet
kompensasjon fra nasjonale myndigheter er estimert til 5 mill. kroner.
Tilskudd fastleger
Det ble fra 01.05.2020 innført et knekkpunkt i basistilskuddet for fastleger samt et grunntilskudd til
fastleger med få listeinnbyggere.

Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringer
Helse
Tiltak, kommunale bygg
Sum Helse

Samlet
investeringsbeløp
Ferdig år
2025

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

12 500
12 500

0
0

0
0

0
0

Tiltak, kommunale bygg
Det opprettes årlig en tiltaksplan for rehabilitering av kommunens formålsbygg. Planen inneholder
generell oppgradering og utbedring av byggene, samt tiltak knyttet til universell utforming, ENØK, HMS,
elektriske anlegg og brann. Formålet med investeringen er å fortløpende tilrettelegge kommunens bygg
i henhold til forskrifter og regelverk for universell utforming. Dessuten utføre diverse energisparetiltak
som etterisolering og utskifting av teknisk utstyr. Utbedringsarbeider på el-tavler, branntettinger og
utskifting av branndører og -vegger, i tillegg til utskifting av alarmanlegg på flere kommunale bygg må
utføres. Oppgradering av elektriske anlegg og brannteknisk utbedring utføres for å etterkomme pålegg
fra myndighetene.
Det er ulike systemer for tilstandsvurderinger i de to opprinnelige kommunene og det pågår nå en
innkjøpsprosess for et felles FDV-system. Tiltaksplan for 2021 vil dermed bli utformet manuelt, basert på
planlagte tiltak i de to opprinnelige kommunene. Kommunestyret vedtok en vedlikeholdsstrategi for
Nordre Follo kommune i februar 2020. Arbeidet med LDIP og behovsplaner fremover vil bli førende for
tiltaksplaner som vil komme i perioden.
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11.7. Kultur
Beskrivelse av tjenesteområdet
Området består av KOSTRA-funksjonene: 231 Aktivitetstilbud barn og unge,
370 Bibliotek, 373 Kino, 375 Muséer, 377 Kunstformidling, 380 Idrett og
tilskudd til andres idrettsanlegg, 381 Kommunale idrettsbygg og
idrettsanlegg, 383 Musikk- og kulturskoler, 385 Andre kulturaktiviteter og
tilskudd til andres kulturbygg, 386 Kommunale kulturbygg, 390 Den norske
kirke, 391 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn og 393 Gravplasser
og krematorie.

Oppfølging av kommuneplanen
Alle tjenesteområder har ansvar for å følge opp målene i kommuneplanen. Området har et særlig ansvar
for følgende mål:
FNs bærekraftsmål

Mål i kommuneplanen til Nordre Follo kommune

Trygg oppvekst
1, 3, 10, 11

Barn og unge i Nordre Follo kommune har mulighet til hvile, fritid og lek og deltar i idrett, fysisk aktivitet og
kulturaktiviteter.

Aktiv hele livet
1, 3, 10
Innbyggere i Nordre Follo har tilgang til gode møteplasser, idrett, friluftslivs- og kulturtilbud
Byvekst med grønne kvaliteter
11, 16, 17
Nordre Follo kommune har attraktive og levende byer og tettsteder

Utviklingstrekk
Et rikt og variert kulturtilbud er en av forutsetningene for ytringsfrihet og et velfungerende demokrati.
Kunst og kultur kan danne, forme og styrke fellesskap og samfunnsstrukturen rundt oss. Kunst og kultur
har evnen til å samle mennesker i felleskap på tvers av meninger, interesser og bakgrunn. Å bringe
mennesker sammen på tvers av sosiale, politiske og kulturelle skillelinjer kan medvirke positivt til å
skape sosiale fellesskap og nettverk som styrker samhold og inkludering. Kulturlivet beskrives i
stortingsmelding fra 2018, Kulturens kraft, som viktige forutsetninger for en opplyst offentlighet, og
dermed en investering i demokratiet og dannelsen.
Det kom to relevante stortingsmeldinger i 2018, Meld. St. 8 (2018-2019), Kulturens kraft - Kulturpolitikk
for framtida og Meld. St. 10 (2018-2019) - Frivilligheita- sterk, sjølvstendig, mangfaldig Den statlege frivilligheitspolitikken. Det kommer i tillegg en melding om barne- og ungdomskultur
høsten 2020. Kultur og frivillighet utføres i stor grad i kommunene. Stortingsmeldingene må legges til
grunn i utarbeidelsen av lokale planer på områdene.
KS og Frivillighet Norge har en samarbeidsplattform som ble fornyet i 2017. Denne beskriver blant annet
at samarbeid og samhandling mellom offentlig og frivillig sektor skal baseres på likeverdig partnerskap,
og gjensidig respekt for hverandres roller, og at frivillig sektor bidrar med store verdier til samfunnet, er
samfunnsbyggende og spiller en viktig rolle i den nordiske demokratiske modellen. Tettere samarbeid

Side 109 av 194

med frivillige er et utviklingstrekk i samfunnet og er forankret i Nordre Follos øvrige planer og
dokumenter.

Prioriteringer
Rådmannen foreslår følgende prioriteringer kommende fireårsperiode:
 Tilrettelegging for frivilligheten
 Tilrettelegge for at alle barn og unge kan delta i aktiviteter
 Videreutvikle gode møteplasser
 Samarbeid med etablerte og nye kunstnæringer

Strategier og virkemidler
Tilrettelegging for frivilligheten
 Videreutvikle partnerskapsavtaler mellom kommunen og frivillige organisasjoner der det er
naturlig, i tråd kommunens egne mål samt med samarbeidsplattformen mellom KS og
Frivillighet Norge
 Videreutvikle og implementere brukervennlige digitale løsninger for frivillighåndtering i større
grad
 Tilrettelegge kommunens lokaler, friluftsområder, leke- og rekreasjonsareal, nærmiljøanlegg og
idrettsanlegg for enkel tilgang og bruk
Tilrettelegge for at alle barn og unge i Nordre Follo kan delta i aktiviteter
 Tilby aktivitetsapp med rabatter og betalingsløsning. Det utvikles en nasjonal løsning i løpet av
2021
 Gi alle barn muligheten for profesjonelt kulturtilbud
 Sikre variert kulturtilbud for barn og unge
 Arbeide for lett tilgang til fritidstilbud for barn og unge
 Arbeide for inkludering av alle barn og unge
 Implementering av fritidserklæringen som er et samarbeid med organisasjoner
 Deltar i forskningsprosjekt med kunnskap og tiltaksutvikling
Videreutvikle gode møteplasser i innbyggernes nærmiljø
 Utvikle de etablerte møteplassene i kommunen som knutepunkt for aktivitet
 Tilrettelegge for egenorganisert aktivitet
 Digitale løsninger som gir tydelig og klar informasjon om tilgjengelige fritidsaktiviteter for barn
og unge
 Gjøre kommunens lokaler og arealer tilgjengelig for frivillig initiativ
 Tilrettelegge for egenorganisert aktivitet
 Etablere gode samhandlingsarenaer mellom kommunen og frivillige organisasjoner
 Gi tilbud om profesjonelt kulturtilbud til innbyggerne
Samarbeid med etablerte og nye kunstnæringer
 Videreutvikle samarbeidet med de lokale kunstforeningene
 God oversikt over lokale kunstnere og lokale kunstnæringer
 Stimulere til samarbeid mellom lokale kunstnere og kommunens virksomheter
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2021
Vedtatt budsjett
Sum Tekniske justeringer
Vedtak forrige periode
Follopiloten
Fritidsklubbene
Fritidskort (opplevelseskort)
Vinterdrift
Årsverk, kulturskolen
Sum Vedtak forrige periode
Demografi- og arealendringer
Arealendringer
Demografiendringer
Sum Demografi- og arealendringer
Sum Budsjettendring i år
Vedtatte endringer
Konsekvensjustert ramme
Omstillingstiltak
Drift av publikumsbad, økt samarbeid med idretten
Driftsform og eierskap
Effektivisere arbeidstider, samt harmonisering av åpningstider
Effektivisering, kulturliv
Endret åpningstider på sentralbordet, rådhuset
Energikostnader Sofiemyrhallen
Felles biblioteksystem
Hybridmøter
LED, idrettshaller
Ny kulturhusstrategi
Omlegging til gruppetilbud, Kulturskolen
Reduksjon til kirken
Reduksjon tilskudd, idrettslag
Robotgressklippere, mer effektiv drift uteområder
Samkjøre Ettermiddagshjemmet og Mandagsklubben
Tilskudd drift av lokale kulturbygg
Tilskudd kulturorganisasjoner og arrangementer
Økt brukerbetaling, kulturskolen
Økt inntekt, utleiehus/varmtvannsbasseng
Økt selvbetjent bibliotek
Sum Omstillingstiltak
Prioriteringer
Satsing vedlikeholdsplan
Sum Prioriteringer
Konsekvensjusteringer
Bibliotek
Frivilligsentral
Tilskudd andre trossamfunn
Tilskuddsordning fritidsaktiviteter, barn og unge
Sum Konsekvensjusteringer
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2021-2024
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Økonomiplan
2022
2023

2024

107 896
-12 038

113 082
-21 504

112 353
-20 775

112 353
-20 775

0
-900
-200
-200
-370
-1 670

0
-900
-200
-200
-370
-1 670

-100
-900
-200
-200
-370
-1 770

-100
-900
-200
-200
-370
-1 770

218
311
529
21 723
8 544
116 440

2 291
231
2 522
21 723
1 070
114 153

-2 260
50
-2 210
21 723
-3 032
109 321

0
-26
-26
11 990
-10 581
101 772

-550
-100
-400
-1 200
-231
-250
0
-150
-800
0
-250
-1 000
-200
-100
-335
-100
-200
-120
-100
-1 077
-7 163

-1 100
-175
-400
0
-231
-250
-100
-150
-800
-500
-500
-1 000
-200
-100
-335
-100
-200
-120
-100
-1 077
-7 438

-1 100
-175
-400
0
-231
-250
-100
-150
-800
-1 000
-500
-1 000
-200
-100
-335
-100
-200
-120
-100
-1 077
-7 938

-1 100
-175
-400
0
-231
-250
-100
-150
-800
-1 000
-250
-1 000
-200
-100
-335
-100
-200
-120
-100
-1 077
-7 688

5 000
5 000

5 000
5 000

5 000
5 000

5 000
5 000

1 500
-760
-2 800
200
-1 860
-4 023
112 417

1 500
-760
-2 800
200
-1 860
-4 298
109 855

1 500
-760
-2 800
200
-1 860
-4 798
104 523

1 500
-760
-2 800
200
-1 860
-4 548
97 224

Omstillingstiltak
Drift av publikumsbad, økt samarbeid med idretten
For å få en enhetlig praksis for hvordan publikumsbading administreres i Nordre Follo kommune
overføres administrasjon av publikumsbad til idrettslag slik praksis har vært i tidligere Ski kommune.
Det inngås driftsavtale med idretten for å overføre flere oppgaver for drift av publikumsbad nord i
kommunen til idrettslag. Teknisk drift ivaretas fortsatt i kommunal regi. Tiltaket vil gi en halvårseffekt i
2021. Idrettsrådet i Nordre Follo er positive til tiltaket.
Driftsform og eierskap
Kommunen vurderer eierskap og alternativ driftsform for ulike gårder og stuer i Nordre Follo kommune,
eks, Oksrud gård, Siggerud gård og Tømmerholen. Foreløpig innsparinger er knyttet til oppvarming og
kommunale avgifter.
Effektivisere arbeidstider, samt harmonisering av åpningstider
Deltidsansatte i Ung fritid er ansatt i turnus, dette er en avtale som kommunen kan si opp innenfor
dagens lovverk og tilby de ansatte normal arbeidsavtale, 37,5 t/uke (100 prosent). Innsparingen kommer
først og fremst av lavere kveldstillegg. Kafeen vil kunne åpne en time senere. Dette er i tillegg en
harmonisering med Langhus ungdomskafe.
Effektivisering, kulturliv
Tiltaket er knyttet til Kulturliv. Sammenslåing av tjenestene vil gi større miljø, bedre samhandling og
effektiviseringsgevinster.
Endret åpningstider på sentralbordet, rådhuset
Informasjon vil gå mer og mer over på digitale flater. Dette gjør at åpningstiden på sentralbordet kan
reduseres noe.
Energikostnader Sofiemyrhallen
Det vil gjennomføres flere tiltak i Sofiemyrhallen som vil redusere energibruken. Dette omfatter blant
annet bytte av varmtvannsberedere og varmegjenvinningsanlegg.
Felles biblioteksystem
Når et felles biblioteksystem er på plass vil det gi reduserte system- og personalkostnader. I tillegg til
reduserte kostnader vil det bli en bedring for innbyggerne med felles biblioteksystem som gir bedre
omdømme og reduserte kostnader. Innsparingseffekten kommer først i 2022.
Hybridmøter
Redusert behov for fysiske møter på grunn av at ansatte har gode løsninger for å delta digitalt. Enkelte
møter kan være heldigitale, mens i andre møter kan noen delta fysisk og andre delta digitalt. Tiltaket vil
gi reduserte utgifter til blant annet kjøregodtgjørelse og det vil også kunne effektivisere arbeidstiden for
ansatte som deltar digitalt. Tiltaket vil ikke erstatte fysiske møter fullt ut, men gir muligheter for
fleksibilitet.
LED, idrettshaller
Bytte til LED lamper i idrettshaller for å redusere kommunens energibruk samt besparelse i
driftskostnader.
Ny kulturhusstrategi
Det er naturlig å se på eierskap og drift av kulturhusene i ny kommune. Det må vurderes om Nordre
Follo skal eie eller drifte alle kulturhusene selv, hvordan disse skal utnyttes og hvordan de skal
organiseres. Dette jobbes videre med i ny kulturhusstrategi. Innsparingen gjelder FDV utgifter.
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Omlegging til gruppetilbud, Kulturskolen
Kulturskolen øker breddetilbudet. Flere elever får tilbud i kulturskolen. Kulturskolen kan ha gruppetilbud
på skolene i eller etter SFO-tid. Tiltaket er avhengig av samarbeid og god tilrettelegging med skole/SFO.
Tiltaket gjør at flere barn og unge får et kulturskoletilbud i sitt nærmiljø. Det krever tilrettelagte og store
nok lokaler og god koordinering med skolens egen aktivitet.
Reduksjon til kirken
Som følge av den økonomiske situasjonen i kommunen må alle områder redusere sine tjenester.
Tilskuddet til kirken foreslås redusert med fire prosent.
Reduksjon tilskudd, idrettslag
Det gis tilskudd til idrettslag i Nordre Follo i form av økonomisk støtte. Tilskuddet til lag og foreninger
reduseres.
Robotgressklippere, mer effektiv drift uteområder
Nordre Follo har mange parker, idrettsanlegg (gressbaner), badeplasser og uteområder og kirkegårder
hvor det må klippes gress. Driften av grønne flater er tidkrevende og tar mye kapasitet sommerstid. Ved
å benytte større andel robotgressklippere på egnede gressflater kan driften effektiviseres. Dette fordrer
at robotgressklippere fungerer etter hensikten og ikke krever mye ettersyn/tilsyn.
Samkjøre Ettermiddagshjemmet og Mandagsklubben
Barna som benytter Ettermiddagshjemmet, får tilsvarende tilbud knyttet til Mandagsklubben ved
Vassbonn Fritidssenter. Ved å samkjøre disse to tilbudene, oppnås samdriftsfordeler. Innsparingen er
reduksjon av stilling og samdriften er at barna får et bredere miljø og samtidig den oppfølgingen de
trenger for god sosial utvikling. Reduksjon i årsverk må løses gjennom en omstillingsprosess, som først
og fremst forsøkes løst via ressursallokering, men det kan medføre oppsigelser.
Tilskudd drift av lokale kulturbygg
Som en del av harmoniseringen foreslås det å fjerne tilskudd til lokale kulturbygg. Tilskuddet har vært
øremerket seks hus i tidligere Oppegård. I tidligere Ski har det ikke vært en tilsvarende tilskuddsordning.
Tilskudd kulturorganisasjoner og arrangementer
Det gis tilskudd til lag og foreninger i Nordre Follo i form av økonomisk støtte. Tilskuddet til lag og
foreninger reduseres.
Økt brukerbetaling, kulturskolen
Brukerbetaling på ordinær elevplass økes med 120 kroner per år. Satsen justeres foran hvert skoleår.
Økt inntekt, utleiehus/varmtvannsbasseng
Kommunen har utleie av ulike kulturhus som eksempelvis Waldemarhøy bygde- og kultursenter,
Kråkstad samfunnshus og Langhuset. Varmtvannsbassengene er Finstadtunet og Dagbo. Disse leies ut
etter priser som ligger i vedlegg med oversikt over gebyr.
Økt selvbetjent bibliotek
Meråpent bibliotek eller selvbetjent bibliotek er en tjeneste som gir lånerne utvidet tilgang til
bibliotekets lokaler og mediesamlinger, før og/eller etter ordinær åpningstid. Tilgang til lokalene oppnås
ved å oppgradere bibliotekkortet til adgangskort. Et meråpent bibliotek eller selvbetjent bibliotek betyr
at som innbygger gis det tilgang til biblioteket ved bruk av lånekort. Det vil være færre ansatte til stede
som gir mindre veiledning og tilrettelegging for innbyggere og kommunens skoler. Dette medfører en
reduksjon av 1,7 årsverk som løses gjennom å Ikke videreføre engasjementer og vikariater som har
varighet til 31.12.2020.
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Prioriteringer
Satsing vedlikeholdsplan
Anskaffelsen av nytt FDV-system for Nordre Follo er nå i sluttfasen. Det vil gi oss et felles system for
utarbeidelse av tilstandsgrad og tiltaksplan for formålsbyggene i Nordre Follo kommune.
Det arbeides foreløpig etter tiltaksplanene fra de opprinnelige kommunene. Tiltak på klimaskall
(byggenes ytre flater), prioriteres i perioden.

Konsekvensjusteringer
Bibliotek
Ved tildeling av ramme for 2020 ble biblioteket gitt for lave rammer ut fra hva bibliotekene hadde i Ski
og Oppegård i 2019.
Frivilligsentral
Ved behandlingen av kommuneproposisjonen for 2021, ba Stortinget regjeringen sørge for at
finansieringen av frivilligsentraler overføres til et øremerket tilskudd fra 2021. Beløpet er trukket ut av
kommunens rammetilskudd og rammen reduseres tilsvarende.
Tilskudd andre trossamfunn
Stortinget har vedtatt ny trossamfunnslov som vil gjelde fra 1. januar 2021. Dette innebærer at staten
overtar ansvaret for den kommunale delen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske
kirke.
Tilskuddsordning fritidsaktiviteter, barn og unge
Nordre Follo kommune vil at flere barn og unge skal delta i faste, jevnlige organiserte fritidsaktiviteter.
Kommunen kan tildele støtte så lenge det er midler. Det innebærer at søkere ikke har krav på tilskudd,
selv om alle kriteriene for å få tilskudd er oppfylt. Barn og unge i alderen 6-18 år med bostedsadresse i
Nordre Follo og som ikke har råd til å delta i organiserte fritidsaktiviteter kan få støtte.
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Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringer
Kultur
Digin, samskaping/innbyggertjenester
Gravplassutvidelser
Møllerenga, renovering
Ski, ny turnhall
Tiltak, el, brann og energi
Tiltak, fritidsaktiviteter
Tiltak, kommunale bygg
Tiltak, kulturbygg
Tiltak, tros- og livssynssamfunn
Tømtebanen, kunstgress
Sum Kultur

Samlet
investeringsbeløp
Ferdig år
2024
2021
2021
2021
2023
2021
2025
2023
2022
2021

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

625
9 250
5 500
3 000
3 230
5 625
26 649
500
1 925
13 250
69 554

0
0
0
0
0
0
0
1 125
2 700
0
3 825

0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
500

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Digin, samskaping/innbyggertjenester
Formålet er å investere i digitale løsninger som støtter opp under samskaping, eller løsninger som
benyttes av alle innbyggere. Det er en viktig strategi for å få selvbetjente innbyggere på veien mot
kommune 3.0. Innbygger-app ble lansert i 2020, og det vil bli sett på videre utvikling av en digital
innbyggerplattform. Det er også meldt inn behov for en egen app for barn og unge.
Kommunen har i dag to ulike biblioteksystem. Det er behov for å harmonisere og implementere en ny
felles løsning. Avtalen på sentralbordløsning utløper i 2021, også her må det anskaffes og
implementeres ny løsning. Kommunen har ingen god løsning for håndtering av skjenkebevilgning i dag,
og det utredes behov og mulige løsninger for en bevilgningsportal.
Gravplassutvidelser
I prosjektet inngår utvidelser og opparbeiding av gravplasser. Det er behov for utvidelser for Ski og
Langhus sokn. Soknene har felles gravplass ved Ski middelalderkirke. Det må vurderes om det skal
etableres en ny gravplass på Langhus, eller eventuelt utvide gravplassen ved Ski kirke.
Møllerenga, renovering
Det foreligger en forvaltningsplan for Møllerenga som er godkjent av Miljødirektoratet. Denne planen
følges, men er noe forsinket. I 2021 skal nytt forsamlingshus settes opp.
Ski, ny turnhall
Dette har vært et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Oppegård og Ski. Det bygges en ny basishall
for turn i Ski idrettspark. Byggearbeidene startet opp i oktober 2019. Det blir en basishall på 25 x 45
meter, aktivitetssal, motorikkrom, lager, garderober, foajé med kioskfasiliteter samt kontorer og
møteavdeling. Turnhallen vil inneholde omtrent 400 tribuneplasser. Hallen åpnes i desember 2020.
Tiltak, el, brann og energi
Det arbeides med tiltak for oppgradering av brannsikring, elektriske anlegg, adgangskontroll og
kameraovervåking i kommunale bygg. Dette er tiltak som iverksettes i forbindelse med
myndighetspålagte krav og tilsyn eller basert på tilstandsanalyser med tanke på teknisk tilstand, samt
ved endrede tjenestebehov gjennom året. Det utføres fortløpende tiltak for reduksjon av energiforbruk,
herunder oppgraderinger til LED-lys, i kommunale bygg i henhold til kommunens overordnede målkrav.
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Tiltak, fritidsaktiviteter
Det er opprettet en tiltaksplan for kommunens uteaktiviteter, herunder lysløyper og kunstgressbaner i
Oppegård. Formålet med tiltaksplanen er å fremme generell folkehelse. Lysløypeprosjektet er
pågående, og fortsetter vinteren 2020. Prosjektet med kunstgressbaner i Oppegård hadde oppstart
våren 2020 og fortsetter utover året.
Tiltak, kommunale bygg
Det opprettes årlig en tiltaksplan for rehabilitering av kommunens formålsbygg. Planen inneholder
generell oppgradering og utbedring av byggene, samt tiltak knyttet til universell utforming, ENØK, HMS,
elektriske anlegg og brann. Formålet med investeringen er å fortløpende tilrettelegge kommunens bygg
i henhold til forskrifter og regelverk for universell utforming. Dessuten utføre diverse energisparetiltak
som etterisolering og utskifting av teknisk utstyr. Utbedringsarbeider på el-tavler, branntettinger og
utskifting av branndører og -vegger, i tillegg til utskifting av alarmanlegg på flere kommunale bygg må
utføres. Oppgradering av elektriske anlegg og brannteknisk utbedring utføres for å etterkomme pålegg
fra myndighetene.
Det er ulike systemer for tilstandsvurderinger i de to opprinnelige kommunene og det pågår nå en
innkjøpsprosess for et felles FDV-system. Tiltaksplan for 2021 vil dermed bli utformet manuelt, basert på
planlagte tiltak i de to opprinnelige kommunene. Kommunestyret vedtok en vedlikeholdsstrategi for
Nordre Follo kommune i februar 2020. Arbeidet med LDIP og behovsplaner fremover vil bli førende for
tiltaksplaner som vil komme i perioden.
Tiltak, kulturbygg
Det er opprettet en tiltaksplan for kommunens kulturbygg, herunder generell oppgradering av
kulturbyggene samt kulturarenaenes tekniske utstyr. Det er stor bruk av kommunens kulturhus og
utleiehus og løpende teknisk oppgradering er nødvendig. Teknologien blir utdatert og utstyr blir slitt,
dette gjelder spesielt lys og lyd. Det er lagt til grunn en investeringsplan for hvert av kulturhusene og en
felles for utleiehusene Waldemarhøy bygde- og kultursenter, Kråkstad samfunnshus, Langhuset og
Møllerenga.
Tiltak, tros- og livssynssamfunn
Det er opprettet en tiltaksplan for tros- og livssynssamfunn, herunder kirker. Planer for generell
oppgradering av kirkebygg, samt utvidelser og opparbeiding av kirkegårder inngår. På oppdrag fra kirken
er det kartlagt behov og innhentet priser på oppgradering av flere kirkebygg. Kirken vil komme med
bestilling etter en intern prioritering mot budsjett. Dette gjelder Siggerud kapell, Ski middelalder kirke,
Ski kirke, Langhus kirke og Sofiemyr kirke.
Tømtebanen, kunstgress
Tømtebanen kunstgress ble vedtatt i Oppegård kommunestyre i 2018. Utlysning våren 2020 viste blant
annet at summen som var bevilget ikke ville være tilstrekkelig for å få gjennomført anskaffelsen. I tillegg
viste det seg at det er vanskelig å definere tildelingskriterier kun på miljøaspektet og samtidig ivareta
spille-egenskaper, noe som er avgjørende for bruken. Rådmannen anbefaler derfor å justere tidligere
vedtak og opprinnelig budsjett, i en egen sak til behandling i kommunestyret desember 2020.
Ferdigstillelse av banen avhenger av fremdrift knyttet til Kolbotn Idrettslags prosjekt med etablering av
energisentral, og planlagt ferdigstillelse er sommeren 2021. Rådmannen anbefaler at total
prosjektbevilgning justeres opp med 4,35 mill. kroner til 17,95 mill. kroner, inklusive forventet tilsagn
om spillemiddelinntekter på om lag 2,2 mill. kroner.
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11.8 Næring
Beskrivelse av tjenesteområdet
Området består av KOSTRA-funksjonene: 320 Kommunal
næringsvirksomhet, 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet og 329
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling.

Oppfølging av kommuneplanen
Alle tjenesteområder har ansvar for å følge opp målene i kommuneplanen.
Området har et særlig ansvar for følgende mål:

FNs
bærekraftsmål

Mål i kommuneplanen til Nordre Follo kommune

Trygg oppvekst
1, 3, 4, 10

Barn og unge i Nordre Follo kommune får realisert sitt potensiale for utvikling og læring, uavhengig av sosial
og økonomisk bakgrunn

Aktiv hele livet
1, 3, 8, 10, 11,
Innbyggerne i Nordre Follo kommune mestrer sin egen hverdag
16
Byvekst med grønne kvaliteter
2, 6, 7, 9, 13,
Nordre Follo kommune tar miljøansvar og er en foregangskommune på vei mot lavutslippssamfunnet
14, 15
Sammen om en ny kommune
5, 8, 9, 11
Nordre Follo kommune er attraktiv for et næringsliv som tar samfunnsansvar.

Utviklingstrekk
I 2020 ble kommunens næringsliv hardt rammet av smittevernstiltakene knyttet til koronapandemien.
Utfordringene var varierte for bedriftene, men næringene som ble rammet hardest var overnatting og
serveringssteder, samt deler av varehandelen og private tjenester. I takt med at smittevernstiltakene
har blitt redusert har næringsaktiviteten tatt seg opp. Det forventes imidlertid at smittevernstiltakene
også vil kunne påvirke næringene som er hardest rammet utover i planperioden.
Nordre Follo er del av et større sammenhengende bo- og arbeidsmarked, og kommunens satsing på
næringsutvikling må ses i et større regionalt perspektiv. Det er viktig å søke samarbeid med aktuelle
aktører i regionen og bygge opp om et næringsliv som kan bidra til motstrøms pendling og god
utnyttelse av den økte kapasiteten i infrastrukturen.
Næringsstrukturen i Nordre Follo er sammensatt, med mange små og mellomstore virksomheter. I
Nordre Follo er det flest arbeidsplasser i varehandel, servering og forretningsmessige tjenester. Særlig i
Ski har det utviklet seg et stort handelssentrum med mange husholdningsrettede virksomheter. Til
sammenligning er det om lag 5 000 kommunale og private arbeidsplasser i helse- og sosialtjenester og
om lag 1 700 arbeidsplasser i undervisningssektoren i kommunen. I Oppegård er det en noe høyere
andel sysselsatte i kunnskapsbaserte næringer enn i Ski.
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Næringsstrukturen i Oslofjordregionen er i endring. Arealkrevende logistikk og produksjon søker seg ut
av befolkningstette områder og mot rimeligere arealer knyttet til effektive transportårer. Samtidig søker
kunnskapsbaserte næringer å etablere seg i klynger sentralt og urbant, nært kollektivknutepunkt. Det er
en økende trend at de aller mest attraktive områdene vinner i konkurransen om disse arbeidsplassene.
Nordre Follo kommune har som ambisjon å være attraktiv for næringslivet gjennom å skape gode
rammer for næringsvirksomhet. Nordre Follo har flere større næringsområder med god tilgang til
effektiv infrastruktur som er attraktiv for arealkrevende logistikk og produksjon. Samtidig vil Nordre
Follo kunne styrke sin attraktivitet for næringsliv når Follobanen kommer i drift. Videre kan oppbygging
av kunnskapsmiljøet på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og annet samarbeid i
regionen også bidra til å styrke rammebetingelsene for næringsvirksomhet. Dette vil kunne gi et
grunnlag for større vekst av kunnskapsbaserte og forretningsbaserte virksomheter i kommunen.
På Ski og Kolbotn er det gjennom sentrumsplaner lagt til rette for bymessig utvikling med et mangfold
av funksjoner. Det er satt av areal til forretning, kontor og tjenesteyting som skal bidra til å skape byliv.
Nye boliger i sentrum vil skape kundegrunnlag for et større mangfold av handel og service. For
Rosenholmområdet legger ny kommuneplan til rette for utvikling av bolig, næring og tjenester.
Nordre Follo har verdifull dyrket jord og gunstig klima for mat- og trevirkeproduksjon. Mye av
kulturlandskapet i Nordre Follo er klassifisert som spesielt verdifullt. Landbruket, sammen med
tilhørende næringsmiddelindustri, er landets største fastlandsindustri, målt i sysselsetting.
Landbruket kan også ha en stor verdi som tilbyder av kortreist mat, grønne tjenester, grønn omsorg og
opplevelser. I Nordre Follo skal det tilrettelegges for at landbruket i kommunen skal kunne utvikle slike
tilbud, basert på lokale ressurser. Urbane dyrkingsprosjekter kan foruten matproduksjon gi økt
kunnskap om mat, økologi og landbruk og bidrag til bedre folkehelse, integrering og entreprenørskap.
Nordre Follo deltar i Follo landbrukskontor organisert som verstkommunesamarbeid.
Landbrukskontoret utfører kommunal landbruksforvaltning for Vestby, Frogn og Ås i tillegg til Nordre
Follo.

Prioriteringer
Kommunal næringsvirksomhet
Nordre Follo vil i fireårsperioden gjennomføre allerede vedtatte salg av eiendommer og arbeide videre
med å identifisere aktuelle eiendommer for salg. Kommunen vil fortsette å være en utleieaktør mot
privatmarkedet når det vurderes som gunstig. I tillegg vil kommunen fortsatt være en tilrettelegger for
frivilligheten både når det gjelder leie av grunneiendommer og bygg som ikke benyttes til kommunale
tjenester.
Tilrettelegging for næringsutvikling
Nordre Follo vil i perioden bygge opp en aktiv innsats innen næringsutvikling. Kommunen etablerer en
Nordre Follos næringslivpakke som skal stimulere til økonomisk aktivitet og til å beholde og å skape nye
arbeidsplasser i Nordre Follo. Tiltakspakken inkluderer stimuleringstiltak som har som mål å stimulere til
nyetablering, omstilling, innovasjon og bærekraftig utvikling i Nordre Follo i planperioden.
Som en del av næringslivspakken etablerer kommunen et grønt næringslivsfond for omstilling og
nyetablerering, og for innovasjon til bærekraftige og mer effektive løsninger. Det samarbeides med
næringslivet og NAV om å få en god innretning på dette. Tiltakspakken inkluderer også en rekke
strakstiltak som allerede er etablert, knyttet blant annet til informasjon og anskaffelser. Disse tiltakene
vil bli videreført i planperioden.
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Kommuneplanen legger til rette for en arealforvaltning som sikrer areal til arbeidsplassintensiv næring,
handel og service i sentrumsområdene og areal til lager og logistikk og arealkrevende næringer i
områder med god infrastruktur.
Kommunens satsing på sentrumsutvikling i Ski og på Kolbotn skal øke stedenes attraktivitet som
bymessige sentra bosted som et viktig grunnlag for å tiltrekke seg ny næringsvirksomhet. Det vil i
fireårsperioden være en prioritert oppgave å utvikle en offensiv næringspolitikk for Nordre Follo. Her vil
det være fokus på næringslivets behov og kommunens rolle for å bistå til at Nordre Follo utvikler et
bærekraftig næringsliv. Kommunen ønsker å skape levende byer, variasjon i arbeidsplasser og økt
arbeidsplassdekning som bidrar til motstrøms pendling og god utnyttelse av infrastruktursatsingene i
regionen.
Det er en forutsetning for videre arbeid å etablere en god samarbeidsarena mellom kommunen og
næringsliv, utdanningsmiljøene og frivilligheten. Denne arenaen blir sentral i arbeidet med å utarbeide
en temaplan for næringsutvikling.
Ungt entreprenørskap med programmer for ulike årstrinn i grunnskolen vil bli lagt inn som fast aktivitet i
skolenes årshjul.
Som en stor innkjøpsaktør skal kommunen fortsatt ha et sterkt fokus på innovative anskaffelser og
samfunnsansvar.
Landbruksforvaltningen skal i planperioden bidra videre til utvikling av landbruket i Follo, i tråd med de
krav og forventninger som følger av dagens klima- og miljøutfordringer. Landbruket er og vil fortsatt
være en viktig aktør i arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser, samt ivareta naturmangfoldet.
Follo landbrukskontor har som mål å være pådriver for ny næringsutvikling i tilknytning til landbruket. I
fireårsperioden prioriterer kontoret å løfte fram god eksempler på bønder som tør å satse innenfor
tradisjonelt landbruk, eller tilleggsnæring, kortreist mat og grønne tjenester.

Strategier og virkemidler







Eiendomsstrategien for Nordre Follo, som fastsetter prinsipper for strategisk eiendomsutvikling,
blir et sentralt verktøy for den kommunale næringsvirksomheten
Arbeidet med en temaplan for næringsutvikling og utvikling av en modell for samarbeid blir et
viktig virkemiddel for å utforme en næringspolitikk for Nordre Follo. I tillegg til involvering av
aktører innenfor egen kommune, vil arbeidet omfatte deltakelse i ulike regionale fora og
nettverk
Det må utvikles digitale verktøy som gjør informasjon lett tilgjengelige for næringslivet
Etablere samarbeid med lokalt næringsliv. Jobberfaring i fritiden for ungdomsgrupper
Bygges opp lokale og regionale nettverk næringsliv
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2021
Vedtatt budsjett
Sum Tekniske justeringer
Demografi- og arealendringer
Demografiendringer
Sum Demografi- og arealendringer
Sum Budsjettendring i år
Vedtatte endringer
Konsekvensjustert ramme
Omstillingstiltak
Bevillingsportal
Effektiv arealutnyttelse
Sum Omstillingstiltak
Prioriteringer
Næringsrådgiver
Sum Prioriteringer
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2021-2024

Økonomiplan
2022
2023

2024

-16 149
18 155

-16 169
18 003

-16 169
18 003

-16 169
18 003

-173
-173
-12 834
5 147
-11 002

-159
-159
-12 834
5 009
-11 160

-171
-171
-12 834
4 997
-11 172

-193
-193
1 560
19 369
3 200

-100
-100
-200

-100
-100
-200

-100
-100
-200

-100
-100
-200

900
900
700
-10 302

900
900
700
-10 460

900
900
700
-10 472

900
900
700
3 900

Omstillingstiltak
Bevillingsportal
Etablering av en bevillingsportal vil bidra til en profesjonell og korrekt håndtering av alle salgs- og
skjenkebevillinger, som igjen vil føre til en bedre oppfølging av gebyrinnkrevingen. Bevillingsportalen vil
også bidra til lavere ressursbruk som frigjøres til å utføre andre forebyggende oppgaver.
Effektiv arealutnyttelse
For ledige arealer i næringsbygg som ikke er aktuelle for det private næringsliv, eller tomme arealer i
formålsbygg skal det løpende vurderes muligheten for å tilby utleie til frivillige lag og foreninger. Det
finnes få slike arealer i dag, men tiltaket bidrar til en mer effektiv arealutnyttelse.

Prioriteringer
Næringsrådgiver
Ansettelse av ny næringsrådgiver vil bidra til utvikling av gode nettverk og kunne videreutvikle etablerte
møteplasser for næringslivet. Næringsrådgiver vil også kunne delta aktivt i det kommunale og regionale
næringsmiljøet. Næringsrådgiver vil samarbeide og bidra på tvers i organisasjonen og gi råd til
kommunens politiske og administrative ledelse i næringsspørsmål.
En viktig oppgave for næringsrådgiver er å utarbeide en temaplan for næringsutvikling i Nordre Follo.
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11.9 Plan
Beskrivelse av tjenesteområdet
Området består av KOSTRA-funksjonene: 301 Plansaksbehandling, 302
Byggesaksbehandling og eierseksjonering, 303 Kart og oppmåling, 335
Rekreasjon i tettsted, 360 Naturforvaltning og friluftsliv og 365
Kulturminneforvaltning.

Oppfølging av kommuneplanen
Alle tjenesteområder har ansvar for å følge opp målene i kommuneplanen.
Området har et særlig ansvar for følgende mål:

FNs
bærekraftsmål

Mål i kommuneplanen til Nordre Follo kommune

Trygg oppvekst
3, 5, 16
Barn og unge i Nordre Follo kommune medvirker, sier sin mening og blir hørt
Byvekst med grønne kvaliteter
11, 16, 17
Nordre Follo kommune har attraktive og levende byer og tettsteder
11, 13
Nordre Follo kommune er rustet for klimaendringer
11, 14, 15
2, 15

Nordre Follo tar vare på naturmangfold og arters leveområder, herunder artsmangfold
Nordre Follo kommune legger til rette for et bærekraftig landbruk basert på lokale ressurser

2, 11, 14, 15

Nordre Follo kommune forvalter natur og arealressurser på en bærekraftig måte

Utviklingstrekk
Kommunestyret i Nordre Follo vedtok 12.12.2019 en felles samfunnsdel som beskriver utviklingstrekk og
definerer fire satsingsområder og 20 mål. Samfunnsdelen inneholder også arealstrategier for Nordre
Follo. Kommuneplanens arealstrategier legger vekt på fortetting i prioriterte utbyggingsområder.
Hoveddelen av veksten skal skje nær kollektivknutepunkter, med høyest arealutnyttelse ved stasjonene i
Ski og på Kolbotn.
Våren 2019 vedtok kommunestyrene i tidligere Ski og Oppegård kommuner en arealdel til
kommuneplanen for de to geografiske områdene. Gjennom planstrategien er det vedtatt å starte
rullering av kommuneplanens arealdel våren 2021.
Kommuneplan for Nordre Follo stiller krav om områdereguleringer for en rekke områder. Prioritering av
planoppgaver ses opp mot kapasitet i teknisk og sosial infrastruktur.
Fortetting og transformasjon øker kompleksiteten i planarbeidet og gir kommunen nye utfordringer
knyttet til å samordne mange aktører og finne gode løsninger som også kan finansieres. Økt tetthet
innebærer at hensynet til trivsel og tilhørighet må vektlegges for å sikre gode, helsefremmende
bomiljøer. Strategisk byledelse er et begrep som brukes om samspillet mellom politisk og administrativ
ledelse for å utvikle og transformere byområder basert på kunnskap om samfunnsutvikling, kunnskap
om det aktuelle byområdet og lokal identitet. Som oppfølging av områdereguleringer og
kommuneplanens arealdel, har kommunen mellom 15 og 25 reguleringsplaner under arbeid til enhver
tid. De fleste av disse er private reguleringsplaner. Det er forventning om effektiv og profesjonell
behandling av private planer og gode prosesser for medvirkning.
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Det forventes et økt antall byggesaker som følge av at flere større områder er ferdig regulert og flere
planer er under arbeid. I tillegg er det opprettet ny avdeling for tilsyn med byggesaker og oppfølging av
ulovligheter.
Det meste av aktiviteter og planlegging i samfunnet er knyttet til geografisk plassering, og vi har blitt
stadig mer avhengig av god og oppdatert geografisk informasjon.
For å begrense den globale oppvarmingen må utslipp av klimagasser reduseres vesentlig. Nordre Follo
kommune har i kommuneplanen satt seg som mål å være en foregangskommune mot
lavutslippssamfunnet. Klimabudsjett er et verktøy i dette arbeidet. Klimabudsjettet bør bygge på en
klima- og energiplan for Nordre Follo med tilhørende handlingsplan. Med en vedtatt klima- og
energiplan i starten av 2021 er det mulig å utarbeide et forslag til klimabudsjett til Strategi- og
handlingsplan for 2022-2025.
De grønne områdene i Nordre Follo er viktige, både som leveområder for dyr og planter, i
klimasammenheng, som friområder/rekreasjonsområder og som ressurs, ikke minst for jord- og
skogbruk. Med forventet vekst og befolkningsøkning de kommende årene, vil presset mot de grønne
områdene i Nordre Follo øke. Dette innebærer blant annet press på naturmangfoldet, som følge av
nedbygging av arealer og andre former for menneskelig aktivitet. Nordre Follo kommune har i
kommuneplanen satt seg mål om å ta vare på naturmangfoldet og arters leveområder.
Som en kommune med utbyggingspress har Nordre Follo en utfordring i å redusere tapet av
kulturminner og å bevare et bevisst utvalg for fremtidige generasjoner.

Prioriteringer
Rådmannen foreslår følgende prioriteringer kommende fireårsperiode:
 Byutvikling på Ski og Kolbotn som skaper attraktive og levende byer
 Oppfølging av planstrategien med effektiv plan- og byggesaksbehandling og gode
medvirkningsprosesser
 Klima, miljø og kvalitet i utbyggingsprosjekter: gode bomiljøer, møteplasser, grønne lunger, og
tilrettelegging for sykkel, gange og kollektivtransport, overvannshåndtering
 Tiltak som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp
 Tiltak som fremmer bevaring av naturmangfold
 Overvåking og forbedring av vannkvalitet
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Strategier og virkemidler
Byutvikling på Ski og Kolbotn handler om å lede komplekse byutviklingsprosjekter fra plan til
gjennomføring. Dette innebærer:
 Bokvalitet, gode møteplasser, grønne områder, hensyn til kulturminner og gangavstand til
daglige gjøremål
 Koordinering av nødvendige infrastrukturtiltak gjennom rekkefølgebestemmelser og
utbyggingsavtaler. For Ski og Kolbotn er koordineringen organisert som egne program
 Samordning og forpliktende samarbeid med regionale og statlige aktører som Statens vegvesen,
Ruter og Bane Nor
Effektiv plan- og byggesaksbehandling, medvirkning og nye arbeidsformer handler om:
 Digital plan- og byggesaksbehandling
 Utvikling av kartdata og 3D-modeller som kan bidra til god dialog med innbyggerne
 Involvering i tidlig fase av planprosesser som kan bidra til god lokalsamfunnsutvikling
 Samhandling med utbyggere gjennom dialogmøter og systemer for tilbakemelding
Kvalitet i utbyggingsprosjekter gjennom:
 Dialog med utbyggere
 Stort antall tilsyn med pågående prosjekter
 Oppfølging av ulovlige forhold
 God kunnskap om viktige kvaliteter og utfordringer: grøntområder, naturmangfold,
overvannshåndtering, flomveier, klimatilpasning kulturminner, miljø
 Mobilitetsplan med fokus på gange, sykkel og trafikksikkerhet
Bidrag til reduksjon av klimagassutslipp:
 Følge opp temaplan for klima- og energi gjennom klimabudsjett med tilhørende system for
klimaregnskap/rapportering med god forankring i hele organisasjonen
Bevaring av naturmangfold:
 Utarbeide kommunedelplan for naturmangfold i Nordre Follo
 Styrke og oppdatere kunnskapen om kommunens naturmangfold
 Legge naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper §§ 8–12 til grunn for all saksbehandling og
beslutninger som berører naturmangfoldet.
Vannkvalitet:
 Videreføre lokal tiltaksrettet overvåking av kommunens vannforekomster
 Bidra i arbeidet med å oppdatere og følge opp forvaltningsplan og tiltaksprogram for
vannregionen
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2021
Vedtatt budsjett
Sum Tekniske justeringer
Vedtak forrige periode
Håndtering av gummigranulat
Klima- og energiplan
Skråbildefotografering
Vakante stillinger
Sum Vedtak forrige periode
Demografi- og arealendringer
Demografiendringer
Sum Demografi- og arealendringer
Sum Budsjettendring i år
Vedtatte endringer
Konsekvensjustert ramme
Omstillingstiltak
Hybridmøter
Omstilling årsverk
Oppsigelse miljøfyrtårn, kommunale virksomheter
Redusert bruk av ekstern juridisk bistand og konsulenter
Sensorer
Tilpasning til full selvkost, byggesaksbehandling
Viltvakt
Sum Omstillingstiltak
Konsekvensjusteringer
Rammeendring selvkost, arealtjenestene
Sum Konsekvensjusteringer
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2021-2024

Økonomiplan
2022
2023

2024

24 958
2 703

21 165
4 855

21 398
4 622

21 398
4 622

-400
-50
0
-390
-840

-400
-50
500
-390
-340

-400
-50
0
-390
-840

-400
-50
0
-390
-840

66
66
6 589
8 518
33 476

30
30
6 589
11 135
32 300

11
11
6 589
10 382
31 780

0
0
0
3 782
25 180

-150
-495
-150
-100
-300
-964
-100
-2 259

-150
-320
-150
-100
-300
-964
-100
-2 084

-150
-320
-150
-100
-300
-964
-100
-2 084

-150
-320
-150
-100
-300
-964
-100
-2 084

-361
-361
-2 620
30 856

-361
-361
-2 445
29 855

-361
-361
-2 445
29 335

-361
-361
-2 445
22 735

Kommentar til driftsbudsjettet
Fra 1.1.2020 ble det vedtatt ny kommunelov og ny forskrift om beregning av selvkost. Kommunelovens
§ 15-1 omhandler beregningsregler for samlet selvkost, og den nye forskriften har detaljerte regler om
dette.
Der fremgår det at det ikke er lov å fremføre underskudd på arealtjenestene. Bakgrunnen for
bestemmelsen er at gebyrene vil være tilknyttet enkeltsaker, hvor brukerne i liten grad vil være de
samme fra år til år, sammenlignet med tjenester som vann, avløp og renovasjon. En fremføring av
underskudd vil da innebære at fremtidige søkere vil kunne betale høyere gebyrer enn tjenesten koster.
Det er lagt til grunn full selvkost i budsjettet for de tjenestene som kan drives til selvkost.

Omstillingstiltak
Hybridmøter
Redusert behov for fysiske møter på grunn av at ansatte har gode løsninger for å delta digitalt. Enkelte
møter kan være heldigitale, mens i andre møter kan noen delta fysisk og andre delta digitalt. Tiltaket vil
gi reduserte utgifter til blant annet kjøregodtgjørelse og det vil også kunne effektivisere arbeidstiden for
ansatte som deltar digitalt. Tiltaket vil ikke erstatte fysiske møter fullt ut, men gir muligheter for
fleksibilitet.
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Omstilling årsverk
Driften omstilles tilsvarende 1,8 årsverk. Det ene årsverket fremkommer som omstillingstiltak under
tjenesteområde Bolig. En tydelig prioritering av hvilke temaplaner og overordnede planer som skal
utarbeides når i planperioden kan veie opp for redusert kapasitet slik at arbeidsbelastningen på
medarbeiderne ikke øker. Det jobbes parallelt med digitalisering og effektiv prosessflyt som på sikt vil
spare tid.
Oppsigelse miljøfyrtårn, kommunale virksomheter
Miljøfyrtårnsertifisering av Nordre Follos egne virksomheter forutsetter at det tilføres ytterligere
budsjettmidler fra 2021 utover foreslått omstillingstiltak. Det etableres derfor interne prosesser for
miljøvennlig drift, miljøledelse og redusert klimaavtrykk som alternativ til miljøfyrtårnsertifisering.
Redusert bruk av ekstern juridisk bistand og konsulenter
Kommunens egne jurister brukes i økende grad til juridisk kvalitetssikring. Midler til eksterne
vurderinger i arealplansaker reduseres.
Sensorer
Sensorer i blomsterkrukker og søppelkasser i det offentlige rom vil gi mer effektiv og målrettet drift.
Tilpasning til full selvkost, byggesaksbehandling
Det er i budsjettforslaget lagt til grunn full selvkost for byggesaksbehandling.
Viltvakt
Det forventes at viltvaktordningen kan driftes noe rimeligere enn budsjettert i 2020. Tiltaket forutsetter
at dagens avtaler med viltvaktene videreføres.

Konsekvensjusteringer
Rammeendring selvkost, arealtjenestene
Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å yte tjenestene skal dekkes av gebyrene som
brukerne av tjenestene betaler.
Selvkosttjenestene er med å dekke sin andel av kommunens indirekte kostnader til administrasjon og
sentrale støttefunksjoner. Et mindre beløp dekker også inn finansutgifter knyttet til investeringene på
dette området. Dette utgjør for 2021 til sammen 2,4 mill. kroner, en økning på 0,4 mill. kroner i forhold
til 2020.
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Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringer
Plan
Innsynsløsning, bygge-/delesaksarkiv
Kartløsninger
Klargjøring tomter, flytting barnehager
Kolbotn sentrum, infrastruktur
Oppgradering og sikring, uteområder
Ski sentrum, infrastruktur
Sum Plan

Samlet
investeringsbeløp
Ferdig år
2021
2022
2021
2027
2023
2024

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

375
3 200
575
13 750
1 580
121 646
141 126

0
1 000
0
18 750
0
193 569
213 319

0
0
0
10 000
0
126 660
136 660

0
0
0
40 000
0
97 011
137 011

Innsynsløsning, bygge-/delesaksarkiv
Arkivene er skannet og digitalisert. Det gjenstår noe digital kvalitetsheving av arkivet før anskaffelsen
kan avsluttes. I løpet av 2021 skal det anskaffes en innsynsløsning slik at hele arkivet kan være
tilgjengelig for publikum på nett.
Kartløsninger
Hovedformålet er entydig adressering og kvalitetsheving av matrikkel, kart og KomTek (gebyr).
Automatisering av arbeidsprosesser for kartproduksjon ble gjennomført parallelt. I perioden 2020-2021
arbeides det med kvalitetsheving av bygningsdelen i matrikkelen for å kunne utnytte automatiserte
arbeidsprosesser i eByggesak. Nyanskaffelse av kartprogramvare, der eksisterende avtaler utgår,
gjennomføres i perioden 2021-2022. Investeringer i kartprogramvare i 2020 er utsatt til 2021, og inngår i
en større samlet anskaffelse.
Klargjøring tomter, flytting barnehager
Bevilgningen er opprinnelig tenkt til flytting av barnehagene Vestveien og Finstadbekken, samt
tilbakestilling av tomteareal etter riving av Follo barne- og ungdomsskole. Videre behov for bruk av
midlene må planlegges i 2021.
Kolbotn sentrum, infrastruktur
Formålet er å sikre helhetlig utvikling av Kolbotn sentrum med opparbeidelse av felles offentlig
infrastruktur, som ikke kan belastes utbyggerne. Dette omfatter blågrønn- og teknisk infrastruktur som
bekke-åpninger, turveier, grøntområder, torg, vei, vann og avløp. Kommunen må ta ansvar for
gjennomføring og/eller samordning av aktører. Fremdrift avhenger av planprosesser og utbygging i
Kolbotn sentrum.
Oppgradering og sikring, uteområder
Formålet er å oppgradere uteområder hvor barn og unge ferdes for å tilfredsstille gjeldende krav til
uteområder. For å opprettholde et godt kvalitativt tilbud er det viktig å gjennomføre regelmessig
kontroll av lekeapparater. Kommunen forvalter totalt 85 anlegg for lek og aktivitet, hvorav 24
skoleanlegg, 45 barnehageanlegg og 16 leke- og aktivitetsanlegg på offentlig grunn.
Ski sentrum, infrastruktur
Rådmannen har organisert Ski sentrum, infrastruktur i prosjektet Program for utviklingen av Ski sentrum
(heretter kalt Programmet) for å sikre en bærekraftig utbygging av Ski by. Målet er å etablere en
gjennomførbar utbyggingsrekkefølge med basis i kommunens økonomi og kapasitet, som gir et godt
politisk styringsverktøy.
Den nye videregående skolen i Ski sentrum skal åpnes i august 2024 og rådmannen vurderer derfor at
området denne ligger i må realiseres først. I budsjettforslaget er det derfor foreslått midler til bygging og

Side 126 av 194

rehabilitering av offentlig infrastruktur her. Før skolen kan få brukstillatelse må kommunen renovere og
oppgradere dagens vann og avløpsnett samt sikre flom og overvannshåndtering i tilgrensende områder
som Idrettsveien, nedre torg og nordre del av Skoleveien. Det vurderes også tiltak på øvre torg. I
inneværende budsjett er det avsatt 35 mill. kroner til Ski torg. Fordi denne utbyggingen må sees i
sammenheng med tilgrensende områder, og er et av flere tiltak under Programmet, samles midlene
under Programmets budsjettpost.
Det legges opp til at alle arbeider kommunen vil være byggherre for, i områdene rundt den
videregående skolen, skal ferdigstilles til august 2024. I tillegg startes det opp forberedende arbeider for
neste byggeområde mot slutten av planperioden. På den måten ønsker rådmannen å sikre kontinuitet i
utviklingen av Ski sentrum, samtidig som graving og bygging skjer i et område av byen om gangen.
Budsjettbehov for Program Ski sentrum slik det fremkommer her inkluderer ikke vann og avløp som er
tatt inn i tjenesteområde selvkost.
Utbyggernes bidrag til realiseringen av offentlig infrastruktur i Ski sentrum er ikke trukket fra
budsjettallene. Det er for tidlig å si noe om hvor store beløp dette kan bli da det avhenger av kommende
utbyggingsavtaler, realiseringsavtaler med mer. Totalt for hele Ski sentrum vil dette kunne bli i
størrelsesorden 600-900 mill. kroner fordelt på 15-20 år. Utbyggerbidrag for en allerede vedtatt avtale
på i overkant av 10 mill. kroner er hensyntatt i budsjettallene for 2021.
Rådmannen vil komme tilbake til kommunestyret med en egen sak om Programmet våren 2021 med
blant annet utbyggingsrekkefølge og en Tiltaks- og finansieringsplan for realiseringen av teknisk
infrastruktur i Ski.
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11.10 Pleie og omsorg
Beskrivelse av tjenesteområdet
Området består av KOSTRA-funksjonene: 234 Aktivisering- og
servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede, 253 Bistand, pleie og
omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede, 254 Bistand, pleie
og omsorg til hjemmeboende, 256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp
døgnopphold i kommunene og 261 Institusjonslokaler.
Tjenesteområdet produserer tjenester og tilbud til brukere og pasienter i
alle aldersgrupper, som bor hjemme, på institusjon eller i bemannede
omsorgsboliger/kommunale boliger med tjenester. Tjenestene er mange og
varierte, og dekker ulike brukerbehov som oppstår med bakgrunn i
somatisk sykdom, psykiske lidelser, avhengighet eller
funksjonsnedsettelser.
Tjenesteområdet drifter og planlegger omsorgsbygg med og uten bemanning til samme brukergrupper
som har ulike behov.

Oppfølging av kommuneplanen
Alle tjenesteområder har ansvar for å følge opp målene i kommuneplanen. Området har et særlig ansvar
for følgende mål:
FNs
bærekraftsmål

Mål i kommuneplanen til Nordre Follo kommune

Aktiv hele livet
1, 3, 8, 10, 11,
Innbyggerne i Nordre Follo kommune mestrer sin egen hverdag
16
Byvekst med grønne kvaliteter
11, 16, 17

Nordre Follo kommune har attraktive og levende byer og tettsteder

Nordre Follo kommune er underveis mot bedre og samordnede tjenester til beste for brukergruppene.
Grunnlaget for tjenestene er respekt og medbestemmelse for den enkelte. Brukere involveres og sikres
medvirkning i egne behandlingsplaner og tiltak. Hva som oppleves viktig for den enkelte tillegges stor
vekt, og er retningsgivende for arbeid og kontakt mellom innbyggere og ansatte.
Brukere og pasienter i Nordre Follo skal oppleve at tjenester og tilbud tilrettelegger for trygghet og
mulighet for å leve selvstendige liv.

Utviklingstrekk
Flere av utviklingstrekkene i samfunnet vil prege planlegging og utvikling av kommunenes pleie- og
omsorgstjenester. Endringer i demografien gir utslag i tjenestebehov. Nordre Follo får flere eldre
innbyggere som kan få behov for tjenester. Samtidig er veksten i behov for tjenester større hos den
yngre brukergruppen.
Et utviklingstrekk er oppgaveoverføring fra staten til kommunen. Dette påvirker primærhelsetjenesten
og stiller økte krav til kompetanse, ressurser, utvikling og innovasjon. Dette gjelder i stor grad innen
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psykisk helse og rus og disse tjenestene merker stor økning i etterspørselen etter tjenester som flere av
kommunens virksomheter må løse sammen.

Prioriteringer
Rådmannen foreslår følgende prioriteringer i planperioden:
 Rette et tydeligere fokus på trinnene i Innsatstrappen slik at strategien dreies
til å utvikle tjenester med mål om å forebygge, redusere problemutvikling og øke mestring i eget
liv i større grad enn tidligere. Dette vil være i tråd med planene i Handlingsrom 2023 og
retningsgivende veiledere fra Helsedirektoratet.
Konsekvenser
Vri tjenestetilbudet over fra tjenester på høyt nivå i innsatstrappen, over til tjenester på lavere nivå i
innsatstrappen:
 Økt bruk av ambulante tjenester
 Økt bruk av gruppetilbud
 Etablere flere lavterskeltilbud
 Redusere antall sykehjemsplasser
 Bedre utnyttelse av de kommunale samlokaliserte boligene/omsorgsboligene
 Redusere antall kjøpeplasser
For å lykkes med dreiningen vil det utarbeides nye tjenestebeskrivelser. Vilkår for tildeling av
kommunale tjenester utarbeides og implementeres i organisasjonen.

Strategier og virkemidler







Ta i bruk velferdsteknologi for å fremme egenmestring i større grad enn tidligere
Bygge kultur for systematiske tilbakemeldinger fra brukerne
Øke kompetansen på å utvise skjønn i forbindelse med saksbehandling av enkeltvedtak,
jf. reglene om saksbehandling i forvaltningsloven
Øke den generelle kartleggingskompetansen for å sikre nødvendig helsehjelp
Tildele, og revurdere tjenester på rett nivå i samarbeid med bruker
Utvikle tettere samarbeid med innbyggere, brukere, frivillige, næringsliv og andre. En ny
kommune gir et større mulighetsrom for dette samarbeidet
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2021
Vedtatt budsjett
Sum Tekniske justeringer
Vedtak forrige periode
Boliger til personer med nedsatt funksjonsevne, Bregnefaret
Effektivisering, drift av formålsbyggene
Effektivisering, samling av fagmiljø
Større boenheter
Utsatt oppstart, Kolbotn omsorgsboliger
Sum Vedtak forrige periode
Demografi- og arealendringer
Arealendringer
Demografiendringer
Sum Demografi- og arealendringer
Sum Budsjettendring i år
Vedtatte endringer
Konsekvensjustert ramme
Omstillingstiltak
Bilpoolordning
Driftsmidler, bolig Myrvoll
Effektivisering, demografiske endringer
Felles vaskeri, sykehjem
Harmonisering av bemanningsfaktor
Hybridmøter
Omstilling ved bruk av teknologi, endring i organisering og
oppgavefordeling
Omstilling, omdisponering små enheter
Reduksjon antall sykehjemsplasser
Reduksjon, kjøp av plasser
Redusert driftsramme, areal
Samordnet middagslevering sykehjem
Standardisert renhold, sykehjem
Økte inntekter, seniorsenter
Sum Omstillingstiltak
Prioriteringer
Satsing vedlikeholdsplan
Sum Prioriteringer
Konsekvensjusteringer
Brukerstyrt personlig assistanse
Driftsmidler, Vardåsen
Lønnsmidler, renhold
Redusert tilskudd, ressurskrevende tjenester
Økt behov, ressurskrevende tjenester
Sum Konsekvensjusteringer
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2021-2024

Økonomiplan
2022
2023

2024

974 646
30 132

961 770
33 163

994 624
309

994 624
309

5 000
0
-3 400
712
3 400
5 712

5 000
0
-3 400
712
3 400
5 712

5 000
0
-3 400
712
3 400
5 712

5 000
0
-3 400
712
3 400
5 712

7 275
22 944
30 220
61 690
127 754
1 102 400

2 340
21 990
24 330
61 690
124 896
1 086 665

0
25 186
25 186
61 690
92 897
1 087 521

0
28 663
28 663
24 509
59 193
1 053 817

-250
-3 000
-22 251
-900
-4 110
-300
-2 826

-250
0
-22 251
-900
-4 110
-300
-2 826

-250
0
-22 251
-900
-4 110
-300
-2 826

-250
0
-22 251
-900
-4 110
-300
-2 826

-7 350
-26 840
-12 000
-2 000
-800
-1 200
-150
-83 977

-7 350
-26 840
-12 000
-2 000
-1 200
-1 200
-150
-81 377

-7 350
-26 840
-12 000
-2 000
-1 200
-1 200
-150
-81 377

-7 350
-26 840
-12 000
-2 000
-1 200
-1 200
-150
-81 377

5 000
5 000

5 000
5 000

5 000
5 000

5 000
5 000

4 100
3 000
4 000
3 500
2 300
16 900
-62 077
1 040 323

4 100
3 000
4 000
3 500
2 300
16 900
-59 477
1 027 188

4 100
3 000
4 000
3 500
2 300
16 900
-59 477
1 028 044

4 100
3 000
4 000
3 500
2 300
16 900
-59 477
994 340

Omstillingstiltak
Bilpoolordning
Det etableres kjøretøykontor med tilhørende verktøy for god forvaltning av bilparken i Nordre Follo. I
2021 innebærer dette håndtering av biler for Vei og Park og Hjemmesykepleien. Når et godt system for
bilparken er etablert, skal det iverksettes prosjekt med bilpoolordning for Nordre Follo kommune.
Prosjektet er viktig for å få til en god forvaltning og innfasing av elektronisk kjørebok. Det har vært stort
søkelys på å få kontroll på alle bilene i tidligere Ski og Oppegård kommune.

Side 130 av 194

Driftsmidler, bolig Myrvoll
Den private boligen på Myrvoll ferdigstilles i januar 2021. Det antas at ikke alle vil flytte inn med en gang
og at beregnede driftsmidler kan reduseres noe i 2021.
Effektivisering, demografiske endringer
Tjenesteområdet er tilført midler på bakgrunn av demografiendringer som gir økt behov.
Demografiendringene vil løses innenfor gjeldende ramme.
Felles vaskeri, sykehjem
Vaskeriet ved Finstadtunet sykehjem er nå felles vaskeri for alle sykehjemmene, og vaskerier ved andre
sykehjem er lagt ned. Dette gir en innsparing, som består av 1 årsverk netto, fordelt på reduksjon av 1,5
årsverk ved renhold og økning av 0,5 årsverk ved transporttjenesten.
Harmonisering av bemanningsfaktor
I forbindelse med gjennomgang av bemanningsfaktorer ved sykehjem og omsorgsboliger har
virksomhetene blitt enige om en felles bemanningsfaktor. Dette betyr ulik grad av konsekvenser for de
ulike virksomhetene. Blant annet er en institusjon styrket da helheten tilsier økt behov for flere
korttidsplasser og dette krever noe mer ressurser.
For å ivareta tjenesteområdets behov for ekstra midler til pasienter som krever økt innsats i perioder
foreslås det at 6 mill. kroner av innsparingen avsettes til en buffer for svært ressurskrevende brukere.
Midlene avsettes til disposisjon hos områdeleder som i samarbeid med virksomhetene beslutter når
midlene tas i bruk.
Det er i tillegg avdekket noen forhold som ikke ble oppdaget ved harmoniseringen av budsjettene fra de
to gamle kommunene. Dette har medført urealistiske kutt i rammene for enkelte av virksomhetene.
Dette foreslås tilbakeført.
Reduksjon i årsverk må løses gjennom en omstillingsprosess, som først og fremst forsøkes løst via
ressursallokering, men det kan medføre oppsigelser.
Hybridmøter
Redusert behov for fysiske møter på grunn av at ansatte har gode løsninger for å delta digitalt. Enkelte
møter kan være heldigitale, mens i andre møter kan noen delta fysisk og andre delta digitalt. Tiltaket vil
gi reduserte utgifter til blant annet kjøregodtgjørelse og det vil også kunne effektivisere arbeidstiden for
ansatte som deltar digitalt. Tiltaket vil ikke erstatte fysiske møter fullt ut, men gir muligheter for
fleksibilitet.
Omstilling ved bruk av teknologi, endring i organisering og oppgavefordeling
Habiliteringstjenesten har gjennomført en kartlegging av vedtakene hos alle beboere i tilrettelagte
boliger. Realisering av gevinster løses blant annet ved å installere velferdsteknologiske løsninger, og ved
å gjøre endringer i oppgavene på noen ansvarsområder innenfor tjenesteområdet. Digitalt tilsyn kan
redusere behov for nattevakt i tilrettelagte boliger i Lysneveien. Reduksjon i årsverk må løses gjennom
en omstillingsprosess, som først og fremst forsøkes løst via ressursallokering, men det kan medføre
oppsigelser.
Omstilling, omdisponering små enheter
Området Habilitering har enkelte små boenheter som foreslås omdisponert i sammenheng med
etablering av tilbud både ved Bregnefaret boliger og ved Solbråtan bo- og ressurssenter. Det foreslås å
avvikle boligene Langhus boligteam, Christian Sindingsvei og Holteveien. Langhus boligteam har tre
hybler. Beboere gis annet tilbud og ansatte følger med over til Solbråtan bo- og ressurssenter.
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Christian Sindingsvei ble etablert som barnebolig. Dette behovet endres i 2021. Holteveien benyttes til
privat avlastning i helgene. Dette tilbudet vil videreføres til reduserte kostnader ved bruk av andre
egnede lokaler eller ved kjøp av plasser.
Reduksjon i årsverk må løses gjennom en omstillingsprosess, som først og fremst forsøkes løst via
ressursallokering, men det kan medføre oppsigelser. Ved avvikling av tre boenheter vil FDV-kostnader
reduseres. Dette er hensyntatt i tiltaket. Rådmannen vurderer om enhetene skal inngå i porteføljen for
kommunale utleieboliger eller selges på det åpne markedet.
Reduksjon antall sykehjemsplasser
Ved sammenligning med andre kommuner har Nordre Follo en relativ høy sykehjemsdekning. Det
foreslås derfor å redusere antall sykehjemsplasser med 36 plasser. Justeringen involverer avdelinger på
Høyås og Solborg sykehjem. Dekningsgraden for innbyggere over 80 år går fra 16 prosent i 2020 til 14
prosent i 2021.
Ved å redusere antall plasser reduseres også vederlagsinntekter for langtidsopphold med om lag
3,6 mill. kroner. Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold til drift av sykehjemslokalene spares også
inn. Tiltaket er presentert netto.
Tiltaket betyr at terskelen for å få vedtak om sykehjemsplass i 2021 og utover i perioden vil heves. Dette
vil påvirke hjemmesykepleien og andre tjenester som skal sørge for at innbyggere med omsorgsbehov
blir ivaretatt i eget hjem. Tiltaket er i tråd med kommunens strategi om å flytte tjenester nedover
innsatstrappen og fokusere på tilrettelegging og hjelp til selvhjelp og at innbyggerne mester sitt eget liv
så lenge som mulig.
En konsekvens vil være at terskelen for å få innvilget hjemmesykepleie heves, da hjemmesykepleien ikke
blir tilført nye midler. Tjenesten vil håndtere en vekst i antall eldre og redusert antall sykehjemsplasser
gjennom effektivisering av arbeidsmåter og økt bruk av velferdsteknologi. Som en del av tiltaket foreslås
det derfor at velferdsteknologi tas i bruk der dette gir best ressursutnyttelse. Flere av tiltakene innenfor
velferdsteknologi løses ved hjelp av leasing av ulikt utstyr, og det er derfor behov for midler til leasing
for å oppnå ønsket effekt av satsingen på velferdsteknologi. For å sikre at velferdsteknologi blir tatt i
bruk foreslås det å opprette en egen stilling med dette som formål. Det er behov for en ressurs til
å følge opp alle avtaler og driftsutfordringer knyttet til velferdsteknologi. Tilførsel av
mer velferdsteknologisk kompetanse vil gi økt innsats på området. I dag er det helseutdannet personell
som følger opp bruk av velferdsteknologi.
Nedgangen i antall plasser foreslås fordelt på avdelinger som har behov for oppgradering av
standard. Det tas sikte på å pusse opp lokalene etter at plassene stenges.
For å lykkes med strategien er det viktig at kommunen allerede høsten 2020 omgjør langtidsplasser til
korttidsplasser når dette er mulig.
Det vil bli utfordrende å realisere en helårsvirkning i 2021. Tiltaket innebærer at beboere må flyttes og
at ansatte kan måtte bytte arbeidsplass. Reduksjon i årsverk må løses gjennom en omstillingsprosess,
som først og fremst forsøkes løst via ressursallokering, men det kan medføre oppsigelser.
Reduksjon, kjøp av plasser
Det har tidligere vært benyttet en stor andel kjøpte tjenester innen tjenesteområdet psykisk helse og
rus. I 2020 er det gjennomført en kartlegging av omfang og avtaler, og jobben med å avslutte avtaler er
påbegynt. Dette arbeidet er forventet å gi en betydelig innsparing, men henger tett sammen med
etablering av boligene ved Vardåsen og det omstillingsarbeidet som gjøres i alle boligene innenfor
tjenesteområdet.
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Redusert driftsramme, areal
Tiltaket gir reduserte rammer til byggdrift, renhold, vedlikehold og uteområder. Dette er foreløpig et
overordnet omstillingskrav som knyttes til de endelige omstillingene knyttet til areal som velges for
tjenesteområdet.
Samordnet middagslevering sykehjem
Solborg bo- og servicesenter kan sikre matleveranser til de tre sykehjemmene i tidligere Oppegård
kommune som i dag har avtale med ekstern leverandør, uten å få tilført flere ressurser. Det er beregnet
at kommunen kan spare inn 0,8 mill. kroner i 2021, og deretter 1,2 mill. kroner per år ved dette tiltaket.
Grunnen til at innsparingene blir lavere i 2021, er at det må kjøpes inn en ny komfyr til om lag 0,2 mill.
kroner. Det må i tillegg kjøpes inn regenereringsovner som vil effektivisere driften (forenkle logistikken)
på de sykehjemmene som mottar maten. Dette er beregnet til å koste om lag 0,2 mill. kroner. For å
hente ut denne gevinsten må kjøkkenet legge om noe på driften som for eksempel mindre fokus på
catering og at avdelingene selv sørger for baking og lignende. Dette kan gjøres til en sosial aktivitet på
avdelingene.
Standardisert renhold, sykehjem
Det er i dag stor variasjon i frekvensen på renhold på rommene ved de forskjellige sykehjemmene i
kommunen. Frekvensen på renholdet varierer fra en til fem ganger i uken for hvert beboerrom og
wc/bad tilknyttet rommene.
Det vil være hensiktsmessig å standardisere renholdet av sykehjemmene. Variasjonen henger delvis
igjen fra de tidligere to kommunene. Renhold vurderer det som forsvarlig at renholdet utføres to ganger
i uken både på beboerrom og tilhørende wc. For korttidsplasser vil rommene i tillegg til ukentlig renhold
vaskes ved ut/innflytting. Det vurderes derfor som forsvarlig å utføre renhold en gang per uke for disse
rommene.
Økte inntekter, seniorsenter
Tiltaket innebærer høyere inntekter fra kafeen, samt inntekter fra utleie av lokaler i Kirkeveien 3.
Hjemmelaget mat av høy kvalitet har et marked i Nordre Follo, og kafeen har økt omsetning. Dette er en
del av Styrke matglede i hele Nordre Follo. Som en del av strategien Aktiv hele livet er dette en arena for
både mat og aktiviteter for seniorer.
Det foreslås å starte opp utleie av lokaler i Kirkeveien 3 i helger. Dette vil bidra til at flere innbyggere får
et forhold til Kirkeveien 3. Det er et marked for utleie i forhold til blant annet konfirmasjonstider hvor
det i dag ikke er tilstrekkelige tilbud.

Prioriteringer
Satsing vedlikeholdsplan
Anskaffelsen av nytt FDV-system for Nordre Follo er nå i sluttfasen. Det vil gi oss et felles system for
utarbeidelse av tilstandsgrad og tiltaksplan for formålsbyggene i Nordre Follo kommune.
Det arbeides foreløpig etter tiltaksplanene fra de opprinnelige kommunene. Tiltak på klimaskall
(byggenes ytre flater), prioriteres i perioden.
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Konsekvensjusteringer
Brukerstyrt personlig assistanse
Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) har lavere budsjett enn reelt behov i 2020, og erfaringer i 2020
viser at tjenesten har behov for styrking. Ved omlegging av ordningen med Personlig assistanse (PA) vil
det bli en forskyvning mellom BPA og PA. Det er foreløpig usikkert hvilken økonomisk konsekvens dette
vil få. Det ble tilført midler til BPA i første tertial 2020, og dette vedtaket foreslås videreført.
Personlig assistanse (PA) ble styrket med 3,1 mill. kroner ved 1.tertial i 2020. Dette skyldes økning i
antall vedtak for pasienter med mer omfattende pleiebehov og som bor i eget hjem. Det er
forventninger om at tjenesten dreies mot brukerstyrt personlig assistanse (BPA) eller tjenester til
hjemmeboende med punktbesøk. På sikt vil PA som ordning opphøre i Nordre Follo til fordel for
tjenesten BPA. Omstillingen og nedjustering av rammen på 3,1 mill. kroner vil kreve tett samarbeid med
hjemmesykepleien og forvaltningen for å lykkes. Det er ikke lagt inn midler til dette i foreslått budsjett.
Driftsmidler, Vardåsen
Vardåsen boliger er tidligere tildelt 3 mill. kroner i driftsmidler. Det vil ikke gi rom for å etablere et
forsvarlig tilbud i til brukergruppen, og det foreslås ytterligere 3 mill. kroner til driftsbudsjettet. I tillegg
vil omstilling i tjenesten kunne bidra med noe bemanning ved å overføre ressurser fra andre avdelinger,
slik at det til sammen vil bli mulig å nå mål om full drift i løpet av 2021. Etablering av et forsvarlig
botilbud til brukergruppen er nødvendig for å lykkes med å redusere eller avslutte kjøpeplasser.
Lønnsmidler, renhold
Tiltaket tilfører manglende lønnsmidler til renhold som ikke var hensyntatt i den opprinnelige
budsjettrammen.
Redusert tilskudd, ressurskrevende tjenester
Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett foreslått å øke innslagspunktet for ressurskrevende brukere
ut over lønnsvekst med 46 000 kroner. For Nordre Follo vil dette utgjøre redusert refusjon på om lag
3,5 mill. kroner.
Økt behov, ressurskrevende tjenester
Kommunen får økte utgifter i forbindelse med ressurskrevende brukere som har søkt flytting til Nordre
Follo. Utgiftene finansieres delvis gjennom statlig tilskudd fra ordningen ressurskrevende tjenester.
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Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringer
Pleie og omsorg
Digin, velferdsteknologi
Tiltak, el, brann og energi
Sum Pleie og omsorg

Samlet
investeringsbeløp
Ferdig år
2024
2023

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

21 805
4 846
26 651

18 375
0
18 375

21 250
0
21 250

8 750
0
8 750

Digin, velferdsteknologi
Midlene fordeles til tiltak som øker kvaliteten på tjenestene, samt effektiviserer arbeidsprosessene.
Investeringsmidlene er knyttet til tiltak som skal redusere behovet for direkte bistand og justere
innsatsen til et lavere innsatsnivå. Utgangspunktet for prosjektet bygges på Helhetlig tjenestemodell for
velferdsteknologi, og det vil også stille krav til omstilling i kommunen. Det er planlagt for større tiltak
som oppgradering av pasientvarsling, digitalt tilsyn og medisindispensere. Mye av dette vil ta flere år å
ferdigstille, men arbeidet intensiveres i 2021.
Tiltak, el, brann og energi
Det arbeides med tiltak for oppgradering av brannsikring, elektriske anlegg, adgangskontroll og
kameraovervåking i kommunale bygg. Dette er tiltak som iverksettes i forbindelse med
myndighetspålagte krav og tilsyn eller basert på tilstandsanalyser med tanke på teknisk tilstand, samt
ved endrede tjenestebehov gjennom året. Det utføres fortløpende tiltak for reduksjon av energiforbruk,
herunder oppgraderinger til LED-lys, i kommunale bygg i henhold til kommunens overordnede målkrav.
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11.11 Samferdsel
Beskrivelse av tjenesteområdet
Området består av KOSTRA-funksjonene: 330
Samferdselsbedrifter/transporttiltak og 332 Kommunale veier.
Tjenesteområdet omfatter forvaltningsoppgaver, drift og vedlikehold av
kommunale veier, trafikksikkerhet og Trafikktjenesten. Videre ivaretar
tjenesteområdet blant annet planlegging og bygging av nye samferdsels- og
parkanlegg.
Tjenesteområdet omfatter oppgaver som skal bidra til at innbyggerne
opplever å ha god mobilitet i sine daglige gjøremål gjennom et godt, trygt og
effektivt transportsystem. Det skal legges til rette for at det er enkelt og
naturlig å velge miljøvennlige reisemåter, som sykkel, gange og kollektivt.

Oppfølging av kommuneplanen
Alle tjenesteområder har ansvar for å følge opp målene i kommuneplanen. Området har et særlig ansvar
for følgende mål:
FNs
bærekraftsmål

Mål i kommuneplanen til Nordre Follo kommune

Trygg oppvekst
1, 3, 4, 5, 11,
16

Barn og unge i Nordre Follo kommune opplever trygghet og mestring

Aktiv hele livet
3, 10, 11, 15 Innbyggerne i Nordre Follo kommune er fysisk aktive hele livet
1, 3, 10
Innbyggere i Nordre Follo har tilgang til gode møteplasser, idrett, friluftslivs- og kulturtilbud
Byvekst med grønne kvaliteter
11, 16, 17
Nordre Follo kommune har attraktive og levende byer og tettsteder
11, 13
2, 6, 7, 9, 13,
14, 15

Nordre Follo kommune er rustet for klimaendringer
Nordre Follo kommune tar miljøansvar og er en foregangskommune på vei mot lavutslippssamfunnet

Utviklingstrekk
Både E6, E18 og Østfoldbanen går gjennom Nordre Follo kommune og gjør at kommunen trafikalt er tett
integrert med Oslo og Østfold og sentralt beliggende i Folloregionen. Det er investert betydelige
offentlige midler i jernbaneinfrastruktur i Nordre Follo gjennom Follobaneutbyggingen, og når
Follobanen åpner i 2022 blir Ski stasjon Folloregionens viktigste kollektivknutepunkt. Fra 2024 skal også
Østfoldbanen og flere av lokaltogstasjonene på strekningen oppgraderes, og det legges til rette for en
hyppigere frekvens for lokaltogene som stopper på alle stasjoner.
Kollektivsatsingen i årene fremover vil øke Nordre Follos attraktivitet som bostedskommune, og
understøtter at kommunen legger opp til å bygge nye boliger, arbeidsplasser og sosial infrastruktur i
gang- og sykkelavstand til kollektivknutepunktene. De prioriterte utbyggingsområdene i
kommuneplanen skal ta hovedtyngden av den fremtidige befolkningsveksten, og det skal sikres en høy
arealutnyttelse i disse områdene. Flere av de prioriterte områdene er allerede under utbygging.
I dag står veitrafikken for nesten 68 prosent av det direkte klimagassutslippet i Nordre Follo.
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Hoveddelen av utslippsreduksjonene i årene fremover må altså komme innenfor transportområdet.
Nordre Follo har relativt sett korte avstander. Med videre satsing på miljøvennlig infrastruktur, vil
kommunen ha et godt utgangspunkt for å redusere utslippene ved at flere reiser kollektivt, sykler eller
går.
Mange av kommunens innbyggere pendler i dag kollektivt til arbeid, men bruker bilen til andre daglige
gjøremål. Godt utbygd gang- og sykkelinfrastruktur, kollektivknutepunkter og 10-minuttersbyen må
prioriteres slik at også fritidsreisene kan foregå til fots, på sykkel eller ved bruk av kollektivtransport.
Transport og mobilitet er et omfattende fagområde som ikke kan løses kun på et lokalt, kommunalt
nivå. Kommunen må i årene fremover delta aktivt og synliggjøre mål, ambisjoner, fortrinn og muligheter
på samferdselsområdet. God dialog og tett samarbeid med statlige og fylkeskommunale aktører må
videreføres og forsterkes. Nordre Follo inngår som part i byvekstavtalen for Oslo og Akershus (20192029). Det kan gi mulighet for påvirkning, innflytelse og kunnskap på en arena Oppegård og Ski
kommune tidligere ikke har deltatt.
Med forventet vekst i både befolkning og trafikk i Nordre Follo må økt fokus settes på trafikksikkerhet
for myke trafikanter dersom vi skal nå nullvekstmålet. Sammenhengende gang- og sykkelveier, gode og
oversiktlige krysningspunkter for gående/syklende, samt trygge skole og barnehageveier, er sentralt for
å få flere til å sykle og gå.
Kollektivtilbudet til områdene som ligger lenger unna togstasjonene dekkes i dag primært av buss. For å
utnytte økt frekvens og kapasitet på toget, først på Follobanen og etter hvert også på Østfoldbanen, må
kommunen være pådriver for at det legges til rette for et høyfrekvent matebusstilbud inn mot
stasjonene.
I Nordre Follo er det totalt 227 kilometer kjørevei og 79 kilometer gang-/sykkelvei og fortau som skal
forvaltes og driftes årlig. God fremkommelighet skal sikres ved brøyting, strøing, og vårrengjøring.
Videre er grøfting, sluktømming, veilys og reasfaltering viktige områder for å sikre et godt
fremkommelig, miljøvennlig og kostnadseffektivt kommunalt veinett. Tiltak for universell utforming,
ryddige parkeringsforhold, trafikksikkerhet og bruinspeksjoner er andre viktige arbeidsoppgaver. Økt
utbygging innebærer overføring av nye veianlegg til kommunen, som igjen øker driftskostnadene på det
kommunale veinettet.
Variable vinterforhold øker behovet for strøing for å sikre god framkommelighet og trafikksikre veier.
Økt strøing medfører mye grus på veinettet som blir ført ned i sandfang (mekanisk renseprosess for å
skille ut sand, grus, og jord fra vann) og er en kilde til forurensing av vassdrag. Variable vinterforhold og
temperaturer og hyppigere regnværsepisoder sommerstid medfører skader på veikropp og sidearealer.
Endringene i klima øker behovet for driftsmidler for å holde det kommunale veinettet i tilfredsstillende
stand, og for å hindre driftsetterslep som utløser behov for større oppgraderinger på et senere
tidspunkt.

Prioriteringer
Rådmannen foreslår følgende prioriteringer kommende fireårsperiode:
 Satsing på kollektiv, sykkel og gange (nullvekstmål for personbiltrafikk)
 Bærekraftig drift og vedlikehold av kommunale veier
 Trafikksikkerhet for myke trafikanter
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Strategier og virkemidler
Satsing på kollektiv, sykkel og gange (nullvekstmål for personbiltrafikk):
 Gjøre gange, sykkel og kollektiv til det enkleste valget, og begrense parkering
 Tilrettelegge for trygge og attraktive gang- og sykkelveier
 Utarbeide temaplan for mobilitet for Nordre Follo kommune (strategi/plan for sykkel, gange,
kollektivtrafikk, trafikksikkerhet, parkering med mer)
 Motivere og tilrettelegge for at innbyggerne tar miljøvennlige transportvalg (gjennom
kampanjer, medvirkning, kunnskapsdeling med mer)
 Tilrettelegge for at innbyggere tar miljøvennlige transportvalg ved prioritert drift av gang- og
sykkelveier (for eksempel tidligst mulig feiing av gang-sykkelveier etter vinteren)
Sikre god standard på kommunale veier ved:
 Reasfaltering, grøfting og siktrydding for å bedre kvalitet, vedlikehold og levetid på gang- og
sykkelveier og kjøreveier
 Maskinpark tilpasset effektiv drift av veier og parker, reduserte klimagassutslipp og reduserte
driftskostnader
 Benytte muligheter innenfor digitale plattformer til å effektivisere drift og vedlikehold
 Utbedring av snarveier som knytter sammen grønkorridorer med god og helhetlig belysning og
fine naturopplevelser langs veinettet
Fokus på trafikksikkerhet for myke trafikanter:
 Tilrettelegge for trygge og sammenhengende gang- og sykkelveier
 Sørge for trafikksikre barnehage og skoleveier, blant annet gjennom følgende:
o Arbeid med hjertesoner
o Aksjon skolevei
o Tverrfaglig samarbeid med blant annet Trygg Trafikk, Viken fylkeskommune og politiet
o Kampanjer og informasjonsarbeid rettet mot innbyggerne utarbeides
o Temaplan for trafikksikkerhet med tiltaksplan
o Tilrettelegge for trafikksikre parkeringsforhold ved skoler og barnehager
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2021
Vedtatt budsjett
Sum Tekniske justeringer
Demografi- og arealendringer
Demografiendringer
Sum Demografi- og arealendringer
Sum Budsjettendring i år
Vedtatte endringer
Konsekvensjustert ramme
Omstillingstiltak
Bilpoolordning
Brøyting i kommunal regi
Hybridmøter
Sum Omstillingstiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2021-2024

Økonomiplan
2022
2023

2024

15 431
21 650

14 394
24 070

14 865
23 600

14 865
23 600

383
383
-4 998
17 035
32 467

352
352
-4 998
19 424
33 818

378
378
-4 998
18 979
33 844

427
427
-73
23 953
38 818

-250
-1 500
-100
-1 850
-1 850
30 617

-250
-2 500
-100
-2 850
-2 850
30 968

-250
-2 500
-100
-2 850
-2 850
30 994

-250
-2 500
-100
-2 850
-2 850
35 968

Omstillingstiltak
Bilpoolordning
Det etableres kjøretøykontor med tilhørende verktøy for god forvaltning av bilparken i Nordre Follo. I
2021 innebærer dette håndtering av biler for Vei og Park og Hjemmesykepleien. Når et godt system for
bilparken er etablert, skal det iverksettes prosjekt med bilpoolordning for Nordre Follo kommune.
Prosjektet er viktig for å få til en god forvaltning og innfasing av elektronisk kjørebok. Det har vært stort
søkelys på å få kontroll på alle bilene i tidligere Ski og Oppegård kommune.
Brøyting i kommunal regi
Innsparing ved brøyting av kommunale veier i egen regi. Når avtale med entreprenør utgår etter
vintersesongen 2020/2021, vil de aktuelle brøyterodene brøytes av kommunen, med samme kriterier
som resterende veinett. Halvårseffekt i 2021. Tiltaket ivaretar også en forventet gevinst ved innføring av
GPS i kommunale brøytebiler. Dette vil gi en oversikt over hvor brøytebilene befinner seg til enhver tid.
Gevinst i form av mindre tidsbruk for medarbeidere. I tillegg blir omdømme overfor innbyggere bedre.
Personvernperspektivet må vurderes og ivaretas.
Hybridmøter
Redusert behov for fysiske møter på grunn av at ansatte har gode løsninger for å delta digitalt. Enkelte
møter kan være heldigitale, mens i andre møter kan noen delta fysisk og andre delta digitalt. Tiltaket vil
gi reduserte utgifter til blant annet kjøregodtgjørelse og det vil også kunne effektivisere arbeidstiden for
ansatte som deltar digitalt. Tiltaket vil ikke erstatte fysiske møter fullt ut, men gir muligheter for
fleksibilitet.
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Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringer
Samferdsel
Tiltak, gang- og sykkelveier
Tiltak, vei og park
Vei, biler, maskiner og utstyr
Sum Samferdsel

Samlet
investeringsbeløp
Ferdig år
2023
2023
2023

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

21 625
42 325
6 875
70 825

1 500
11 825
5 750
19 075

1 500
11 825
5 750
19 075

0
0
0
0

Tiltak, gang- og sykkelveier
Det er opprettet en tiltaksplan for oppgradering og utbedring av kommunens gang- og sykkelveier.
Prosjektet skal omfatte tiltak som fremmer rask, sunn og trygg fremkommelighet for innbyggerne i
kommunen, med fokus på tilrettelegging for myke trafikanter og syklister. Formålet er dessuten å satse
på miljøvennlige løsninger, samt ha fokus på mobilitet og trygghet, herunder videreføring av elsykkelordning med ladestasjoner. Hensikten med bysykler er å tilby en bærekraftig transporttjeneste for
innbyggerne som kan erstatte bilkjøring. Tiltaket inngår som et tiltak i kommunens Klimagassbudsjett
som en oppfølging av Klima- og energiplanen. Det er nå etablert totalt fem ladepunkter, henholdsvis på
Solborg, Villenga, Vevelstad stasjon, Ski idrettspark og på Ski storsenter.
Tiltak, vei og park
Temaplan for kommunale veier er planlagt ferdigstilt februar 2021. Denne beskriver tilstanden på det
kommunale veinettet, samt mindre tiltak for generell oppgradering av veier og parkeringsplasser.
Enkelte tiltak kan utløse behov for utarbeidelse av reguleringsplaner. Planene har blant annet til hensikt
å sikre trafikkfarlige punkter og strekninger i kommunen. Tiltakene kan ha behov for grunnerverv
og/eller rettighetserverv for tiltak som gjennomføres av Viken fylkeskommune langs fylkesveger og av
kommunen langs kommunale veier. Temaplanen er dessuten foreslått styrket med midler til planlegging
og utbedring av bruer i Ski. Det jobbes kontinuerlig med ulike tiltak.
Vei, biler, maskiner og utstyr
Det er de siste årene byttet ut en del gammelt utstyr og anleggsmaskiner, men det er fortsatt behov for
nye maskiner som er mer ergonomiske for de ansatte. Arbeidet med å skifte ut biler og maskiner for å
sikre best mulig drift av uteområder, parker og veier fortsetter i samme takt utover 2021.
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11.12 Vann, avløp og renovasjon
Beskrivelse av tjenesteområdet
Området består av KOSTRA-funksjonene: 340 Produksjon av vann, 345
Distribusjon av vann, 350 Avløpsrensing, 353 Avløpsnett/innsamling av
avløpsvann, 354 Tømming av slamavskillere, septik o.l. og 355 Innsamling,
gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall
Vannforsyning, avløpshåndtering og renovasjon er grunnleggende tjenester
for at samfunnet skal fungere. Tjenesteområdet spiller også en nøkkelrolle
knyttet mot overvannshåndtering og vannkvalitet i bekker og vassdrag.

Oppfølging av kommuneplanen
Alle tjenesteområder har ansvar for å følge opp målene i kommuneplanen. Området har et særlig ansvar
for følgende mål:
FNs
bærekraftsmål

Mål i kommuneplanen til Nordre Follo kommune

Byvekst med grønne kvaliteter
11, 16, 17
Nordre Follo kommune har attraktive og levende byer og tettsteder
11, 13
2, 6, 7, 9, 13,
14, 15

Nordre Follo kommune er rustet for klimaendringer
Nordre Follo kommune tar miljøansvar og er en foregangskommune på vei mot lavutslippssamfunnet

Utviklingstrekk
I henhold til føringer fra overordnede myndigheter pågår det betydelig boligbygging/fortetting ved
kollektivknutepunkter i Nordre Follo kommune. Dette medfører i mange tilfeller behov for å oppgradere
eksisterende vann- og avløpsnett, og i noen tilfeller å bygge helt nye ledningsanlegg. I tillegg medfører
fortettingen som regel flere tette flater. I en tid med pågående klimaendringer, med stadig økende
nedbørintensitet og flomhendelser, er det derfor viktig å kompensere med krav om blågrønn faktor,
lokal håndtering av overvann og ivaretakelse av flomveier.
Befolkningsveksten utfordrer også kapasiteten til vannbehandlingsanleggene Nordre Follo renseanlegg
(NFR), som tar imot 2/3 av spillvannet som genereres i Nordre Follo kommune. Resterende spillvann
leveres til Bekkelaget renseanlegg, som har fått betydelig kapasitetsøkning de senere år. NFR har
allerede i dag utfordringer med å innfri rensekravene fra Fylkesmannen. Det pågår utredningsarbeid om
hvordan man i fremtiden mest mulig skal få renset avløpsvannet som føres til dette anlegget optimalt.
Oppegård vannverk forsyner i dag det som tidligere var Oppegård kommune og hele Ås kommune.
Vannverket er også reservevannkilde for tidligere Ski kommune, som siden 1988 har fått levert sitt
drikkevann fra Oslo kommune. Mattilsynet har i 2019 fattet vedtak om at kommunen må utrede,
beslutte løsning og legge planer for å sikre en fullgod reservevannforsyning/alternativ vannforsyning. I
2020 vil en ny reservevannledning mellom Sofiemyr og Åsland bli satt i drift. Med en ny kobling mot Oslo
kommune, vil forsyningssikkerheten i Nordre Follo kommune bli betydelig bedre.
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Fremover forventes det stadig strengere krav fra myndighetene når det gjelder forurensning fra
avløpsnettet og til produksjon og levering av vann som næringsmiddel. Klimaet forandrer seg, og det er
stadig oftere ekstremvær med flomhendelser. Hendelsene øker kravene til overvannshåndteringen i
kommunen. Det stilles strengere krav til informasjon og kommunikasjon med innbyggere og andre
aktører, og behovet for å dokumentere den kommunale VA-håndteringen øker. Det pågår en utstrakt
digitalisering av virksomheten for å møte kravene til dokumentasjon.
Renovasjon tilhører også dette tjenesteområdet. Innbyggerne i Nordre Follo kommune får dekket sine
renovasjonsbehov gjennom Follo Ren IKS. På et overordnet nivå er det et felles ansvar for alle
samfunnsaktører å bidra til å få avfallsmengden ned og gjenvinnings- og gjenbruksandelen opp. Her må
innbyggere som forbrukere bidra, og produsentene som markedskraft dra i samme retning.
Avfallsselskapene som fagressurs må legge til rette for enkel og miljøvennlig håndtering av avfallet, og
det offentlige som tilrettelegger og myndighetsutøver må bidra til å sette miljø- og klimamål for
samfunnet.

Prioriteringer
Kommunen vil proaktivt overvåke tilstanden til vann- og avløpsnettet for å forebygge lekkasjetap i
vannledningsnettet og utslipp av spillvann til bekker og vassdrag. I tillegg til forebyggende og
utbedrende driftstiltak, gjennomfører tjenesteområdet større anleggsarbeider der eksisterende
ledningsnett må rehabiliteres. Næringsutvikling og boligbygging vil påvirke prioriteringene og kan i noen
tilfeller medføre at nytt vann- og avløpsnett blir etablert.
Følgende legges til grunn ved prioritering av hvilke oppgaver og prosjekter som skal gjennomføres:
 God miljøtilstand i vassdrag og grunnvann i henhold til EUs vanndirektiv
 Driftssikker vannforsyning med tilfredsstillende vannkvalitet uten lekkasjer og brudd
 Tilrettelegging av infrastruktur for utvikling og vekst i kommunen.
 Redusert avfallsmengde og økt satsing på ombruk og materialgjenvinning
 Kvalitet og forutsigbarhet i saksbehandling og kontakt mot innbyggerne i Nordre Follo

Strategier og virkemidler
I 2021 vil det bli utarbeidet ny Hovedplan for vann og avløp som vil gi strategier for området. Sammen
med Hovedplan Vann og Avløp vil det utarbeides en Tiltaksplan for Vann og Avløp som vil omsette
strategien i hovedplanen til praktisk gjennomføring av målrettede tiltak. Inntil Hovedplan Vann og Avløp
er vedtatt anbefales følgende åtte hovedsatsingsområder:
 Øke innsatsen for reduksjon av fremmedvann på spillvannsnettet
 Øke satsningen på god og forsvarlig drift av vann- og avløpsanleggene
 Fornye ledningsnettet. Målrettet utskifting/rehabilitering av vann- og avløpsledninger
 Øke fokuset på lokal overvannshåndtering, flomveier og åpning av bekker
 Videreutvikle innsjøinterne tiltak i Kolbotnvannet for å bedre vannkvaliteten, og arbeide
systematisk, blant annet med kildesporing, for å bedre vannkvaliteten i andre bekker og tjern
som ikke har et tilfredsstillende nivå i dag
 Forsterke regionalt samarbeid for å verne Gjersjøen som drikkevannskilde
 Sikre god drikkevannsproduksjon
 Forsterke beredskapen knyttet mot uvanlige og kritiske hendelser
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Gebyrer
I forbindelse med etablering av Nordre Follo kommune ble det innført nye lokale forskrifter for alle
tjenester hvor øvre tak for betaling gjennom lov er begrenset til selvkost (selvkostområdene). Lokale
forskrifter innen selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, feiing og slam ble vedtatt politisk i
desember 2019. Forskriften legger til rette for en mest mulig rettferdig fordeling av gebyrene mellom
innbyggerne i Nordre Follo kommune.

Diagrammet viser utvikling av huseiergebyr (inklusiv merverdiavgift) i perioden 2020-2021 for en bolig
med et årsforbruk av vann på 120 m3, ett pipeløp og standard abonnement for renovasjon. Samlet vil
huseiergebyret reduseres fra 14 825 kroner til 14 375 kroner, eller reduksjon på tre prosent.

Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2021
Vedtatt budsjett
Sum Tekniske justeringer
Sum Budsjettendring i år
Vedtatte endringer
Konsekvensjustert ramme
Konsekvensjusteringer
Selvkost VARFS
Sum Konsekvensjusteringer
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2021-2024
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Økonomiplan
2022
2023

2024

-82 247
1 955
-557
1 398
-80 849

-82 247
1 955
-557
1 398
-80 849

-82 247
1 955
-557
1 398
-80 849

-82 247
1 955
0
1 955
-80 292

4 255
4 255
4 255
-76 594

4 255
4 255
4 255
-76 594

4 255
4 255
4 255
-76 594

4 255
4 255
4 255
-76 037

Kommentar til driftsbudsjettet
Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å yte tjenestene skal dekkes inn av gebyrene som
brukerne av tjenestene betaler.
Selvkosttjenestene er dermed med å dekke sin andel av kommunens indirekte kostnader til
administrasjon og sentrale støttefunksjoner. I tillegg finansutgifter knyttet til investeringene på dette
området.
Driftsbudsjettet til området forventes å gå med et overskudd på 78,6 mill. kroner i 2021, som går med til
å dekke inn ovennevnte kostnader til kommunen, hvorav mesteparten bidrar til å betale finansutgifter
knyttet til investeringene.
Tabellen under viser utviklingen i selvkostfondene for perioden 2019-2024. Det er for 2020 ventet et
høyere resultat enn budsjettert. Årsak til det er nedgang i kapitalkostnader på grunn av rentenedgang i
2020 og høyere gebyrinntekter. Dette gir igjen en økning av samtlige fond.

Det er budsjettert med bruk av fond på til sammen 4,5 mill. kroner i 2021.
Investeringstakten innenfor områdene Vann og Avløp er redusert for å bidra til en reduksjon i
kommunens gjeldsgrad. Dette medfører lavere kapitalkostnader for områdene. Dette vil også medføre
en lavere rehabiliteringstakt, men ressursene innen området vil da fokusere på lekkasjetetting og
kildesporing som igjen vil fortsette å gi en bedring i miljøtilstand i bekker og vassdrag i kommunen.

Konsekvensjusteringer
Selvkost VARFS
Tiltaket omhandler rammeendring i selvkostområdene VARFS (Vann, Avløp, Renovasjon, Feiing, Slam)
sitt bidrag til administrasjon og låneutgifter på selvkostområdene fra 2020 til 2021. Det er totalt
forventet et overskudd på 78,6 mill. kroner, en total reduksjon på om lag 4,2 mill. kroner i forhold til
2020. Overskuddet skal i hovedsak brukes til å betale finansutgifter knyttet til investeringene på dette
området. Et mindre beløp vil også gå til å dekke indirekte kostnader til administrasjon og sentrale
støttefunksjoner.
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Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringer
Vann, avløp og renovasjon
Ski-Haugbro, overføringsledning
Ski-Haugbro, P85
Sofiemyr miljøstasjon, utvidelse
Tiltak, nytt vann- og avløpsnett
Tiltak, oppgradering vann- og avløpsnett
VA, biler, maskiner, utstyr
Vann og avløp, driftsovervåking
Vannverket, oppgradering
Sum Vann, avløp og renovasjon

Samlet
investeringsbeløp
Ferdig år
2021
2021
2023
2024
2024
2023
2020
2023

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

45 000
18 000
0
159 000
6 000
2 600
2 000
500
233 100

0
0
21 800
153 000
22 000
2 500
0
500
199 800

0
0
14 000
60 000
40 000
2 500
0
27 900
144 400

0
0
0
0
30 000
0
0
0
30 000

Ski-Haugbro, overføringsledning
Vann- og avløpsprosjektet består av overføringsledninger for vann og spillvann med tilhørende tekniske
bygg, installasjoner, infrastruktur inkludert styrings- og overvåkingssystemer for strekningen SkiHaugbro. Investeringen skal sikre nødvendig kapasitet og teknisk kvalitet for forventet fremtidig
utbygging.
Ski-Haugbro, P85
Posten er en sikkerhetsavsetning for eiendel 10073 Ski-Haugbro, overføringsledning.
Sofiemyr miljøstasjon, utvidelse
Utvidelse av miljøstasjonen skal ivareta gjenvinningsbehovet for hele Nordre Follo kommune ved
ferdigstillelse. Prosjektet er satt på vent og behandles videre i LDIP sommeren 2021.
Tiltak, nytt vann- og avløpsnett
Det legges nye ledninger til utbyggingsområder som ikke har nærliggende, kommunale vann- og
avløpsledninger med tilstrekkelig kapasitet. Nye vann- og avløpsledninger legges av kommunen selv, av
private utbyggere eller i et samarbeide mellom disse. Det legges også nye ledningsanlegg for å øke
sikkerheten i dagens vannforsyning. Tiltaket omfatter flere mindre og mellomstore prosjekter. I tillegg er
det budsjettert med to store kommunale prosjekter i perioden. Dette er ferdigstillelse av vann og avløp
på Bålerud og gjennomføring av tunnel for spillvannsledning Vevelstad-Kongslia. Det siste er ferdig
detaljprosjektert, det planlegges for utlysning våren 2021, med gjennomføring 2021-2023.
Tiltak, oppgradering vann- og avløpsnett
Det er utarbeidet omfattende tiltaksplaner som ivaretar nødvendig rehabilitering og oppgradering av
vann- og avløpsledninger for å redusere vannlekkasjer og forurensning av vassdrag. Tiltaksplanene
bygger på mål og strategier i vedtatte hovedplaner for vann og avløp. Målsetningen for Nordre Follo
kommune er en rehabiliteringstakt på 1,5 prosent. Landsgjennomsnittet ligger på 0,7 prosent.
Rådmannens budsjettforslag for 2021-2024 vil gi en utskiftingstakt under landsgjennomsnittet. Dette
forsøkes kompensert ved å intensivere arbeidet med kildesporing og lekkasjetetting for å gi en
tilsvarende effekt på kvaliteten til ledningsnettet.
VA, biler, maskiner, utstyr
Det foretas løpende utskifting av biler, maskiner og utstyr for vann- og avløpsområdet. God kvalitet på
utstyr gir et bedre arbeidsmiljø med lavere sykefravær. Utskiftingstakten er tilpasset budsjettet som
bygger på en oversikt over alder og tilstand på maskiner.
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Vann og avløp, driftsovervåking
Det er blitt gjennomført tiltak på driftsovervåkningen for å kunne samkjøre/gjøre systemene
kompatible. Eldre tekniske anlegg er skiftet ut og oppgradert. Det er fortsatt tiltak som må
gjennomføres slik at feilmeldingene blir minimert. Forvaltningen av systemet vil også bli mer effektiv
ved at driftsovervåkningen blir mer samkjørt og oppgradert. Teknologien utvikler seg raskt og det må
understrekes viktigheten av å støtte opp plattformen til systemene med komplementære fagsystemer
som gjør at avdelingen kan forutse og forhindre driftsstans.
Vannverket, oppgradering
Vannverket leverer drikkevann til både egen kommune og til Ås kommune, som er i samsvar med alle
kvalitetskravene i drikkevannsforskriftene. For å gjøre vannbehandlingsanlegget bedre rustet til å
imøtekomme forventet fargetallsøkning oppgraderes vannbehandlingsanlegget fortløpende. Det er
iverksatt prosjekter for å etterkomme fylkesmannens pålegg om lokalt slambehandlingsanlegg samt
Hafslunds krav om ny strømforsyning til pumpehuset.
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11.13 Skole
Beskrivelse av tjenesteområdet
Området består av KOSTRA-funksjonene: 202 Grunnskole, 213
Voksenopplæring, 215 Skolefritidstilbud, 222 Skolelokaler og 223 Skoleskyss.
Det er om lag 8 000 elever i tillegg til elever i voksenopplæringen, 21 skoler i
tillegg voksenopplæring på grunnskolens område, og én spesialskole.
Skolene samarbeider med elever, foresatte og andre aktuelle
samarbeidspartnere, slik at vi sammen bidrar til en god skole og trygg
oppvekst i Nordre Follo kommune.

Oppfølging av kommuneplanen
Alle tjenesteområder har ansvar for å følge opp målene i kommuneplanen. Området har et særlig ansvar
for følgende mål:
FNs
bærekrafts- Mål i kommuneplanen til Nordre Follo kommune
mål
Trygg oppvekst
1, 3, 4, 5, 11,
Barn og unge i Nordre Follo kommune opplever trygghet og mestring
16
3, 5, 16
Barn og unge i Nordre Follo kommune medvirker, sier sin mening og blir hørt
1, 3, 4, 10

Barn og unge i Nordre Follo kommune får realisert sitt potensiale for utvikling og læring, uavhengig av sosial
og økonomisk bakgrunn

Utviklingstrekk
01.01.2020 gikk ikke elevene lenger i Ski-skolen eller Oppegård-skolen. De er elever i Nordre Follo
skolen. Kommunereformen skal bidra til å gi innbyggere bedre tjenester og tjenestetilbudet skal utvikles
sammen med innbyggerne. Dette er et stort arbeid. Etter om lag 50 skoledager medførte
koronapandemien at skole og SFO ble stengt. Veldig raskt var skolene og lærerne i gang med digital
undervisning.
Skolene påvirkes også i stor grad av at virksomhetsområder, virksomheter og avdelinger etableres,
digitale verktøy innføres, planer og strategier utarbeides og møteplasser og arenaer etableres.
Utviklingen av Nordre Follo vil på sikt gi befolkningsvekst og økt elevtall. Det vil gi krav til økt
skolekapasitet, samtidig som det må tilrettelegges slik at arealene benyttes på en klok måte. Det
vil sannsynligvis etableres private skoler i Nordre Follo i løpet av de nærmeste årene. Dette vil gi et mer
variert tilbud til elevene samtidig som det til en viss grad vil påvirke kommunens skolekapasitet.
Fra skolestart 2020-2021 undervises alle elever, med unntak av avgangselever på
10. trinn, etter nye læreplaner, LK20 er i gang. Fagene er de samme, men elevene skal erfare ny
overordnet del, kjerneelementer i fagene og tverrfaglige temaer; folkehelse og livsmestring, demokrati
og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Kompetansemålene er revidert. Skolen er i gang, men
kommunen og skolene må jobbe kontinuerlig med å realisere læreplanene.
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Voksenopplæringen deltar i forsøk med nye modulstrukturerte læreplaner. Disse er en samordning av
læreplaner etter opplæringsloven og lov om introduksjonsordning. Forsøket forlenges til 2023 og
utvides til å gjelde videregående skoler også.
Elevene vokser opp i en digital verden. Målet er at alle elever har nettbrett på barneskolen og bærbar
PC på ungdomstrinnet. I løpet av de neste to årene skal nye digitale enheter være rullet ut. I dag er det
en kombinasjon av nettbrett, chromebook og PC. Digitalisering og digitale verktøy gir elevene
muligheter, men de må lære å benytte disse på en hensiktsmessig måte. Det er igangsatt et arbeid med
å utarbeide en digitaliseringsstrategi for skole.
For barn og unge er foresatte og familien betydningsfull for en trygg oppvekst og et godt liv. Barn,
foreldre og familier vil imidlertid oppleve belastninger. Et barn som mistrives, er ett for mye og det er
fortsatt utfordringer med krenkelser og mobbing. Ungdata forteller om økt rus- og
voldsbruk. Undersøkelsen viser at mange barn og unge har psykiske utfordringer. Erfaringer fra skolene
viser at flere barn og unge opplever psykiske belastninger, og at flere barn og unge har store
sammensatte spesielle behov. Det er for mange barn og unge som lever i en hverdag med omsorgssvikt,
vold og overgrep. Å håndtere dette fordrer godt tverrfaglig samarbeid. Dette er signaler kommunen må
ta på alvor.
For at barn, unge og foresatte skal erfare gode tjenester og møtes av ansatte i kommunen på en best
mulig måte vil det arbeides systematisk med kompetanseheving og læring. Dette skal vi jobbe langsiktig
og målrettet med.
Kommunesammenslåingen gir oss muligheter, men harmoniseringsarbeidet tar tid. Kommunens
økonomiske utfordringer påvirker naturligvis skolene. Koronapandemien skaper utfordringer med å
gjennomføre skoledrift slik vi er vant med. Tjenesteområdet bruker mye tid og ressurser på å ivareta
elever, foresatte og ansatte i tråd med gjeldende smittevernanbefalinger. Sårbare barn og unge må
følges opp særskilt.
Det må gjøres grundige prioriteringer på hva skolene og tjenesteområdet skal jobbe med å realisere
kommende fireårsperioden og derfor videreføres prioriteringer fra forrige strategi- og handlingsplan.

Prioriteringer
Rådmannen foreslår følgende prioriteringer:
 Utvikle hensiktsmessig skolestruktur, realisere nye læreplaner og oppfylle lærernormen
 Bidra til at foresatte er ressurser for sine barn
 Mestre en digital hverdag, utvikle gode digitale ferdigheter og digital dømmekraft
 Videreutvikle et inkluderende, trygt og godt oppvekst- og skolemiljø
Kvalitetsmelding for Oppvekst er samskapt og politisk behandlet høsten 2020. Meldingen gir et felles
kunnskapsgrunnlag. Sentrale tema blir belyst; lek og læring, digital hverdag, foreldre som ressurs, trygg
oppvekst og god fysisk og psykisk helse. Disse er i tråd med rådmannens prioriteringer i strategi- og
handlingsplanen og gir i føringer for arbeidet.
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Strategier og virkemidler
Intensjonene med kommunereformen skal realiseres ved å involvere innbyggere gjennom lovpålagte
organer i skolen. Elever skal erfare utviklende elevsamtaler og gis rom for elevmedvirkning og
elevrådsarbeid. Utviklingssamtaler og foreldremøte skal være nyttige. Elever, foresatte, kulturliv,
frivillige lag og organisasjoner skal samarbeide nært med skolen for å utvikle god skole, trygg skolevei og
trygt nærmiljø, men situasjonen med korona preger oss i dette arbeidet. Når det er nødvendig skal
elever, foresatte og skolen få god informasjon om aktuelle hjelpetilbud og hjelpen skal fortrinnsvis gis
der barn og unge er.
Det skal utvikles hensiktsmessig skolestruktur, realisere nye læreplaner og oppfylle lærernorm hvor
elever møter lærere og andre ansatte i skolen med høy relasjonell- og faglig kompetanse. Det vil
arbeides videre med å etablere en hensiktsmessig skolestruktur. Nye boligområder gjør behov for
nytekning og endring av skolekretsgrenser.
Elever og foresatte skal få konkrete tilbakemeldinger om utvikling og læring, og hvis de har behov for
ekstra støtte og hjelp skal hjelpen utformes i samarbeid med den det gjelder. Elever og foresatte skal
oppleve en inkluderende skole for alle, som involverer elevene for å skape variert, praktisk,
motiverende, tilpasset og relevant opplæring i tråd med nye læreplaner. Deltakere i voksenopplæring
skal få arbeidspraksis i barnehage, skole og SFO.
Foresatte er ressurser for barna sine. Skolen kan benyttes som arena for samarbeid. Foresatte skal
oppleve foreldremøter som nyttige møteplasser og de skal tas med på råd når det skal utarbeides en
plan for foreldremøter fra barnehage til 10.trinn. Foresatte skal få tilbud om veiledning og rådgivning
når det er behov for det. Voksenopplæringen og flyktningetjenesten iverksetter bydelsmødre hvor målet
er å utdanne bydelsmødre (etter hvert også fedre) som vil være brobyggere i lokalsamfunnet. Målet er
at familier skal rustes opp for å være med på å skape et oppvekstmiljø som styrker barn og unges evne
til å greie seg i samfunnet.
Skolen skal mestre en digital hverdag og utvikle gode digitale ferdigheter og digital dømmekraft. Elever
skal erfare at lærere har gode digitale ferdigheter fordi de har fått opplæring og veiledning. Elever skal
ha god tilgang til digitale verktøy og disse skal benyttes når det er hensiktsmessig for å skape variert,
motiverende og tilpasset undervisning. Sammen med foresatte skal vi utvikle digitale ferdigheter og
dømmekraft. En strategi for digitalisering i skolen er under utarbeidelse.
Det skal utvikles et inkluderende, trygt og godt oppvekst- og skolemiljø hvor elever og foresatte erfarer
gode overganger, mellom barnehage og skole/SFO og mellom grunnskole og videregående skole. Elever
skal bli sett og hørt, og erfare at nyttige elevsamtaler. Elever skal lære om fysisk og psykisk helse og
delta i undervisningsopplegg som gir kunnskap om kropp, grenser og seksualitet. Skolen skal videreføre
helsestasjonens og barnehagenes arbeid med å avdekke omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Når
det er behov for det skal det settes inn riktig hjelp til riktig tid.
Skoleveien må være trygg og motivere til gange og sykkel. Bygget må være fleksibelt og innby til aktivitet
flere timer i døgnet. Skolens uteområder og nærområder må innby til lek og aktivitet store deler av
døgnet. Økt bruk og sambruk er positivt, men stiller store krav til renhold, drift og vedlikehold. Selv om
flere skoler er i god stand, har flere behov for oppgradering, inne og ute. Arbeidet med behovsplaner vil
belyse dette, og det må gjøres helhetlige vurderinger og prioriteringer om hvilke skoler som skal
rehabiliteres og bygges for å få en hensiktsmessig skolestruktur.
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2021
Vedtatt budsjett
Sum Tekniske justeringer
Vedtak forrige periode
Effektivisering, drift av formålsbyggene
Hensiktsmessig skolestruktur
Kulturskoletimen
Leksefri skole, forsøksordning
Midlertidige lokaler, Solkollen
Reduksjon, moderasjonsordninger SFO
Redusert bemanning ved permisjon/vakanse, ikke-stedbundne tjenester
Samordning av ikke-stedbundne tjenester
Solkollen, transport
Sum Vedtak forrige periode
Demografi- og arealendringer
Arealendringer
Demografiendringer
Sum Demografi- og arealendringer
Sum Budsjettendring i år
Vedtatte endringer
Konsekvensjustert ramme
Omstillingstiltak
Avslutte prosjekt Skolelos
Endret organisering, Newton-rom
Gevinstrealisering digitalisering
Hybridmøter
Inkluderende fellesskap
Omstilling voksenopplæring
Opphør leieforhold voksenopplæring
Reduksjon driftsmidler innenfor tjenesteområdet
Reduksjon ekstra ressurs, logopedi grunnskole
Redusert driftsramme, eiendomstjenester
Standardisering renhold alle skoler
Tverrfaglig samarbeid
Sum Omstillingstiltak
Prioriteringer
Reversering av KST-sak 34/2019 Hensiktsmessig skolestruktur
Reversering av KST-sak 34/2019 Redusert bemanning ved
permisjon/vakanse
Reversering av KST-sak 34/2019 Samordning av ikke-stedbundne
tjenester
Satsing vedlikeholdsplan
Sum Prioriteringer
Konsekvensjusteringer
Lønnsmidler, renhold
Skoleplass i andre kommuner
Solkollen, leie av moduler og trafo
Sum Konsekvensjusteringer
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2021-2024
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Økonomiplan
2022
2023

2024

778 002
21 489

789 121
16 428

796 463
9 086

796 463
9 086

0
-10 000
-1 150
-750
-7 998
-3 500
-500
-1 500
-788
-26 186

0
-15 000
-1 150
-750
-10 870
-3 500
-500
-1 500
-1 300
-34 570

0
-15 000
-1 150
-750
-10 870
-3 500
-500
-1 500
-1 300
-34 570

0
-15 000
-1 150
-750
-10 870
-3 500
-500
-1 500
-1 300
-34 570

0
3 125
3 125
10 050
8 479
786 481

1 110
2 674
3 784
10 050
-4 308
784 813

2 546
-1 364
1 182
10 050
-14 252
782 211

0
-3 390
-3 390
10 780
-18 094
778 368

-250
0
0
-170
-2 050
-2 500
0
-4 200
-800
-800
-5 000
0
-15 770

-450
-100
-250
-220
-4 050
-2 500
-1 050
-4 200
-800
-800
-5 000
-250
-19 670

0
-100
-500
-270
-6 550
-2 500
-1 050
-4 200
-800
-800
-5 000
-500
-22 270

0
-100
-750
-270
-6 050
-2 500
-1 050
-4 200
-800
-800
-5 000
-750
-22 270

10 000
500

15 000
500

15 000
500

15 000
500

1 500

1 500

1 500

1 500

5 000
17 000

5 000
22 000

5 000
22 000

5 000
22 000

1 600
2 000
3 542
7 142
8 372
794 853

1 600
2 000
0
3 600
5 930
790 743

1 600
2 000
0
3 600
3 330
785 541

1 600
2 000
0
3 600
3 330
781 698

Omstillingstiltak
Avslutte prosjekt Skolelos
Det treårige prosjektet skoleLOS avsluttes etter 2,5 år ved avrunding av skoleåret 2021. Stillingen er
midlertidig besatt. SkoleLOS følger opp enkeltelever på ungdomsskolene som av ulike årsaker vegrer seg
for å gå på skolen. Med den økonomiske situasjonen vil det ikke være anledning til å fullfinansiere denne
type stilling videre. Prosjektet er 50 prosent statlig finansiert og statlig tilskudd tilbakebetales.
Avslutning av prosjektet vil få konsekvenser for de som i dag mottar støtte og hjelp av losen, men det
finnes andre fagmiljøer som bistår elevgruppen, Innenfor rammen av Inkluderende fellesskap vil det
videreutvikles bedre tverrfaglig samarbeid for alle barn og unge, også denne elevgruppen.
Endret organisering, Newton-rom
Newton-rommet ble etablert høsten 2019 og er et samarbeid mellom Nordre Follo kommune og
Newton-konseptet, som stiftelsen FIRST Scandinavia har utviklet. Vi ønsker å se på muligheter for å
redusere utgiftene ved å utvikle Newton-rommet sammen med andre interessenter, hvor vi ser på
muligheter for samskaping eller alternative inntekter. Dette vil utredes i et samarbeid mellom de
ansatte, skolene i kommunen og andre aktuelle samarbeidspartnere i og utenfor kommunen.
Gevinstrealisering digitalisering
Nye og mer brukervennlige digitale enheter, datasystemer, fagsystemer og andre digitale verktøy
effektiviserer på sikt arbeidsprosesser. Digitalisering innenfor Oppvekst og læring vil i løpet av
planperioden medføre gevinstrealisering i form av redusert behov for enkelte kontorfaglige-,
administrative- og fagrelaterte arbeidsoppgaver/arbeidsprosesser.
Virksomhetsområde Oppvekst og læring vil etablere et lokalt gevinstrealiseringsutvalg som skal vurdere
behov for ansettelser når aktuelle stillinger blir vakant. Gevinstrealisering som følge av digitalisering vil
vurderes opp imot behov for å løse aktuelle oppgaver eller gi aktuelle tjenester. Tillitsvalgte vil sitte i
gevinstrealiseringsutvalget og tiltaket vil kunne bidra til at kommunens store omstillingsbehov løses ved
naturlig avgang. Gevinstrealiseringsutvalg skal behandle vakante stillinger på virksomhetsområdet før
saken eventuelt sendes videre til kommunens omstillingsutvalg.
Redusert kapasitet og reduserte tjenester kan bli resultatet dersom vurdering av
digitalisering/effektivisering ikke gjøres godt nok.
Hybridmøter
Redusert behov for fysiske møter på grunn av at ansatte har gode løsninger for å delta digitalt. Enkelte
møter kan være heldigitale, mens i andre møter kan noen delta fysisk og andre delta digitalt. Tiltaket vil
gi reduserte utgifter til blant annet kjøregodtgjørelse og det vil også kunne effektivisere arbeidstiden for
ansatte som deltar digitalt. Tiltaket vil ikke erstatte fysiske møter fullt ut, men gir muligheter for
fleksibilitet.
Inkluderende fellesskap
Tiltaket vil være et langsiktig utviklingsarbeid i tråd med nasjonale og kommunale føringer om at skolene
skal være inkluderende fellesskap. Dette krever økt kunnskap, ferdigheter og holdninger for å ivareta
alle barn innenfor rammene av det ordinære skoletilbudet. Dette krever et langsiktig forpliktende
samarbeid mellom skolene og støttetjenestene i kommunen.
Tiltaket stiller store krav til forpliktelse og langsiktighet. Tjenestene har behov for tid og kapasitet til å
holde tak i arbeidet. Dette stiller store krav til ledelse på alle nivåer. På sikt vil tiltaket bidra til bedre
tverrfaglige tjenester og effektiv benyttelse av ressursene. Aktuelle tiltak vil være kompetanseheving,
varierte undervisningsformer, bedre tilpasset opplæring, redusert behov for spesialundervisning og
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harmonisering og/eller omorganisering av forsterkede avdelinger og spesialtilbud. Utviklingsarbeidet vil
være et samarbeid mellom skolene, skolenes samarbeidspartnere og tillitsvalgte. Målet er som sagt at
skolen skal være et inkluderende fellesskap for alle, men at elever med spesielle behov skal få et godt
tilrettelagt tilbud, fortrinnsvis på skolen sin. Arbeidet vil også ta hensyn til foreslåtte endringer i
opplæringsloven knyttet til blant annet universell opplæring og individuelt tilrettelagt opplæring.
Å rette søkelys på verdier og holdninger vil være en viktig bærebjelke i arbeidet med å skape
inkluderende fellesskap for alle. Hvis kommunen ikke lykkes med utviklingsarbeidet, vil behovet for
spesialundervisning og spesialtilbud øke, og gi et stort press på grunnskoleøkonomien.
Omstilling voksenopplæring
Videreføring av effektiviseringstiltak etter sammenslåing, og planlagt samlokalisering av
tilbudene. Reduksjon i årsverk må løses gjennom en omstillingsprosess, som først og fremst forsøkes
løst via ressursallokering, men det kan medføre oppsigelser.
Opphør leieforhold voksenopplæring
Opphør leieforhold voksenopplæring i Fløysbonnveien 2-4 etter ferdigstillelse av Oppegård rådhus.
Renhold selger tjenester til annen leietaker på samme sted. Dette opphører samtidig med opphør av
eget leieforhold. Tiltaket er beregnet til netto leiekostnad og inntekter renholdstjenester.
Reduksjon driftsmidler innenfor tjenesteområdet
Reduserte driftsmidler innenfor tjenesteområdet som gir reduserte rammer til skolene,
fagadministrasjonen og støttetjenestene til skolene.
Færre driftsmidler gir reduserte rammer til både ordinære driftsmidler og kompetanseheving. Innenfor
tjenesteområdet er det allerede små rammer til kompetanseheving og dette er utfordrende når det
kommer til å holde tak i planlagt utviklingsarbeid i tråd med nasjonale og kommunale mål og strategier.
Reduksjon ekstra ressurs, logopedi grunnskole
Stillingen ble benyttet for å øke kapasitet og redusere ventelister innen logopedi ved overgang til ny
kommune.
Tiltaket gir mindre muligheter til å sette inn ekstra ressurser dersom behovet for logopedi øker.
Tjenestetilbudet må avpasses etter kapasitet hvor det må gis gruppetilbud der det er mulig.
Redusert driftsramme, eiendomstjenester
Tiltaket gir reduserte rammer til byggdrift, renhold, vedlikehold og uteområder. Dette er foreløpig et
overordnet innsparingskrav. Kravet må delvis søkes løst ved effektivisering av arbeidsprosesser, redusert
tjenestetilbud og harmonisering av renhold, men henger i stor grad sammen med LDIP og
behovsplansarbeidet fremover hvor hensiktsmessig barnehagestruktur er hovedmålet.
Standardisering renhold alle skoler
Per i dag er det er ulik praksis og hyppighet av renholdet ved skolene. Renholdet ved alle skolene
harmoniseres og standardiseres.
Tverrfaglig samarbeid
Det skal nedsettes en arbeidsgruppe med mandat om å utvikle et godt og mer sømløst
tverrfaglig samarbeid, hvor ansatte får benytte sin kompetanse på en så god måte som mulig, samtidig
som kompetanse og kapasitet benyttes på en hensiktsmessig for kommunen som tjenesteleverandør.
Tiltaket er i tråd med Handlingsrom 2023 som vurderer barnevern og forebyggende tjenester i
kommunen.
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Prioriteringer
Reversering av KST-34/2019 Hensiktsmessig skolestruktur
Tiltak om hensiktsmessig skolestruktur, vedtatt i KST 34/2019, foreslås reversert. Det er ikke klart når
effekten av et slikt tiltak vil inntreffe. Omstillingsbehovet er erstattet av andre tiltak.
Reversering av KST-sak 34/2019 Redusert bemanning ved permisjon/vakanse
Tiltak om redusert bemanning ved permisjon/vakanse, ikke-stedbundne tjenester, vedtatt i KSTsak 34/2019, foreslås reversert. Omstillingsbehovet er erstattet av andre tiltak.
Reversering av KST-sak 34/2019 Samordning av ikke-stedbundne tjenester
Tiltak om samordning av ikke-stedbundne tjenester, vedtatt i KST-sak 34/2019, foreslås reversert.
Omstillingsbehovet er erstattet av andre tiltak.
Satsing vedlikeholdsplan
Anskaffelsen av nytt FDV-system for Nordre Follo er nå i sluttfasen. Det vil gi oss et felles system for
utarbeidelse av tilstandsgrad og tiltaksplan for formålsbyggene i Nordre Follo kommune. Det arbeides
foreløpig etter tiltaksplanene fra de opprinnelige kommunene. Tiltak på klimaskall (byggenes ytre
flater), prioriteres i perioden.

Konsekvensjusteringer
Lønnsmidler, renhold
Tiltaket tilfører manglende lønnsmidler til renhold som ikke var hensyntatt i den opprinnelige
budsjettrammen.
Skoleplass i andre kommuner
Enkelte barn og elever fra Nordre Follo kommune går i skole i andre kommuner. Nordre Follo kommune
må betale for skoleplass, i tillegg til spesialpedagogiske tiltak dersom barnet er anbefalt dette.
Det kan være ulike årsaker til at barn har sitt skoletilbud i andre kommuner:
 eleven er fosterhjemsplassert i annen kommune
 eleven er innvilget ikke-kommuneriktig skolegang
Det er ikke avsatt tilstrekkelig med budsjettmidler til dette formålet.
Solkollen, leie av moduler og trafo
Byggingen av Kolbotn skole er forsinket. Dette medfører at leie av paviljongene med midlertidige
skolelokaler må stå lenger enn opprinnelig planlagt. Det var planlagt ut april 2021, men med
forsinkelsen må det legges til rette for at paviljongene må bli stående til november 2021.
Leie av paviljongene inkludert trafo må utvides med syv måneder. Leiekostnaden beløper seg til
0,5 mill. kroner per måned eksklusiv moms, som samlet gir et økt behov på 3,5 mill. kroner i 2021. Dette
vil gi et samlet budsjett for leie av paviljonger og trafo på totalt 5,6 mill. kroner i 2021. Forsinkelsen vil
også medføre ekstra utgifter til skoleskyss.
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Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringer
Skole
Digin, oppvekst
Finstad barneskole, uteområder
Kolbotn barneskole, inventar
Kolbotn barneskole, utvidelse/rehabilitering
Oppgradering og sikring, uteområder
Ski barneskole, uteområder
Ski vest, ny ungdomsskole
Skolekvartalet, detaljregulering
Sofiemyr, ny modulskole
Tiltak, el, brann og energi
Tiltak, kommunale bygg
Sum Skole

Samlet
investeringsbeløp
Ferdig år
2024
2021
2021
2022
2023
2021
2023
2021
2023
2023
2025

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

8 813
1 875
33 000
163 500
3 160
1 875
20 000
750
82 750
4 846
77 500
398 069

19 250
0
0
7 750
4 900
0
60 000
0
95 500
0
0
187 400

15 875
0
0
0
4 900
0
150 000
0
75 000
0
0
245 775

15 250
0
0
0
0
0
140 000
0
0
0
0
155 250

Digin, oppvekst
Formålet med investeringen er implementering av strategiplan i forhold til innkjøp av PCer og nettbrett,
for å nå målene om 1:1 dekning av digitale hjelpemidler. Dette skal sikre alle elevene i skolene et digitalt
hjelpemiddel. Midlene skal også brukes til å skifte ut gammelt og utrangert utstyr. For 2021 er beløpet
justert for å håndtere tavler som må skiftes ut grunnet alder. Det vil i 2021 bli gjennomført
en behovskartlegging for å standardisere type elektronisk tavle. Arbeidet med å skifte ut eldre tavler vil
fortsette i 2022. I 2021 vil det også bli igangsatt anskaffelse, og implementering av
Oppvekstadministrativt system for Nordre Follo kommune. I dag benyttes gammel løsning fra Ski og
Oppegård kommuner.
Finstad barneskole, uteområder
Ved første tertial 2020 ble det besluttet satt av midler i 2020/2021 til opparbeidelse av uteområdet ved
Finstad skole. Planlagt tidspunkt for utførelse er våren 2021. Målet er at uteområdet uansett skal stå
klart til skolestart høsten 2021.
Kolbotn barneskole, inventar
Innkjøp av løst inventar og utstyr, som ikke leveres i totalentreprisekontrakten, er igangsatt for at alt
skal være på plass til skolestart.
Kolbotn barneskole, utvidelse/rehabilitering
Det er behov for utvidelse og rehabilitering av Kolbotn barneskole, og utbyggingsarbeidene er godt i
gang. Arbeidstidsbegrensninger, uforutsett spuntarbeid og andre ikke-forventede endringer spesielt i
forbindelse med rehabiliteringsarbeider på de gamle byggene har ført til forsinket fremdrift.
Ferdigstillelse er planlagt fjerde kvartal 2021.
Oppgradering og sikring, uteområder
Formålet er å oppgradere uteområder hvor barn og unge ferdes for å tilfredsstille gjeldende krav til
uteområder. For å opprettholde et godt kvalitativt tilbud er det viktig å gjennomføre regelmessig
kontroll av lekeapparater. Kommunen forvalter totalt 85 anlegg for lek og aktivitet, hvorav 24
skoleanlegg, 45 barnehageanlegg og 16 leke- og aktivitetsanlegg på offentlig grunn.
Ski barneskole, uteområder
I kommunestyrets vedtak i juni 2020 ble det besluttet at kapasitetsutfordringene til Ski ungdomsskole og
Ski barneskole skulle løses ved at Ski ungdomsskole alene benytter nåværende paviljong. For Ski
barneskole anskaffes paviljonger med to klasserom og lærerarbeidsplasser fra og med høsten 2020.
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Etablering av paviljonger ved Ski barneskole medfører at uteområdet berøres, og midlene vil bli brukt til
oppgradering av resterende uteområde.
Ski vest, ny ungdomsskole
Bygging av ny åtte parallell ungdomsskole på Ski vest er vedtatt, og arbeidene har startet. Behovet for
kroppsøving skal løses på tomten til Finstad barneskole. Det skal først gjennomføres en
konseptvalgutredning (KVU) i første fase av prosjektet før ny politisk behandling. Eksisterende
mulighetsstudie skal gjennomgås og kvalitetssikres høsten 2020 for å sikre at alle elementene for å
tilfredsstille kravene til en KVU er til stede.
Det jobbes parallelt med detaljregulering av tomten. Vinteren/våren 2021 skal det utlyses
anbudskonkurranse, og forprosjektet vil pågå fra sommeren 2021 til sommeren 2022. Det blir ny politisk
behandling, B2, høsten 2022, og utførelse vil pågå fra vinteren 2022 til sommeren 2025.
Skolekvartalet, detaljregulering
Reguleringsplan for Skolekvartalet i Ski sentrum ble førstegangsbehandlet i Utvalg for areal, klima og
byggesak i februar 2020. Planen ligger nå ute på høring. Reguleringsplanen legger opp til skolebarnehage- og boligutbygging foruten nødvendig infrastruktur og større parkdrag. Det er behov for
midler i prosjektet for nødvendig oppfølging helt til planen er endelig vedtatt. Det kreves særlig for
utredning av barnehage og offentlig park. Det er også knyttet kostnader til inngåtte avtaler med
eksterne samarbeidspartnere.
Sofiemyr, ny modulskole
Det er besluttet å rive eksisterende Sofiemyr skole i etapper for å bygge en ny modulskole på samme
tomt. Manglende klasseromskapasitet må dekkes på kort sikt ved å anskaffe seks paviljonger som skal
stå klare til jul 2020.
Konseptvalgutredning (KVU) utarbeides for å få et godt grunnlag og forankring for å utføre prosjektet
med riving av eksisterende skolebygg, samt bygging av nye lokaler på samme plass. Reguleringsplanen
for Sofiemyr idrettspark ble endret for et år siden og alt er nå lagt til rette for å bygge skole
på Fløysbonn-tomten. Rammebetingelsene for å bygge ny skole på eksisterende tomt til Sofiemyr skole
må derfor gjennomgås. Disse rammebetingelsene og alternative løsninger i prosjektet vil bli belyst i en
KVU som skal behandles politisk før kommunen kan starte en omregulering vinteren 2020/2021.
KVU utarbeides mot slutten av 2020, og legges frem til politisk behandling og beslutning/vedtak i
begynnelsen av 2021. Reguleringsendring eller ny områderegulering skal iverksettes, og antatt
ferdigstillelse er høsten 2021. Forprosjektet gjennomføres mot slutten av 2021. Deretter lyses det ut en
anbudskonkurranse vinteren 2021/2022, med antatt byggestart 2022.
Tiltak, el, brann og energi
Det arbeides med tiltak for oppgradering av brannsikring, elektriske anlegg, adgangskontroll og
kameraovervåking i kommunale bygg. Dette er tiltak som iverksettes i forbindelse med
myndighetspålagte krav og tilsyn eller basert på tilstandsanalyser med tanke på teknisk tilstand, samt
ved endrede tjenestebehov gjennom året. Det utføres fortløpende tiltak for reduksjon av energiforbruk,
herunder oppgraderinger til LED lys, i kommunale bygg i henhold til kommunens overordnede målkrav.
Tiltak, kommunale bygg
Det opprettes årlig en tiltaksplan for rehabilitering av kommunens formålsbygg.
Planen inneholder generell oppgradering og utbedring av byggene, samt tiltak knyttet til universell
utforming, ENØK, HMS, elektriske anlegg og brann. Formålet med investeringen er å fortløpende
tilrettelegge kommunens bygg i henhold til forskrifter og regelverk for universell utforming. Dessuten
utføre diverse energisparetiltak som etterisolering og utskifting av teknisk utstyr. Utbedringsarbeider på
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el-tavler, branntettinger og utskifting av branndører og -vegger, i tillegg til utskifting av alarmanlegg på
flere kommunale bygg må utføres. Oppgradering av elektriske anlegg og brannteknisk utbedring utføres
for å etterkomme pålegg fra myndighetene.
Det er ulike systemer for tilstandsvurderinger i de to opprinnelige kommunene og det pågår nå en
innkjøpsprosess for et felles FDV system. Tiltaksplan for 2021 vil dermed bli utformet manuelt, basert på
planlagte tiltak i de to opprinnelige kommunene. Kommunestyret vedtok en vedlikeholdsstrategi for
Nordre Follo kommune i februar 2020. Arbeidet med LDIP og behovsplaner fremover vil bli førende for
tiltaksplaner som vil komme i perioden.
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11.14 Sosial
Beskrivelse av tjenesteområdet
Området består av KOSTRA-funksjonene: 242 Råd, veiledning og sosialt
forebyggende arbeid, 243 Tilbud til personer med rusproblemer, 273
Kommunale sysselsettingstiltak, 275 introduksjonsordningen, 276
Kvalifiseringsprogrammet og 281 Ytelse til livsopphold.
Tjenestene innen tjenesteområdet sosial er hjemlet i Lov om sosiale
tjenester i NAV og Lov om introduksjonsordningen. Tjenestene skal bedre
levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, og
fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i
samfunnet. Utsatte barn og unge og deres familier skal ha et helhetlig og
samordnet tjenestetilbud. Tjenestene skal bidra til likeverd og likestilling og
forebygge sosiale problemer, og å styrke nyankomne innvandreres mulighet
for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.

Oppfølging av kommuneplanen
Alle tjenesteområder har ansvar for å følge opp målene i kommuneplanen. Området har et særlig ansvar
for følgende mål:
FNs
bærekrafts- Mål i kommuneplanen til Nordre Follo kommune
mål
Trygg oppvekst
1, 3, 4, 5, 11,
Barn og unge i Nordre Follo kommune opplever trygghet og mestring
16
3, 5, 16 Barn og unge i Nordre Follo kommune medvirker, sier sin mening og blir hørt
1, 3, 4, 10

Barn og unge i Nordre Follo kommune får realisert sitt potensiale for utvikling og læring, uavhengig av sosial
og økonomisk bakgrunn

Utviklingstrekk
Mennesker med helseproblemer utgjør en stor andel av arbeids- og velferdsforvaltningens brukere som
har behov for arbeidsrettet bistand. Økende bruk av trygdeytelser på grunn av psykiske/psykososiale
lidelser og plager er en utvikling som Norge deler med de fleste land i Europa. Økningen er stor i de
yngre aldersgruppene.
Frafall fra videregående skole gir ungdom med svak yrkeskvalifiserende kompetanse. Utfordringsbildet
forsterkes av at det blir stadig færre arbeidsplasser hvor det ikke stilles krav om yrkesutdanning,
videregående utdanning eller mer formell kompetanse.
Den norske bosettingsmodellen av flyktninger bygger på frivillighet. Fra 2019 innførte regjeringen en ny
bosettingsstrategi hvor den enkelte kommune blir anmodet om å bosette flyktninger ut fra resultatet i
bosettingsarbeidet, arbeidsmarked og kommunestørrelse. Det er vanskelig å forutsi framtidig
bosettingsbehov. Tilstrømmingen til Norge endres ut fra nasjonal og internasjonal politikk. Det er
utfordrende å tilpasse kommunale tjenester til variasjoner i bosettingsbehovet.
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Prioriteringer






Tett samarbeid mellom virksomhetsområdene, politi, næringsliv og frivillige med forebyggende
tiltak rettet mot ungdom
Kvalifisering til arbeid og arbeidsrettede tiltak
Virkemidler som reduserer behov for økonomiske stønader over tid
Tildeling og revurdering av ytelser og tjenester på rett nivå i samarbeid med den enkelte
Effektiviseringstiltak gjennom digitalisering og samarbeid om oppgaver

Strategier og virkemidler
Forebyggende tiltak og lavterskeltilbud
Forebygging mot utvikling av rusavhengighet og psykiske problemer starter allerede i barndommen.
Familien er den viktigste arenaen for en trygg og god oppvekst. Tett samarbeid mellom
virksomhetsområdene og med familiene må til for å nå målet om trygg oppvekst, og redusert bruk av
rusmidler blant unge. Lavterskel helsetjenester og støttende tiltak for foresatte vil være viktige
virkemiddel. I tillegg vil arbeidet med ruskontrakter for unge i samarbeid med politiet videreføres.
Arbeidsinkludering og deltakelse
Sosialtjenestene i Nordre Follo skal være et sikkerhetsnett for familier som har behov for sosiale
tjenester, men samtidig arbeide på en sånn måte at de fremmer mestring og bidrar til selvstendighet på
sikt. Det viktigste virkemiddelet på veien mot økonomisk og sosial selvstendighet er arbeidsrettet
oppfølging. Økt arbeidsinkludering for foresatte til disse barna vil redusere sosiale forskjeller.
Sosialtjenesteloven har et særskilt søkelys på barns oppvekstforhold og det skal i perioden jobbes aktivt
for at barn av sosialhjelpsmottakere ikke ekskluderes sosialt eller har reduserte muligheter til aktiv
deltakelse i fritidsaktiviteter med andre barn. Et tiltak vil også være å arbeide med og få sommerjobber
til unge fra 16 til 18 år.
Oppfølging av barnefamilier
Sosialtjenesten plikter å gjøre individuelle vurderinger i stønadsutmålingen, spesielt med tanke på barns
behov. Det er et viktig prinsipp i sosialtjenesteloven at alle andre muligheter for å forsørge seg selv skal
prøves først. Økonomisk stønad er ment å være det siste sikkerhetsnettet. Loven forutsetter gjennom
dette at alle inntekter beregnes ved utmåling av den økonomiske stønaden, inkludert barnetrygden.
NAV Nordre Follo vil utmåle økonomisk stønad i henhold til statens satser, og ivareta barnas behov
gjennom individuelt tilpasset utmåling av stønad og arbeidsrettet oppfølging av foresatte. Arbeidet med
barnefamilier og unge stønadsmottakere vil ivaretas av et levekårsteam som skal utvikle metoder for
oppfølging av denne målgruppen spesifikt. Foreldreveiledning og oppstart av prosjekt Bydelsmødre i
Nordre Follo skal styrke oppvekstmiljøet for barn og unge i kommunen.
Tilrettelagt arbeid
Kommunens viktigste virkemiddel med å inkludere innbyggere med nedsatt arbeidsevne er et utstrakt
tverrfaglig samarbeid på tvers i kommunen, men også gjennom fylkeskommunale tjenester og gjennom
partnerskapet i NAV. Sosialhjelpsmottakere som ikke er deltakende i arbeidslivet per i dag, har ofte
sammensatte sosiale- og helseutfordringer som krever god og koordinert samhandling mellom flere.
Kommunen har et IPS-prosjekt. IPS (Individual Placement and Support, Individuell Jobbstøtte) er en
forpliktende samarbeidsmodell mellom NAV, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.
Målet er et tettere samarbeid for å hjelpe mennesker med moderate til alvorlige psykiske
helseproblemer og eventuelle rusmiddelproblemer ut i ordinært arbeidsliv. Gjennom samarbeid med
NAV Øst Viken har NAV tilgang til markedsressurser som skal følge opp spesielt unge brukere av NAV
Nordre Follo.
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Kvalifisering av flyktninger og innvandrere
Effektiv kvalifisering til arbeid eller videre utdanning er vesentlig for å nå målet om høy sysselsetting
etter fullført introduksjonsprogram. Samarbeid med det lokale/regionale næringslivet og samskaping
med sosiale entreprenærer er viktig for å nå målet.
Det ligger til behandling i Stortinget ny integreringslov. Den nye loven vil erstatte lov om
introduksjonsordning, og skal stille tydeligere krav både til den enkelte flyktning og til kommunene som
har ansvaret for å gi nyankomne flyktninger og innvandrere den norskopplæringen og utdanningen eller
kvalifiseringen de trenger. Den nye loven har flere tiltak som skal gjennomføres i virksomheten
Integrering og kompetanse; integreringskontrakt, rett og plikt til kompetansekartlegging og
karriereveiledning, introduksjonsprogram som i større grad tilpasses den enkeltes behov og som kan
vare fra tre måneder til fire år. Norskopplæringen endres fra krav om gjennomførte timer til krav om
minimumskrav i norsk. Det vil også komme kompetansekrav til lærere. Blir den nye loven vedtatt vil
dette gi endringer for de som bosettes i kommunen fra og med 2021. Allerede bosatte flyktninger med
rett og plikt til et introduksjonsprogram skal følge de krav som er i nåværende lov om
introduksjonsordningen.
Psykisk helse og rus
Fontenehus Nordre Follo er i etableringsfasen og har høsten 2020 startet opp sine tjenester i
Idrettsveien. Fontenehus er et frivillig arbeidsfellesskap for innbyggere som har eller har hatt psykiske
helseproblemer og rusproblemer. Etableringen bidrar til at innbyggere som har utfordringer med å stå i
ordinært arbeidsliv vil få et arbeidsrettet rehabiliteringstilbud.
Samarbeid mellom Psykisk helse og rus og NAV Nordre Follo på områder som rask psykisk helsehjelp, IPS
og arbeid med å bedre boligtilbudet til de med samtidig rus og psykisk helse problemer, skal
styrkes.
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2021
Vedtatt budsjett
Sum Tekniske justeringer
Vedtak forrige periode
Barnetrygd inn i inntekstberegning sosialhjelp
Fontenehus
Reduksjon, husleieutgifter
Sum Vedtak forrige periode
Demografi- og arealendringer
Demografiendringer
Sum Demografi- og arealendringer
Sum Budsjettendring i år
Vedtatte endringer
Konsekvensjustert ramme
Omstillingstiltak
Barnetrygd beregnes som inntekt ved utmåling av sosialhjelp
Effektivisering, demografiske endringer
Omstilling og gevinstrealisering
Redusere måltall i kvalifiseringsordningen (KVP)
Utekontakten, reduksjon
Sum Omstillingstiltak
Konsekvensjusteringer
Krise- og incestsenteret
Manglede inndekning, ytelse til livsoppphold
Sum Konsekvensjusteringer
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2021-2024

Økonomiplan
2022
2023

2024

164 148
20 852

162 845
34 957

166 907
26 743

166 907
28 127

-3 700
1 500
-300
-2 500

-3 700
1 500
-300
-2 500

-3 700
1 500
-300
-2 500

-3 700
1 500
-300
-2 500

1 639
1 639
-14 619
5 372
169 520

1 141
1 141
-14 619
18 979
181 824

1 287
1 287
-14 619
10 910
177 817

1 506
1 506
-3 769
23 363
190 270

-7 500
-1 537
-6 289
-1 500
-650
-17 476

-7 500
-1 537
-6 289
-1 500
-650
-17 476

-7 500
-1 537
-6 289
-1 500
-650
-17 476

-7 500
-1 537
-6 289
-1 500
-650
-17 476

400
3 700
4 100
-13 376
156 144

700
3 700
4 400
-13 076
168 748

700
3 700
4 400
-13 076
164 741

700
3 700
4 400
-13 076
177 194

Omstillingstiltak
Barnetrygd beregnes som inntekt ved utmåling av sosialhjelp
Økonomisk stønad er ment å være det siste sikkerhetsnettet. Loven forutsetter gjennom dette at alle
inntekter beregnes ved utmåling av den økonomiske stønaden. I beregningen inkluderes barnetrygden.
Nordre Follo ligger høyt på utbetaling av økonomisk stønad (Kaupang, 2019). Høy utbetaling gir for en
del brukere lite incitament til å bli yrkesaktiv. NAV Nordre Follo vil utmåle økonomisk stønad i henhold
til statens satser, og ivareta barnas behov gjennom individuelt tilpasset utmåling av økonomisk stønad
og arbeidsrettet oppfølging av foreldrene.
I statsbudsjettet foreslås en økning i barnetrygd på 3 600 kroner i året for barn opp til fylte 6 år. Denne
økningen skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp.
Effektivisering, demografiske endringer
Endringene Tjenesteområdet er tilført midler på bakgrunn av demografiendringer som gir økt behov.
Demografiendringene vil løses innenfor gjeldende ramme.
Omstilling og gevinstrealisering
NAV Nordre Follo innførte i 2020 Digitale sosialtjenester (DIGISOS). Innføringen av DIGISOS sammen
med en gjennomgang av virksomhetens oppgaver og ansvar vil gi muligheter for å redusere antall
ansatte.
Markedsarbeid er viktig for å få flere ut i arbeid. Ved å benytte eksisterende ressurser både i NAV
Nordre Follo og NAV Øst-Viken, opp mot Introduksjonsprogrammet for å få flere flyktninger ut i arbeid,
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vil en reduksjon i introduksjonsordningen ikke gå utover tilbudet til deltakerne i
introduksjonsprogrammet.
Antall flyktninger som skal bosettes i 2020 er redusert fra 54 til 34, og sannsynligheten for tilsvarende
bosettingstall i 2021 kan forventes. Reduksjon i antall flyktninger medfører mindre overføringer
gjennom integreringstilskudd og norsktilskudd til kommunen. Dette fører til en reduksjon på kortere og
lengre sikt i antall stillinger i avdelingen for Integrering og kompetanse.
Redusere måltall i kvalifiseringsordningen (KVP)
Kvalifiseringsprogrammet skal bidra til å bedre arbeidslivstilknytning og levekår for folk som står i fare
for å komme i en situasjon med lite aktivitet og vedvarende fattigdom. Hoveddelen av programmet skal
være aktivitet som forventes å styrke overgangen til arbeid. Deltakerne skal settes i stand til å møte
arbeidslivets krav og forventinger. NAV Nordre Follo skal tilpasse tjenestetilbudet og tilby
kvalifiseringsprogram til de som er i målgruppen. De siste årene har gjennomsnittlig måltall (deltakere
per måned) ligget lavere enn budsjettert. Derfor foreslås det å tilpasse rammen ved å redusere måltallet
fra 57 til 48 deltakere per måned.
Utekontakten, reduksjon
Utekontakten reduseres fra fire til tre årsverk. Utekontakten jobber oppsøkende mot ungdom, og
spesielt i forhold til ungdom i risiko. Tiltaket legger til grunn økt samhandling med andre tjenester, for
eksempel fritidskontakter.

Konsekvensjusteringer
Krise- og incestsenteret
Økte driftskostnader til krise- og incestsenteret på grunn av utvidelse med egen boenhet for menn, jf.
KST-sak 15/2020. Tiltaket gir halvårsvirkning i 2021 og full drift fra 2022.
Manglede inndekning, ytelse til livsopphold
Forslag til innsparingstiltak i Strategi- og handlingsplan 2020-2023 på KOSTRA-funksjon 281 Ytelse til
livsopphold ble ikke vedtatt. I budsjettbehandlingen i desember 2019 ble ikke innsparingstiltaket
fullstendig kompensert for, og det mangler inndekning for 3,7 mill. kroner fra 2021 og videre fremover.
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VEDLEGG 1 ENDRINGER I VEDTATT RAMME PER INVESTERING
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Kolben kino, billettpriser
19
2D-film barn
20
2D-film honnør
21
2D-film voksen
22
3D-film barn
23
3D-film honnør

8
Elevbetaling kjerneprogram (instr/sang) pr år
9
Elevbetaling storgrupper pr år
10
Elevbetaling barnekor/ensembler pr år
11
Elevplass fordypning pr år
12
Elevplass dans pr år (1 klasse pr uke)
13
Elevplass dans pr år (1,5 klasser pr uke)
14
Elevplass dans pr år (2 klasser pr uke)
15
Elevplass dans pr år (2,5 klasser pr uke)
16
Elevplass dans pr år (3 klasser eller mer pr uke)
17
Instrumentleie pr år
18
Sommerskole
Kulturhuset Kolben

1
Purregebyr, for sent leverte bøker/media
2
"Bekreftet rett kopi"-pr side
3
Kopiering A4 svart-hvitt + utskrift fra PC, pr kopi
4
Kopiering A4 farge + utskrift fra PC, pr kopi
5
Kopiering A3 svart-hvitt + utskrift fra PC, pr kopi
6
Kopiering A3 farge + utskrift fra PC, pr kopi
7
Kopiering for organisasjoner, pr kopi svart-hvitt
Nordre Follo Kulturskole

Tjenesteområde Kultur
Biblioteket
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85
95
105
105
105

90
100
120
110
110

Vedtatt sats for Foreslått sats for
2020
2021
40
50
10
10
4
4
7
7
6
6
9
9
2
2
Vedtatt sats for Foreslått sats for
2020
2021
4 900
5 080
3 600
3 720
2 330
2 420
9 520
9 880
4 950
5 080
7 400
7 600
8 900
9 200
11 200
11 540
12 600
12 940
1 180
1 280
2 200
2 300
Vedtatt sats for Foreslått sats for
2020
2021
Merknader

Merknader

(For barn er 1. purring gratis)

Merknader

Endrede satser trer i kraft fra 1.1.2021 om ikke annen dato er oppgitt, men gjennomføres ikke før nødvendig varsling er gjort. Alle beløp er uten
merverdiavgift (mva) om ikke annet er oppgitt.

VEDLEGG 2 AVGIFTER, GEBYRER OG BRUKERBETALINGER

Større åpne arrangement som festivaler og tilstelninger

26

140

Side 170 av 194

400 per påbegynt halvtime

30 % minimum 30 % jf forskrift
50 % minimum 50 % jf forskrift

400 Per måned
200 Per måned

3 135 Fastsettes i statsbudsjettet
2 350
3 135 Fastsettes i statsbudsjettet
2 350

Vedtatt sats for Foreslått sats for Merknader
2020
2021

Vedtatt sats for Foreslått sats for Merknader
2020
2021
370
380
Gebyret er satt i alkoholforskriften § 6-2.
Departementet regulerer gebyrsatsen én gang per år.
Minimum 1 700 Ved større åpne arrangement som festivaler og andre
for salg/ 5 300
tilstelninger med stor omsetning og kostnadskrevende
for skjenk
saksbehandling og kontroll blir gebyret satt til minimum
ordinært salgs- eller skjenkegebyr som utgjør henholdsvis
kr 1 700 for salg og kr 5 300 for skjenking.

125

Foreldrebetaling per måned
27
Heldagsplass, fra 1.1.
3 135
28
Deltidsplass og halvdagsplass, fra 1.1.
2 350
29
Heldagsplass, fra 1.8.
3 135
30
Deltidsplass og halvdagsplass, fra 1.8.
2 350
For husholdninger med lav inntekt/rett til gratis kjernetid følges nasjonal forskrift og
bestemmelser i lokale vedtekter.
Kostpenger per måned
31
Heltid
400
32
Deltid/Halvdagsplass
200
Brukerbetaling kan maksimalt dekke selvkost jf forskrift.
Søskenmoderasjon
33
2. barnet
30 %
34
3. barnet og flere
50 %
Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger.
For sent-henting
35
Gebyr ved for sent henting av barn
400

Tjenesteområde Barnehage
Kommunale barnehager

Mindre lukket/åpent arrangement, per skjenkebevillling

25

3D-film voksen
For leie av lokaler i Kulturhuset Kolben, se avsnitt om utleielokaler
Etablererprøve/skjenkebevilling

24

SFO-plass, foreldrebetaling pr måned
42
5 dager
5 dager
43
4 dager
4 dager
44
3 dager
3 dager
45
2 dager
2 dager
Øvri
ge
46
Pris for enkeltdag når skolen er åpen
47
Pris for enkeltdag når skolen er stengt
Søskenmoderasjon på 20 % fra og med barn nummer 2.
Endrede satser for 2021 gjelder fra 1.8.2021
For husholdninger med lav inntekt følges nasjonale retningslinjer

Undervisning
36
Dagtid
37
Kveldstid
38
Statsborgerprøve, sats per prøve
39
Prøve i samfunnskunnskap
40
Norskprøve skriftlig/muntlig
41
Delprøve norsk
Tjenesteområde skole
Skolefritidsordningen (SFO)

Tjenesteområde sosial
Kvalifisering/voksenopplæring

100
100
1 060
1 060
1 060
480

kr pr time
kr pr time
Per prøve
Per prøve
Per prøve
Per prøve
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300
500

2 440

2 510

2 990

3 370

300
500

3 370
3 460
2 990
3 070
2 510
2 580
2 440
2 500

Per måned. Tom 31.7
Per måned. Fom 1.8
Per måned. Tom 31.7
Per måned. Fom 1.8
Per måned. Tom 31.7
Per måned. Fom 1.8
Per måned. Tom 31.7
Per måned. Fom 1.8

Vedtatt sats for Foreslått sats for Merknader
2020
2021

95
100
1 500
1 500
1 500
475

Vedtatt sats for Foreslått sats for Merknader
2020
2021

Leie av rullestol og større hjelpemidler
Hjelpemidler til barn under 18 år og brukere som venter på
langtidsleie
Utkjøring / henting av hjelpemidler
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200

Vedtatt sats for Foreslått sats for Merknader
2020
2021
600
Gratis
Gratis
Gratis

200 Det presiseres at taksten er kr 200 per transport, det vil si
kr 400 ved behov for både utkjøring og henting
* Forskuttering av hjelpemidler som er søkt som varige hjelpemidler er unntatt betaling. Hjelpemidler til
barn under 18 år er unntatt betaling.
Treningsgrupper
Vedtatt sats for Foreslått sats for Merknader
2020
2021
51
Kostholdskurs og ulike LMS-kurs
260
260 Per kurs
52
Kurs i mestring av belastning, inkl materiell
750
750 Per kurs
Tjenesteområde Pleie og omsorg
Praktisk bistand
Vedtatt sats for Foreslått sats for Merknader
2020
2021
53
Praktisk bistand, inntekt inntil 2G *, pr time/måned
70/210
70/210 Maksimalt 210 pr mnd, ihht forskrift
54
Praktisk bistand, inntekt utover 2G*, per time
336
341 Per time (selvkost)
Praktisk bistand, maksimale satser:
For inntekt mellom 2 - 3 G skal det betales maksimalt for 2 timer
per måned
For inntekt mellom 3 - 4 G skal det betales maksimalt for 3 timer
per måned
For inntekt mellom 4 - 5 G skal det betales maksimalt for 6
timer per måned
For inntekt mellom 5 - 6 G skal det betales maksimalt for 8
timer per måned
*Begrepet "G" som brukes i prisene, betyr Grunnbeløpet i folketrygden. Dette beløpet varierer fra år til år - gjeldende grunnbeløp finnes på Nav sine sider.
Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2020 er kr 101 351.
Forutsetter politisk vedtak oktober 2020
Trygghetsalarm
Vedtatt sats for Foreslått sats for Merknader
2020
2021
55
Trygghetspakke - inntekt inntil 2G *, pr måned.
Gratis
Gratis
56
Trygghetspakke - inntekt over 2G - 4G *, pr måned
450
450
57
Trygghetspakke - inntekt over 4G *, pr måned
500
500

50

48
49

Tjenesteområde Helse
Hjelpemidler
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Vedtatt sats for Foreslått sats for Merknader
2020
2021
58
Dagsenterplass, eldre
85
85 Per dag. Statens satser. Utgifter til transport og måltider
tilkommer. Maks 600 pr uke
59
Dagsenter eldre for personer med demens
200
200 Inkluderer transport og alle måltider. Maks 600 pr uke
60
Dagaktivitetsplass funksjonshemmede (Habilitering)
Gratis
Gratis Egenandel til transport, mat og drikke kan komme i
tillegg og vil fremkomme i vedtak om plass
61
Dagaktivitetstilbud, psykisk helse og rus
Gratis
Gratis Egenandel til transport, mat og drikke kan komme i
tillegg og vil fremkomme i vedtak om plass
Øvrige
Vedtatt sats for Foreslått sats for Merknader
2020
2021
62
Korttidsopphold i institusjon, pr dag.
170
170 Ihht forskrift
63
Semesterkort varmtvannsbasseng
1 100
1 100 545 for 1/2 semester
64
Lokaler utenom boenhetene i kommunale sykehjem
600
600 Gratis for beboere
Vederlagsbetaling for opphold i insitusjon er regulert i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og
omsorgstjenester
Kråkstadtunet omsorgsboliger
2020
2021
65
Kostpris pr plass Kråkstadtunet (langtidsopphold ekskl. husleie)
3 500
3 590 Per måned
66
Fellesutgifter pr plass Kråkstadtunet
849
870 Per måned
Fotpleie
67
Fotpleie (kommunal), (Kirkeveien 3 og Greverud sykehjem)
600
620
Seniorsentrene
Vedtatt sats for Foreslått sats for Merknader
2020
2021
68
Deltagelse i aktiviteter (ekskl. treningsgrupper) (Oppegård)
380
390 Per halvår
69
Lavterskel treningsgrupper, seniorsentrene (Oppegård)
770
790
70
Leie av lokaler mandag - torsdag, pr dag, seniorsenter
2 070
2 130 Per dag, Toppenhaug
71
Leie av lokaler fredag, lørdag og helligdager, pr dag, seniorsenter
2 300
2 360 Per dag, Toppenhaug
Tjenesteområde plan:
Gebyrregulativ
Gebyrregulativ for delesaker, kart- og oppmålingssaker, seksjoneringssaker, byggesaker og
reguleringsplaner - se eget vedlegg
Gebyrregulativ for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven, matrikkelloven og forurensingsloven prisjusteres iht. egen bestemmelse i
regulativet.

Dagsenterplass
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Vedtatt sats for Foreslått sats for Merknader
2020
2021
Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket,
vedtatt 17.06.2020
Gebyrene er beregnet etter selvkost
Gebyr for saksbehandling og kontroll med opprydding i forurenset grunn ved byggeog gravearbeider
§ 2.2 Gebyr for saksbehandling og kontroll
72
Saksbehandlingsgebyr for søknad om godkjenning av tiltaksplan,
16 500
pr. tiltaksplan
73
Kontrollgebyr (etter tiltakets samlede areal (flatemål))
Inntil 500 m2 pr. tiltaksplan
5 500
500-10000 m2 pr. tiltaksplan
13200
10001 m2 og over, pr. tiltaksplan
25 300
Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp av sanitært
avløpsvann
§ 3.2 Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad
74
Saksbehandlingsgebyr for utslippstillatelse:
Inntil 15 pe, pr. søknad
8 800
Over 15 pe, pr. søknad
13 200
Endringstillatelse, pr. søknad
5 500
§ 3.3 Årsgebyr for kontroll/tilsyn av anlegg med utslipp
75
Kontrollgebyr, pr. anlegg pr. år
685
Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp av kommunalt
avløpsvann fra mindre tettbebyggelser
§ 4.2 Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad
76
Saksbehandlingsgebyr, pr. søknad
32 000
77
Endringstillatelse, pr. søknad
10 000
§ 4.3 Årsgebyr for kontroll/tilsyn av anlegg med utslipp
78
Kontrollgebyr, pr. anlegg/år
1 200
Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp eller påslipp av
oljeholdig avløpsvann
§ 5.2 Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad
79
Saksbehandlingsgebyr, pr. søknad
8 800
§ 5.3 Årsgebyr for kontroll/tilsyn
80
Kontrollgebyr pr. anlegg/år
2 000
Gebyr for saksbehandling og kontroll av fettholdig avløpsvann

Forurensningsloven og -forskriften

Saksbehandlingsgebyr graving
Saksbehandlingsgebyr arbeid offentlig vei
Gebyr for arbeid på offentlig vei uten tillatelse
Gebyr for graving uten tillatelse

445

5 500
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Pris per time
Der dette tilbys
Der dette tilbys
Der dette er skiltet*
Pris ihht forskrift
Pris ihht forskrift

900 Pris ihht forskrift
450 Pris ihht forskrift
5 Der dette er skiltet

30
210
1 260
30
300/600/900
35

Vedtatt sats for Foreslått sats for Merknader
2020
2021
5 000
5 140
2 500
2 570
5 000
5 140
10 000
15 000 Økning utover deflator. Det er en del ulovligheter knyttet
til gravinger, og det er ønskelig å stimulere til færre
ulovligheter på området.
1 800
1 850
4 000
4 110
2 800
2 880
2 800
2 880
Vedtatt sats for Foreslått sats for Merknader
2020
2021

Vilkårsparkering (kommunens egne skiltede plasser):
91
Parkeringsavgift
30
92
Parkeringsavgift - døgnkort
200
93
Parkeringsavgift - månedskort
1 230
94
Parkeringsavgift for el-biler
30
95
Kontrollsanksjoner
300/600/900
96
Purregebyr kontrollsanksjoner
70
* Det tas forbehold om politisk vedtak oktober 2020
Offentligrettslige gebyrer:
97
Parkeringsgebyr
900
98
Purring på parkeringsgebyr
450
99
Lading elbil**
5
* Det vil bli lagt frem politisk sak november 2020 ang. satser for
elbil
**Ikke harmonisert, gjelder gamle Ski. Satsene harmoniseres i
løpet av 2021
Ski: på ladestasjoner for innbyggere er ladekostnader inkludert i parkeringsavgift

87
Gebyr for ekstra kontroll
88
Saksbehandlingsgebyr søknader avskjørsler
89
Tilleggsgebyr for ikke istandsatt til frist
90
Ukesgebyr ved forsinket istandsettelse
Parkering

83
84
85
86

§ 6.2 Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad
81
Saksbehandlingsgebyr pr. søknad
§ 6.3 Årsgebyr for kontroll/tilsyn
82
Kontrollgebyr pr. fettutskiller/år
Tjenesteområde samferdsel:
Graving kommunale veier og arealer

Haller og baner
Avtalt leietid; tildelt i forbindelse med hovedfordelingen om våren
116 Kategori A *
117 Kategori B **
118 Kategori C ***

111 Etableringsgebyr, startlån
112 Termingebyr
113 Inngå fastrente i lånetiden
114 Endring av låneavtalen ved prioritetsfravikelse, pantefrafall m.v.
115 Brudd på fastrenteavtale
Utleielokaler, haller, baner og bassenger
Fellesreglement for utleie av kommunens lokaler og anlegg ble
vedtatt i KST 17.06.20.
Utleielokaler, haller, baner og bassenger - Oppegård

101 Abonnementsgebyr bolig per boenhet vann, ekskl mva
102 Abonnementsgebyr per boenhet avløp, ekskl mva
3,
103 Forbruksgebyr vann per m ekskl mva
3
104 Forbruksgebyr avløp per m , ekskl mva
105 Engangsgebyr tilknytning vann, ekskl mva
106 Engangsgebyr tilknytning avløp, ekskl mva
107 Oppmøtegebyr, slamtømming, ekskl mva
3
108 Tømmegebyr slam per m , ekskl mva
109 Helårsrenovasjon 240 liter restavfall (standard), ekskl mva
110 Feiegebyr bolig, ekskl mva
Tjenesteområde Bolig
Startlån

100 Egenandel på transport
Tjenesteområde Vann, avløp, renovasjon og feiing
Vann, avløp, renovasjon og feiing

tilsvarende 5 kr/kwh
Oppegård: gratis, kan stå maks 5 timer
Persontransport
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300
850

310
870

Vedtatt sats for Foreslått sats for Merknader
2020
2021

Vedtatt sats for Foreslått sats for Merknader
2020
2021
1 800
1 800
50
50
950
950
650
650
1 160
1 160

Vedtatt sats for Foreslått sats for Merknader
2020
2021
1 756
1 345
2 078
1 660
16,40
20,37
23,72
25,77
8 000
8 000
8 000
8 000
885
1 035
236
302
2 915
2 738
340
285

Vedtatt sats for Foreslått sats for Merknader
2020
2021
Ikke vedtatt
37 per tur Makstak 900/mnd

105
45 Barn under 2 år gratis
150
480
960 To klipp pr voksen. Ett pr barn, studenter, vernepliktige,
pensjonister

360
360
360
360

360
360
360
160
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Kulturhuset Kolben
Satser på ulike tekniske tjenester, personell mm.fastsettes administrativt. Kontakt Kolben for pris til ditt
arrangement.
Kulturhuset Kolben, for næringsliv/profesjonelle leietakere
Sal 1
132 Flatt gulv
1 550
1 550 Het tidligere "Amfi inne"
133 Forestilling, pr time
1 240
1 240
Sal 2
134 Flatt gulv
520
520
135 Forestilling, pr dag (inntil 6 timer)
2 470
2 470
Sal 4

127
128
129
130
131

123
124
125
126

119
120
121
122

* Barn og ungdom opp til og med 20 år i regi av frivillige
organisasjoner med adresse i kommunen
** Voksne i regi av frivillige organisasjoner med adresse i
kommunen
*** Alle øvrige som leier
Arrangementstillegg i inneanlegg
Sats pr påbegynte time for tilrigging av utstyr. Må det leies inn utstyr avtales dette særskilt.
Greverudhallen
350
Østre Greverud
350
Sofiemyrhallen
350
Sofiemyrhallen, kafeteria/kiosk
160
Arrangementstillegg i uteanlegg
Sats pr påbegynte time for tilrigging av utstyr. Må det leies inn
utstyr avtales dette særskilt.
Sofiemyr stadion
350
Fotball og friidrettsanlegg
350
Kunstgressbaner
350
Naturgressbaner og grusbaner
350
Sofiemyr svømmehall og trimrom
Voksne, pr billett á én time
100
Barn, pensjonister, studenter, pr billett á én time
45
Kombinasjonsbillett svømmehall/trimrom
150
Trimrom 6 måneder
470
Klippekort 24 klipp
930

4 000 inkl utgifter til tekniker og lyd

4 000
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-

Gratis
2 280
-

-

Per dag
Per dag
Per dag
Per dag

- Ikke fast utleie

Gratis
2 300
Gratis
550

- Ikke fast utleie

Merknader

Per time
Per time
Per ettermiddag/kveld
Per kveld
Per time

800 deretter 150 pr time

300 het tidligere "Amfi inne"
1 200 deretter 200 pr time

300
1 200

800

900 Het tidligere "Amfi inne"
2 400 Deretter 400 pr time

Riggetid etter avtale

900
2 400

340
340
210
210
2 030
2 030
510
510
340
340
3 270
3 270
1 070
1 070
670
670
Vedtatt sats for Foreslått sats for
2020
2021

Waldemarhøy
Barne- og ungdoms-organisasjoner 0-19 år, pensjonister og funksjonshemmede
Waldemarhøy - fast utleie
151 Storsal med kjøkken, alle dager
Waldemarhøy - sporadisk utleie
152 Kloumansalen m/kjøkken, mandag - torsdag
153 Kloumansalen m/kjøkken, fredag, lørdag, søndag og helligdager
154 Georgs værelse, mandag - torsdag
155 Georgs værelse, fredag - søndag
Næring, kurs, private arrangementer, øvinger og åpne møter mm.
Waldemarhøy - fast utleie
156 Storsal med kjøkken, alle dager

136 Øvelse
Kulturhuset Kolben, for leietakere med kulturelt og ideelt formål
Sal 1
137 Flatt gulv
138 Forestilling, pr time (inntil 6 timer)
Sal 2
139 Flatt gulv
140 Forestilling, pr dag (inntil 6 timer)
Sal 3
141 Foredrag m/projektor (inntil 6 timer)
Sal 4
142 Øvelse, pr dag (inntil 6 timer)
Tårnåsen aktivitetssenter
Tårnåsen aktivitetssenter, utleie
143 Kantine/stue/kjøkken (50 - 60 personer), pr time kl. 08.00 - 16.00
144 Treningssal (8 - 12 personer), pr time kl. 08.00 - 16.00
145 Kantine/stue/kjøkken (50 - 60 personer), pr time kl. 16.00 - 22.00
146 Møterom (16 personer), pr kveld ukedag kl. 16.00 - 22.00
147 Treningssal (8 - 12 personer), pr time kl. 16.00 - 22.00
148 Kantine/stue/kjøkken (50 - 60 personer), helligdag, helg
149 Møterom (16 personer), helligdag, helg
150 Treningssal (8 - 12 personer), helligdag/helg pr time
Utleielokaler, haller, baner og bassenger - Ski

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

Langhuset
Barne- og ungdoms-organisasjoner 0-19 år, pensjonister og funksjonshemmede
Langhuset - fast utleie
177 Storsal, mandag - torsdag
178 Kjøkken, mandag - torsdag
179 Møterom 2.etg, mandag - torsdag
180 Tilflukstrom, mandag - torsdag
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1 790
1 350
340
2 680
3 640
2 680
680
6 040

Næring, kurs, private arrangementer, øvinger og åpne møter mm.
Kråkstad samfunnshus, sporadisk utleie
169 Storsal, mandag - torsdag
170 Spisesal, mandag - torsdag
171 Kjøkken, mandag - torsdag
172 Hele huset, mandag - torsdag
173 Storsal, fredag - søndag
174 Spisesal, fredag - søndag
175 Kjøkken, fredag - søndag
176 Hele huset, fredag - søndag

2 280
4 630
-

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
1 790
1 350
340
2 680

Waldemarhøy - sporadisk utleie
Kloumansalen m/kjøkken, mandag - torsdag
Kloumansalen m/kjøkken, fredag, lørdag, søndag og helligdager
Georgs værelse, mandag - torsdag
Georgs værelse, fredag - søndag

Kråkstad Samfunnshus
Barne- og ungdoms-organisasjoner 0-19 år, pensjonister og funksjonshemmede
Kråkstad samfunnshus, sporadisk utleie
161 Storsal, mandag - torsdag
162 Spisesal, mandag - torsdag
163 Kjøkken, mandag - torsdag
164 Hele huset, mandag - torsdag
165 Storsal, fredag - søndag
166 Spisesal, fredag - søndag
167 Kjøkken, fredag - søndag
168 Hele huset, fredag - søndag

157
158
159
160

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

1 820
1 380
350
2 700
3 670
2 700
700
6 080

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
1 820
1 380
350
2 700

2 300
4 650
800
1 050

Per dag
Per dag
Per dag
Per dag

Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag

Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag

Per dag
Per dag
Per dag. Ikke fast utleie
Per dag. Ikke fast utleie

Ungdomskafé, mandag - torsdag
Storsal, fredag - søndag
Kjøkken, fredag - søndag
Møterom 2.etg, fredag - søndag
Tilflukstrom, fredag - søndag
Ungdomskafé, fredag - søndag

Gratis
1 790
340
540
540
680

Gratis
1 820
350
550
550
700
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Næring, kurs, private arrangementer, øvinger og åpne møter mm.
Langhuset - fast utleie
187 Storsal, mandag - torsdag
1 790
1 820
188 Kjøkken, mandag - torsdag
340
350
189 Møterom 2.etg, mandag - torsdag
780
800
190 Tilflukstrom, mandag - torsdag
780
800
191 Ungdomskafé, mandag - torsdag
1 030
1 060
192 Storsal, fredag - søndag
3 590
3 670
193 Kjøkken, fredag - søndag
680
700
194 Møterom 2.etg, fredag - søndag
1 030
1 050
195 Tilflukstrom, fredag - søndag
1 030
1 050
196 Ungdomskafé, fredag - søndag
1 690
1 740
Andre:
Fast ansatte i Nordre Follo kommune kan leie Waldemarhøy, Langhuset og Kråkstad samfunnshus for kr
3000,- pr dag.
Leie av Waldemarhøy, Langhuset og Kråkstad samfunnshus en ekstra dag, koster kr
1000,Virksomheter og avdelinger i Nordre Follo kommune betaler leie som lag og
foreninger.
Avbestillingsgebyr på Waldemarhøy, Langhuset og Kråkstad
samfunnshus:
Avbestilling av tilfeldig leie – inntil 6 uker før avtalt leiedato
Gratis
Avbestilling av tilfeldig leie – 14 dager før avtalt leiedato
Halv pris
Avbestilling av tilfelding leie - mindre enn 14 dager før avtalt
Full pris
leiedato
Ubenyttet avtalt booking
Full pris
Begge parter kan annullere leieavtalen dersom det inntreffer en ekstraordinær situasjon regnet som
force majeure.

181
182
183
184
185
186

Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag

Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag

3 650
4 500
2 210
1 250
500
3 650
500
760
390
290

470
730
360
260

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
500
1 120
390
290
150
1 120

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
470
1 090
360
260
120
1 090

3 590
4 470
2 180
1 220
470
3 590

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
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Foreninger med medlemsflertall over 20 år og pensjonist-foreninger på kveld
Skolelokaler - fast utleie
215 Gymsaler
216 Auditorier, aula mm.
217 Spesialrom
218 Klasserom
219 Grupperom
220 Kantiner
Skolelokaler - sporadisk utleie
221 Gymsaler, mandag - fredag
222 Auditorier, aula mm. ,mandag - fredag
223 Spesialrom, mandag - fredag
224 Klasserom, mandag - fredag

Skolelokaler
Barne- og ungdoms-organisasjoner 0-19 år, pensjonister og funksjonshemmede
Skolelokaler - fast utleie
197 Gymsaler
198 Auditorier, aula mm.
199 Spesialrom
200 Klasserom
201 Grupperom
202 Kantiner
Skolelokaler - sporadisk utleie
203 Gymsaler, mandag - fredag
204 Auditorier, aula mm. ,mandag - fredag
205 Spesialrom, mandag - fredag
206 Klasserom, mandag - fredag
207 Grupperom, mandag - fredag
208 Kantiner, mandag - fredag
209 Gymsaler, lørdag - søndag
210 Auditorier, aula mm., lørdag - søndag
211 Spesialrom, lørdag - søndag
212 Klasserom, lørdag - søndag
213 Grupperom, lørdag - søndag
214 Kantiner, lørdag - søndag

Per dag
Per dag
Per dag
Per dag

Per time per uke i ett skoleår
Per time per uke i ett skoleår
Per time per uke i ett skoleår
Per time per uke i ett skoleår
Per time per uke i ett skoleår
Per time per uke i ett skoleår

Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag

Per time per uke i ett skoleår
Per time per uke i ett skoleår
Per time per uke i ett skoleår
Per time per uke i ett skoleår
Per time per uke i ett skoleår
Per time per uke i ett skoleår
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Gratis
290

Ski-, Kråkstad-, Langhus- og Siggerudhallen
Barne- og ungdoms-organisasjoner 0-19 år, pensjonister og funksjonshemmede
Ski-, Kråkstad-, Langhus- og Siggerudhallen
251 Trening
252 Kamper/arrangementer

Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag

Per time per uke i ett skoleår
Per time per uke i ett skoleår
Per time per uke i ett skoleår
Per time per uke i ett skoleår
Per time per uke i ett skoleår
Per time per uke i ett skoleår

Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag

290 Per time

1 120
1 320
710
420
290
1 320
2 210
2 600
710
420
340
2 600

1 090
1 290
680
390
260
1 290
2 180
2 570
680
390
310
2 570

150
1 120
1 010
1 660
550
390
200
1 660

8 700
10 900
5 520
3 280
1 120
6 580

120
1 090
980
1 630
520
360
170
1 630

8 670
10 860
5 480
3 250
1 090
6 550

Grupperom, mandag - fredag
Kantiner, mandag - fredag
Gymsaler, lørdag - søndag
Auditorier, aula mm., lørdag - søndag
Spesialrom, lørdag - søndag
Klasserom, lørdag - søndag
Grupperom, lørdag - søndag
Kantiner, lørdag - søndag

Næring, kurs, private arrangementer, øvinger og åpne møter mm.
Skolelokaler - fast utleie
233 Gymsaler
234 Auditorier, aula mm.
235 Spesialrom
236 Klasserom
237 Grupperom
238 Kantiner
Skolelokaler - sporadisk utleie
239 Gymsaler, mandag - fredag
240 Auditorier, aula mm. ,mandag - fredag
241 Spesialrom, mandag - fredag
242 Klasserom, mandag - fredag
243 Grupperom, mandag - fredag
244 Kantiner, mandag - fredag
245 Gymsaler, lørdag - søndag
246 Auditorier, aula mm. ,lørdag - søndag
247 Spesialrom, lørdag - søndag
248 Klasserom, lørdag - søndag
249 Grupperom, lørdag - søndag
250 Kantiner, lørdag - søndag

225
226
227
228
229
230
231
232

430
780

310
780
680
1 090
1 800
3 590
10 230

Gratis
520
820*
880*
24 060*

Per time
Per time
Per time
Per time
Per time
Per time
Per time

460 Per time
810 Per time

Gratis
810
500
1 120
1 600
Gratis
10 300

530
840 Per time per bane
900 Per time
24 710 Per dag

370 Per time per bane

Gratis
360

Per time
Per time
Per time
Per dag

300
840
-

Gratis
530
290*
820*
9 970*
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Foreninger med medlemsflertall over 20 år og pensjonist-foreninger på kveld
Varmtvannsbasseng - Dagbo og Finstadtunet
272 Gymsal Dagbo, mandag - fredag
273 Svømmehall m./gard., mandag - fredag

Varmtvannsbasseng - Dagbo og Finstadtunet
Barne- og ungdoms-organisasjoner 0-19 år, pensjonister og funksjonshemmede
Varmtvannsbasseng - Dagbo og Finstadtunet
265 Gymsal Dagbo, mandag - fredag
266 Svømmehall m./gard., mandag - fredag
267 Gymsal Dagbo, lørdag - søndag
268 Svømmehall m./gard., lørdag - søndag
269 Gymsal + svømmehall, lørdag - søndag
270 Gymsal Dagbo, per time per uke i ett skoleår
271 Svømmehall m./gard., per time per uke i ett skoleår

Foreninger med medlemsflertall over 20 år og pensjonist-foreninger på kveld
260 Trening
261 Kamper arrangementer
262 Trening
263 Kamper/arrangementer
264 Utstillinger, messer, konserter med mer
* Lag foreninger utenom Nordre Follo/Bedriftsidrettslag

Foreninger med medlemsflertall over 20 år og pensjonist-foreninger på kveld
253 Trening
254 Kamper arrangementer
255 Trening
256 Kamper/arrangementer
257 Utstillinger, messer, konserter med mer
* Lag foreninger utenom Nordre Follo/Bedriftsidrettslag
Stil Arena
Barne- og ungdoms-organisasjoner 0-19 år, pensjonister og funksjonshemmede
258 Trening
259 Kamper arrangementer

40
80
250
490
460
930

1 120
1 150
2 270
2 210
2 440
4 650
8 700
20 100
28 500

1 260
1 020
1 250
2 160
3 650
17 300
20 100

Barn/honnør
Voksen
Barn/honnør
Voksen
Barn/honnør
Voksen

Per time
Per time
Per time
Per time
Per time
Per time
Per time
Per time
Per time

Per time
Per time
Per time
Per time
Per time
Per time
Per time
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Rådhusteateret
Prisene er veiledende, og inkluderer kun huset samt noe teknikk. I tillegg kommer leie av teknikere på timebasis og noe leie av utstyr. Kontakt Rådhusteatret for pris til ditt
arrangement.
Barne- og ungdoms-organisasjoner 0-19 år, pensjonister og funksjonshemmede
296 Salen inkl. foaje samt andre publikumsfasiliteter.
5 000
6 000 Per arrangement
297 Foaje inkl. publikumsfasiliteter.
1 500
1 500 Per arrangement
Næring, kurs, private arrangementer, øvinger og åpne møter mm.

40
80
250
490
460
930

1 090
1 120
2 240
2 180
2 410
4 470
8 670
20 030
24 380

Næring, kurs, private arrangementer, øvinger og åpne møter mm.
Varmtvannsbasseng - Dagbo og Finstadtunet
281 Gymsal Dagbo, mandag - fredag
282 Svømmehall m./gard., mandag - fredag
283 Gymsal + svømmehall, mandag - fredag
284 Gymsal Dagbo, lørdag - søndag
285 Svømmehall m./gard., lørdag - søndag
286 Gymsal + svømmehall, lørdag - søndag
287 Gymsal Dagbo, per time per uke i ett skoleår
288 Svømmehall m./gard., per time per uke i ett skoleår
289 Gymsal + svømmehall, per time per uke i ett skoleår

Folkebadene Ski, Langhus og Kråkstad
Folkebadene Ski, Langhus og Kråkstad
290 Enkeltbillett (1 times bading)
291 Enkeltbillett (1 times bading)
292 Klippekort 10 klipp
293 Klippekort 10 klipp
294 Halvårskort
295 Halvårskort

1 220
990
1 220
2 130
3 590
17 230
20 030

Gymsal + svømmehall, mandag - fredag
Gymsal Dagbo, lørdag - søndag
Svømmehall m./gard., lørdag - søndag
Gymsal + svømmehall, lørdag - søndag
Gymsal Dagbo, per time per uke i ett skoleår
Svømmehall m./gard., per time per uke i ett skoleår
Gymsal + svømmehall, per time per uke i ett skoleår

274
275
276
277
278
279
280

1 070
350
250
160

307
308
309
310
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1 830
990
640
380

1 740
930
590
350

318
319
320
321

Hele huset, lørdag - søndag
Store sal, lørdag - søndag
Loft, atelie, klasserom - lørdag - søndag
Studioer, lørdag - søndag

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

Per dag
Per dag
Per dag
Per dag

Per dag
Per dag
Per dag
Per dag

Gratis Per dag
Gratis Per dag
Gratis Per dag

Gratis
Gratis
Gratis

Per dag
Per dag
Per dag
Per dag

Foreninger med medlemsflertall over 20 år og pensjonist-foreninger på kveld
Kontra kulturskole og kulturverksted, fast leie
311 Store sal, mandag - fredag
312 Loft, atelie, klasserom - mandag - fredag
313 Studioer, mandag - fredag
Kontra kulturskole og kulturverksted, sporadisk leie
314 Hele huset, mandag - fredag
315 Store sal, mandag - fredag
316 Loft, atelie, klasserom - mandag - fredag
317 Studioer, mandag - fredag

1 150
380
280
190

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

Hele huset, lørdag - søndag
Store sal, lørdag - søndag
Loft, atelie, klasserom - lørdag - søndag
Studioer, lørdag - søndag

Gratis Per dag
Gratis Per dag
Gratis Per dag

Gratis
Gratis
Gratis
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag

25 000 Per arrangement
3 000 Per arrangement

20 000
1 500

298 Salen inkl. foaje samt andre publikumsfasiliteter.
299 Foaje inkl. publikumsfasiliteter.
Kontra kulturskole og kulturverksted
Barne- og ungdoms-organisasjoner 0-19 år, pensjonister og funksjonshemmede
Kontra kulturskole og kulturverksted, fast leie
300 Store sal, mandag - fredag
301 Loft, atelie, klasserom - mandag - fredag
302 Studioer, mandag - fredag
Kontra kulturskole og kulturverksted, sporadisk leie
303 Hele huset, mandag - fredag
304 Store sal, mandag - fredag
305 Loft, atelie, klasserom - mandag - fredag
306 Studioer, mandag - fredag
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2 460
1 480
990
500

2 340
1 400
930
460

329
330
331
332

Hele huset, lørdag - søndag
Store sal, lørdag - søndag
Loft, atelie, klasserom - lørdag - søndag
Studioer, lørdag - søndag
* For overnatting legges 50 % av rimeligste dagsbeløp til.

2 000
1 230
860
380

1 900
1 170
810
350
Per dag*
Per dag
Per dag
Per dag

Per dag
Per dag
Per dag
Per dag

5 500 Per dag
3 680 Per dag
2 460 Per dag

5 260
3 510
2 340

Næring, kurs, private arrangementer, øvinger og åpne møter mm.
Kontra kulturskole og kulturverksted, fast leie
322 Store sal, mandag - fredag
323 Loft, atelie, klasserom - mandag - fredag
324 Studioer, mandag - fredag
Kontra kulturskole og kulturverksted, sporadisk leie
325 Hele huset, mandag - fredag
326 Store sal, mandag - fredag
327 Loft, atelie, klasserom - mandag - fredag
328 Studioer, mandag - fredag

Rådmannsfunksjonen
Økonomi og organisasjon
Økonomi og organisasjon
Digitalisering
Rådmannsfunksjonen
Økonomi og organisasjon
Kultur og samskaping
Rådmannsfunksjonen

2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023

Virksomhetsområde

Eiendom og Bydrift
Eiendom og Bydrift
Andre områder
Andre områder
Andre områder
Andre områder
Rådmannsfunksjonen
Rådmannsfunksjonen
Finans og fellesutgifter
Finans og fellesutgifter
Finans og fellesutgifter
Andre områder

(i 1 000 kr)
SHP

2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023

TJENESTEOMRÅDE FINANS OG FELLESUTGIFTER

Virksomhetsområde

(i 1 000 kr)
SHP

TJENESTEOMRÅDE FELLESFUNKSJONER

Prioritering
Prioritering
Prioritering
Prioritering
Prioritering
Prioritering
Prioritering
Prioritering
Prioritering
Omstillingstiltak
Omstillingstiltak
Prioritering

Tiltakstype

Omstillingstiltak
Prioritering
Prioritering
Prioritering
Prioritering
Prioritering
Prioritering
Omstillingstiltak

Tiltakstype

VEDLEGG 3 HISTORISKE VEDTAK
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Tilskudd Follo brannvesen IKS
Tilskudd Sivilforsvaret
Innovasjon
Innovasjon, reversert i KST-behandlingen for 2020
Omstilling
Omstilling, reversert i KST-behandlingen for 2020
Profilering Nordre Follo
Tilskudd Krise- og incestsenteret
Tilskudd Sivilforsvaret
Salderingsbehov
Valg, reversering
Reduserte innleie, konsulenter

Tiltak

Vakante stillinger i stabsområdet
Styrking, kapasitet regnskap
Harmonisering
Nordre Follo-konferansen
Tilskudd Follorådet
Tilskudd Kemneren
Redusere omfanget av Kulturåret 2020
Bortfall av utgifter, Europarådets Oslokontor

Tiltak

34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019

KST-vedtak

34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019

KST-vedtak

47 916
118
18 567
-750
18 667
-750
2 500
701
118
-1 900
-6 500

2020

-5 000
1 000
10 000
100
866
3 925
-1 000
-225

2020

47 916
118
28 184
28 184
2 500
701
118
-56 359
-

2021

-7 000
10 000
866
-

2021

47 916
118
37 964
37 964
701
118
-65 996
-

2022

-9 000
10 000
866
-

2022

47 916
118
38 703
38 703
701
118
-61 005
-

2023

-11 000
10 000
866
-

2023

Oppvekst og læring
Oppvekst og læring
Oppvekst og læring
Oppvekst og læring

2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023

(i 1 000 kr)
SHP
2020-2023
2020-2023
2020-2023

Virksomhetsområde
Eiendom og Bydrift
Eiendom og Bydrift
Eiendom og Bydrift

TJENESTEOMRÅDE BOLIG

Virksomhetsområde
Oppvekst og læring
Oppvekst og læring
Oppvekst og læring
Oppvekst og læring
Oppvekst og læring
Oppvekst og læring

(i 1 000 kr)
SHP
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023

TJENESTEOMRÅDE BARNEHAGE

Tiltakstype
Omstillingstiltak
Omstillingstiltak
Prioritering

Omstillingstiltak
Omstillingstiltak
Prioritering
Prioritering

Tiltakstype
Omstillingstiltak
Omstillingstiltak
Omstillingstiltak
Omstillingstiltak
Omstillingstiltak
Prioritering
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Tiltak
Effektivisering drift av formålsbyggene
Redusert ledighet, utleieboliger
Innlemmelse av øremerket tilskudd i
rammetilskuddet, etablering og tilskudd tilpasning
fra husbanken

Tiltak
Effektivisering, drift av formålsbyggene
Hensiktsmessig barnehagestruktur
Omorganisering, barnehagedrift
Reduksjon, reiseutgifter
Redusert vikarbruk, barnehage
Redusert vikarbruk, barnehage, reversert i KSTbehandlingen for 2020
Samordning av ikke-stedbundne tjenester
Tilpasning, reell barnehagekapasitet
Bemanningsnorm, barnehager
Tilretteleggingsmidler, barn nedsatt funksjonsevne

KST-vedtak
34/2019
34/2019
34/2019

34/2019
34/2019
34/2019
34/2019

KST-vedtak
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019

2020
-1 400
-2 000
3 000

-6 850
6 000

2020
-660
-1 000
-250
-1 300
1 300

2021
-1 400
-2 000
3 000

-1 500
-6 850
15 000
6
000

2021
-660
-10 000
-1 200
-250
-1 300

2022
-1 400
-2 000
3 000

-1 500
-6 850
15 000
6
000

2022
-660
-15 000
-1 200
-250
-1 300

2023
-1 400
-2 000
3 000

-1 500
-6 850
15 000
6
000

2023
-660
-15 000
-1 200
-250
-1 300

Oppvekst og læring
Oppvekst og læring
Oppvekst og læring
Oppvekst og læring
Oppvekst og læring

2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023

Virksomhetsområde
Kultur og Samskaping
Helse og Mestring
Helse og Mestring
Helse og Mestring
Helse og Mestring
Helse og Mestring
Oppvekst og Læring
Oppvekst og Læring

Helse og Mestring

(i 1 000 kr)
SHP
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023

2020-2023

TJENESTEOMRÅDE HELSE

Virksomhetsområde
Oppvekst og læring

(i 1 000 kr)
SHP
2020-2023

TJENESTEOMRÅDE BARNEVERN

Prioritering

Tiltakstype
Omstillingstiltak
Omstillingstiltak
Omstillingstiltak
Omstillingstiltak
Omstillingstiltak
Prioritering
Prioritering
Prioritering

Omstillingstiltak
Omstillingstiltak
Omstillingstiltak
Omstillingstiltak
Prioritering

Tiltakstype
Omstillingstiltak
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Tiltak
Økte inntekter, skjenkebevilgninger
Økt inntekt, fysioterapi
Effektivisering, samling av fagmiljø
Turnusendringer, teknologi og digitalisering
Turnusendringer, teknologi og digitalisering
Driftsutgifter, Nordre Follo medisinske senter
Styrking helsesykepleiere
Innlemmelse av øremerket tilskudd i
rammetilskuddet, psykologer
Styrking, ergoterapeut

Tiltak
Hvilende nattevakter, enslige mindreårige
flyktninger
Nedleggelse Siggerud bofellesskap
Reduksjon, innleide saksbehandlere
Reduksjon, merkatile funksjoner
Reduksjon daglige utgifter, boliger
Tilskudd barnevernvakta

34/2019

KST-vedtak
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019

34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019

KST-vedtak
34/2019

700

2020
-315
-200
-700
-1 200
-645
27 003
5 666
1 470

-2 500
-700
-300
-1 000
3 016

2020
-600

-

2021
-315
-200
-700
-1 200
-645
27 003
5 666
1 470

-4 900
-700
-300
-1 000
3 016

2021
-1 000

-

2022
-315
-200
-700
-1 200
-645
27 003
5 666
1 470

-4 900
-700
-300
-1 000
3 016

2022
-1 000

-

2023
-315
-200
-700
-1 200
-645
27 003
5 666
1 470

-4 900
-700
-300
-1 000
3 016

2023
-1 000

Virksomhetsområde
Kultur og samskaping
Eiendom og Bygdrift
Kultur og samskaping
Kultur og samskaping

Kultur og samskaping
Kultur og samskaping

Kultur og samskaping
Kultur og samskaping

Kultur og samskaping
Kultur og samskaping

Kultur og samskaping
Kultur og samskaping
Kultur og samskaping

Kultur og samskaping
Kultur og samskaping
Kultur og samskaping
Kultur og samskaping
Kultur og samskaping
Kultur og samskaping
Kultur og samskaping
Kultur og samskaping
Kultur og samskaping

(i 1 000 kr)
SHP
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023

2020-2023
2020-2023

2020-2023
2020-2023

2020-2023
2020-2023

2020-2023
2020-2023
2020-2023

2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023

TJENESTEOMRÅDE KULTUR

Omstillingstiltak
Omstillingstiltak
Omstillingstiltak
Omstillingstiltak
Prioritering
Prioritering
Prioritering
Prioritering
Prioritering

Omstillingstiltak
Omstillingstiltak
Prioritering

Omstillingstiltak
Prioritering

Omstillingstiltak
Prioritering

Omstillingstiltak
Prioritering

Tiltakstype
Omstillingstiltak
Omstillingstiltak
Omstillingstiltak
Prioritering
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Reduksjon, fritidsklubbene
Reduksjon, fritidsklubbene, reversert i KSTbehandlingen for 2020
Redusert bibliotekstilbud for voksne
Redusert tilbud, BUA
Redusert tilbud, BUA, reversert i KST-behandlingen
for 2020
Redusert tilbud, søndagsåpent bibliotek
Økt brukerbetaling, Sommerskolen
Økte billettinntekter
Økte inntekter, utleie kulturbygg
Follopiloten
Tilskudd, kirka
Tilskudd, museer
Fritidskort (oppplevelseskort)
Vinterdrift

Reduksjon tilskudd, korps
Reduksjon tilskudd, korps, reversert i KSTbehandlingen for 2020
Reduksjon tilskudd, lag og foreninger
Reduksjon tilskudd, lag og foreninger, reversert i
KST-behandlingen for 2020

Tiltak
Effektivisering drift, biblioteket
Effektivisering drift av formålsbyggene
Reduksjon 0,5 årsverk, kulturskolen
Reduksjon 0,5 årsverk, kulturskolen, reversert i KSTbehandlingen for 2020

34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019

34/2019
34/2019
34/2019

34/2019
34/2019

34/2019
34/2019

34/2019
34/2019

KST-vedtak
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019

-130
-200
-200
-150
100
24 600
275
200
200

-250
-400
400

-800
900

-175
175

-250
250

2020
-50
-1 250
-370
370

-130
-200
-200
-150
100
24 600
275
-

-250
-400
-

-800
-

-175
-

-250
-

2021
-50
-1 250
-370
-

-130
-200
-200
-150
100
24 600
275
-

-250
-400
-

-800
-

-175
-

-250
-

2022
-50
-1 250
-370
-

-130
-200
-200
-150
24 600
275
-

-250
-400
-

-800
-

-175
-

-250
-

2023
-50
-1 250
-370
-

Virksomhetsområde

Virksomhetsområde
Samfunn og Bærekraft
Samfunn og Bærekraft
Kultur og samskaping
Samfunn og Bærekraft

Virksomhetsområde
Eiendom og bydrift
Helse og mestring
Arbeid og inkludering
Helse og mestring
Arbeid og inkludering

Helse og mestring
Arbeid og inkludering

Arbeid og inkludering
Helse og mestring
Helse og mestring

(i 1 000 kr)
SHP
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023

2020-2023
2020-2023

2020-2023
2020-2023
2020-2023

TJENESTEOMRÅDE PLEIE OG OMSORG

(i 1 000 kr)
SHP
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023

TJENESTEOMRÅDE PLAN

(i 1 000 kr)
SHP

TJENESTEOMRÅDE NÆRING

Omstillingstiltak
Omstillingstiltak
Omstillingstiltak

Omstillingstiltak
Omstillingstiltak

Tiltakstype
Omstillingstiltak
Omstillingstiltak
Omstillingstiltak
Omstillingstiltak
Omstillingstiltak

Tiltakstype
Omstillingstiltak
Prioritering
Prioritering
Prioritering

Tiltakstype
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Større boenheter
Turnusendringer, teknologi og digitalisering
Utsatt oppstart, Kolbotn omsorgsboliger

Tiltak
Effektivisering, drift av formålsbyggene
Effektivisering, samling av fagmiljø
Endringer i organisering og oppgavefordeling
Justering, sykehjemsdekning
Reduksjon, kjøp av plasser innen rus og psykisk
helse
Reduksjon, kjøp av sykehjemsplasser
Redusere betaling for utskrivningsklare pasienter
innen rus og psykisk helse

Tiltak
Vakante stillinger
Skråbildefotografering
Redusere gummigranulat på avveie
Klima- og energi plan

Tiltak

34/2019
34/2019
34/2019

34/2019
34/2019

KST-vedtak
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019

KST-vedtak
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019

KST-vedtak

-2 236
-6 355
-3 400

-3 500
-600

2020
-2 180
-3 600
-4 325
-9 300
-5 500

2020
-632
400
50

2020

-1 524
-6 355
-

-3 500
-600

2021
-2 180
-7 000
-4 325
-9 300
-5 500

2021
-1 022
-

2021

-1 524
-6 355
-

-3 500
-600

2022
-2 180
-7 000
-4 325
-9 300
-5 500

2022
-1 022
500
-

2022

-1 524
-6 355
-

-3 500
-600

2023
-2 180
-7 000
-4 325
-9 300
-5 500

2023
-1 022
-

2023

Arbeid og inkludering

Arbeid og inkludering

Arbeid og inkludering
Helse og mestring
Helse og mestring
Helse og mestring

Arbeid og inkludering

Arbeid og inkludering

Arbeid og inkludering
Helse og mestring
Arbeid og inkludering
Helse og mestring
Helse og mestring
Arbeid og inkludering

2020-2023

2020-2023

2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023

2020-2023

2020-2023

2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023

(i 1 000 kr)
SHP
2020-2023

Virksomhetsområde
Eiendom og Bydrift

TJENESTEOMRÅDE SAMFERDSEL

Helse og mestring
Helse og mestring
Arbeid og inkludering

2020-2023
2020-2023
2020-2023

Tiltakstype
Omstillingstiltak

Prioritering
Prioritering
Prioritering
Prioritering
Prioritering
Prioritering

Prioritering

Prioritering

Prioritering
Prioritering
Prioritering
Prioritering

Prioritering

Prioritering

Omstillingstiltak
Omstillingstiltak
Prioritering
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Tiltak
Effektivisering drift av formålsbyggene

Nye satser, ubekvemstillegg
Nye satser, ubekvemstillegg
Redusert tilskudd, ressurskrevende tjenester
Redusert tilskudd, ressurskrevende tjenester
Økt behov, ressurskrevende tjenester - 114999
Økt behov, ressurskrevende tjenester

Innlemmelse av øremerket tilskudd i
rammetilskuddet, psykologer

Innlemmelse av øremerket tilskudd i
rammetilskuddet, habilitering og rehabilitering

Boliger til personer med nedsatt funksjonsevne,
Bregnefaret
Boliger til unge voksne med nedsatt funksjonsevne,
Myrvoll
Dagtilbud, 3 årsverk
Driftsfølgevirkninger, Kolbotn omsorgsboliger
Driftsutgifter, Nordre Follo medisinske senter
Innlemmelse av øremerket tilskudd i
rammetilskuddet, dagsenter demens

Økt inntekt, trygghetsalarm
Økt inntekt, vederlag
Bemanning nye boliger til personer med
sammensatte utfordringer, Vardåsen

KST-vedtak
34/2019

34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019

34/2019

34/2019

34/2019
34/2019
34/2019
34/2019

34/2019

34/2019

34/2019
34/2019
34/2019

2020
-1 300

2 300
5 700
2 728
772
21 097
3 500

758

916

2 000
9 000
21 032
3 887

11 000

2 000

-1 500
-1 500
3 000

2021
-1 300

2 300
5 700
2 728
772
26 809
3 500

758

916

2 000
9 000
21 032
3 887

11 000

7 000

-1 500
-1 500
3 000

2022
-1 300

2 300
5 700
2 728
772
26 809
3 500

758

916

2 000
9 000
21 032
3 887

11 000

7 000

-1 500
-1 500
3 000

2023
-1 300

2 300
5 700
2 728
772
26 809
3 500

758

916

2 000
9 000
21 032
3 887

11 000

7 000

-1 500
-1 500
3 000

Virksomhetsområde
Kultur og samskaping
Kultur og samskaping

Arbeid og inkludering

Eiendom og Bydrift
Oppvekst og læring
Oppvekst og læring
Oppvekst og læring
Oppvekst og læring
Oppvekst og læring

Oppvekst og læring

Oppvekst og læring
Oppvekst og læring
Oppvekst og læring
Oppvekst og læring

Oppvekst og læring

Eiendom og Bydrift
Oppvekst og læring
Oppvekst og læring
Oppvekst og læring
Oppvekst og læring

(i 1 000 kr)
SHP
2020-2023
2020-2023

2020-2023

2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023

2020-2023

2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023

2020-2023

2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023

TJENESTEOMRÅDE SKOLE

Prioritering
Prioritering
Prioritering
Prioritering
Prioritering

Prioritering

Omstillingstiltak
Omstillingstiltak
Prioritering
Prioritering

Omstillingstiltak

Omstillingstiltak
Omstillingstiltak
Omstillingstiltak
Omstillingstiltak
Omstillingstiltak
Prioritering

Omstillingstiltak

Tiltakstype
Omstillingstiltak
Omstillingstiltak
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Midlertidige lokaler Solkollen
Moderasjonsordninger SFO, 1.-2. trinn
Solkollen, transport
Tilskudd, FBU
Starte forsøksordning med leksefri skole

Innlemmelse av øremerket tilskudd til
rammetilskuddet, leirskoleopplæring

Redusert kompetansesatsing, grunnskole
Samordning av ikke-stedbundne tjenester
Gratis SFO, barn med særskilte behov 5.-7. trinn
Innlemmelse av øremerket tilskudd i
rammetilskuddet, økt lærertetthet 1.-10.trinn

Redusert bemanning ved permisjon/vakanse, ikkestedbundne tjenestere

Avvikling av Follo kvalifiseringssenter, etablering av
eget tilbud
Effektivisering, drift av formålsbyggene
Endringer i organisering og oppgavefordeling
Hensiktsmessig skolestruktur
Reduksjon, egne elever i andre kommuner
Reduksjon, moderasjonsordninger SFO
Reduksjon, moderasjonsordninger SFO, reversert
våreffekt i KST-behandlingen for 2020

Tiltak
Avvikle Kulturskoletimen
Avvikle Kulturskoletimen, reversert i KSTbehandlingen for 2020

34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019

34/2019

34/2019
34/2019
34/2019
34/2019

34/2019

34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019
34/2019

34/2019

KST-vedtak
34/2019
34/2019

10 870
613
1 300
15 606
750

590

-500
221
28 885

-500

-1 540
-2 650
-1 000
-5 200
3 500

-3 500

2020
-840
1 150

2 872
613
512
15 606
-

590

-500
-1 500
221
28 885

-1 000

-1 540
-2 650
-10 000
-1 000
-5 200
-

-3 500

2021
-840
-

613
15 606
-

590

-500
-1 500
221
28 885

-1 000

-1 540
-2 650
-15 000
-1 000
-5 200
-

-3 500

2022
-840
-

613
15 606
-

590

-500
-1 500
221
28 885

-1 000

-1 540
-2 650
-15 000
-1 000
-5 200
-

-3 500

2023
-840
-

Virksomhetsområde

Arbeid og Inkludering
Arbeid og Inkludering
Arbeid og Inkludering

Arbeid og Inkludering
Arbeid og Inkludering
Arbeid og Inkludering
Arbeid og Inkludering

(i 1 000 kr)
SHP

2020-2023
2020-2023
2020-2023

2020-2023
2020-2023
2020-2023
2020-2023

TJENESTEOMRÅDE SOSIAL

Prioritering
Prioritering
Prioritering
Prioritering

Omstillingstiltak
Omstillingstiltak
Omstillingstiltak

Tiltakstype
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Reduksjon, husleieutgifter
Barnetrygd inn i inntektsgrunnlaget
Barnetrygd inn i inntektsgrunnlaget, reversert i KSTbehandlingen for 2020
Fontenehus
Tilskudd, EMPO
Tilskudd, Krise- og incestsenteret
Tilskudd, OK-industrier

Tiltak

34/2019
34/2019
34/2019
34/2019

34/2019
34/2019
34/2019

KST-vedtak

1 500
2 925
6 095
1 457

-300
-3 500
3 700

2020

3 000
2 925
6 095
1 457

-600
-3 500
-

2021

3 000
2 925
6 095
1 457

-600
-3 500
-

2022

3 000
2 925
6 095
1 457

-600
-3 500
-

2023

