Økonomi- og handlingsplan
2023–2026
Kommunedirektørens forslag

Nær og nyskapende

Innholdsfortegnelse
1

Saksframlegg ................................................................................................................................... 3

2

Innledning ........................................................................................................................................ 9

3

Budsjettet kort fortalt ................................................................................................................... 11

4

Rammebetingelser ........................................................................................................................ 21
4.1

Befolkningsprognoser............................................................................................................ 22

4.2

Forslag til statsbudsjett 2023 ................................................................................................ 27

5

Driftsbudsjettet ............................................................................................................................. 31
5.1

§ 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A) .................................................................................. 32

5.2

§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B) ................................................................................ 33

6

Investeringsbudsjettet................................................................................................................... 41
6.1

Fremtidig investeringsbehov og utfordringer ....................................................................... 42

6.2

Gjeld ...................................................................................................................................... 45

6.3

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A) ....................................................................... 48

6.4

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B) ....................................................................... 51

7

Økonomisk utvikling i planperioden.............................................................................................. 55

8

Drivkrefter for en bærekraftig utvikling ........................................................................................ 61
8.1

Økonomisk bærekraft............................................................................................................ 63

8.2

Miljømessig bærekraft/Klimabudsjett .................................................................................. 69

8.3

Sosial bærekraft..................................................................................................................... 81

9

Kommunens virksomhetsområder ................................................................................................ 87
9.1

Utviklingstrekk og utfordringer ............................................................................................. 89

9.2

Administrasjon og styring ...................................................................................................... 97

9.3

Kultur og inkludering ............................................................................................................105

9.4

Oppvekst og læring.............................................................................................................. 117

9.5

Helse og mestring ................................................................................................................ 133

9.6

Eiendom, by og samfunn ..................................................................................................... 145

9.7

Interkommunale samarbeid ................................................................................................ 161

9.8

Overordnede områder ........................................................................................................ 165

10

Satsingsområder ...................................................................................................................... 171

10.1

Sammen for en ny kommune .............................................................................................. 172

10.2

Trygg oppvekst .................................................................................................................... 173

10.3

Aktiv hele livet ..................................................................................................................... 175

10.4

Byvekst med grønne kvaliteter............................................................................................ 176

10.5

Planoversikt 2023-2026 ....................................................................................................... 178

11

Organisasjonen Nordre Follo................................................................................................... 179

Side 1 av 182

11.1

Politisk organisering ............................................................................................................ 180

11.2

Administrativ organisering .................................................................................................. 181

11.3

Styring.................................................................................................................................. 182

Side 2 av 182

Saksframlegg
Økonomi- og handlingsplan
kommunedirektørens forslag

Side 3 av 182

1 Saksframlegg

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/08573-14
Inger-Lise Klevset

Saksgang

Møtedato

Ungdomsrådet

15.11.2022

Eldrerådet

16.11.2022

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser

16.11.2022

Partssammensatt utvalg

21.11.2022

Utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk

22.11.2022

Utvalg for areal, klima og byggesak

22.11.2022

Utvalg for klima, teknikk og miljø

23.11.2022

Utvalg for oppvekst, idrett og kultur

23.11.2022

Formannskapet

24.11.2022

Kommunestyret

14.12.2022

Kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2023-2026
Kommunedirektørens innstilling
1. Økonomi- og handlingsplan 2023-2026, inkludert årsbudsjett og økonomiplan, vedtas i
samsvar med forskriftsmessige oversikter i kommunedirektørens forslag til Økonomi- og
handlingsplan 2023-2026, herunder:
a. Hovedoversikt drift slik den kommer frem av §5-4 Bevilgningsoversikt drift (1A)
b. Netto driftsbudsjett per virksomhetsområde slik det kommer fram av §5-4 Sum
bevilgning drift, netto (1B)
c. Hovedoversikt investering slik den kommer fram av §5-5 Bevilgningsoversikt
investering (2A)
d. Investeringsbudsjett per virksomhetsområde slik det kommer fram av §5-5
Bevilgningsoversikt investering (2B)
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til følgende låneopptak:
a. Lån til finansiering av investeringer, inntil 589,3 mill. kroner.
b. Lån til startlån fra Husbanken til videre utlån, inntil 190 mill. kroner.
c. Likviditetslån innenfor en kredittramme begrenset oppad til 100 mill. kroner i
henhold til kommunens reglement for finans- og gjeldsforvaltning.
d. Kommunedirektøren gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor rammene i reglement
for finans- og gjeldsforvaltning.
e. Kommunedirektøren gis fullmakt til å overføre restbudsjett 2022, mer/mindreforbruk, på ikke-avsluttede investeringsprosjekter til årsbudsjett 2023,
inklusive finansiering.
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3. For tjenester innen vann, avløp, renovasjon, slam, feiing, private reguleringsplaner, bygge/delesaker, saksbehandling etter matrikkelloven og utslippstillatelser etter
forurensningsloven skal gebyrnivået tilsvare full kostnadsdekning i henhold til lovverk og
gjeldende retningslinjer for selvkost. Tilsvarende gjelder også for seksjoneringssaker.
4. Kommunale gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes slik det kommer fram av
saksframstillingen og for øvrig som vist i økonomi- og handlingsplanen.
5. Planstrategi i Økonomi- og handlingsplan 2023-2026 legges til grunn i det videre arbeidet.
6. Ved utskriving av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser.

Sammendrag
Kommunedirektøren legger med dette fram sitt forslag til økonomi- og handlingsplan for Nordre
Follo kommune for perioden 2023-2026. Det legges fram et forslag til driftsbudsjett og
investeringsbudsjett. Forslaget bygger på tidligere økonomiplanvedtak og vedtak gitt i tidligere saker.
Kommunedirektørens forslag gir et positivt netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i
planperioden. Mens kommunens vedtatte handlingsregel for netto driftsresultat er satt til 2,0
prosent, gir kommunedirektørens budsjettforslag et nivå på dette nøkkeltallet i 2023 på 0,9
prosent. Utover i perioden har forslaget et positivt netto driftsresultat på gjennomsnittlig 1,7
prosent.
Det foreslås et samlet omstillingsbehov i 2023 på 96 mill. kroner. Omstillingsbehovet for hele
planperioden er anslått til om lag 422 mill. kroner. Investeringsbudsjettet i planperioden 2023-2026
er på samlet brutto 4,7 mrd. kroner, der finansieringsbehovet i 2023 i form av lånopptak er på totalt
779,3 mill. kroner inklusive startlånsopptak. Gjennomsnittlig gjeldsgrad for planperioden vil være på
129 prosent, og 120 prosent for 2023. Samlet finansieringsbehov forutsetter salg av eiendom for om
lag 360,5 mill. kroner i perioden.
Økonomi- og handlingsplan viser kommunens prioriteringer og ønskede resultater i fireårsperioden
fram mot 2026. Dokumentet inneholder både budsjett og handlingsplan i henhold til
kommunelovens bestemmelser og periodens handlingsdel for Kommuneplan 2019-2030.
Nordre Follo legger i Økonomi- og handlingsplan 2023-2026 fram sitt andre klimabudsjett.
Klimabudsjettet presenterer tiltak som foreslås gjennomført i 2023, sammen med utslippseffekt av
tiltakene og finansiering. Tiltakene i dekker både direkte og indirekte utslipp. Det betyr både utslipp
som skjer innenfor kommunens grenser, og utslipp som skjer utenfor kommunens grenser som
resultat av aktiviteter innenfor kommunens grenser.

Faktaopplysninger
Økonomi- og handlingsplan er kommunedirektørens forslag til prioriteringer og målsettinger for
perioden 2023-2026. Kommunelovens § 14-3 regulerer kommunenes krav om økonomiplan i
fireårsperioder og årsbudsjett.
Saken har betydning for kommunens innbyggere
Saken har direkte betydning for barn, unge, personer med nedsatt funksjonsevne og eldre
mennesker i Nordre Follo kommune. Saken omtaler både planer og budsjett knyttet til tjenester som
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de både mottar selv og tjenester som samfunnet rundt dem, herunder familie og andre
omsorgspersoner, mottar.

Lover og regler
Forslaget bygger videre på Økonomi- og handlingsplan 2022-2025, justert for endringer i de
økonomiske rammeforutsetningene som har kommet fram i løpet av høsten, herunder de
forutsetninger som ligger i forslag til statsbudsjett og lokale prognoser for skattevekst.
Forslaget til Økonomi- og handlingsplan 2023-2026 er utarbeidet i samarbeid med kommunens
virksomheter. Tillitsvalgte og verneombud har medvirket i arbeidet gjennom drøftinger i lokale og
sentrale samarbeidsutvalg. Forslaget behandles i partssammensatt utvalg før politisk behandling.

FN’s bærekraftmål

For informasjon om hvilke bærekraftsmål som berøres i saken, henvises det til Økonomi- og
handlingsplan 2023-2026.

Økonomiske konsekvenser
Økonomiske konsekvenser er grundig utredet. Det vises spesielt til kapitlene Økonomisk bærekraft
og Driftsbudsjett.

Alternative løsninger
I henhold til Kommunelovens § 14-3 må økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for
det kommende året vedas før årsskiftet. Det er ingen alternativ til å utarbeide en økonomi- og
handlingsplan.

Kommunedirektørens vurdering
Overordnet status økonomi
Kommunens økonomiske handlingsrom er fortsatt under sterkt press i planperioden. Økte renter og
store investeringer setter spesielt sitt preg på driften i årene fremover. Dagens utgiftsnivå, og det
økende behovet for å finansiere renter og avdrag, er ikke økonomisk bærekraftig over tid. For å klare
å utvikle morgendagens tjenester samtidig som vi oppnår en bærekraftig økonomi, er det helt
avgjørende at vi har en felles forståelse av de utfordringene vi står overfor som samfunn og
kommune. Vi må se langt fram i horisonten for å ta de riktige valgene for fremtiden.
Omstillingsprogrammet Utvikling og bærekraft skal bistå med helhetlige retningsvalg ved omstilling
av tjenestene, felles prioriteringer og gjennomføring.
Budsjettforslaget bygger på prinsipper om å gi en balansert framstilling av frie inntekter, utvikling i
finansutgifter og tilgjengelige midler til fordeling i tjenestene. På den måten synliggjøres det reelle
behovet for tilpasning og effektivisering av tjenestetilbudet.
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I kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2023-2026 videreføres de strategiske
grepene for å styrke den økonomiske bærekraften som ble startet i 2020.
Det er tatt høyde for økte kostnader og økte inntekter knyttet til befolkningsøkning i hele perioden.
Det er likevel viktig å holde farten oppe på omstillingen. Kommunedirektørens budsjettforslag for
2023 innebærer omstillingstiltak på 96 mill. kroner. Samlet i økonomiplanperioden er det totale
omstillingsbehovet, inkludert 2023, i størrelsesorden 422 mill. kroner. Omstillingen kan bety endrede
eller reduserte tjenester og i noen tilfeller oppsigelser av medarbeidere. Inndekning for økte renteog avdragskostnader kan skje enten ved å frigjøre midler fra kommunens tjenester eller reduksjon i
planlagte investeringer. Selv om utfordringene er store, skal disse løses. Imidlertid betyr dette at det
vil ta lenger tid å nå ambisjonsnivået som er satt på en del områder.
Det er i perioden lagt inn økning knyttet til demografi- og arealendringer. For 2023 er rammen økt
med 59,7 mill. kroner knyttet til dette. Konsekvensjusteringene er lagt inn med helårsvirkning fra
2023. Konsekvensjusteringene må ses opp mot endringene i demografi. Kommunedirektøren har ikke
funnet rom for å legge inn ytterligere konsekvensjusteringer fra 2024-2026. Dette forutsettes dekket
innenfor rammen av demografiendringer eller innenfor gjeldende ramme til det enkelte
virksomhetsområde.
Kommunedirektøren foreslår som et utgangspunkt en generell prisjustering av kommunens avgifter
og gebyrer på 3,7 prosent, med unntak av de satser som er særbehandlet av kommunestyret,
bestemt av storting eller forskrift, eller er foreslått endret i budsjettforslaget. For øvrig vises det til
økonomi- og handlingsplanen for en komplett oversikt over forslag til satser.
Det legges opp til at gebyrinntekter og kommunale avgifter skal være til selvkost/selvfinansierende
der dette ikke er i strid med lov eller forskrift.
Kommunedirektøren foreslår også å bruke 100 mill. kroner av disposisjonsfondet som egenkapital til
investeringene. Kommunen har en handlingsregel som sier at disposisjonsfondet skal minimum være
8 prosent av driftsinntektene. Per 31.12.2021 var dette måltallet på 13,3 prosent. Det er ikke et mål i
seg selv at disposisjonsfondet skal være så stort som mulig, så lenge det er stort nok til å være en
buffer for uforutsette utgifter eller fall i inntekter. Kommunen har en stor gjeldsgrad, og dette vil
bidra til at gjeldsgraden ikke stiger så mye, samt frigjøre om lag 7,5 mill. kroner av økte driftsutgifter i
form av renter og avdrag hvert år fremover.
Investeringsbudsjettet er i all hovedsak basert på tidligere vedtatte investeringer og vedtak i
Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan fra juni 2022. Justeringer mellom årene i perioden, samt
enkelte økninger/reduksjoner er foreslått tatt inn. I tillegg er det meldt inn enkelte nye investeringer.
Det er foretatt vurderinger med hensyn til realisme og kritisk behov.
Spesielle usikkerheter
Forslag i statsbudsjettet
I regjeringens forslag til statsbudsjett foreslås det å avvikle både ordningen for investeringstilskudd til
sykehjem/omsorgsboliger og ordningen med tilskudd til utleieboliger. For kommunen betyr det at vi
ved kjøp av boliger vil få mindre å kjøpe boliger for enn vi tidligere har hatt til rådighet. Det medfører
at muligheten kommunen har til kjøp av boliger reduseres betraktelig. Dette kan også få
konsekvenser for sosialhjelp. Dette kan øke behovet for midlertidige overnatting for sårbare
målgrupper og dermed også få konsekvenser for nivået på sosialhjelp.
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I forslaget til statsbudsjett ligger det også forslag om å ikke videreføre ordningen med økt
inntektsgrense og ekstra utbetaling til høye strømutgifter i bostøtteordningen. Dette kan også
påvirke behovet for sosialhjelp.
Follo Brannvesen IKS
Representantskapet i Follo Brann IKS vedtok ikke økonomiplan for 2023-2026 i sitt møte 20.10.2022.
Det er berammet et nytt møte i representantskapet i slutten av desember etter at kommunestyret
har behandlet kommunens Økonomi- og handlingsplan for 2023-2026. I kommunedirektørens forslag
til økonomiplan er det foreslått en justering av kommunens driftstilskudd til Follo Brannvesen IKS på
3,7 prosent som er tilsvarende forslaget til kommunal deflator (lønns- og prisvekst) for 2023. Dersom
endelig vedtak i representantskapet vil gi et høyere tilskudd enn dette, vil kommunedirektøren
komme tilbake med en sak i første kommunestyremøte i 2023.
Strømutgifter
I forslag til økonomiplan er det lagt inn en økning på 60 mill. kroner til energikostnader (strøm og
fjernvarme). På grunn av usikre prognoser og usikkerhet av effekt fra eventuelle ekstraordinære
strømtiltak vil situasjonen følges tett opp og rapporteres særskilt på i 1. tertial 2023. Budsjettet for
2023 kan også bli foreslått justert dersom prisutviklingen utover vinteren skulle tilsi det.
Veien fram mot Rammesak 2024-2027
Kommunedirektøren løfter i Økonomi- og handlingsplan 2023-2026 opp mulige strategier for økt
økonomisk bærekraft. Konsekvensen av å ikke følge noen av disse mulighetene vil få dramatiske
konsekvenser for den daglige driften og kreve stramme prioriteringer som kan få større konsekvenser
for innbyggeren en de skisserte grepene. Kommunedirektøren vil derfor jobbe med konkretisering og
kvalitetssikring av de omtalte strategiene inn mot Rammesak 2024-2027, som legges fram for politisk
behandling i juni 2023.
Ski, 28.10.2022
Øyvind Henriksen
kommunedirektør

Jane Short Aurlien
Ass. kommunedirektør

Vedlegg
•

Økonomi- og handlingsplan 2023-2026
o Vedlegg 1:
 Formål og framdrift for investeringer
 Gebyrliste
 Historiske vedtak 2020-2022
o Vedlegg 2:
 Innkallinger og protokoller fra IKS, kommunale samarbeid
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Må gjøre vanskelige
valg i en krevende tid
Verden er mer uforutsigbar enn på mange
tiår. Etter år med pandemi og nedstenging,
har krigen i Ukraina rystet oss alle. Energiprisene har eksplodert, renta er høyere enn på
lenge og prisene på varer stiger. Vi merker det
på vår private økonomi og det rammer kommunens økonomi og tjenester hardt.
I juni behandlet kommunestyret Langsiktig
driftsanalyse og investeringsplan, som er en
plan for investering og finansiering i de kommende årene. Da pekte jeg på at vi har store
utfordringer i forhold til økte priser, renteøkninger og leveranser. Nå i oktober, bare noen
måneder senere, er situasjonen ytterligere
forverret.
Hvis vi bare justerer for prisvekst og renteøkninger tilsvarer dette en økning på investeringsbudsjettet med over 500 millioner
kroner i årene fremover. Dette betyr at vi må
redusere driften av de kommunale tjenestene
med ytterligere 37, 5 millioner kroner hvert år
fremover.

Endring og omstilling for
innbyggere og ansatte
De anbefalingene vi ga til de folkevalgte for
mindre enn et år siden er ikke lenger bærekraftige. Nå må vi snu alle steiner for å gjøre
nødvendige og svært krevende valg for å sikre
at vi også i årene fremover kan skape velferd
som virker. Vi må sikre at innbyggerne kan
stole på at de får det de trenger når de trenger det, selv om det ikke alltid blir akkurat slik
de forventer det.
I økonomi- og handlingsplan 2023-2026 legges det opp til omstillings- og innsparingstiltak på til sammen 422 millioner kroner. Dette
innebærer endringer og omstilling både for
ansatte og innbyggere.

Øyvind Henriksen
kommunedirektør

En stor del av omstillingen handler ikke bare
om bærekraftig økonomi. Den handler om at
vi prioriterer mellom de ulike formålene, og
ikke minst at vi omstiller for å skape bedre
innrettede tjenester for innbyggerne våre.

Vi må bremse investeringene
Vi har et disposisjonsfond, en sparekonto, på
om lag 700 millioner kroner. I 2023 vil vi bruke
100 millioner kroner fra disposisjonsfondet,
sparekontoen, for å finansiere investeringer.
Dette vil bety at vi kan låne mindre og betale
lavere renter og avdrag i årene fremover. Det
er viktig at vi har et stort nok disposisjonsfond som gir oss økonomisk handlingsrom og
mulighet til å takle blant annet renteøkninger,
stigende priser og svikt i inntektene.
Vi foreslår å justere investeringsbudsjettet
slik at en større andel av kostnadene kommer
senere i perioden 2023-2026. Dette gjør vi for
å kjøpe oss tid til å gjennomføre nødvendig
omstilling.
Når vi går inn i 2023 vil vi ha en gjeld på 119
prosent av driftsinntektene. De neste årene vil
denne gjeldsgraden stige betydelig og det vil
gi oss store utfordringer i den daglige driften.
Vi må ta grep nå for å redusere investeringene og investeringskostnadene, for å sikre at
vi har nok ressurser til å drifte kommunen i
årene som kommer.
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Våre ansatte er vår viktigste
ressurs

Vi kan alle skape gode nabolag

Våre ansatte er kommunens viktigste ressurs
for å lykkes med vårt samfunnsoppdrag. Dette krever tillitsbasert lederskap som bidrar til
at våre medarbeidere opplever frihet til å løse
de daglige oppgavene i samhandling med
innbyggerne på en god måte. Tillit skaper
forpliktelse og bidrar til et godt arbeidsmiljø
og økt nærvær.
For å sikre god kvalitet i tilbudene er det avgjørende at sykefraværet er så lavt som mulig. I tillegg blir det viktig å fortsette å utvikle
kommunen som en attraktiv arbeidsplass for
å tiltrekke oss riktig kompetanse og beholde
dyktige medarbeidere.

Vi skal legge til rette for
folkevalgte
Vi skal ivareta vår rolle som samfunnsutvikler,
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.
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 beslutninger.  

De nærmeste årene kommer til å kreve mye
av oss alle. Da er det viktig at vi samskaper
med innbyggerne og engasjerte frivillige, for
å finne de gode løsningene. Vi bor alle i et
nabolag og vi har alle noe å bidra med, det
blir mer viktig enn noen gang fremover.
La oss bry oss om hverandre, stille opp for
hverandre og bidra til å videreutvikle de varme nabolagene rundt omkring i kommunen.
Verdigrunnlaget vårt står fast og arbeidet
vårt skal være preget av ansvar, omsorg og
respekt.

Vi er klare til å møte
utfordringen
Det aller viktigste for oss er å sørge for at de
innbyggerne som er helt avhengige av oss
for å mestre livene sine, fortsatt får det de
trenger. Nordre Follo skal også de kommende
årene være en trygg og god kommune å bo
og vokse opp i.
Vi har alt som skal til for å møte denne utfordringen: Vi har dyktige og kompetente medarbeidere, engasjerte og aktive frivillige, gode
verktøy og systemer, engasjerte og ansvarlige politikere og et godt samarbeid med de
tillitsvalgte.
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Budsjettet kort fortalt

Økonomi- og handlingsplan 2023–2026

Side 11 av 182

Hva er utfordringene?
Nordre Follo kommune har høye mål samtidig
som det blir strammere budsjetter og
stadig flere eldre innbyggere. Reduksjon av
klimautslipp, tilpasning til klimaendringene
og overgang til mer miljøvennlig drift krever
endring i arbeidsmetoder og praksis og i noen
tilfeller økte kostnader.
Kommunene i Norge har mange av de samme
utfordringene. Det blir flere eldre og flere som
trenger pleietjenester. Kommunene får stadig
flere krevende oppgaver uten at bevilgningene
fra staten øker nok til å betale for dem. I tillegg
påvirkes vi av endringer i verden med økende
priser på blant annet byggematerialer, strøm og
andre varer.

Befolkningen i Nordre Follo vil
utvikles som resten av Norge
Nordre Follo vil få en eldre befolkning i årene
som kommer. I dag har vi en større andel barn
og unge (0-19 år) enn gjennomsnittet i Norge.
Andelen unge voksne er derimot noe lavere med
4,7 prosent i aldersgruppen 25- 29 år, mot 6,8
prosent på landsbasis.

Prognosene viser at Nordre Follo vil ha en
utvikling på linje med resten av landet, noe som
innebærer at kommunen får en langt større
andel eldre. Dette vil føre til økte behov og
kostnader knyttet til pleie og omsorg.
Generelle endringer i Osloregionen påvirker
utviklingen i vår kommune. Vi en attraktiv
kommune for boligutbygging. Follobanen som
åpner i desember 2022 vil også bidra til vekst
og økt boligbygging. Vi forventer en vekst i
befolkningen til 77 500 innbyggere i 2042.

Må bruke ressursene klokt
Store deler av budsjettene er bundet opp
av det som kalles lovpålagte tjenester, det
vil si tjenester som kommunen har plikt til å
tilby. Alle kommuner må for eksempel sørge
for grunnskoleopplæring, hjemmetjenester,
helsestasjon, barnehageplasser, psykisk
helsetjenester, veivedlikehold, sosialhjelp og
mye mer.
Vi har noen valgmuligheter når det gjelder
omfang av tjenestene og innhold. I tillegg tilbyr
vi en rekke tjenester som ikke er lovpålagt.

Befolkningssammensetning i Norge og Nordre Follo, 2022 (kilde SSB)
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Kommunene får stadig overført nye oppgaver
fra staten og har de siste årene fått ansvaret for
tyngre oppgaver innenfor blant annet psykisk
helse og rus.
Statsbudsjettet for 2023 ga ikke kommunene
noe økt økonomisk handlingsrom. De frie
inntektene går opp i opp med utgiftene.
Kommunen selv må derfor finne ut hvordan de
skal få mer tjenester og kvalitet ut av de samme
midlene.
Økonomisk bærekraft handler om å bruke
ressursene klokt, slik at det ikke går på
bekostning av framtidig økonomisk utvikling.
Hvis vi bruker for mye ressurser i dag, vil neste
generasjon betale prisen for vårt overforbruk.
Hvordan vi bruker de tilgjengelige ressursene er
helt sentralt for langsiktig økonomisk bærekraft.
Et viktig spørsmål er om kommunens utgifter
er på et nivå som gjør at de balanseres mot
inntektene på lang sikt.

Investeringer fører til mindre
penger til drift av tjenestene

En høy befolkningsvekst fører til behov for
kapasitetsøkninger og oppgraderinger på
mange områder, spesielt knyttet til kommunens
bygningsmasse og infrastruktur, som vann- og
avløpsnett, veier og gang- og sykkelveier.
Nordre Follo kommune er i en svært krevende
økonomisk situasjon. Det er mange store
og kostnadskrevende byggeprosjekter som
pågår eller er under prosjektering. Politikerne
har vedtatt at vi skal bygge blant annet ny
barneskole på Sofiemyr, svømmehall på
Langhus, barnehage i Magasinparken og ny
ungdomsskole i Ski vest.
Investeringene fører til at vi må ta opp lån og
bruke penger på å betale avdrag og renter på
disse lånene. For hver krone vi bruker på renter
og avdrag, blir det færre kroner til drift av
tjenestene våre. Det er derfor viktig å prioritere
hva som er viktigst.
Hvis kommunen ikke reduserer utgifter til
investeringer de neste årene vil vi ikke klare
å opprettholde eller videreutvikle dagens
tjenestetilbud.

I tillegg til å drifte tjenestene skal budsjettet
gjøre det mulig å gjøre nødvendige
investeringer. Politikerne i kommunen har store
ambisjoner om vekst og nye investeringer.
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Høy prisstigning vil gjøre
investeringene dyrere
Kommunen rammes som alle andre av en
uforutsigbar utvikling i verden med svært høye
energipriser, stigende renter og høy prisstigning
på mange varer. Denne dramatiske utviklingen
betyr at investeringene som kommunen har
planlagt og politikerne har vedtatt, blir mye
dyrere enn forventet.
Hvis vi bare justerer for prisvekst og
renteøkninger, tilsvarer dette en økning på
500 millioner kroner på investeringsbudsjettet.
Det betyr at vi må omstille for ytterligere 37,5
millioner kroner hvert år i driften av tjenestene.
Det er grunn til å tro at situasjonen vil bli enda
verre i løpet av 2023.
Det er derfor helt nødvendig å ta
grep for å redusere investeringene og
investeringskostnadene. Vi foreslår å justere
investeringsbudsjettet slik at en større andel
av kostnadene kommer senere i perioden
2023-2026. Dette gjør vi for å kjøpe oss tid til å
gjennomføre nødvendig omstilling.
Kommunestyret har vedtatt at
disposisjonsfondet, det vil si sparekontoen, til
kommunen bør være på minimum 8 prosent
av inntektene. Kommunedirektøren har
som mål at det ikke skal brukes penger fra
disposisjonsfondet for å finansiere driften.

I 2023 vil vi bruke 100 millioner kroner fra
disposisjonsfondet, sparekontoen, for å
finansiere investeringer. Dette vil bety at vi kan
låne mindre og betale lavere renter og avdrag i
årene fremover. Det er viktig at vi har et stort
nok disposisjonsfond som gir oss økonomisk
handlingsrom og mulighet til å takle blant
annet renteøkninger, stigende priser og svikt i
inntektene.

Foreslåtte investeringer vil føre til
vesentlig høyere gjeld
Kommunedirektørens forslag til
investeringsbudsjett vil føre til at lånegjelden
knyttet til investeringer øker fra om lag 6,5
milliarder kroner per desember 2022 til 9,1
milliarder kroner ved utgangen av 2026. Dette
tilsvarer en endring på om lag 40 prosent.
Norges Bank mener styringsrenten i løpet av
vinteren 2022/2023 blir økt til rundt 3 prosent,
en raskere stigning og brattere rentekurve enn
tidligere varslet. Det gjør at vi kan forvente en
innlånsrente på om lag 3,7 prosent fra 2025.
Denne vil neppe bli lavere på flere år.
Når vi går inn i 2023 vil vi ha en gjeld på 119
prosent av driftsinntektene. De neste årene vil
denne gjeldsgraden stige betydelig og det vil gi
oss store utfordringer i den daglige driften.

De nødvendige tilpasningene til et bærekraftig
budsjettnivå må skje ved fortsatt omstilling og
stram prioritering av alle tiltak for drift.  

Side 14 av 182

Hva gjør vi?
Vi må redusere driftskostnadene og
investeringene for å sikre god nok økonomi i
framtiden. Derfor må vi endre tjenestene og
måten vi tenker på. For å få til en bærekraftig
omstilling av høy kvalitet er det nødvendig med
et svært godt samarbeid mellom administrasjon,
politikere og innbyggere.
Det er lagt opp til omstilling i driften på om
lag 96 millioner kroner i 2023. Dette kan bety
reduserte eller endrede tjenester, og i noen
tilfeller oppsigelse av medarbeidere. Samlet for
2023-2026 er det totale omstillingsbehovet 422
millioner kroner.
Denne prosessen vi må gjennom de nærmeste
årene vil være krevende for alle, innbyggere,
politikere og ansatte. Den er likevel nødvendig
for å sikre at vi har en god nok økonomi i de
kommende årene.

Driftsbudsjettet er på 5,5 milliarder kroner.
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Helse og
mestring
463 innbyggere over 90 år
750 brukere i psykisk helse og rus
1000 besøk i hjemmesykepleien
per døgn
Har vært gjennomført store
omstillinger de siste årene

I tråd med nasjonale føringer foreslås det å
avvikle koronatiltak som smittevernteam og
beredskapslager fra juli 2023.   

Helse- og omsorgstjenesten har hatt flere
omfattende tiltak de siste årene. Vi har justert
nivået på sykehjemsplasser, redusert kjøpte
botilbud og slått sammen og flyttet ut av noen
av lokalene våre. Med utgangspunkt i disse
omstillingene skal vi nå i 2023 samskape og
utvikle tjenestene mot fremtidige behov, i tråd
med strategiene og rammene våre.

Bruk av velferdsteknologi gir økt
trygghet, mestring og kvalitet

Nye måter å jobbe på

Flere av områdene henter ut de første
gevinstene i 2023, blant annet av å
bruke sensorteknologi og ulike digitale
samhandlingsverktøy. Teknologien vil også gi
innbyggerne økt kvalitet og større mulighet for
selvstendighet og trygghet.

De siste årene er det også gjennomført
grundige kartlegginger og evalueringer på flere
områder. Dette ligger til grunn for flere forslag
til nye måter å jobbe på. Ved å jobbe annerledes
henter vi ut gevinster og justerer bemanningen.  
Sammen med innbyggerne får vi ny kunnskap
som gjør at vi ser nye muligheter. Det er viktig
at vi legger til rette for mestring og deltakelse,
forebygger og utsetter behov, og har et
helhetlig tjenestetilbud. Vi skal fortsette å
samskape med innbyggere, brukere, pårørende
og frivillige.
Andre viktige tiltak som gir både økonomisk
og faglig gevinst er blant annet å bruke
gruppetilbud der det kan gi bedre effekt enn
individuelle tilbud.

Nordre Follo har nylig signert en avtale som
sikrer en E-helseplattform for velferdsteknologi.
Vi ser flere effekter av denne satsingen i
økonomi og handlingsplan 2023-2026.

Befolkningen utvikler seg og blir eldre i løpet
av de neste årene. Vi legger til rette for en
utvidelse av kapasiteten for å holde samme
nivå på tjenester etter hvert som vi blir flere
innbyggere. Allerede i 2024 planlegger vi
nye sykehjemsplasser i den nyoppussede
avdelingen på Solborg. Botilbud innenfor
habilitering og psykisk helse og rus utvides
også de neste årene.  
Hjemmesykepleien skjermes for innsparinger i
2023. De effektene som er oppnådd gjennom å
utvikle tjenesten, blir ført tilbake, slik at tilbudet
styrkes.

Vi skal få til et mer omfattende samarbeid i
samlokaliserte boligene. Teamarbeid gjør oss
mer effektive, øker kompetansen på tvers og
styrker tjenestene.
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Oppvekst og læring
20 skoler
3 300 barn i barnehage
594 ansatte i kommunale
barnehager
Styrker forebygging og
samskaping med foresatte

Vi skal bruke egne ansatte fremfor
å leie inn hjelp

Foreldrene og familien er de viktigste for barna
og har hovedansvaret for å skape en trygg
og god oppvekst for dem, og bidra til at også
andre barn er inkludert. Vi har ulike tjenester
og tiltak for å styrke og støtte foreldrene.

Det er planlagt flere tiltak som vil gi bedre bruk
av de samlede ressursene våre. Barnevernet
skal ansatte flere egne familieveiledere istedenfor å leie inn eksterne veiledere. Det er rimeligere å ansette egne og vi ser også at egne ansatte
gir bedre hjelp til dem som trenger det.

Vi skal invitere foresatte med så de kan gi
tilbakemeldinger om tjenester og samarbeid,
og bidra som den ressursen de er. Vi skal
videreutvikle tilbudene vi har til foreldre og
gjøre foreldremøtene i barnehager og skoler til
en enda bedre arena for dialog og samarbeid.
Vi skal gi bedre støtte til foreldre fra andre land
og kulturer. Åpen barnehage skal være arena
for informasjon og dialog.

Vi skal etablere et sommertilbud i en barnehage i hver av de ni barnehagesonene i uke 30. I
2022 var det svært få barn i barnehagene i uke
30 og under to barn pr ansatt. Dette er dyrt og
gir lite fleksibilitet for de ansatte som skal ha
sommerferie.
To ledige stillinger i administrasjon for oppvekst
og læring og i barnevernet blir ikke erstattet.

Samarbeid med foreldre, andre tjenester og
frivillige lag og foreninger er avgjørende for
å videreutvikle trygge lokalsamfunn. Vi skal
fortsette arbeidet mot krenkende atferd og
mobbing, styrke innsatsen for flerkulturelle
barn og unge og sikre gode overganger og god
koordinering mellom tjenestetilbudene.

Det er ikke tilstrekkelig med ressurser til å
arbeide med den nye planen for skolebibliotek
innenfor budsjettet som skolene har i dag, så
skolene får ekstra midler for å realisere planen.

Vi skal jobbe for at helsestasjon og barnehage
skal være tettere på hverandre. Vi jobber videre
med å lære barn og unge om mestring av egen
helse, liv, kropp, grenser og seksualitet.

Det må etableres et ungdomsskoletilbud for
elever som ikke kan gå i kommunens etablerte
spesialtilbud, på grunn av svært omfattende
hjelpebehov og store behov for skjerming.

Barnehager og skoler skal jobbe videre med
utvikling. De skal i enda større grad bidra til at
barn og elever får stimulert nysgjerrighet og
lærelyst, og opplever utvikling og læring.

Kontaktlærere i grunnskolen som har 21 eller
flere elever får én ekstra kontaktlærertime.
Fra og med skoleåret 2022/2023 er det 12 timers
gratis kjernetid i SFO for førsteklassinger.

Vi styrker lavterskeltilbud innen psykisk helse
for barn og unge.
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Eiendom, by
og samfunn
9 000 veilys
24 brøytebiler
58 km gang- og sykkelvei

Vi skal ha bærekraftig utbygging
og kutte klimagassutslipp

Begrenset parkering for bil sammen med bruk
av parkeringsavgifter er et viktig virkemiddel
for å redusere bilbruken.

Kommunen skal bygge rundt
kollektivknutepunktene, først og fremst ved
stasjonene i Ski og på Kolbotn. Samtidig skal
vi sørge for bevaring av grønne områder, gode
bomiljøer og legge til rette for at flere går,
sykler og bruker kollektivtransport.

Skal redusere energiforbruket

Vi skal lede komplekse byutviklingsprosjekter
fra plan til gjennomføring. Vi skal
videreutvikle en god og effektiv plan- og
byggesaksbehandling.
For at kommunens tjenester skal ha lokaler
som fungerer godt, må vi ha en effektiv drift
og utnytte kommunens formålsbygg, boliger
og anlegg best mulig. Vi skal i størst mulig grad
rehabilitere framfor å bygge nytt.
Vi jobber målrettet med å forebygge lekkasjer
fra vann- og avløpsnettet gjennom aktiv
overvåkning av tilstanden til infrastruktur og
vassdrag. Vi erfarer at overvåkning og andre
forebyggende driftstiltak kan gi raske og gode
effekter knyttet til vanntap og forurensing.
Vi skal øke trafikksikkerheten og redusere
vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier.
En viktig prioritering er oppfølging av vedtak
om innføring av hjertesoner rundt barneskoler
og barnehager.
Det er et stort behov for enkle
trafikksikkerhetstiltak langs det kommunale
veinettet. I hovedsak er dette fartsdempende
tiltak, bedre belysning og parkeringsforhold.

Vi skal anskaffe energibrønnparker ved
eksisterende virksomhetsbygg og gjennomføre
ENØK-tiltak som å skifte ut lyspærer til LED,
utskifting av berederanlegg, oppgradere
ventilasjons- og solcelleanlegg. Dette vil
redusere energiforbruket til varme, ventilasjon
og lys.
Vi øker strømbudsjettet med 60 millioner
kroner i 2023 på grunn av høye strømpriser.
Ved å asfaltere grusveier får vi redusert behov
for kjøp av grus. Vi skal slutte å drifte enkelte
veistrekninger som er privat eid.
Vi foreslår å redusere innkjøp av blomster til
kommunens parkanlegg ved å kjøpe stauder
som reduserer behovet for å plante nytt hvert
år, og/eller redusere antallet blomster som
plantes ut på våren.
Sammen med NAV skal vi jobbe for å
redusere antall utkastelser og boligslitasje.
Det kan gi mindre behov for vedlikehold av
kommunale boliger. Vi ønsker også å redusere
tiden leilighetene står tomme. Dette vil øke
leieinntektene.
Vi reduserer kostnader ved å ansette egne
medarbeidere istedenfor å kjøpe tjenester
eksternt.
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Kultur og
inkludering
1 446 elever på kulturskolen
6 fritidssentre for ungdom
193 100 besøk på bibliotekene

Motvirke utenforskap gjennom
arbeid og inkludering

Vi skal jobbe med frivillighet,
idrett, kultur og næringsliv

En viktig prioritering er å få flere i arbeid. Det vil
bidra til økt selvstendighet og gode levekår. I
flere tilfeller krever det at man legger til rette på
arbeidsplassen, fordi noen kan ha helseutfordringer eller at de trenger opplæring. For å
lykkes må vi ha et tett samarbeid mellom de som
følger opp innbyggerne som ikke er i arbeid og
de som tilbyr arbeidsplasser.

Samskaping er en metode for å løse utfordringer
på tvers mellom kommunen og innbyggerne.
Samskaping med frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner og andre aktører er avgjørende for å skape gode lokalsamfunn.

Vi legger til rette for sommerjobber til ungdom
mellom 16 og 20 år. Vi skal også sikre at tilgjengelige arbeidsplasser på gjenbruksbutikkene
OMA og Rufus tas i bruk som virkemiddel for
inkludering.
For å få flyktninger raskt i arbeid gjør vi tiltak
som kartlegging av kompetanse og hjelp til å
få godkjent utdanninger fra utlandet. Et annet
tiltak er «hurtigspor» for de som har en kompetanse som er etterspurt i Norge.
Aktivitet og deltakelse er viktig for å møte
utfordringen med utenforskap og ensomhet. Vi
skaper møteplasser som er åpne og tilgjengelige
og som tilbyr aktiviteter som hjelper innbyggere
å få et godt sosialt liv.
Utenforskap skaper også risiko for radikalisering
og kriminalitet. Samordning av lokale rus- og
kriminalitetsforebyggende tiltak bidrar til god
forebygging og at vi identifiserer utfordringer
hos barn og unge tidlig. Vi skal øke kunnskapen
om radikalisering og utenforskap hos ansatte og
styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner
og sosiale entreprenører.

Vi skal legge til rette for samarbeid, synliggjøring, inkludering og gjøre det enkelt å drive
frivillig arbeid. Møteplasser for idrett, friluftsliv
og kulturliv bidrar til god helse og livskvalitet.
Vi legger til rette for egenorganisert aktivitet
initiert av barn og unge og bidrar til å gi barn og
unge kjennskap til ulike kulturuttrykk.
For å lykkes med samskaping er det avgjørende
at vi har god kontakt med innbyggerne. Vi skal
jobbe med å utvikle gode systemer for dialog.
Vi skal legge til rette for gründerskap, omstilling
og innovasjon og fremme grønn omstilling og
bærekraft som fremtidige satsningsområder for
næringslivet.
Vi skal sørge for attraktive vilkår for fremtidsrettede virksomheter med mål om å ha et mangfoldig næringsliv i kommunen. Vi ønsker tettere
samarbeid mellom næringsliv og kulturhus. Vi
skal gi ungdom næringskompetanse gjennom
Ungt Entreprenørskap.
Vi gjør flere grep for å bruke ressursene bedre.
Vi automatiserer, forenkler og forbedrer digitale
systemer, som leie av kommunens lokaler.
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Hva skjer videre?
• Budsjettkonferanse i kommunestyret 1. november
• Behandling i formannskapet 24. november
• Vedtak i kommunestyret 14. desember

nordrefollo.kommune.no
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4.

Rammebetingelser
4.1 Befolkningsprognoser
4.2 Forslag til statsbudsjett 2023
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4 Rammebetingelser
Å kunne planlegge ut fra gitte indikatorer over tid er en viktig forutsetning for å opprettholde og
skape økonomisk bærekraft
Kommuneloven § 14-2 slår fast at kommunestyret skal vedta finansielle måltall for utviklingen av
kommunens økonomi. Tabellen under viser intervaller som indikerer lav, middels eller god
økonomisk bærekraft på de tre viktigste indikatorene kommunen bruker i budsjettstyringen.
Indikator
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter
Netto lånegjeld i % av driftsinntekter
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Lav bærekraft
<1,75 %
>100 %
<5 %

Middels bærekraft
1,75 % - 3,0 %
100 % - 80 %
5 % - 10 %

God bærekraft
>3,0 %
<80 %
>10 %

Nøkkeltallene for sunn økonomi skal indikere hvorvidt kommunens samlede økonomi på sikt utvikler
seg i riktig retning, og sier noe om kommunens handlefrihet i kommende år. Oppnåelse av
målkravene gir rom for nødvendige investeringer fremover og gjør kommunen robust i forhold til
fremtidige økonomiske svingninger.

4.1 Befolkningsprognoser
Befolkningsprognoser er et viktig verktøy for at vi skal kunne planlegge for fremtidige tjenester og
samfunnsutvikling. Prognosene gir verdifull kunnskap om forventet utgifts- og inntektsnivå i
kommunen. Nordre Follo bruker Kompas (kommunenes plan- og analysesystem) til analyser og
framskrivninger av befolkningsmengden. Prognosene oppdateres årlig og justeres i tråd med den
faktiske utviklingen.
77 500 innbyggere er forventet å bo i kommunen vår i 2042
Statistisk sentralbyrå (SSB) har laget flere alternative prognoser. I hovedalternativet forventes det en
vekst i Nordre Follo kommune på om lag 16 prosent (0,3 prosent per år) i perioden 1. januar 2022 til
1. januar 2050. Hovedalternativet anslår at Nordre Follo har om lag 65 000 innbyggere i 2030 og
68 000 innbyggere i 2040.
Kommunens prognoser bygger på de samme nasjonale trendene som SSB legger til grunn, men tar i
tillegg høyde for den boligbyggingen kommunen legger til rette for i perioden. Utviklingen skal skje i
prioriterte utbyggingsområder. Hovedtyngden av boligbyggingen er forutsatt lagt til Ski, Kolbotn og i
gangavstand fra jernbane og høyfrekvente bussruter. Boligbygging og framskrivinger henger også tett
sammen med kommunens muligheter til å investere i teknisk og sosial infrastruktur.
Befolkningsprognosene i kommuneplanens samfunnsdel regner med en årlig vekst på om lag 500
boliger. Nasjonale trender har endret seg siden forutsetningene i kommuneplanen ble vurdert; lavere
forventet befolkningsvekst på landsbasis og større treghet i boligmarkedet kan påvirke
befolkningsutviklingen. Samtidig forventes det vekst som følge av Follobanen.
Nordre Follo kommune har utarbeidet nye befolkningsprognoser for perioden 2022- 2042 i
forbindelse med arbeidet med kommunens Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP). I
kommunens hovedalternativ er det lagt til grunn at det bygges 575 boliger i årene 2022 og 2026.
Andre år forventes det rundt 430 boliger per år. I denne vurderingen er det lagt vekt på historisk
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boligbygging, vedtatte detaljreguleringsplaner og byggesaker, utbyggernes framdriftsplaner,
markedsvurderinger og barnehage- og skolekapasitet.
Hovedalternativet til kommunen estimerer en folkemengde på i overkant 68 000 innbyggere i 2030
og om lag 77 500 innbyggere i 2042. Dette tilsvarer en befolkningsøkning på nærmere 16 500
innbyggere og en vekst på 27 prosent i perioden 2022-2042.
Grafen viser at hovedalternativet til Nordre Follo kommune anslår at befolkningen øker til om lag
77 500 i 2042. Alternativet med full utbygging gir i underkant av 89 000 og et alternativ med lav
utbygging gir i overkant av 72 000 innbyggere for samme periode.

Befolkningsutvikling i Nordre Follo
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Nordre Follo vil samlet sett ha en demografiutvikling som følger de nasjonale trendene
I dagens situasjon har Nordre Follo kommune en større andel barn og unge (0-19 år) sammenlignet
med landsgjennomsnittet. Andelen unge voksne er derimot noe lavere i Nordre Follo. Andelen i
aldersgruppen 25-29 år er 4,7 prosent i Nordre Follo mot 6,8 prosent på landsbasis. Prognosene viser
at Nordre Follo samlet sett vil ha en utvikling som følger de nasjonale trendene, noe som innebærer
at kommunen får en langt større andel eldre. Samtidig vil de andre befolkningsgruppene også ha en
økning.
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Befolkningssammensetning i Norge og Nordre Follo
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Kommunen vår er attraktiv for boligutbygging
I perioden 2011 til og med 2021 ble det til sammen bygget om lag 3 800 boliger i Ski og Oppegård
kommuner. Dette gir et årlig snitt på 340 boliger. I samme periode har det vært gitt
igangsettingstillatelse til om lag 390 boliger i gjennomsnitt per år. Grafen viser historisk boligbygging i
Nordre Follo fra 2011-2021. I 2021 ble det bygget rundt 600 boliger, mens igangsatte boliger er på
nærmere 500.
Historisk boligbygging i Nordre Follo kommune 2011-2021
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«Godkjente boliger» er boliger som er gitt rammetillatelse. «Igangsatte boliger» er boliger som er gitt
igangsettingstillatelse i byggesaken. Fullførte boliger er boliger som er bygget, og som enten er gitt
ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.
Osloregionen er et sammenhengende bo- og arbeidsmarked, og generelle endringer i regionen
påvirker utviklingen i Nordre Follo kommune. Nordre Follo er en attraktiv kommune for
boligutbygging. Kommunens framskriving estimerer en befolkningsøkning på nærmere 16 500
innbyggere fram til 2042. Follobanen kommer, og den største andelen av veksten vil komme i og
rundt Ski. I Kolbotn forventes også en betydelig vekst.
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Etterspørselen etter boliger styres av mange faktorer, men kommunen sitter på viktige virkemidler
som har stor betydning for fremtidig boligbygging og vekst. Virkemidlene hører til kommunens
arealplanlegging, hvor kommunen kan tilrettelegge for mer boligbygging i kommuneplanen gjennom
å legge ut nye arealer eller peke ut områder til fortetting slik vi har gjort i de prioriterte
utbyggingsområdene langs jernbanen og kollektivknutepunkt. Kommunens muligheter for å
investere i infrastruktur påvirker også farten på boligbyggingen.

Utbyggingsområder i Nordre Follo kommune
I kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030, samfunnsdelen, er det definert ti arealstrategier. De to
første strategiene har særlig betydning for prioritering av utbyggingsområder til boligformål:
1. Nordre Follo styrer boligbyggingen mot fortetting i prioriterte utbyggingsområder.
2. Veksten skjer innenfra og ut, med høyest
arealutnyttelse nær jernbanestasjoner i Ski og på
Kolbotn. De små tettstedene i kommunen skal ha en
vedlikeholdsvekst, slik at de kan videreutvikles som
bærekraftige lokalsamfunn.
Bildet til høyre viser at utbyggingsområdene i hovedsak er
knyttet til Ski og Langhus.
I kommuneplanens arealdel (delplan Ski og delplan Oppegård)
er prioriterte utbyggingsområder kartfestet til områder rundt
kollektivknutepunktene i Ski sentrum, Kolbotn sentrum,
Langhus/Vevelstad, Oppegård lokalsenter, Greverud og
Myrvoll. Det er knyttet en planbestemmelse til disse områdene
som omhandler arealutnyttelse, kvalitet, miljøhensyn, mobilitet
og hensyn til grøntarealer, uteoppholdsarealer med mer.
Kommunestyret vedtok i juni 2021 en prioritering av
boligområder. En prioritering av utbyggingsområdene gjør at
man får en boligutvikling sett i sammenheng med tjenestebehov og økt kontroll over den
økonomiske risikoen knyttet til store utbygginger. Parallelle investeringer kan da unngås, og risikoen
for at nye kommunale bygg ikke blir tatt i bruk fullt ut kan begrenses. Samtidig kan investeringene
som gjøres utnyttes maksimalt.

Småhus dominerer det totale boligtilbudet
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 nær stasjoner, og oppfyller nye krav om livsløpsstandard.
Andelen eldre øker, og det er forventet at denne gruppen fortsetter å etterspørre leiligheter med
livsløpsstandard. Dette bidrar til å forsterke trenden. Vi legger til rette for variasjon i boligtyper i
fortettingsområder ved å sette krav om varierte boligstørrelser i reguleringsarbeidet. De siste ti
årene har leiligheter stått for om lag 60 prosent av alle boliger som er bygget i kommunen. Selv om
andelen leiligheter i kommunen har økt de siste ti årene er det fortsatt småhus som dominerer det
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totale boligtilbudet. Leiligheter står for om lag 25 prosent av det totale boligtilbudet i 2021, mens
eneboliger står for om lag 40 prosent.

Boligmengde etter bygningstyper i Nordre Follo (kilde: SSB/Kompas)
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Det er omtrent 25 000 boenheter i kommunen vår. 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 sosial boligprofil.

Byutviklingen skal som hovedprinsipp skje innenfra og ut
Ski og Kolbotn skal forsterkes som kommunens to byer og skal utvikles konsentrert, med god kvalitet
på offentlige møteplasser og et godt kollektivtilbud. Byutvikling 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. Kommunen må
utfordre de tradisjonelle modellene for medvirkning for å stimulere til løpende, åpen og
kunnskapsbasert debatt om byens utvikling.
I utviklingen av Ski og Kolbotn må kommunen ta aktivt grep om koordinering og samhandling mellom
aktørene. Vi må også ta ansvar for en gjennomføring som bidrar til minst mulig ulemper for de som
allerede bor, går i barnehage eller skole eller driver næring i sentrum. For å få til god koordinering av
utbyggingsprosjekter og aktiviteter, har vi opprettet 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.
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4.2 Forslag til statsbudsjett 2023
Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2023 på 2,6 mrd.
kroner. Dette tilsvarer en realvekst på 0,6 prosent. Ved beregning av realvekst i kommunesektorens
inntekter er det lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst på 3,7 prosent.
Regjeringens tilførsel av frie inntekter baserer seg på makroøkonomiske forhold. Det er ingen
nødvendig sammenheng mellom tilførsel av midler til kommunene og kommunens behov eller ønske
om å bruke midlene på samme måte som regjeringen legger opp til. Kommunedirektørens forslag til
prioriteringer legger vekt på å ivareta lokale behov og føringer fra kommunestyret.
Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter som
følge av befolkningsutviklingen og merutgifter knyttet til pensjon. Demografiutgiftene for
kommunesektoren ble i kommuneproposisjonen for 2023 beregnet til om lag 1,9 mrd. kroner. Av
dette var 1,4 mrd. kroner knyttet til tjenester som ble finansiert av de frie inntektene. Når det gjelder
pensjonskostnader, var det anslått en nullvekst utover deflator. Kommunal deflator er en indeks for
den rene kostnadsutviklingen i kommunal sektor i form av pris- og lønnsvekst. Finansdepartementet
er ansvarlig for indeksen. Oppdaterte beregninger anslår en økning i demografikostnadene på
3,2 mrd. kroner, av dette er om lag 2,6 mrd. kroner merutgifter som blir finansiert av de frie
inntektene. Dette er 1,2 mrd. kroner høyere enn anslaget i kommuneproposisjonen for 2023.
Veksten er fordelt med om lag 1,7 mrd. kroner på kommunene og vel 0,9 mrd. kroner på
fylkeskommunene. Sett under ett må en betydelig del av oppjusteringen ses i sammenheng med
tallet på flyktninger fra Ukraina. Anslaget er usikkert, og tallet på flyktninger kan øke. Anslaget for
pensjonskostnadene viser en nedgang på om lag 0,1 mrd. kroner. Anslaget er beheftet med usikkert.
Etter dette anslås kommunesektorens handlingsrom å øke med 0,1 mrd. kroner i 2023. For
kommunene går de frie inntektene opp i opp med utgiftene. Det er dermed i praksis ikke noe
handlingsrom. Dette må skapes lokalt.

Veksten i frie inntekter
Merkostnader til demografi
Mindrekostnader til pensjon
Økt handlingsrom

Kommunesektoren

Herav kommunen

Mrd. kroner
2,6
-2,6
0,1
0,1

Mrd. kroner
1,7
-1,7
0,09
0,09

De anslåtte merutgiftene sier noe om hva det vil koste å opprettholde tjenestetilbudet til blant annet
barnehage, skole og omsorgstjenesten med uendret standard og produktivitet i tjenestene. Frie
inntekter skal også dekke økte pensjonskostnader, rentekostnader, demografikostnader og utgifter
til kommunal lønns- og prisvekst (deflator). Deflator består av en delindeks for lønnvekst og en
delindeks for kjøp av varer og tjenester. Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren for 2023 er anslått
til 3,7 prosent prosent samlet fordelt med 4,2 prosent lønnsvekst, 3,0 prosent prisvekst på
produktinnsats og 3,2 prosent prisvekst investeringer.
I statsbudsjettet foreslås den kommunale skatteprosenten (skattøren) økt med 0,20 prosentpoeng til
11,15 prosent. Skatteinntektene anslås etter dette å utgjøre 40 prosent av kommunesektorens
samlede inntekter i 2023.
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Kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue anslås med dette opplegget å utgjøre
241,1 mrd. kroner i 2023, en nominell reduksjon på 5 prosent fra 2022. Reduksjonen må blant annet
ses i sammenheng med de midlertidig høye skatteinntektene i 2022 på grunn av tilpasninger til
endret skatt på utbytte.

Særskilte satsinger og endringer som påvirker Nordre Follos budsjettrammer i 2023
Økt basistilskudd til fastleger
Det foreslås å styrke basistilskuddet til fastleger fra 1.5.2023 med 480 mill. kroner, og
rammetilskuddet økes tilsvarende. For bedre å understøtte betaling for arbeidsbelastning og bedre
oppfølging av medisinsk ressurskrevende listeinnbyggere, foreslås det å avvikle knekkpunktet og
innføre et risikojustert basistilskudd. Det risikojusterte basistilskuddet fra 1. mai 2023 skal i første
omgang baseres på alder, kjønn og indikator for helsetilstand. Helårseffekten av forslaget er 720 mill.
kroner.
Nasjonal ALIS
Den nasjonale ALIS-ordningen foreslås styrket med 200 mill. kroner. Gjennom å styrke ordningen vil
alle som starter spesialisering i allmennmedisin i 2023 kunne få tilbud om en ALIS-avtale.
Ressurskrevende tjenester
Det gir isolert sett en økning på 285 mill. kroner. Innslagspunktet foreslås satt til 1 526 000 kroner.
Dette er en økning som tilsvarer den anslåtte lønnsveksten for 2022 på 3,8 prosent.
Redusert maksimal foreldrebetaling i barnehagen i 2023
Det foreslås en ytterligere reduksjon i maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehagen, til
3 000 kroner per måned fra 1. januar 2023. Som kompensasjon økes rammetilskuddet med
329,2 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnehage.
Gratis barnehageplass fra tredje barn i familien
Det foreslås å innføre gratis barnehage fra tredje barn i familien som går i barnehage samtidig, fra
1. august 2023. I dag har disse barna rett til reduksjon i foreldrebetalingen på 50 prosent.
Kommunene kompenseres for merkostnaden i 2023 med 20 mill. kroner som fordeles etter
delkostnadsnøkkelen for barnehage.
Kommunen har ansvar for en rekke samfunnsoppgaver og har flere ulike roller; demokratisk arena,
samfunnsutvikler, tjenesteyter, myndighetsutøver og arbeidsgiver. Med utgangspunkt i vårt ansvar,
visjon og ambisjoner, har vi definert fire satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel for
perioden 2019-2030:
•
•
•
•

Sammen for en ny kommune
Trygg oppvekst
Aktiv hele livet
Byvekst med grønne kvaliteter
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Kommuneplanen er Nordre Follos overordnede styringsdokument, og gir langsiktige føringer for alt
arbeid som gjøres i organisasjonen. Økonomi- og handlingsplanen, utgjør handlingsdelen av
kommuneplanen. Vi lager en ny økonomi- og handlingsplan hvert år som viser hva vi skal gjøre i tiden
fremover for å oppfylle de langsiktige målene i kommuneplanen.
Som en kobling mellom kommuneplanen og økonomi- og handlingsplanen, har kommunen
utarbeidet en kommunal planstrategi for 2020-2023. I planstrategien drøftes kommunens strategiske
valg, og kommunens behov for temaplaner, strategier og meldinger vurderes. Planstrategien følges
opp med årlig prioritering i økonomi- og handlingsplanen, og status vil bli kommentert under hvert
innsatsområde nedenfor.
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5.

Driftsbudsjett
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5 Driftsbudsjettet
5.1 § 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)
Beløp i 1000

Regnskap
2021
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre generelle driftsinntekter
Sum generelle driftsinntekter

Oppr.
budsjett
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

Øk.plan
2026

-1 397 645
-2 446 439
0
-6 687
-3 850 771

-1 383 160
-2 470 792
0
-9 280
-3 863 232

-1 601 238
-2 552 808
0
-8 780
-4 162 826

-1 646 850
-2 566 728
0
-8 280
-4 221 858

-1 660 271
-2 586 355
0
-7 880
-4 254 506

-1 672 051
-2 607 047
0
-7 480
-4 286 578

3 335 330

3 456 804

3 679 471

3 605 699

3 552 437

3 521 685

347 359

320 000

347 390

347 390

347 390

347 390

3 682 689
-168 081

3 776 804
-86 428

4 026 861
-135 965

3 953 089
-268 769

3 899 827
-354 679

3 869 075
-417 503

-31 010
-25
0

-26 500
-22
0

-80 000
-22
0

-84 400
-22
0

-86 600
-22
0

-88 400
-22
0

111 159
217 864
297 989

138 866
250 312
362 656

265 655
246 612
432 245

301 327
302 599
519 504

329 380
363 074
605 832

354 885
401 616
668 079

Motpost avskrivninger

-347 359

-320 000

-347 390

-347 390

-347 390

-347 390

Netto driftsresultat

-217 451

-43 772

-51 110

-96 656

-96 237

-96 814

52 795
82 326
-81 810
164 140
0
0

11 300
1 055
-13 674
46 091
-1 000
0

111 830
1 055
-13 674
52 898
-101 000
0

12 330
1 055
-13 674
97 944
-1 000
0

12 330
1 055
-13 674
97 526
-1 000
0

12 330
1 055
-13 674
98 103
-1 000
0

217 451

43 772

51 109

96 655

96 237

96 814

0

0

0

0

0

0

Korrigert sum bevilgninger drift, netto
Avskrivninger
Sum netto driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle
omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter

Disponering eller dekning av netto
driftsresultat
Overføring til investering
Avsetninger til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetninger til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk i
driftsregnskapet
Sum disponeringer eller dekning av netto
driftsresultat
Fremført til inndekning i senere år
(merforbruk)
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5.2 § 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)
Beløp i 1000

Regnskap
2021

Oppr.
budsjett
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

Øk.plan
2026

Administrasjon og styring
Kultur og inkludering
Oppvekst og læring
Helse og mestring
Eiendom, by og samfunn
Interkommunale samarbeid
Overordnede områder
Sum bevilgninger drift, netto

219 959
214 648
1 413 626
1 195 026
257 696
0
42 778
3 343 733

224 285
242 866
1 486 878
1 142 217
280 233
0
66 984
3 443 463

237 151
217 286
1 559 326
1 170 836
304 433
0
177 099
3 666 130

227 869
207 976
1 533 791
1 160 420
253 401
0
208 902
3 592 358

228 664
218 982
1 510 563
1 155 653
220 832
0
204 402
3 539 096

224 667
220 665
1 507 261
1 146 423
204 927
0
204 402
3 508 345

Herav:
Avskrivinger
Motpost avskrivninger
Netto renteutgifter og -inntekter
Overføring til investering
Avsetninger til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetninger til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond
Korrigert sum bevilgninger drift,
netto

347 359
-347 359
-1 045
1 601
82 201
-81 810
11 136
-3 680
3 335 330

320 000
-320 000
-22
0
1 055
-13 674
300
-1 000
3 456 804

347 390
-347 390
-22
0
1 055
-13 674
300
-1 000
3 679 471

347 390
-347 390
-22
0
1 055
-13 674
300
-1 000
3 605 699

347 390
-347 390
-22
0
1 055
-13 674
300
-1 000
3 552 437

347 390
-347 390
-22
0
1 055
-13 674
300
-1 000
3 521 685

Sentrale inntekter
Beløp i 1000

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

Regnskap
Oppr.
2021 bud. i fjor
2022

2023

Økonomiplan
2024
2025

2026

-1 397 645 -1 383 160 -1 601 238 -1 646 850 -1 660 271 -1 672 051
-2 446 439 -2 470 792 -2 552 808 -2 566 728 -2 586 355 -2 607 047
-6 562
-9 280
-8 780
-8 280
-7 880
-7 480
-3 850 645 -3 863 232 -4 162 826 -4 221 858 -4 254 506 -4 286 578

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.
Lokal skatteinngang påvirker nivået på skatteinntektene, mens rammetilskuddet beregnes gjennom
det kommunale inntektssystemet. Kommunenes inntektssystem skal 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 inntektsutjevningen avregnes mot
det statlige rammetilskuddet. Rammene for skatt og rammetilskudd må derfor sees i sammenheng.
De forutsetninger som legges til grunn ved beregning av frie inntekter for 2023 og videre i
planperioden, er basert på forslag til statsbudsjett for 2023, egne befolkningsprognoser og
forventninger om den videre økonomiske utviklingen i Nordre Follo kommune.
KS utarbeider prognosemodell som kommunedirektøren også benytter i beregningen av frie
inntekter. Tilpasninger i inntektssystemet og forslag til statsbudsjett er innarbeidet i modellen.
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Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i statsbudsjettet bygger blant annet på en
sysselsettingsvekst på 0,8 prosent og en årslønnsvekst på 4,2 prosent fra 2022 til 2023. I
statsbudsjettet er det lagt til grunn en nominell reduksjon på skatteinntektene på 0,5 prosent fra
2022. Kommunedirektøren har ingen informasjon som tilsier at lokal skatteinngang skal bli
annerledes.
Når det gjelder årene 2024-2026 i økonomiplanperioden, er det i anslaget for frie inntekter lagt inn
forventet inntektsvekst som følge av nye innbyggere basert på kommunens egne
befolkningsprognoser. Det er imidlertid ikke lagt inn prognoser for forventet deflator i årene 20242026 siden prognosemodellen ikke gir mulighet til å legge inn dette for år to til fire i planperioden.
Det er heller ikke lagt inn anslag for eventuell generell vekst i de frie inntektene.
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

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

Regnskap
Oppr.
2021 bud. i fjor
2022

2023

Økonomiplan
2024
2025

2026

-29 397
110 777
217 864
299 245

-26 500
138 866
250 312
362 678

-80 000
265 655
246 612
432 267

-84 400
301 327
302 599
519 526

-86 600
329 380
363 074
605 854

-88 400
354 885
401 616
668 101

-1 563

-22

-22

-22

-22

-22

297 682
0

362 656
0

432 245
0

519 504
0

605 832
0

668 079
0

Nordre Follo kommunes finansinntekter og -utgifter avhenger av kommunens gjeld, markedets
rentenivå og innskuddsrenten i kommunens bank. Markedsrenten har i 2022 steget raskt fra et
historisk lavt nivå, og forventes å stige ytterligere i 2023 før den flater ut og går noe ned. Norges
Bank økte styringsrenten fra 1,75 til 2,25 prosent i september 2022, og det er forventet en ny
renteheving på rentemøtet i november 2022.
Styringsrenten var i september 2021 på 0 prosent, og
har økt med 2,25 prosentpoeng på ett år.
Norges Bank ser for seg at styringsrenten i løpet av
vinteren 2022/2023 økes til rundt 3 prosent. I anslaget
Norges Bank kom med i juni 2022 ble det også vurdert
at renten skulle opp til 3 prosent, men ikke før
sommeren 2023. Som grafen viser, gir det en raskere
stigning og brattere rentekurve enn tidligere. Denne
rentebanen gjør at vi kan forvente en NIBOR-rente ved
utgangen av 2025 på om lag 3,1 prosent. Bankenes
påslag er normalt i størrelsesorden 0,6 prosent, noe
som kan gi en innlånsrente for kommunen på om lag
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3,7 prosent fra 2025. Det forventes at NIBOR-renten holdes på et nivå rundt 3 prosent i ti år.
Diagrammet viser Norges Bank sitt anslag for styringsrente (kilde: Norges Bank, pengepolitisk rapport
3/22).
Kommunens innlån kan deles inn i ordinær gjeld, selvfinansierende gjeld og startlån. Med
selvfinansierende menes gjeld til områder som kan øke brukerbetalinger for å finansiere renter og
avdrag, for eksempel vann og avløp. Videre inngår selvfinansierende gjeld i Gjeld til investeringer.
Renteinntekter
For avkastning på innskudd har kommunedirektøren lagt til grunn følgende rentesatser:
•
•
•
•

2023:
2024:
2025:
2026:

3,95 prosent
3,89 prosent
3,81 prosent
3,74 prosent

Innskuddsrenten er justert i tråd med forventet utvikling i styringsrenten. Basert på erfaringstall og
finansreglementets krav til ledig likviditet, er det lagt til grunn en årlig gjennomsnittslikviditet på
1 mrd. kroner i planperioden 2023-2026.
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. Denne merinntekten skal finansiere kommunens administrasjonskostnader i
forbindelse med forvaltning av ordningen. For planperioden er det av forsiktighetshensyn med
henblikk på flytende rente budsjettert med renteinntekt lavere enn tilsvarende rentekostnad på
startlån. Dette skyldes at vi har lånt ut en større andel av porteføljen på startlån med fastrente, mens
vi har lånt inn en stor andel av porteføljen på startlån med flytende rente.
Renteutgifter
Estimerte renteutgifter for perioden baserer seg på forslag til låneopptak i kommunens
investeringsbudsjett. Eventuell forsinket eller forsert fremdrift i investeringene gir grunnlag for
reduksjon/økning i anslaget på renteutgiftene påfølgende år.
Renteutgiftene inkluderer alle Nordre Follo kommunes lån (inkludert Startlån) og lån til de
selvfinansierende områdene.
•

Startlån

Renteutgifter til startlån følger rentebanen til Husbanken. Det er budsjettert med ett låneopptak på
190 mill. kroner årlig. Basert på låneoppfølgingsverktøyet til Kommunalbanken/Husbanken får vi
gjennomsnittsrenter som vist under.

Gjennomsnittsrente startlån

2023

2024

2025

2026

3,50 %

3,53 %

3,46 %

3,39 %
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•

Investeringer

Kommunedirektøren har lagt til grunn forventet flytende rente for opptak av nye lån til investeringer.
Forventet flytende rente er beregnet ut ifra gjennomsnittlig markedsrente inkludert bankenes
påslag:
•
•
•
•

2023:
2024:
2025:
2026:

3,99 prosent
3,93 prosent
3,85 prosent
3,78 prosent

Kommunedirektøren vil, som vedtatt i finansreglementet, vurdere om det bør inngås fastrenteavtaler
ved nye låneopptak. Eventuelle fastrenteavtaler vil ha en høyere rentesats enn lån med flytende
rente, men vil kunne være risikoreduserende og sikre finansiell stabilitet.
Kommunens eksisterende låneportefølje til investeringer hadde i begynnelsen av oktober 2022 en
gjennomsnittlig rente på 2,26 prosent. Beregningen av fremtidig gjennomsnittsrente er gjort i
Kommunalbankens verktøy for låneoppfølging. Denne porteføljen består av om lag 58 prosent lån
med fastrente (ekskl. startlån), og rentebanen er ventet å utvikle seg som følger:
•
•
•
•

2023:
2024:
2025:
2026:

3,14 prosent
3,35 prosent
3,46 prosent
3,48 prosent

Tabellen under viser rentekostnader gitt rentebanene for eksisterende og nye lån. Fremtidig
låneopptak er satt til 1. juli hvert år, slik at det året gjelden tas opp, vil det kun betales renter
tilsvarende 1/2 av lånebeløpet.
Rentekostnader
Rentekostnad investeringslån
Rentekostnad startlån

2023

2024

214 962

245 709

2025
270 780

2026
293 827

50 693

55 618

58 600

61 058

265 656

301 327

329 380

354 884

Renterisiko ved rente + 1 %

46 103

59 358

71 492

81 007

Renterisiko ved rente + 2 %

91 911

119 131

143 237

162 389

Total rentekostnad

Tabellen viser, i tillegg til total rentekostnad, også renterisikoen ved en renteheving på henholdsvis 1
og 2 prosentpoeng utover forventede markedsrenter i økonomiplanperioden. Alle innlån i
planperioden er basert på flytende rente, slik at andelen lån med flytende rente vil være økende i
perioden. Dette betyr at renterisikoen vil være høyere mot slutten av planperioden.
Grafen under viser utviklingen i totale rentekostnader, inkludert effektene hvis rentene øker med
henholdsvis 1 og 2 prosentpoeng utover forventet markedsrente.
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Rentekostnader og renterisiko
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
2023

2024
Totale rentekostnader

2025

Renterisiko ved rente + 1 %

2026

Renterisiko ved rente + 2 %

Renterisikoen reduseres noe av at en økning i utlånsrenten også innebærer en høyere
innskuddsrente, noe som fører til at renteinntektene også vil øke.
Avdrag på lån
I beregningen av avdragene tas det høyde for forventede låneopptak i 2022, samt budsjetterte
låneopptak i resten av økonomiplanperioden. Avdrag på startlån belastes investeringsbudsjettet og
inngår ikke her.
Kommunens nye lån er budsjettert med en avdragstid på 25 år. Avdragstiden er innenfor
kommunelovens bestemmelser om minimumsavdrag. Kommunen har også flere lån med
avdragsfrihet, slik at mål om minimumsavdrag blir nådd ved å justere hva som betales i avdrag på
disse lånene. Det vil vurderes om nye låneopptak skal tas opp med differensiert (kun lavere)
avdragstid, for eksempel kortere lån for andel av investeringer som gjelder digitale løsninger. Avdrag
betales ikke samme året som lånet tas opp, men får full effekt det påfølgende året.
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner
Beløp i 1000

Overført til investering
Avsetning til fond
Bruk av fond
Netto avsetninger
Netto avsetninger og
årsoppgjørsdisposisjoner i
tjenesteområdene
Totale avsetninger

Regnskap
Oppr.
2021 bud. i fjor
2022

2023

Økonomiplan
2024
2025

2026

51 194
153 004
44 574
248 772
-31 446

11 300
45 791
0
57 091
-13 319

111 830
52 598
-100 000
64 428
-13 319

12 330
97 644
0
109 974
-13 319

12 330
97 226
0
109 556
-13 319

12 330
97 803
0
110 133
-13 319

217 451

43 772

51 109

96 655

96 237

96 814
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Per 31.12.2021 var disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter på 13,3 prosent. I 2022 er det
budsjettert med avsetning til disposisjonsfond med om lag 45,8 mill. kroner. Basert på anslag i
tertialrapporten per 31.08.2022 anslås det at Nordre Follo ved inngangen til 2023 vil ha om lag
757 mill. kroner på disposisjonsfond. I kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan for
2023-2026 foreslås det å bruke netto om lag 47,4 mill. kroner fra disposisjonsfond i 2023. Dette
består av en bruk av fond på 100 mill. kroner til å finansiere investeringer, samt en avsetning av
mindreforbruk drift på 52,6 mill. kroner.
Det er viktig å bygge opp reserver for å ha en bærekraftig økonomi og for å kunne håndtere
uforutsette hendelser. Det er også viktig for kommunens likviditet at disposisjonsfondene er på det
anbefalte nivået. Kommunestyret har vedtatt en handlingsregel om at disposisjonsfondet skal være
minimum 8 prosent av brutto driftsinntekter.
I Økonomi- og handlingsplan for 2023-2026 er kommunedirektørens målsetting at det ikke skal
brukes av disposisjonsfond for å finansiere driften, og at de nødvendige tilpasningene til et
bærekraftig budsjettnivå må skje ved fortsatt omstilling og stram prioritering av alle tiltak for
drift. Det foreslås imidlertid å bruke 100 mill. kroner fra disposisjonsfondet til å delfinansiere
investeringene og dermed redusere låneopptaket i 2023. Redusert låneopptak medfører reduserte
finanskostnader. Disposisjonsfondet vil fortsatt ligge godt over 10 prosent av brutto driftsinntekter.
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Disponering av driftsrammen
Driftsbudsjettet - endring i disponible midler og anvendelse
Beløp i 1000

Diagrammet viser endringen i disponible midler og bruken av disse.
Den største endringen i disponible midler kommer fra frie inntekter. Endringen er på 251 mill. kroner.
I tillegg bidrar omstillings- og innsparingstiltak med 83 mill. kroner mer i disponible midler.
I bruken av midlene er det konsekvensjusteringer som utgjør den største delen på 211 mill. kroner.
Dette må også ses opp mot demografi- og arealendringer på 60 mill. kroner. Avsetninger og
årsoppgjørsdisposisjoner utgjør 21 mill. kroner av endringen i bruken av midlene.
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6.

Investeringsbudsjett
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6 Investeringsbudsjettet
6.1 Fremtidig investeringsbehov og utfordringer
Nordre Follo kommune har et høyt investeringsbudsjett, som følge av forventninger og forpliktelser
innenfor investeringsområdet. Kommunen ønsker å legge til rette for høy befolkningsvekst, noe som
gjenspeiles i arealplanene. En slik vekst utløser behov for kapasitetsøkninger og oppgraderinger på
mange områder, og spesielt knyttet til kommunens bygningsmasse og infrastruktur. Det er viktig å
sørge for gode beslutninger underveis, samt strategiske og bærekraftige løsninger i forhold til hva
kommunen trenger. Byggenes samlede kapasitet vurderes fortløpende, og det er også viktig å se hele
kommunen under ett.
Omfattende kartlegging av kommunens formålsbygg med tanke på dagens og fremtidige behov,
byggenes tilstand og eventuell avvikling av arealer er foretatt, og er helt nødvendige for å kunne
innarbeide realistiske investeringer i årene som kommer. Våren 2022 ble derfor Langsiktig
driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) rullert og vedtatt. LDIP bidrar i stor grad til å gi et godt
grunnlag for politiske investeringsbeslutninger, samt større forutsigbarhet for kommunens
grunneiere og utbyggingsaktører.
Vi er i en svært krevende økonomisk situasjon. Mange store og kostnadskrevende byggeprosjekter
pågår eller er under prosjektering. Det høye investeringsnivået gir store konsekvenser for
driftsbudsjettet.
Den økende gjeldsbelastningen påvirker kommunens handlingsrom, og en stadig større andel av
kommunens frie inntekter i årene fremover må brukes til å betale renter og avdrag. Inntektssystemet
i kommunesektoren gir ikke kompensasjon for økte renter og avdrag. Det må dekkes ved
omprioritering av kommunens samlede frie inntekter. Per i dag er i overkant av 8 prosent av
kommunens driftsinntekter bundet opp til å betale netto finansutgifter.
Dersom kommunen ikke reduserer investeringsnivået utover i planperioden vil det ikke være
kapasitet til å opprettholde eller videreutvikle dagens tjenestetilbud. Kommunen vil også være
vesentlig mer sårbar i forhold til fall i skatteinntekter, økte renteutgifter og eventuelt andre
uforutsette utgifter. Et lånopptak på 100 mill. kroner vil med dagens rentenivå gi en økt rente- og
avdragsbelastning på drift med om lag 7,5 mill. kroner årlig, samt øke kommunens gjeldsgrad med
rundt to prosentpoeng.
Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) 2023-2042
Kommunens andre Langsiktige driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) ble vedtatt i KST-sak
69/22. Vektlegging på langsiktighet i vurdering av investeringer er skjerpet. Formålet med LDIP er å
vise hvilke investeringskostnader og finansieringsbehov som vil være nødvendig i et 20-årsperspektiv
for å møte endrede og økte behov knyttet til befolkningsvekst, demografisk utvikling samt endrede
krav til kommunen. LDIP er et viktig styringsredskap for å forberede kommunen på utfordringer som
kommer, og for å tilpasse driften. LDIP viser utviklingstrender, og det vil være mange
usikkerhetsmomenter knyttet til utviklingen og behovet fremover i tid. Det er derfor lagt opp til en
rullering av LDIP hvert annet år.
Befolkningsframskrivingene og den demografiske utviklingen spiller en viktig rolle i analysene av
fremtidige behov for kommunen. Hovedalternativet for befolkningsframskrivingene viser at
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befolkningen i Nordre Follo kommune vil øke fra om lag 62 000 innbyggere til 77 500 innbyggere i
tyveårsperioden.
Befolkningsveksten vil utløse behov for forsvarlig kapasitet i bygningsmasse som tjener ulike
brukergrupper. Dette gjelder blant annet barnehage, skole, institusjoner, hallkapasitet til idrett og
annen bygningsmasse, samt infrastruktur over og under bakken.
I LDIP er det foreslått et netto investeringsnivå på totalt på 13,2 mrd. kroner inklusive estimerte
inntekter fra salg av eiendom i perioden 2023-2042. Det tilsvarer brutto investeringsutgifter på
18,2 mrd. kroner, og 6,1 mrd. kroner i planperioden 2023-2026.

Figuren viser hvordan de totale netto investeringene på 13,8 mrd. kroner fordeler seg på de ulike
investeringsområdene. Den viser også at det foreslås store investeringer i første del av LDIPperioden, og at gjennomsnittlig investeringsnivå er synkende utover i perioden.
Med foreslått investeringsnivå vil vi stå overfor store omstillingsbehov i perioden og høy gjeldsgrad.
For å håndtere omstillingsbehovet på en god og bærekraftig måte må vi ta langsiktige grep. Det
innebærer at alle tjenester må utvikles og dessuten bli mer formåls- og kostnadseffektive. I tillegg
kan vi ved å øke arealeffektiviteten i formålsbyggene og rehabilitere bygg redusere fremtidige
investeringer, noe som igjen reduserer omstillingsbehovet som må løses over driftsbudsjettet.
Planperioden 2023-2026
Etter to år med pandemi og en pågående krig i Ukraina som skaper en spent og utfordrende situasjon
i hele Europa, knyttes det stor usikkerhet til gjennomføringsevnen i en del av kommunens
investeringsprosjekter. 2022 har vært et spesielt år med generelt høy prisstigning, stor økning i
strømpriser og begrensninger i leveranser av både varer og tjenester, samt egen ressurskapasitet.
Dette bidrar til forsinkelser i flere av kommunens pågående prosjekter. 2022 antas å avsluttes med et
relativt lavt forbruk av investeringsmidler.
På bakgrunn av det lave forbruket gjennom 2022 ble budsjettet foreslått nedjustert med i underkant
av 300 mill. kroner i 2. tertial 2022, hvor størstedelen ble flyttet ut i tid til årene 2023-2024. Dette
bidro til en økning i økonomiplanperioden. Før ytterligere grep ble foretatt lå investeringsbudsjettet i
fireårsperioden på i underkant av 6,3 mrd. kroner (brutto). I etterkant av vedtak/forslag til vedtak i
1. og 2. tertial 2022 og i LDIP 2023-2042 har kommunedirektøren arbeidet helhetlig og systematisk
videre med alle kommunens investeringer for å vurdere prosjektenes fremdrift, realisme og
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gjennomføringsevne. Det er viktig å identifisere tiltak som bidrar til at kommunen når målene i
kommuneplanen og samtidig oppnår en bærekraftig økonomi på sikt.
Etter ny gjennomgang og strengere periodisering legger kommunedirektøren frem et forslag til et
samlet investeringsbudsjett 2023-2026 på om lag 5 mrd. kroner (brutto). Til sammenligning var
tilsvarende tall for forrige planperiode på 5,6 mrd. kroner. Investeringsnivået er fortsatt høyt.
Forslag til budsjett 2023 beløper seg til 938,3 mill. kroner. Vedtatt budsjett 2023 fra forrige
økonomiplan lå på 1,5 mrd. kroner. Nedjustering til om lag 938 mill. kroner i 2023, som foreslått i
ØHP 2023-2026, utgjør isolert sett en reduksjon i finansutgifter på driftsbudsjettet i 2024 med om lag
42 mill. kroner.
Usikre tider og prisstigning
I sak om LDIP i juni 2022 ble alle investeringsprosjekter oppjustert med 9 prosent prisstigning, til
2022-nivå. Unntak fra dette var alle typer Tiltaksplaner, som er løpende prosjekter med ny
budsjettbevilgning i alle år fremover. Det er fortsatt svært usikre tider som følge av to år med
pandemi samt den pågående krigen i Ukraina. Dette påvirker markedet i stor grad når det gjelder
leveringskapasitet av varer og tjenester. Materiell har hatt en stor, men varierende, økning de siste
to årene. For eksempel har stål og betong hatt opp mot 60 prosent prisstigning.
Kommunedirektøren har på bakgrunn av den svært varierende prisstigningen på ulike typer varer og
tjenester, valgt å ikke oppjustere enkeltinvesteringene per nå. Det er likevel sannsynlig at de fleste av
kommunens investeringsprosjekter kan bli mer enn 15 prosent dyrere enn først estimert på grunn av
prisstigning. Investeringsprosjekter knyttet til vann og avløp antas å kunne få en prisstigning opp mot
25 prosent.
For kommunens bygge- og anleggsprosjekter foreligger det flere usikkerhetsmomenter som påvirker
politisk beslutningspunkt 2 (B2). Budsjettestimater som legges frem i økonomi- og handlingsplanen
før konseptvalgutredning (KVU) er gjennomført er prognoser som baserer seg på overordnede
opplysninger og beregninger i en tidlig fase av prosjektet. Deretter defineres konkrete behov, mål og
overordnede krav. I forprosjektene arbeides det mer i detalj for å utvikle det valgte konseptet fra
KVU. Estimatene endrer seg fra KVU til ferdig forprosjekt, og til det endelige politiske vedtak (B2) om
gjennomføring av prosjektet med endelig budsjettbevilgning. Etter det utføres detaljprosjektering og
bygging.
Unntak fra denne estimerte prisstigningen vil være for de investeringene som allerede har kommet
til politisk beslutningspunkt 2 (B2), samt investeringer av type Tiltaksplaner.
Tallfestet kan denne prisstigningen isolert sett få store konsekvenser for kommunens driftsbudsjett i
form av betydelig høyere finansutgifter, som igjen vil redusere driftsbudsjettet kommunen har til
rådighet. Dagens markedssituasjon gir en estimert prisøkning for økonomiplanperioden 2023-2026
på over 530 mill. kroner basert på kommunens nåværende investeringsportefølje. Forutsatt stabile
renter fremover vil 100 mill. kroner i låneopptak som nevnt medføre om lag 7,5 mill. kroner i
finansutgifter. Det vil i dette tilfellet si rett i overkant av 40 mill. kroner i redusert handlingsrom på
drift. Dette er beløpsmessig ikke medtatt i budsjettforslaget, men vil bli innarbeidet etter hvert som
beløpsstørrelsene blir kjent utover i 2023.
Hovedgrep for å redusere omfanget av investeringer
Det er foretatt flere overordnede grep for å nedjustere forslagene til budsjett i planperioden, i
hovedsak for 2023 og 2024. Etter første gjennomgang med virksomhetene etter sommeren endte
budsjettforslaget i 2023 og 2024 på henholdsvis 1,4 og 1,9 mrd. kroner. Dette ville gitt store
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konsekvenser på drift, og er ikke et forslag kommunedirektøren kan anbefale. Arbeidet med
nedjustering av budsjettene fortsatte derfor utover høsten.
Felles erfaring for alle bygg og anleggsprosjekter er at utgiftene ofte kommer senere i byggeperioden
enn man først antar. Vi har derfor flyttet store deler av total prosjektbevilgning mot slutten av
planlagt budsjettperiode, i enkelte tilfeller også ut av økonomiplanperioden. Vi har ikke endret
verken ferdigstillelsestidspunkt eller total prosjektbevilgning for disse investeringene. Justeringen gir
lavere budsjetterte finansutgifter i drift påfølgende år, men vil også gi en «ketchupeffekt» mot
slutten av planperioden for investeringsbudsjettet. Etter hvert som forbruket gjennom 2023 øker, og
eventuelt nærmer seg vedtatt budsjettramme for inneværende år, kan midler forsere fra et senere
budsjettår til 2023. Årsbudsjettet vil bli mer realistisk og i tråd med faktisk forbruk.
Fire av bygge- og anleggsprosjektene er ved/snart ved politisk beslutningspunkt 2 (B2). Det vil si at
det nå er lagt inn forslag til reell ramme og fremdrift, der tidligere beløp var grove estimater basert
på konseptvalgutredning (KVU). Det gjelder Sofiemyr plassbygd skole, Ski vest ny ungdomsskole,
Langhusbadet og Finstad Magasinet barnehage. For alle disse ligger det an til en økning i forhold til
opprinnelig estimert kostnad.
Kommunens tiltaksplaner er også nedjusterte. Her er ikke midlene flyttet ut i tid, men inndratt. Disse
prosjektene regnes som løpende og det betyr at de har en ny budsjettbevilgning i alle år. Her vil det
også være mulig å flytte midler fra senere år hvis forbruket nærmer seg vedtatt budsjettramme for
inneværende år. Ett unntak fra dette gjelder investering Tiltak kommunale bygg, som hovedsakelig
brukes til utføring av vedtatt Vedlikeholdsstrategi for kommunale bygg og anlegg, KST-sak 7/20.
Strategien er kostnadsestimert til 1,5 mrd. kroner over en tiårsperiode, og skal bidra til å ta igjen
kommunens vedlikeholdsetterslep. Denne strategien gir kommunen utfordringer både tids- og
ressursmessig, men også handlingsrom. Midlene i Vedlikeholdsstrategien brukes hovedsakelig til
tiltak i investeringsbudsjettet, og som en direkte følge av dette foreslås det at navnet på strategien
endres fra Vedlikeholdsstrategi for kommunale bygg og anlegg til Rehabiliterings- og
oppgraderingsstrategi. På grunn av at den spesielle situasjonen i 2022 har forårsaket store
forsinkelser, foreslås det å utvide strategien med til sammen fem år, fra ti til 15 år. Nytt sluttidspunkt
vil bli 2035.

6.2 Gjeld
Nordre Follo kommunes totale lånegjeld, eksklusivt resterende låneopptak 2022, beløper seg til om
lag 7,7 mrd. kroner per desember 2022. Av dette er om lag 1,3 mrd. kroner lån i Husbanken, mens
6,4 mrd. kroner er lån til investeringer. Låneopptaket for 2022 gjøres på slutten av året, og størrelsen
på lånet avhenger av fremdrift i investeringsprosjektene. Antatt lånebehov i 2022 er beregnet til om
lag 490 mill. kroner inkludert startlån. Dette lånet inngår ikke i diagrammene under.
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Netto lånegjeld
Med de foreslåtte investeringene i Økonomi- og handlingsplan 2023-2026, vil kommunens lånegjeld
øke vesentlig i planperioden. Basert på kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett for
perioden, vil netto lånegjeld knyttet til investeringer (ekskl. startlån) øke fra om lag 6,3 mrd. kroner
per desember 2022 til 7,9 mrd. kroner ved utgangen av 2026. Dette tilsvarer en endring på om lag
20 prosent. Diagrammet under viser utviklingen i netto lånegjeld for Nordre Follo kommune, gitt de
foreslåtte investeringene i Økonomi- og handlingsplan 2023-2026:

Netto lånegjeld (ekskl. startlån)
8 500
8 000
7 500
7 000
6 500
6 000
5 500
5 000
2022

2023

2024

2025

2026

Basert på netto lånegjeld og forventede brutto inntekter i 2022, vil gjeldsgraden bli om lag
119 prosent. Gjeldsgraden er gitt ved forholdet mellom netto lånegjeld og brutto inntekter.
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En reduksjon i lånegjelden og/eller en høyere vekst i brutto inntekter, vil redusere gjeldsgraden. I
henhold til KST-sak 31/20 Finansielle måltall, skal ikke kommunens netto lånegjeld overstige
110 prosent i gjennomsnitt i økonomiplanperioden 2020-2023, samt reduseres til 80 prosent innen
2030.
Netto lånegjeld reduseres med i overkant av 2 mrd. kroner hvis gjelden til selvkostområdet holdes
utenfor. Gjeldsgraden uten selvkostområdet vil i 2023 ligge på om lag 83 prosent, og øke gradvis i
økonomiplanperioden. Det har blitt foreslått å bruke gjeldsgrad uten selvkost som indikator. Ved å
gjøre dette, reduseres gjeldsgraden betraktelig, men da må også gjeldsgradsmålet reduseres.
Beregninger viser at gjeldsgradsmålet da bør reduseres fra 80 prosent til om lag 50 prosent.
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6.3 § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)
Beløp i 1000

Regnskap
2021
Investeringer i varige driftsmidler
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter

682 870
3 264
9 229
0
136 611
831 975

Oppr.
budsjett
2022

1 307 389
0
9 700
0
44 818
1 361 907

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

Øk.plan
2026

934 282
4 000
10 200
0
41 249
989 731

1 096 996
3 000
10 700
0
51 026
1 161 722

1 226 483
2 000
11 200
0
61 069
1 300 752

1 483 889
2 000
11 700
0
71 084
1 568 673

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

-99 579 -204 478 -155 648 -175 280 -212 734 -239 975
-31 894
-73 300
-35 300
-33 819 -164 200
-95 125
-51 050 -250 500
-58 000 -224 500
-78 000
0
0
0
0
0
0
0
-24 351
-44 818
-41 249
-51 026
-61 069
-71 084
-501 316 -969 111 -779 334 -856 397 -963 549 -1 340 788
-708 190 -1 542 207 -1 069 531 -1 341 022 -1 479 552 -1 746 973

Videreutlån
Bruk av lån til videreutlån
Netto utgifter videreutlån

246 506
-246 506
0

190 000
0
190 000

190 000
0
190 000

190 000
0
190 000

190 000
0
190 000

190 000
0
190 000

-52 795
39 525
-95 152
0
0
40 894
-67 527

-9 700
0
0
0
0
0
-9 700

-110 200
0
0
0
0
0
-110 200

-10 700
0
0
0
0
0
-10 700

-11 200
0
0
0
0
0
-11 200

-11 700
0
0
0
0
0
-11 700

56 258

0

0

0

0

0

Overføring fra drift
Avsetninger til bundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond
Avsetninger til ubundet investeringsfond
Bruk av ubundet investeringsfond
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto
avsetninger
Fremført til inndekning i senere år
(udekket)

Sum investeringsutgifter
Totale investeringer i varige driftsmidler, inklusiv avgiftsfinansierte investeringer, utgjør samlet for
økonomiplanperioden om lag 5 mrd. kroner (brutto). Dette er inklusivt tilskudd til andres
investeringer (Nordre Follo kirkelig fellesråd), egenkapitaltilskudd (KLP) samt avdragsutgifter til
startlån. Alle VA-prosjekter er netto. Som følge av ulike skrivefrister til politiske saker, her for
prosjektet Sofiemyr, plassbygd skole og Økonomi- og handlingsplan 2023-2026, så fremkommer det
et avvik i prosjektets totale budsjettramme knyttet til estimert prisstigning. Total budsjettramme for
Sofiemyr, plassbygd skole skal være brutto 681,6 mill. kroner.
Av dette utgjør investeringer i varige driftsmidler utenfor kompensasjonsordningen for
merverdiavgift om lag 838 mill. kroner i fireårsperioden. Av dette kan 55 mill. kroner knyttes til kjøp
og oppgradering av kommunale boliger, 11 mill. kroner knyttes til tilskudd til Nordre Follo kirkelig
fellesråd og resten er avgiftsfinansierte investeringer på selvkostområdet vann, avløp og renovasjon
(VAR).
Posten Investeringer i aksjer og andeler i selskaper gjelder egenkapitaltilskudd til KLP. Dette skal i
henhold til forskriften dekkes over investeringsbudsjettet enten ved overføring fra driftsregnskapet
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eller ved bruk av disposisjonsfond. Det er ikke anledning til å lånefinansiere dette. Det er derfor lagt
inn en overføring fra drift til investeringsbudsjettet på 43,8 mill. kroner for planperioden.
Avdrag på lån knyttet til startlån skal forskriftsmessig føres i investeringsregnskapet. For
planperioden 2023-2026 budsjetteres det med avdrag på startlån på til sammen 224,4 mill. kroner,
herunder 41,2 mill. kroner i 2023.
Sum investeringsinntekter
Våre investeringer finansieres hovedsakelig med lånopptak. Kommunen praktiserer lånopptak en til
to ganger årlig, avhengig av forbruk. Én gang før sommeren og én gang mot slutten av året når
sluttbehovet er kjent. For planperioden vil det være et samlet lånebehov på om lag 3,9 mrd. kroner,
inklusive startlånsopptak. Om lag 779,3 mill. kroner gjelder 2023.
Inntekter som bidrar til å redusere kommunens lånopptak er:
•

•

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
regnskapet.
Tilskudd fra andre: Inntekter i form av spillemidler/nærmiljømidler fra staten og
utbyggerbidrag føres på en overordnet post og vises her som en delfinansiering. Det er ofte
usikkerhet knyttet til hvilket år kommunen mottar midlene og inntektene periodiseres etter
beste skjønn. I hovedsak må kommunen forskuttere slike midler ved bruk av lån i påvente av
utbetaling, men inntektene bidrar til å redusere lånebehovet det året inntekten mottas.
Tilskudd knyttet til sykehjemsplasser og omsorgsboliger er foreslått fjernet i Statsbudsjettet
for 2023, og er derfor fjernet fra investeringen Hebekk omsorgsboliger i 2026, med 124 mill.
kroner.

Det forventes slike inntekter i størrelsesorden 328,4 mill. kroner i planperioden, herunder 35,3 mill.
kroner i 2023. For noen av inntektene er det mottatt tilsagnsbrev, mens andre inntekter er et estimat
basert på investeringenes forventede kostnad. Inntektene i 2023 knytter seg til følgende
investeringer:
•
•
•
•
•

Kolbotn barneskole, flerbrukshall (10 mill. kroner)
Kolbotn barneskole, kunstgressbane og aktivitetsanlegg (0,3 mill. kroner)
Siggerud skole, nærmiljøanlegg (0,3 mill. kroner)
Tømtebanen, kunstgress (2,2 mill. kroner)
Oppegård bru, byvekstavtale (22,5 mill. kroner)

Salg av varige driftsmidler: Det forutsettes salg av varige driftsmidler/eiendommer/tomter for til
sammen 360,5 mill. kroner i økonomiplanperioden, herunder 58 mill. kroner i 2023. I tillegg ligger det
inntekter fra forventet salg på 422,8 mill. kroner utenfor planperioden, i 2027.
Forventede salgsinntekter er basert på grove overslag, og det foreligger risiko for at
betalingstidspunkt for enkelte eiendommer kommer på et senere tidspunkt som følge av
forhandlinger. Det er mange usikkerhetsmomenter som har påvirkning på betalingstidspunkt og
forventede inntekter, herunder valg av oppgjørsmodell, eiendomsmarkedet og private aktørers
fremdrift og betalingsvilje. Prosesser knyttet til å klargjøre eiendommene for salg er tid- og
ressurskrevende, og nødvendig for å optimalisere verdiene. For hver enkelt eiendom vil det påløpe
klareringskostnader i forbindelse med salgsarbeidet.
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Det er foreslått å flytte inntektskravet på 186,5 mill. kroner fra 2022 som fordeles med henholdsvis
6,5 mill. kroner i 2023 og 180 mill. kroner i 2024, i 2. tertial 2022. Videre økes budsjettrammen i 2022
med 16,7 mill. kroner, som er estimerte kostnader for tomtekjøp til skoleformål Ski vest fra Ahus,
parkeringsareal fra Ødegården borettslag, samt klareringskostnader. Dette finansieres med et økt
inntektskrav i 2024, som foreløpig ikke er knyttet til et vedtatt salgsobjekt. I tillegg foreslås en
endring av periodiseringen i ØHP-perioden; inntektskravet i 2023 knyttet til Nedre Ekornrud flyttes til
2025. Tomt i Holbergsvei, som tidligere har vært budsjettert utenfor fireårsperioden, er nå forventet
solgt i 2024.
Sum netto utgifter videreutlån
Nordre Follo kommune bruker i stor grad boligvirkemidler som startlån, bostøtte og tilskudd til
etablering og tilpasning av bolig, formidlet gjennom Husbanken. Slike lån tilbys langvarig
vanskeligstilte på boligmarkedet, og i tråd med Husbankens retningslinjer er startlån behovsprøvd.
Boligmarkedet i Nordre Follo er preget av høye boligpriser, og kommunen mottar over 400 søknader
om startlån og tilskudd årlig. 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 2023-2026 budsjetteres det med videreformidling av startlån på til
sammen 760 mill. kroner, fordelt med 190 mill. kroner årlig. Det er også mulighet for å låne ut
ubrukte lånemidler avsatt fra tidligere år samt at innbetalte ekstraordinære avdrag kan lånes ut på
nytt.
Sum overføring fra drift og netto avsetninger
Beløpet gjelder overføring fra drift. Posten benyttes blant annet til å dekke betaling av
egenkapitaltilskudd til KLP. Det er forskriftsmessig ikke anledning til å lånefinansiere dette.
Overføring fra drift settes til 43,8 mill. kroner for hele planperioden knyttet til dette. Om det ikke er
mulig å avslutte driftsbudsjettet med et positivt Netto driftsresultat må egenkapitaltilskuddet
finansieres ved bruk av fond.
Det er ikke budsjettert med bruk av eller avsetning til investeringsfond i perioden.
Det foreslås imidlertid å bruke 100 mill. kroner fra disposisjonsfond til å delfinansiere
investeringer og dermed redusere låneopptaket i 2023. Redusert låneopptak medfører reduserte
finanskostnader. Basert på anslag i tertialrapporten per 31.8.2022 anslås det at Nordre Follo
kommune vil ha om lag 757 mill. kroner på disposisjonsfond ved inngangen til
2023. Disposisjonsfondet vil fortsatt ligge over 10 prosent av brutto driftsinntekter.
Forskriftsskjema §5-5 (2A) viser kun investeringenes utgiftsside (brutto), bortsett fra vann og
avløpsprosjekter som er netto, og med tall i hele tusen. Investeringene kan i tillegg ha estimerte
kostnader etter planperioden 2023-2026 og vises da ikke her. Disse beløpene ligger i LDIP, og
fremmes til ny politisk behandling våren 2024.
Se vedlegg for detaljert beskrivelse av investeringenes formål og framdrift, samt endringer foreslått i
Økonomi- og handlingsplan 2023-2026.
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6.4 § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)
1. Investeringer i varige driftsmidler
Beløp i 1000

Regnskap
2021
Sofiemyr, plassbygd skole
Kolbotn barneskole, utv./rehab.
Kolbotn barneskole, inventar
Ski vest, ny ungdomsskole
Kolbotn omsorgsboliger
Vardåsen, bolig rusavhengige
Bregnefaret, bolig utviklingshemmede
Ski, ny turnhall
Komm. boliger, kjøp, salg og oppgradering
Oppgradering og sikring, uteområder
Kolbotn sentrum, infrastruktur
Biler, maskiner og utstyr
Digitalisering, plattform
Digitalisering, skole og barnehage
Innsynsløsning, bygge-/delesaksarkiv
Kartløsninger
Velferdsteknologi
Tiltak, vann- og avløpsnett
VA, elektroniske vannmålere
Ski-Haugbro, overføringsledning
Vannverket, oppgradering
VA, biler, maskiner, utstyr
Gravplassutvidelser
Tiltak, fritidsaktiviteter
Tiltak, kulturbygg
Tiltak, kommunale bygg
Tiltak, vei og park
Tiltak, gang- og sykkelveier
Ski sentrum, utb.omr. 4-9
Tømtebanen, kunstgress
Tiltak, tros- og livssynssamfunn
Tidl. Oppegård rådhus, rehab.
Tiltak, el, brann og energi
Møllerenga, renovering
Skolekvartalet, detaljregulering
Ski barneskole, paviljong
Etterarbeider
Kolbotn omsorgsboliger, inventar
Mulighetsstudie
Hebekk omsorgsboliger
Digitalisering, bygg og infrastruktur
Digitalisering,
samskaping/innbyggertjenester
Fellessystemer IKT
Tilfluktsrom fjellhallen Greverud
Vevelstad-Kongslia, avløpstunnel (P50)
Vevelstad-Kongslia, avløpstunnel (P85)
Langhusbadet
Langhus idrettspark, utredning tomteareal
Fylkesvei 152 Stenfelt-Greverud, gang/sykkelvei
Klima: Ladeinfrastruktur, komm.
tjenestebiler

Oppr.
budsjett
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

Øk.plan
2026

181 250
7 750
5 000
60 000
0
0
0
0
50 000
5 400
18 750
5 750
19 187
20 375
375
1 000
29 875
120 000
5 000
0
0
2 500
1 000
17 500
1 125
187 500
47 425
4 000
141 670
9 200
4 625
0
12 188
0
0
0
500
500
500
875
4 000
2 750

200 000
0
0
200 330
0
0
0
0
12 500
1 620
7 680
4 135
9 523
4 659
0
0
9 525
74 666
650
5 000
4 226
752
8 250
8 000
1 215
50 000
10 000
1 500
1 500
0
0
0
12 657
0
0
0
250
0
250
6 322
0
3 350

256 000
0
0
200 000
0
0
0
0
12 500
1 500
15 441
2 480
7 531
4 245
0
0
7 125
62 500
0
0
13 147
572
0
8 000
527
60 000
8 000
1 500
1 500
0
0
0
16 032
0
0
0
250
0
250
11 445
0
0

191 800
0
0
196 000
0
0
0
0
12 500
1 500
7 399
2 193
6 889
4 508
0
0
6 750
121 600
15 520
0
9 156
572
0
8 000
427
60 000
8 000
1 500
1 500
0
0
0
16 032
0
0
0
250
0
250
62 032
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
17 500
780
4 200
4 181
27 685
14 084
0
0
16 025
92 250
0
0
158 662
9 606
0
8 000
391
60 000
8 000
1 500
1 500
0
0
0
16 032
0
0
0
250
0
250
387 631
0
0

96
7 595
165
0
5 585
266
0

3 750
0
95 000
0
96 000
1 000
3 000

1 012
0
61 040
0
150 000
2 100
0

675
0
102 460
26 300
65 000
0
0

675
0
0
0
0
0
0

5 513
0
0
0
0
0
0

0

1 200

720

450

3 830

0

14 903
153 608
17 538
3 626
1 670
7 041
11 631
7 196
36 933
4 950
818
5 892
3 380
17 794
0
747
896
22 763
0
24 220
2 817
3 181
0
7 894
352
83 762
16 776
4 529
9 968
4 109
0
52 682
19 209
5 981
12
7 747
0
1 846
314
0
1 577
0
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Regnskap
2021
Finstad Magasinet, ny barnehage
Langhus gård, ny barnehage
Ski sentrum sør, ny barnehage
Kolbotn sentrum, ny barnehage
Ski vest ungdomsskole, ny flerbrukshall
Ski sykehus, legevakt
Oppegård bru, Byvekstavtale
Nye lokaler, inventar og utstyr
Kulturfunksj. ny videregående, inventar
Parkeringsplasser, ladere og infrastruktur
Finstad skole, sprinkelanlegg
Ski sentrum, utb.omr. 1-9 (P85)
Ski sentrum avfallssug, utb.omr. 1-4
Flåtestad ungdomsskole, utvidelse
Fløysbonn ungdomsskole, rehab. og utv.
Kolben kino, fremvisningsutstyr
Ski skolekvartalet, barneskole rehab./utv.
Finstad barneskole, utvidelse
Langhus, ny idrettshall
Sykehjem og omsorgsboliger
Boliger, rus og psykiatri
Ski sentrum gågater og torg, utb.omr. 1
Ski sentrum rest infrastruktur, utb.omr. 1
Ski sentrum, utb.omr. 2
Ski sentrum, utb.omr. 3
Ski vest, nedgraving høyspent
Investeringer i varige driftsmidler

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
572 072

Oppr.
budsjett
2022

25 000
0
0
0
0
45 000
1 000
0
0
3 600
6 250
38 019
12 500
3 500
5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 307 389

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

Øk.plan
2026

15 410
1 476
2 000
0
5 000
3 945
21 500
0
150
2 600
0
0
1 207
3 733
1 500
1 000
0
600
0
3 000
0
12 180
750
1 500
300
3 000
934 282

59 590
3 613
7 538
2 000
70 000
4 500
0
675
0
0
0
0
3 118
6 638
4 656
0
3 000
1 689
0
0
0
42 000
750
1 500
300
0
1 096 996

65 000
76 461
4 075
10 006
123 000
34 705
0
3 825
0
0
0
0
3 465
54 939
22 354
0
7 072
4 578
981
0
23 980
20 100
7 500
17 850
7 710
0
1 226 483

0
0
40 887
40 019
0
0
0
0
9 850
0
0
31 200
5 994
0
140 440
0
76 256
35 643
0
0
0
198 300
46 000
17 550
7 710
0
1 483 889

2. Tilskudd til andres investeringer
Beløp i 1000

Regnskap
2021
Tilskudd, Nordre Follo kirkelig
fellesråd
Kjøp og salg av aksjer og eiendeler
Momsavtaler
Tilskudd til andres investeringer

0

Oppr.
budsjett
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

Øk.plan
2026

0

4 000

3 000

2 000

2 000

0
0
0

0
0
4 000

0
0
3 000

0
0
2 000

0
0
2 000

Oppr.
budsjett
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

Øk.plan
2026

10 200
10 200

10 700
10 700

11 200
11 200

11 700
11 700

2 195
1 070
3 264

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Beløp i 1000

Regnskap
2021
Kjøp og salg av aksjer og eiendeler
Investeringer i aksjer og andeler i
selskaper

9 229
9 229

9 700
9 700
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4. Utlån av egne midler
Beløp i 1000

Regnskap
2021
Investeringer i varige driftsmidler
Sum del 1-4

0
584 565

Oppr.
budsjett
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

Øk.plan
2026

0

0

0

0

0

1 317 089

948 482

1 110 696

1 239 683

1 497 589
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7.

Økonomisk utvikling i perioden

kroner
kr
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7 Økonomisk utvikling i planperioden
Ny kommunelov pålegger alle kommuner å vedta finansielle måltall for utvikling av kommunens
økonomi. Disse skal benyttes som styringsverktøy. Kommuneloven stiller ikke krav til valg av måltall
eller hvilket nivå måltallene skal ligge på. Dette vurderes lokalt av den enkelte kommune. Måltallene
skal fastsettes slik at de gjenspeiler hva som skal til for å oppnå en forsvarlig langsiktig økonomisk
utvikling. Loven krever ikke at de finansielle måltallene skal være bindende for årsbudsjettet og
økonomiplanen.
For å sikre en god og bærekraftig økonomiforvaltning er disse økonomiske handlingsreglene
opprettet for Nordre Follo kommune:
3. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (resultatgrad)
4. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (gjeldsgrad)
5. Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter
Resultat- og gjeldsgraden anses som spesielt viktige for å sikre Nordre Follo kommunes
økonomiske handlingsrom over tid.
Nivå på resultatgrad og gjeldsgrad bestemmer i hvilken grad det økonomiske handlingsrommet må
prioriteres for å sikre fremtidig tjenestetilbud. Det vil også forbedre grunnlaget for å kunne gi politisk
handlingsrom lokalt.
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Tabell

Nordre Follo 2022
Handlingsregel

KOSTRA
2018

0,0 %
2,0 %

KOSTRA
2019

0,0 %
2,0 %

KOSTRA
2020

0,9 %
2,0 %

KOSTRA
2021

4,0 %
2,0 %

Budsjett
2022
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0,8 %
2,0 %

Øk.plan
2023

0,9 %
2,0 %

Øk.plan
2024

1,7 %
2,0 %

Øk.plan
2025

1,7 %
2,0 %

Øk.plan
2026

1,7 %
2,0 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter viser hvor stor andel av kommunens
driftsinntekter som gjenstår etter at driftsutgifter og netto renter og avdragsutgifter er dekket inn.
Nøkkeltallet kalles resultatgrad, og er det viktigste nøkkeltallet for å beskrive om kommunen har god
økonomisk styring eller ikke. Netto driftsresultat skal også være en buffer mot uforutsette utgifter
eller inntektssvikt, som også sikrer handlingsrommet til kommunen.
Et godt netto driftsresultat er en forutsetning for gode økonomiske nøkkeltall ellers, men kan ikke
brukes isolert sett ett enkelt år som indikator for sunn og bærekraftig økonomisk styring av
kommunen.
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter fremover er svært utsatt for reduserte
inntekter eller kostnadsvekst for eksempel på grunn av høy inflasjon som ikke blir kompensert
gjennom inntektssystemet. For å forbedre den økonomiske utviklingen må måltallet prioriteres slik at
kommunen kan sette av mer til disposisjonsfond og helst også kunne overføre fra drift til
investeringer som egenkapital som reduserer behovet for låneopptak.
Kommunedirektørens forslag til økonomiplan bidrar til en positiv utvikling for måltallet, men det er
ikke tilstrekkelig til å bidra til en økonomisk bærekraftig utvikling på sikt. Måltallet for netto
driftsresultat skal forbedres gjennom omstilling, innsparing og stram prioritering i planperioden.
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

Tabell

Nordre Follo 2022
Handlingsregel

KOSTRA
2018

0,0 %
8,0 %

KOSTRA
2019

0,0 %
8,0 %

KOSTRA
2020

11,1 %
8,0 %

KOSTRA
2021

13,2 %
8,0 %

Budsjett
2022

15,0 %
8,0 %

Øk.plan
2023

13,5 %
8,0 %

Øk.plan
2024

15,1 %
8,0 %

Øk.plan
2025

16,9 %
8,0 %

Øk.plan
2026

18,6 %
8,0 %

Størrelsen på disposisjonsfondet gjør det mulig for kommunen å ha en stabil tjenesteproduksjon, selv
om de økonomiske forholde skulle svinge. Det er ikke et mål i seg selv at dette fondet skal være så
stort som mulig, men stort nok til å tåle dårlige år, og gi kommunen tid og mulighet til omstilling når
forholdene krever det. Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter øker i
økonomiplanperioden. Disposisjonsfondet vil ha en positiv utvikling i planperioden.
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Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

Tabell KOSTRA KOSTRA KOSTRA KOSTRA Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Nordre Follo
0,0 %
0,0 % 118,3 % 112,4 % 119,1 % 120,0 % 124,1 % 130,9 % 142,4 %
2022
Handlingsregel
110,0 % 110,0 % 110,0 % 110,0 % 110,0 % 110,0 % 110,0 % 110,0 % 110,0 %

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter utvikler seg negativt i planperioden som følge av et
høyt investeringsbudsjett. Dette vil gi et betydelig mindre handlingsrom fremover. En måte å
forbedre måltallet er å redusere investeringer eller å betale ekstra avdrag. Prognosen gitt i grafen
forutsetter at låneopptak gjennomføres, men historisk sett har det vært noen forsinkelser i
gjennomføringen av investeringen og dermed lavere låneopptak enn forutsatt.
Kommunaløkonomisk bærekraft (KØB)

Grafen viser avviket mellom vedtatte mål for de tre viktigste finansielle indikatorene som skal bidra til kommunaløkonomisk bærekraft
(KØB). Verdiene i trekanten er relative, og målet er omregnet til 100 for alle tre indikatorer. Verdi under 100 indikerer behov for ytterligere
tilpasning for å nå målsettingen.
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Virkelige verdier
Indikatornavn

Netto driftsresultat i prosent av
brutto driftsinntekter
Netto lånegjeld i prosent av brutto
driftsinntekter
Disposisjonsfond i prosent av
brutto driftsinntekter

Relative verdier
Indikatornavn

Netto driftsresultat i prosent av
brutto driftsinntekter
Netto lånegjeld i prosent av brutto
driftsinntekter
Disposisjonsfond i prosent av
brutto driftsinntekter

Målsetting

Økonomiplan 2023

Økonomiplan 2026

110,0 %

120,0 %

142,4 %

8,0 %

13,5 %

18,6 %

Målsetting

Økonomiplan 2023

Økonomiplan 2026

100,0 %

91,0 %

71,0 %

100,0 %

169,0 %

232,0 %

2,0 %

100,0 %

0,9 %

45,0 %

1,7 %

85,0 %

Modellen for kommunaløkonomisk bærekraft (KØB) viser at når de tre nevnte nøkkeltallene sees i
sammenheng, har vi en forverring av den økonomiske bærekraften i økonomiplanen. Det er veksten i
lånegjeld som i størst grad trekker ned utviklingen i økonomisk bærekraft i planperioden.
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter bidrar positivt inn for utviklingen.
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8 Drivkrefter for en bærekraftig utvikling
Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å
ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Det innebærer at vi ikke alltid
kan gjøre det som faller oss enklest, eller er mest lønnsomt i øyeblikket. Å jobbe for bærekraftig
utvikling handler om å jobbe innenfor tre dimensjoner; miljø, sosiale forhold og økonomi. En
bærekraftig utvikling må skje innenfor planetens tålegrense (miljødimensjon). Samtidig må vi sikre at
mennesker har et rettferdig grunnlag for å leve gode liv (sosial dimensjon), og sikre økonomisk
trygghet for alle (økonomisk dimensjon). Både sosial og økonomisk bærekraft er avhengig av
miljødimensjonen, altså at vi tar vare på kommunen vår og jorda vår. Beslutninger må derfor
vurderes opp mot alle de tre dimensjonene. En bærekraftig utvikling imøtekommer dagens behov
uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde
fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen
2030. Bærekraftsmålene gjelder for alle land i verden, og
regjeringen har forpliktet Norge til å arbeide for å nå målene.
Med lokale løsninger skal vi bidra til å nå globale mål. Det er
derfor viktig at bærekraftsmålene er en del av grunnlaget for
samfunns- og arealplanleggingen. Hovedmålene i
kommuneplanens samfunnsdel bygger på de tre dimensjonene
for bærekraftig utvikling. Delmål og strategier under
hovedmålene bygger opp under bærekraftsmålene. På denne
måten sikrer vi at de globale målene omsettes til konkret
handling i vår kommune.
Nordre Follo har utfordringer knyttet til alle de tre bærekraftsdimensjonene, og må ha en helhetlig
og balansert tilnærming i alle beslutningsprosesser. Gjennom vedtak av kommuneplanens
samfunnsdel, har vi tatt første steg i å innarbeide FNs bærekraftsmål i plan- og styringssystemet. Vi
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skal jobbe videre med systematisk implementering og måling av hvilke områder vi må jobbe med for
å bevege lokalsamfunnet i en mer bærekraftig retning.

8.1 Økonomisk bærekraft
Økonomisk bærekraft handler om å bruke ressursene på en slik måte at dagens økonomiske utvikling
ikke går på bekostning av fremtidig økonomisk utvikling. Hvordan vi bruker de tilgjengelige
ressursene er helt sentralt for langsiktig økonomisk bærekraft.
Økonomisk bærekraft ses her i en lokal sammenheng. Et vesentlig spørsmål er da om kommunens
utgifter er på et nivå som gjør at de balanseres mot inntektene på lang sikt?
En bærekraftig økonomi krever reduserte drifts- og investeringsutgifter
For å sikre økonomiske rammer og gjennomføringskraft i fremtiden er det behov for en omstilling av
kommunens tjenester, slik at de årlige driftskostnadene og investeringene reduseres. Dette gjør at vi
må forme tjenestene på en ny måte. For å få til en bærekraftig omstilling av høy kvalitet stilles det
krav til et svært godt samarbeid mellom administrasjon, politikere og innbyggere.
Endring og omstilling handler om å utvikle, forbedre eller endre kommunens tjenestetilbud slik at vi
også i fremtiden har treffsikre tjenester i tråd med faglige og ressursmessige rammer. Omstillingen
skal være i tråd med målene i kommuneplanens samfunnsdel og FNs bærekraftsmål.
Det legges i Økonomi- og handlingsplan 2023-2026 til grunn en omstilling i driften på om lag 423 mill.
kroner, med omstilling/innsparing i 2023 på 96 mill. kroner. Det er krevende å klare et slikt stort
omstillingskrav, så dette kan bety reduserte eller endrede tjenester, og i noen tilfeller oppsigelse av
medarbeidere.
Omstillingsprosessen vi må gjennom de nærmeste årene vil være krevende for alle, innbyggere,
folkevalgte, administrasjon og ansatte. Den er likevel nødvendig for å opprettholde økonomisk
bærekraft fremover. Ved å ha tilstrekkelige ressurser som kan bidra til å realisere gode ideer og gi
innspill til endringer kan vi sikre en raskere gjennomføring og bedre resultater. Midler til innovasjon
og omstilling videreføres derfor i hele planperioden.
Mulige strategier for økonomisk bærekraft
Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) viser kommunens investeringsplan, med konkrete
forslag til prioritering av formålsbygg og hvordan de anbefales plassert ut i tid. I tillegg omtales
løpende tiltaksplaner og andre større og mindre investeringer. Investeringsplanens første fire år er
grunnlag for økonomi- og handlingsplan og gir forslag til konkrete periodiserte budsjetter per
investering.
I LDIP beskriver vi hvordan utviklingen i demografi og økonomiske rammebetingelser, og behovet for
investeringer, påvirker kommunens økonomi i et langsiktig perspektiv. Det kreves aktive grep i dag,
både når det gjelder investeringer og tjenestetilbud, for å oppnå en bærekraftig økonomi på sikt.
Tydelige prioriteringer og målrettet arbeid for å effektivisere kommunen vil være avgjørende for at vi
skal klare å gi tilfredsstillende tjenester til våre innbyggere.
LDIP 2023-2042 la opp til et netto investeringsnivå på totalt på 13,2 mrd. kroner inklusive estimerte
inntekter fra salg av eiendom, i 20 års-perioden. Det tilsvarer brutto investeringsutgifter på 18,2 mrd.
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kroner, og 6,1 mrd. kroner i planperioden 2023-2026. De innarbeidede investeringene vil gi svært
høy investeringstakt og gjeldsgrad særlig frem mot 2030, noe som vil bety tøffe prioriteringer og
betydelig effektivisering i kommunens tjenester. Som følge av utviklingen i verden våren 2022 varslet
kommunedirektøren i LDIP om unormalt stor usikkerhet rundt prisvekst og utviklingen i
finansmarkedet. Denne usikkerheten gir stor risiko for høyere investeringskostnader, betydelig
renteøkninger og høy inflasjon.
Gjennom høsten 2022 ser vi at det var god grunn til bekymring, og at den økonomiske situasjonen er
vesentlig forverret. Krig og energikrise har ført til høy inflasjon og stigende rente som igjen medfører
at:
•
•
•

Staten må spare penger slik at vi kan forvente reduserte overføringer til kommunesektoren,
samtidig som regjeringen varsler at store statlige prosjekter må nedskaleres/utsettes.
Prisstigning og strømpriser medfører betydelig høyere investeringskostnader i hvert enkelt
investeringsprosjekt.
Økt rentenivå rammer særlig de med høy gjeld, og kommunens finanskostnader forventes å
stige svært raskt som følge av dette, som igjen betyr at en stadig større andel av kommunens
driftsbudsjett må brukes til å betjene renter og avdrag.

Etter beregning av konsekvenser av renteøkninger og kostnadsoverslag/oppdaterte kalkyler for to
større prosjekter nå i høst, ser kommunedirektøren at det vil bli enda mer krevende enn tidligere
varslet å gjennomføre alle planlagte investeringer. Det vil ikke være økonomisk bærekraftig å
gjennomføre alle investeringsprosjektene uten å gjøre drastiske og svært inngripende kutt i
tjenestene til innbyggerne.
Vi er i en tid for å ta krevende valg. Vi må gi avkall på høye ambisjoner for å sikre det aller viktigste,
nemlig trygg hverdag for de som trenger oss mest. Kommunedirektøren mener at det er nødvendig å
se på mulige strategier for å sikre en bærekraftig økonomi. Det er tre strategiske grep som anses å
være realistiske for å redusere den store økningen i finanskostnader; revurdere flere planlagte
investeringsprosjekter, vurdere standard på nye bygg og vurdere innføring av eiendomsskatt. Dette
arbeidet vil pågå fram mot rammesak 2024-2027.
Revurdering av planlagte investeringsprosjekter
Kommunedirektøren vurderer at vi i større grad enn tidligere planlagt må øke arealutnyttelse og
sambruk av arealer. For å unngå uakseptable reduksjoner i tjenestetilbudet må det også ses på om vi
må akseptere en lavere standard på bygg enn det vi opplever som ideelt og ønskelig. Eksempler på
investeringer det er aktuelt å se på, men som ikke er utredet er:
1. Unngå bygging av nye barnehager der det er mulig å dekke behovet ved å benytte kapasitet i
andre kommunale formålsbygg
2. Utfordre utbyggere i forhold til bygging av omsorgsboliger i privat regi, for å utsette bygging
av kommunale omsorgsboliger
3. Utsette rehabilitering og utvikling av skolekvartalet i Ski, barneskole
4. Forenkle prosjektet ved Flåtestad ungdomsskole
5. Utsette prosjekt Langhus, ny idrettshall
6. Øke arealutnyttelse av lokaler som skal leies på ny videregående skole i Ski
7. Flytte kulturskolen på Kolbotn, sambruk med andre tjenester i andre formålsbygg
8. Avvikle/konkurranseutsette et kulturhus
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Vurdere muligheter for å bygge billigere
Til tross for at vi legger vekt på arealeffektivisering og valg av kostnadseffektive løsninger, er det dyrt
å bygge nytt. Hvis vi kan bygge rimeligere bygg, kan vi få flere bygg til samme pris.
Kommunedirektøren vil fram mot rammesak 2024-2027 se på om det kan være aktuelt å ta grep som
å:
•
•
•

I større grad standardisere formålsbygg som barnehager og skoler
Vurdere bruk av modulbaserte løsninger
Ansette flere fast ansatte som prosjektledere på byggeprosjekter, fremfor bruk av eksterne
konsulenter

Handlingsrom ved eventuell innføring av eiendomsskatt
En annen mulighet kommunedirektøren mener har aktualisert seg i dagens økonomiske situasjon, er
innføring av eiendomsskatt. Dersom investeringsnivået skal opprettholdes på dagens nivå, og
rentenivået i årene fremover blir på et høyere nivå enn de siste årene, mener kommunedirektøren at
innføring av eiendomsskatt kan være en løsning for å unngå drastiske reduksjoner i tjenestetilbudet
til innbyggerne. I perioden 2022 (opprinnelig budsjett) til 2026 vil netto finansutgifter øke med om
lag 306 mill. kroner. Denne økningen må som tidligere nevnt, dekkes ved omprioritering innen
driften. For å illustrere størrelsen av dette beløpet i forhold til hva dette ville bety av reduksjon på
driften, tilsvarer beløpet til sammen om lag netto driftsbudsjett til Hebekk barneskole, Haugjordet
ungdomsskole, Greverud sykehjem og omsorgsboliger, Tilrettelagte boliger 1 og halve
renholdsvirksomheten i kommunen.
I 2021 hadde 321 av landets 356 kommuner innført eiendomsskatt. Av de som hadde innført
eiendomsskatt har 233 kommuner dette i hele kommunen (boliger, næring og eventuelle
fritidsboliger). Det er 75 kommuner som har bunnfradrag. Gjennomsnittlig skattesats i Norge var i
2020 på 5,6 promille totalt, der skattesatsen for boliger/fritidseiendom ikke kan være høyere enn
4 promille. For næringsbygg kan maksimal skattesats være 7 promille. Ved innføring av
eiendomsskatt kan satsen det første året være maksimalt på 1 promille, økende med 1 promille per
år til maksimalt 4 promille. Det tar dermed fire år fra eiendomsskatt er innført til høyeste skattesats
kan være innført.
I 2020 var total eiendomsskatt i landet på 14,8 mrd. kroner, derav 7,2 mrd. kroner fra boliger og
fritidseiendommer. Og eiendomsskatten utgjorde i henhold til KOSTRA 3 prosent av
kommunesektorens brutto driftsinntekter i 2021. For Nordre Follo kommune ville 3 prosent av brutto
driftsinntekter i 2022 utgjort om lag 150 mill. kroner med utgangspunkt i vedtatt budsjett.
Innretningen av eiendomsskatt i forhold til eventuelt bunnfradrag, gjør det vanskelig å si noe om
inntektspotensialet ved innføring av eiendomsskatt. Men dersom vi ser hva andre kommuner i vårt
nærområde får i inntekt fra eiendomsskatt, fikk Sarpsborg kommune i 2020 en inntekt på 244 mill.
kroner (58 000 innbyggere) og Moss kommune fikk 185 mill. kroner (50 000 innbyggere). Det er
grunn til å tro at verdigrunnlaget i Nordre Follo er noe høyere enn i de to nevnte kommunene som
dermed ville gitt en høyere inntekt med samme forutsetninger. Sarpsborg kommune hadde en sats
på 3,6 promille for boliger (5,2 promille for næring) og et bunnfradrag på 0,3 mill. kroner. Moss
kommune hadde en sats på 2,8 promille, men ikke noe bunnfradrag.
Basert på ovennevnte er det ikke urealistisk at det ved innføring av eiendomsskatt i Nordre Follo
etter innføringsperioden på fire år ville gitt en inntekt som helt eller delvis hadde dekket økningen i
finansutgiftene de kommende årene.
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De økonomiske utfordringene krever innovasjon og nye måter å jobbe på
For å klare å utvikle morgendagens tjenester samtidig som vi oppnår en bærekraftig økonomi, er det
helt avgjørende med en felles forståelse av de utfordringene vi står overfor. Vi kan ikke løse de store
utfordringene vi har foran oss bare ved å forbedre det vi gjør i dag. Vi må tenke langsiktig, utvikle,
forbedre eller endre måten vi jobber på slik av innbyggere kan få det tilbudet de har behov for i
årene fremover. Det handler ikke lenger om å løpe fortere, vi må løpe annerledes.
For å sikre ressurser og krefter til å gjennomføre omstilling, må det gjøres en samlet og helhetlig
prioritering av ressursene til kommunen. Omstillingsprogrammet Utvikling og bærekraft skal bidra til
å gjøre de gode prioriteringene og velge de riktige prosjektene for fremtidens tjenester.
Prosjektporteføljen i Utvikling og bærekraft består av de prosjektene som kommunedirektøren
vurderer som de strategisk viktigste prosjektene på nåværende tidspunkt, og det skal gjøres jevnlige
evalueringer av porteføljen. Potensialet for økonomisk gevinst og i hvilken grad prosjektet vil bidra til
å nå kommuneplanens mål, er de mest tungtveiende vurderingskriteriene når ulike prosjekter skal
vurderes inn i porteføljen.
Prosjektene samles i fem delprogrammer i Utvikling og bærekraft.

For å gjøre det enklere å gjennomføre prosjekter, og sikre at alle prosjektene i porteføljen
gjennomføres på tilnærmet samme måte, er det etablert en prosess med bestemte aktiviteter som
skal gjennomføres i alle prosjektene. For å understøtte dette er det opprettet ulike digitale verktøy. I
verktøyene er det lagt vekt på behov og gevinst, og det er en rød tråd mellom de ulike aktivitetene
med gjenbruk av informasjon. Verktøyene skal være forståelige, gjenkjennelige og det skal være lite
rapportering. Med større vekt på behov, og ikke løsning, legges det til rette for innovasjon og nye
måter å løse oppgaver på.
I 2023 vil de første prosjektene i porteføljen nærme seg ferdigstillelse, og vi skal gå fra plan til ny
praksis. I årsskiftet 2022/2023 vil det bli startet opp flere prosjekter i porteføljen med utgangspunkt i
satsninger og omstillingstiltak innarbeidet i Økonomi- og handlingsplan 2023-2026. Prosjektene skal
bidra til både utvikling av tjenestene og å sikre en bærekraftig økonomi.

Kommunebarometeret
Kommunebarometeret er en måling som utarbeides av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres
kommunene etter 151 nøkkeltall med ulik vekting, på tvers av 12 ulike sektorer. Dette er ikke en
forskningsrapport, men et journalistisk arbeid utført av Kommunal Rapport.
Kommunebarometeret gir en pekepinn på hvordan vi ligger an i forhold til andre kommuner i Norge,
og kan være et verktøy for å måle egen utvikling og forbedring. Samtidig er det viktig at vi bruker
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dette klokt, og ikke som det eneste verktøyet for å måle kvalitet og forbedring av tjenestene. Det er
få nasjonale målinger av kommune-Norge, spesielt på tvers av sektorer, og vi må derfor ha et bevisst
forhold til Kommunebarometeret.
Ifølge Kommunal Rapport og Agenda Kaupang bør det være et mål å ligge blant de 100 beste
kommunene. Disse er klassifisert med grønt i Kommunebarometeret.
Vi arbeider etter de målsetningene som er satt enten politisk eller administrativt. Det er viktig å styre
etter de nøkkeltallene som er viktig og riktig for oss som kommune, uavhengig av hvordan vi kommer
ut i Kommunebarometeret. I flere tilfeller vil nøkkeltall fra Kommunebarometeret være
sammenfallende med kommunens målsetninger, som for eksempel på de fleste økonomiske
nøkkeltall. I andre tilfeller kommer vi dårlig ut i barometeret på grunn av egne måltall og
prioriteringer. Et eksempel på dette er at vi kommer dårlig ut på enkelte nøkkeltall ved å være en
(areal)effektiv kommune.
Resultater
I årets kommunebarometer kommer Nordre Follo på 72. plass, opp 17. plasser fra året før.
Rapporten viser en forbedring innen alle områder, bortsett fra grunnskole og barnehage hvor vi blant
annet skårer lavt på grunn av at vi er arealeffektive. De sektorene som har høyest vekt i
Kommunebarometeret er grunnskole og pleie og omsorg. Vi havner på en 94. plass på grunnskole.
Gode resultater og få elever på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver sammenlignet med
landssnittet, samt høy trivsel blant elevene, trekker skåren opp. Ifølge Elevundersøkelsen sier
eksempelvis 92 prosent av elevene på 7. trinn at de trives godt. Snittet for Norge ligger på 88
prosent.
Lærernes utdanningsnivå og andel elever med leksehjelp trekker imidlertid ned. Generelt har
andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i norsk, engelsk og matematikk, økt nasjonalt de
siste årene. Hos oss oppfylte 68 prosent av barneskolelærerne i norsk, engelsk og matematikk i 1.-7.
trinn kompetansekravene. De beste kommunene ligger på 100 prosent. På ungdomsskolen oppfylte
71 prosent av lærerne i matematikk, engelsk og norsk nye krav til fordypning i fagene. Alle elever får
tilbud om leksehjelp, men det er forholdsvis få elever som benytter seg av tilbudet.
Innen pleie og omsorg kommer Nordre Follo på 125. plass. De viktigste nøkkeltallene er andel
ansatte med fagutdanning, andelen av beboere med omfattende bistandsbehov og andel plasser i
sykehjem i skjermet enhet. Av dem som bor på sykehjem, hadde 82 prosent omfattende pleiebehov i
2021. Andelen øker over tid. Dette indikerer at innsatsen fortsatt dreies mot hjemmebasert omsorg,
og at man må være mer pleietrengende enn før for å få sykehjemsplass. Dreiningen forutsetter at
kommunen har tiltak som forebygger og utsetter behov, og at innbyggere får gode tjenester i
hjemmet. For Nordre Follo hadde 80 prosent av dem som bodde på sykehjem et omfattende
bistandsbehov i fjor. Det er anslått nasjonalt at fire av fem over 80 år på sykehjem har en grad av
demens. I Nordre Follo var 19 prosent av plassene på sykehjem skjermede og tilpasset demente i
fjor. Dette er lavere enn i de fleste andre kommuner i landet. Nordre Follo er på førsteplass når det
gjelder andel brukertilpassede enerom på sykehjem med bad/wc.
Innen økonomi kommer Nordre Follo på 213. plass. Nøkkeltallene driftsmargin og disposisjonsfond er
vektet tyngst, og utgjør 50 prosent av sektoren til sammen. Vi har et bedre korrigert netto
driftsresultat enn gjennomsnittskommunen, på 4 prosent i fjor. Fondene i kommunene samlet er nå
på 14,3 prosent av brutto driftsinntekter. Nordre Follo har 13,3 prosent av brutto driftsinntekter på
sitt disposisjonsfond. Netto renteeksponert gjeld for Nordre Follo var i fjor på 59,2 prosent av brutto
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driftsinntekter. Investeringsnivået vårt var i fjor 16,1 prosent av brutto driftsinntekter for de fire siste
år, og det er høyere enn de fleste kommunene i landet.
Sett i forhold til den nødvendige omstillingen mange kommuner står i, treffer Kommunebarometeret
litt ulikt på virkeligheten. På enkelte nøkkeltall kommer vi dårlig ut fordi vi er effektive. For eksempel
kommer vi dårlig ut i barnehage på areal per barn og store barnehager, selv om vi er innenfor
kravene som er satt. På kostnadsnivå ville vi kommet godt ut på samme sektor ved å være effektivt
drevet.
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8.2 Miljømessig bærekraft/Klimabudsjett
Økt bruk av ressurser hos en voksende og stadig rikere befolkning påvirker klima og miljø. Vi bruker
flere ressurser, mens jorda har begrensede ressurser. Eksempelvis vil økt jordbruksproduksjon ofte
tære på urørt natur og artsmangfoldet. Menneskelig aktivitet har ført til en betydelig økning i
klimagassutslipp som er en viktig årsak til klimaendringene vi nå ser. Skal vi begrense global
oppvarming til maksimalt to grader er det nødvendig med betydelige utslippskutt før 2030, og
verden må være klimanøytral innen 2050.
Klimabudsjett for Nordre Follo kommune
Klimabudsjettet for 2023 er Nordre Follo kommunes andre klimabudsjett. Klimabudsjettet fungerer
som kommunens handlingsplan for klima. Her presenteres de klimatiltakene som skal iverksettes i
2023, forventet reduksjon av utslipp av klimagasser og kostnader for tiltakene.
Klimabudsjettet er ikke en plan som setter føringer eller mål for klimaarbeidet, dette gjøres
i Temaplan for klima og energi. Planen angir fire klimamål, fordelt på indirekte og direkte utslipp for
kommunen som samfunn, og indirekte og direkte utslipp for kommunen som organisasjon. Disse
målene er:
Nordre Follo som organisasjon

Nordre Follo som samfunn

Direkte utslipp

50 % utslippsreduksjon innen 2025
sammenlignet med 2020

Indirekte utslipp

Klimafotavtrykket fra kommunal
virksomhet er lavere i 2025
sammenlignet med 2020.

55 % utslippsreduksjon innen 2030
sammenlignet med 2009 (reduksjon av
utslipp innenfor kommunens grenser).
20 % utslippsreduksjon innen 2030
sammenlignet med 2020 (reduksjon i
klimafotavtrykket til innbyggerne i
kommunen).

Tiltakene i klimabudsjettet dekker både direkte og indirekte utslipp. Det vil si både utslipp som skjer
innenfor kommunens grenser, og utslipp som skjer utenfor kommunens grenser som resultat av
aktiviteter innenfor kommunen.
Klimabudsjettet skal prøve å svare på om tiltakene er tilstrekkelige for å nå kommunens klimamål.
Dette blir gjort ved at vi beregner reduksjon i utslipp fra tiltakene, summerer dem og legger dem til
grunn i en framskriving av klimagassutslipp. For flere av tiltakene er det ikke gode nok metoder for å
beregne utslippsreduksjon. Dette gjelder særlig for indirekte utslipp. Det betyr at det vil være
usikkerhet i estimatene av fremtidige klimagassutslipp.
Rapportering inngår som en viktig del av klimabudsjettet. I beskrivelsen av tiltakene er det angitt
hvor hyppig rapportering det legges opp til, samt hvilken indikator det skal rapporteres på.
Klimabudsjettet gir ikke et fullstendig bilde av alt kommunen jobber med innen klima
I 2023 vil vi jobbe med arealnøytralitet og sykkelstrategi, som vil ha betydning for
klimagassutslippene i kommunen. Tiltakene som disse strategiene resulterer i, vil være aktuelle for
klimabudsjettet for 2024.
Vi har gjennom våre anskaffelser mulighet til å redusere klimagassutslipp ved å etterspørre
klimavennlige produkter, stille krav til miljøsertifisering, nullutslipptransport med mer. I hver
anskaffelse skal klima og miljøkrav eller tildelingskriterier vurderes og velges dersom det er mulig.
Dette følges opp gjennom anskaffelsesstrategien og tilhørende handlingsplan.
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Det er også viktig å merke seg at en rekke beslutninger som tas på regionalt og nasjonalt nivå har
betydning for utviklingen i klimagassutslipp i vår kommune. Tiltak som gjennomføres i regi av
fylkeskommunen eller staten, og som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp, er ikke tatt med som
tiltak i kommunens klimabudsjett. Flere av disse tiltakene er imidlertid hensyntatt i referanse- og
tiltaksbanen. En referansebane viser hvordan klimagassutslippene kan utvikle seg dersom det ikke
blir gjennomført noen tiltak. En tiltaksbane er en prognose av fremtidige klimagassutslipp basert på
noen tiltak.
Utslipp og opptak fra skog og arealbruk inngår på nasjonalt nivå i et eget klimaregnskap, og vises ikke
i klimabudsjettet med unntak av tiltak knyttet til ungskogpleie og suppleringsplanting. Det er skogen
som sørger for høyest opptak av klimagasser i vår kommune.
Oppfølging av arealstrategiene i kommuneplanen, som for eksempel gjenbruk av arealer,
arealnøytralitet og bevaring av skog, våtmarker, myrer og landbruksområder er dermed viktige tiltak.
Som ledd i revisjonen av kommuneplanens arealdel vil noen ubebygde områder avsatt til utbygging ,
bli vurdert omregulert til Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder). Dette vil også kunne
ha en positiv effekt på klimaet, da arealenes opptak av klimagasser blir opprettholdt.
Blant andre tiltak med positiv klimaeffekt kan vi nevne gjenbruk av bygningsmasse i byggeprosjekter,
sambruk av kommunale lokaler og arealer, prosjekt Morgendagens arbeidsplass, ny reisepolicy for
kommunes ansatte og deltakelse i FutureBuilt (innovasjonsprogram og utstillingsvindu for aktører i
byggenæringen).
Det er også igangsatt arbeid for å redusere forbruk. Blant annet har gjenbruksbutikkene OMA og
RUFUS i Kolbotn startet opp en gratisbutikk og det skal jobbes videre med gjenbruk av møbler og
utstyr i kommunes virksomheter.
Det pågår også et prosjekt i regi av NTNU kalt Clean Cultures, som bruker blant annet Nordre Follo
kommune som case. I prosjektet forskes det på hvordan en bred tilnærming til klimaendringer på
nabolagsnivå kan bidra til holdningsendringer og motivere til klimavennlig handling.
Kort analyse av historiske utslipp
Per 2022 har Nordre Follo kommune kun tall for direkte utslipp for kommunen som geografisk
område. Tall fra 2020 er de seneste som er publisert. I referanseåret 2009 lå det direkte
klimagassutslippet på 115 200 tonn CO2-ekvivalenter og i 2020 utgjorde utslippene om lag 97 000
tonn CO2-ekvivalenter. Diagrammet viser forholdet mellom utslipp fra veitrafikk, annen mobil
forbrenning, jordbruk, oppvarming samt avfall og avløp. Figuren viser klimagassutslipp fra Nordre
Follo som geografisk område.
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Sammenlignet med 2019 er utslippene i 2020 redusert med 1 700 tonn CO2-ekvivalenter. Det
tilsvarer en reduksjon på 2 prosent. Det er utslippsreduksjon fra veitrafikk og oppvarming som bidrar
til dette. For jordbruk og annen mobil forbrenning er utslippene økt med om lag 1 000 tonn CO2ekvivalenter per sektor. Disse utslippsøkningene skyldes sannsynligvis bruk av gjødsel og økt aktivitet
i byggesektoren.
Utslippsreduksjonen fra veitrafikk kommer av økt innblanding av biodrivstoff samt økt andel
elektriske kjøretøy. Kjøring med personbil i kommunen er redusert noe siden 2016. Derimot har
kjørte kilometer med varebil økt. Rundt 40 prosent av veitrafikken skapes av kommunens
innbyggere, 40 prosent av kjøretøy registrert i Oslo, 10 prosent av kjøretøy fra de andre tilgrensende
nabokommunene mens 10 prosent er fra andre kommuner eller land. Utslippsreduksjonene fra
oppvarming skyldes redusert bruk av fossilt brensel.
Klimafotavtrykk til innbyggerne i Nordre Follo kommune
Analysebedriften Ducky lager klimafotavtrykkanalyser for alle norske kommuner. Grunndata om for
eksempel kjøretøy, inntekt og energiforbruk per kommune bidrar til å lage et gjennomsnittstall for
hver kommune i Norge. I kategorien Energi brukes europeisk utslippsfaktor for strøm, hvilket bidrar
til at utslippsnivået fra den kategorien er høyere enn andre analyser.
Offentlig utslipp genereres fra alt av statlig forbruk, fra kommunalt til nasjonalt nivå. Det er for
eksempel veiprosjekt, vedlikehold av sykehus og skoler. Disse utslipp fordeles likt mellom alle
innbyggere i landet. Totalt utslipp for en innbygger i kommunen er 11,2 tonn CO2-ekvivalenter per
år.
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Klimafotavtrykk til innbyggene i Nordre Follo kommune i 2022
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Utslipp fra transport er litt lavere i Nordre Follo kommune enn gjennomsnittet i Norge.
Grunnen til det kan være at kollektivtrafikkdekningen i et nasjonalt perspektiv er god i kommunen.
Kommunen er en del av en storbyregion der avstandene er relativt korte. Derimot er utslippene
fra varer og tjenester høyere for Nordre Follo kommune enn landsgjennomsnittet. Det kan komme av
at vi har god tilgang på butikker og relativt høy inntekt.
For å nå mål i temaplan for klima og energi om å redusere klimafotavtrykket til innbyggerne med
20 prosent, vil det kreves at klimafotavtrykket reduseres med om lag 2 tonn CO2-ekvivalenter per
innbygger innen 2030.
Prognose for fremtidige utslipp
Det er viktig å være klar over at en framskrivning av klimagassutslipp er et overslag med betydelig
usikkerhet. Målemetodene er usikre, og det ligger mange usikre antakelser bak beregningene.
Det er derfor viktig å ikke tolke tallene som et svar med to streker under, men se på dem som en
indikasjon på mulig utslippsreduksjon. Få tiltak lar seg kvantifisere, men ikke kvantifiserbare tiltak
kan være vel så viktige.
Det er tidskrevende å lage egne framskrivninger for Nordre Follo. Framskrivningene er derfor basert
på Viken fylkeskommunes framskrivninger og skalert ned for å tilpasse Nordre Follo.
En referansebane viser hvordan klimagassutslippene kan utvikle seg dersom det ikke blir
gjennomført noen tiltak
De siste utslippstallene for kommunen er fra 2020, og referansebanen starter derfor i 2020.
Referansebanen tar utgangspunkt i reduserte utslipp fra veitrafikk og oppvarming, men økte utslipp
fra annen mobil forbrenning. Utslipp fra jordbruk er forventet å ligge på samme nivå.
For veitrafikk er det antatt at utslippene reduseres med 14 prosent frem til 2030 som følge av økt
andel el-kjøretøy, økt andel innblanding av biodrivstoff samt redusert bruk av kjøretøy, særlig
personbiler. Det er først og fremst personbiler som bidrar til reduksjon i klimagassutslipp fra denne
sektoren, mens utslipp fra tyngre kjøretøy er forventet å øke.
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Ifølge Miljødirektoratet kommer utslippene fra oppvarming fra vedfyring (utslipp av klimagassene
metan og lystgass) og oppvarming med gass. Det er vanskelig å spå om utviklingen her, høye
strømpriser kan føre til økte utslipp fra vedfyring. Framskrivningen legger til grunn at fossiloljefyring
ikke forekommer på grunn av forbud mot dette. Totalt sett er det dermed antatt en nedgang i
utslippene fra denne sektoren med tre prosent fram til 2030.
Utslippene fra annen mobil forbrenning er antatt å øke med fem prosent frem til 2030. Her er økt
byggeaktivitet på grunn av befolkningsøkning en av faktorene som påvirker økingen i utslipp.
En tiltaksbane er en prognose av fremtidige klimagassutslipp basert på noen tiltak
Som for referansebanen, starter tiltaksbanen i 2020. Poenget med tiltaksbanen er å vise om man har
nok kraftfulle tiltak for å nå klimamålene.
Viken fylkeskommunes framskrivninger ligger til grunn for tiltaksbanen som presenteres her.
Tiltakene er hentet fra Miljødirektoratets rapport Klimakur, som er en rapport som beskriver hvordan
Norske klimagassutslipp kan reduseres med 50 prosent innen 2030. Viken fylkeskommune har skalert
ned effekten av Klimakur-tiltakene til fylkesnivå. Resultatene som vises her, er en nedskalering av
Vikens analyse, det vil si en tilpassing av Vikens analyse for Nordre Follo kommune. I analysen inngår
24 tiltak innen de ulike utslippssektorene beskrevet i Figur 1.
De tre tiltakene som gir størst utslippskutt er:
•
•
•

100 prosent av nye personbiler er elektriske innen utgangen av 2025
Nullvekstmål for personbiltransporten
70 prosent av nye ikke-veigående maskiner og kjøretøy er elektriske i 2030

Nordre Follo kommunes mulighet til å påvirke utviklingen av disse tiltakene ligger for eksempel i å
etterspørre effektiv klimavennlig transport og utslippsfrie bygg- og anleggsplasser, tilrettelegge for
lademuligheter og regulere areal til energistasjoner for tungtransport.
Grafen viser resultat av framskrivninger av klimagassutslipp i Nordre Follo kommune i form av
tiltaksbane og referansebane. Målet om 55 prosent utslippskutt er vist med gul diamant.
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Referansebanen viser at utslippene vil reduseres noe frem mot 2030 uavhengig av tiltak. Det som
bidrar til at utslippene vil reduseres som følge av referansebanen er beskrevet ovenfor i avsnittet om
referansebane.
Tiltaksbanen viser utslippsreduksjon som følge av Klimakur-tiltakene. Den viser hvordan tiltakene
bidrar til å dra referansebanen ned mot målet som er 55 prosent utslippsreduksjon innen 2030. De
presenterte tiltakene er estimert å redusere klimagassutslippene i kommunen med omtrent
50 prosent sammenlignet med 2009. Dette er altså fem prosentpoeng under Nordre Follo kommunes
utslippsmål for direkte utslipp.
Det må nok en gang understrekes at dette er framskrivninger med stor usikkerhet. Analysen kan sees
som et kunnskapsgrunnlag for hvilke tiltak som kan bidra til å nå kommunens utslippsmål. Det må
også sies at ambisjonsnivået er høyt, og det kreves en betydelig innsats av
kommunen, fylkeskommunen og staten for å få komme i mål med alle tiltak.
Konklusjon
Den samlede tiltakseffekten av tiltakene vil ikke være nok for å nå målet om 55 prosent
utslippsreduksjon sammenlignet med utslippsnivået i 2009. For å nå målet må det iverksettes flere
tiltak eller så må tiltakene skjerpes, først og fremst for å redusere utslippene fra veitrafikken.
Ikke overraskende viser tiltaksbanen at det er behov for mange tiltak innen veitrafikk for å nå målet.
Innen sektoren veitrafikk er de viktigste tiltakene elektrifisering av personbiler og varebiler, men også
av tung trafikk og busser. Bruk av biodrivstoff som fornybar diesel og biogass er også viktige tiltak. I
tillegg vil målet om nullvekst for personbiltrafikken gi en stor reduksjon av utslipp.
Nullvekstmålet for personbiltrafikken er et mål som fremmes ved at kommunen bygger rundt
kollektivknutepunktene, og legger til rette for økt bruk av gange, sykkel og kollektivtransport
samtidig som man gjør bilbruken mindre attraktiv.
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Kommunen må bruke virkemidlene sine for å fremme denne utviklingen. Noen tiltak i dette
klimabudsjett vil gjøre det, for eksempel å etterspørre fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser, anskaffe
flere elbiler, gå over til fornybar diesel i kommunal anleggsdrift.
Tabellen viser sammenstilling av kostnader og utslippsreduksjoner for tiltakene i klimabudsjettet
2023.

Klimatiltak med i økonomiplanen
Direkte utslipp
Beløp i 1000 kr

Klimatiltak

Elektrisk gressklipper
Fornybar diesel i kommunal anleggsdrift
Fossilfrie anleggsplasser i kommunale bygg- og
anleggsprosjekter
Utskifting av fossile tjenestebiler til elbiler
Sum

Kostnad
2023

0

Totalkostnad Sektor
2023-2026

1 100
0
423
1 523

0 Annen mobil
forbrenning
4 400 Annen mobil
forbrenning
0 Annen mobil
forbrenning
1 692 Veitrafikk
6 092

Kilde
Dieseldrevne
motorredskaper
Dieseldrevne
motorredskaper
Dieseldrevne
motorredskaper
Personbiler

Beskrivelse klimatiltak
Elektrisk gressklipper
Det planlegges innkjøp av en helautomatisk elektrisk gressklipper, som erstatter bruk av dieseldreven
traktor. Den vil spare to dagsverk, drift av utstyr og vil være utslippsfri. Den økonomiske besparelsen
er større enn merkostnaden.

Side 75 av 182

Finansiering: Innenfor eksisterende ramme.
Klimagassreduksjon: En dieseldreven gressklipper er estimert å forbruke 750 liter diesel per år.
Utslippsfaktor for diesel er ifølge Miljødirektoratet 2,7 kg CO2-ekvivalenter/liter. Dermed blir
utslippsreduksjon for tiltaket to tonn CO2-ekvivalenter.
Fornybar diesel i kommunal anleggsdrift
Virksomhetene Vei og Park og Vann og avløp har omtrent 85 kjøretøy og anleggsmaskiner. I 2022
vil alle kjøretøyene driftes med fossil diesel, men omtrent halvparten er godkjent for bruk av
fornybar diesel, såkalt HVO. Fornybar diesel er en diesel som med kjøretøyprodusentens godkjenning
fullt ut kan erstatte fossil diesel. Drivstofforbruket er antatt å være 5 prosent høyere ved bruk av
fornybar diesel. HVO er et av de fornybare drivstoffproduktene som gir størst reduksjon i
klimagassutslipp, med inntil 88 prosent reduksjon av klimagasser sammenlignet med fossil diesel.
Kommunens rammeavtale for drivstoff kan brukes for innkjøp av fornybar diesel. Det vil være et
viktig krav i anskaffelsen at den fornybare dieselen er produsert med bærekraftige råvarer,
alternativt avfallsprodukter. Merkostnad for fornybar diesel er per april 2022 cirka 10 kr per liter.
Kostnad angitt i klimabudsjettet er kun merkostnad sammenlignet med fossil diesel. Resterende
kostnad dekkes av ansvarlige virksomheter. Det er estimert at det vil være behov for 95 000 liter
fornybar diesel.
Finansiering: Merkostnad for 95 000 liter fornybar diesel er 1,1 mill. kroner (per april 2022).
Kostnaden er inkludert leie av tank og antatt høyere drivstofforbruk. Tiltaket er lagt inn som en
prioritering i driftsbudsjettet i Eiendom, by og samfunn.
Klimagassreduksjon: 254 tonn CO2-ekvivalenter per år.
Fossilfrie anleggsplasser i kommunale bygg- og anleggsprosjekter
Nye kommunale bygg- og anleggsplasser med privat entreprenør er fossilfrie. Tiltaket innebærer
bruk av bærekraftig biodrivstoff på arbeidsmaskinene og/eller elektriskdrevne maskiner i bygg- og
anleggsprosjekter. Prosjektene Ski Vest ungdomsskole, Sofiemyr barneskole, Tømtebanen
(kunstgressbane), tunnel for spillvannsledning mellom Vevelstad-Kongslia, samt en av entreprisene
på Bålerud (vann og avløpsnett) har dette som krav.
Magasinleiren barnehage, Hebekk omsorgsboliger og utvidelse av Flåtestad skole vil også bli planlagt
med fossilfri byggeplass. For prosjekter der kommunale arbeidsmaskiner skal brukes må det først
avklares om arbeidsmaskinene kan bruke bærekraftig biodrivstoff.
Finansiering: Tiltaket kan ha en merkostnad. Dette finansieres over investeringsrammen til det
enkelte prosjekt.
Klimagassreduksjon: Den totale utslippsreduksjonen for fossilfri byggeplass ved de nente prosjektene
vil være 1010 tonn CO2-ekvialenter.
Utskifting av fossile tjenestebiler til elbiler
Kommunen har en kjøretøypark på om lag 250 lette kjøretøy. De fleste av disse bilene er leaset.
Andelen elektriske personbiler var i januar 2022 om lag 50 prosent. Det er ventet at andelen øker til
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62 prosent innen utgangen av 2022. I 2023 skal 37 biler som kjører på fossilt drivstoff byttes mot
elektriske biler. Erfaringsmessig er det dyrere å lease elbiler enn fossilbiler.
Det å skifte ut fossildrevende biler mot nullutslippskjøretøy er et veldig viktig klimatiltak. Fra
1.1.2022 er det krav om at personbiler som anskaffes av offentlige virksomheter må være
nullutslippskjøretøy. Mål i Nordre Follos klima- og energiplan sier at tilnærmet alle nyanskaffelser av
lette kjøretøy (person- og varebiler) til den kommunale bilparken er utslippsfrie eller biogasskjøretøy.
Det er virksomhetene i kommunen som selv bestemmer å lease en bil. Det innebærer at ansvaret for
å sikre at tiltaket følges opp plasseres på overordnet nivå. Det blir viktig med god informasjon om
tiltak og mål ut i organisasjonen for å sikre at delmålet blir fulgt opp.
Finansiering: Merkostnad for 37 nye elektriske personbiler er 0,423 mill. kroner. Tiltaket er lagt inn
som en prioritering i driftsbudsjettet i Eiendom, by og samfunn.
Klimagassreduksjon: 64 tonn CO2-ekvivalenter per år.
Direkte utslipp, ikke-kvantifiserbare
Beløp i 1000 kr

Klimatiltak

Økt ungskogpleie og suppleringsplanting med flere
treslag
Sum

Kostnad
2023

0

Totalkostnad Sektor
2023-2026

0 Jordbruk

0

0

Kilde
Utslipp og opptak av
klimagasser

Beskrivelse klimatiltak
Økt ungskogpleie og suppleringsplanting med flere treslag
For å binde karbon etter hogst er det viktig at det plantes ny skog, og at denne skjøttes godt de første
10-20 årene (ungskogpleie) for å sikre god vekst og kvalitet på den fremtidige skogen. Dette gir god
volumtilvekst og sikrer fremtidige generasjoner tilgang til fornybare råvarer til produksjon av
byggematerialer, bioenergi og andre produkter. Det er også viktig å fremme mer klimarobuste skoger
med større innslag av løvtrær. For å oppnå dette skal Landbrukskontoret følge opp og kontrollere at
foryngelseskravet i skogbruksloven § 6 håndheves.
Finansiering: Ramme, tildeling av midler til nærings- og miljøtiltak i skogbruk (NMSK).
Klimagassreduksjon: Ikke mulig å beregne.
Indirekte utslipp
Beløp i 1000 kr

Klimatiltak

LED lys i veibelysning
Torvfri jord
Sum

Kostnad
2023

0
300
300

Totalkostnad Sektor
2023-2026
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0 Annet
1 200 Innkjøp
1 200

Kilde
Annet
Annet

Beskrivelse klimatiltak
LED lys i veibelysning
Kommunen har et pågående arbeid med å oppgradere veilysene til LED-pærer. Innen utgangen av
2021 ble det skiftet ut totalt 4 900 av totalt 9 000 veilys. I 2022 vil ytterligere 1 000-1 500 veilys bli
skiftet ut. Høy prisstigning og skifte av leverandør gjør at det ikke blir skiftet så mange pærer som
tidligere planlagt for 2022. Resterende veilys vil bli skiftet i 2023 og ved behov i 2024.
Finansiering: Innen eksisterende ramme.
Klimagassreduksjon: 9 000 nye LED-lys er estimert å gi en energibesparelse på 3 950 MWh. Det vil
tilsvare en utslippsreduksjon på 67 tonn CO2-ekvialenter i hele perioden. Dette er en indirekte
utslippsreduksjon for Nordre Follo fordi strømproduksjonen skjer utenfor kommunen.
Torvfri jord
Bruk av myr til torvuttak fører til høye klimagassutslipp, tap av naturmangfold og andre
økosystemtjenester som flomkontroll. Myr er naturtyper som er truet i Norge og i Europa. Av
klimagassutslipp fra uttak og bruk av torv i Norge, utgjør utslipp fra bruk av torv (nedbrytning av torv
som er tatt ut) rundt 2/3 av det totale utslippet, og utslipp fra torvuttaksarealene utgjør 1/3.
Nordre Follo skal være en «torvfri kommune», ved at jord i kommunens offentlige bed, grøntanlegg
og trafikkanlegg baseres på torvfrie alternativer.
Finansiering: Merkostnad på 0,268 mill. kroner. Tiltaket er lagt inn som en prioritering i
driftsbudsjettet i Eiendom, by og samfunn.
Klimagassreduksjon: Utslipp fra produksjon av torv er ifølge Miljødirektoratet anslått til å være
202 kg CO2-ekvivalenter/m3. Jorden som har vært brukt i kommunen er antatt å ha 70 prosent torv. I
2023 skal det kjøpes inn 66 800 liter torvfri jord. Utslippsreduksjoner for tiltaket er dermed 13 tonn
CO2-ekvivalenter.
Indirekte utslipp, ikke-kvantifiserbare
Beløp i 1000 kr

Klimatiltak

Inventar og gjenbruk av kommunale møbler
Energieffektiviseringstiltak i kommunale bygg
Lavtemperatur asfalt
Redusert byggesaksgebyr
Informere om klimatiltak i landbruket
Sum

Kostnad
2023

0
0
0
50
0
50

Totalkostnad Sektor
2023-2026
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0
0
0
200
0
200

Annet
Bygg
Bygg
Bygg
Jordbruk

Kilde
Annet
Annet
Annet
Annet
Jordbruk

Beskrivelse klimatiltak
Energieffektiviseringstiltak i kommunale bygg
Det er et potensial for å redusere energiforbruket i kommunale tjenestebygg. Det vil i 2023 innebære
installering av nye LED-lys, flere bygg med geovarme, installasjon av solceller for strømproduksjon,
isolere varmesentraler, skifte varmtvannsberederanlegg og ventilasjonsanlegg. Samtlige tiltak ligger
innenfor eksisterende ramme i 2023. Målet i klima- og energiplanen er 10 prosent reduksjon i
energiforbruk for kommunens tjenestebygg innen 2024 sammenlignet med 2020.
Finansiering: Innenfor eksisterende ramme.
Klimagassreduksjon: Utslippsreduksjonen er indirekte og kommer i form av redusert strømforbruk.
For dette tiltaket er ikke redusert strømforbruk mulig å estimere. Ifølge NVE var 4 prosent av den
leverte strømmen i 2019 i Norge laget med fossile energikilder. For hver spart kWh vil
klimagassutslippene reduseres med i gjennomsnitt 17 gram CO2-ekvivalenter.
Informere om klimatiltak i landbruket
God agronomi og kunnskap om klimatilpasning er viktige tiltak for å nå målet om økt matproduksjon
uten økte klimagassutslipp. Mange gode agronomiske tiltak vil også gi positiv klimaeffekt, som for
eksempel gjødslingsplanlegging, drenering av dyrka jord, bruk av fangvekster, riktig bruk av
gjødsling. Tiltaket går ut på at Follo landbrukskontor i samarbeid med Nordre Follo kommune skal
informere og veilede om nasjonale og regionale tilskuddsordninger samt informasjonsmøter innen
klima til gårdbrukere.
Finansiering: Innenfor eksisterende ramme.
Klimagassreduksjon: ikke mulig å beregne.
Inventar og gjenbruk av kommunale møbler
Kommunen har en anskaffelsesstrategi der ett av satsningsområdene er miljø og klima og derunder
sirkulære anskaffelser. Vi er i gang med et prosjekt for arealeffektivisering, der målet er å redusere
antallet kommunale bygg og øke utnyttelsen av bygg. Det vil føre til flytting av kontorer og lokaler for
kommunale tjenester, og gi endrede behov for møbler og inventar. Vi ønsker å etablere et helhetlig
system for omfordeling og gjenbruk av kommunens møbler som enkelt kan brukes av alle
kommunens virksomheter. Målet er å redusere klimabelastningen ved anskaffelse av nye møbler og
redusert avfallshåndtering. Det skal også utredes samarbeid for reparasjon og redesign med for
eksempel OMA, Utenfor boksen eller andre arbeidsmarkedsbedrifter.
Finansiering: Innenfor eksisterende ramme.
Klimagassreduksjon: For hvert sparte innkjøp av kontorstol, arbeidspult og møtebord reduseres
klimagassutslippet med henholdsvis 18, 68 32 kg CO2-ekvivalenter.
Lavtemperatur asfalt
Vei og Park skal bruke klimavennlig asfalt som produseres med mindre energi. Produktet har dermed
et redusert klimagassutslipp sammenlignet med tradisjonell asfalt. Vei og Park har initiert et
prøveprosjekt med lavtemperatur asfalt på Ekornrudveien. Der skal 1 750 kvadratmeter ny
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lavtemperaturasfalt legges. I tillegg er det planlagt 3 100 kvadratmeter ny asfalt på Brusagaveien
med om lag 45 prosent gjenbruk av gammel asfalt.
Finansiering: Innenfor eksisterende ramme.
Klimagassreduksjon: ikke mulig å beregne.
Redusert byggesaksgebyr
Tiltaket gjelder redusert byggesaksgebyr for forbildeprosjekter innen bygg. FutureBuilt-prosjekter
eller byggeprosjekter som forventes å nå BREEAM-NOR Outstanding (miljøsertifiseringssystem for
bygg) er mulige kandidater for redusert byggesaksgebyr. Byggesak drives til selvkost og
klimabudsjettet skal dekke reduserte inntekter fra forbildeprosjektene. For å gjennomføre tiltaket
må Byggesak endre gebyrsatser, hvilket krever en egen sak. En slik sak kan tidligst tre i kraft våren
2023.
Tiltaket vil rette seg mot private prosjekter. Kostnaden for tiltaket vil ikke overskride 50 000
kroner eller 50 prosent av byggesaksgebyret for et prosjekt. Potten vil fordeles ifølge prinsippet
«først til mølla» og til midlene er brukt opp. Byggesak skal ikke tape inntekt på tiltaket.
Redusert byggesaksgebyr er sannsynligvis ikke det store lokkemidlet for en utbygger, men vil være et
symbolsk viktig tiltak som viser at kommunen støtter opp om forbildeprosjekter.
Finansiering: Kostnad 0,05 mill. kroner. Tiltaket er lagt inn som en prioritering i driftsbudsjettet i
Eiendom, by og samfunn.
Klimagassreduksjon: ikke mulig å beregne, potensielt meget stor.
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8.3 Sosial bærekraft
Det sosiale aspektet handler om å sikre alle mennesker et rettferdig og godt grunnlag for å kunne
leve et anstendig liv. Menneskerettigheter er det viktigste utgangspunktet for dette. Utdanning,
anstendig arbeid, likestilling, kulturelt mangfold og et godt helsetilbud er noen av områdene som
berøres. Sosiale forhold sier noe om hvordan mennesker har det i et samfunn, om de får oppfylt
rettighetene sine og om de kan påvirke eget liv og samfunnet de lever i.
Å investere i utdanning er noe av det viktigste vi kan gjøre for å redusere fattigdom, bidra til
demokratiutvikling og sørge for en positiv utvikling. Kompetanse er viktig for å sikre folk en jobb etter
endt utdanning, eller ved større omstillinger som innebærer at man må skifte jobb.
Ingen skal etterlates på veien mot et bærekraftig samfunn
Begrepet sosial bærekraft kan enklest forstås som et samlebegrep som rommer ulike aspekter som
påvirker menneskers levekår og livskvalitet, som et trygt og godt sted å bo, utdanningsmuligheter,
anstendig arbeidsforhold, sosial tilhørighet, fravær av diskriminering og muligheten til å delta i
beslutningsprosesser som påvirker ens hverdag.
Sosialt bærekraftige samfunn handler om å sette menneskelige behov i sentrum og skape gode
samfunn for alle. Innbyggernes helse er kommunens viktigste ressurs. Sosiale forhold sier noe om
hvordan mennesker har det i et samfunn, om de får oppfylt rettighetene sine, og om de har mulighet
til å påvirke egne liv og samfunnet de lever i.
«Leaving no one behind» er et av bærekraftsmålenes hovedprinsipp. Det skal være sosialt rettferdig
og inkluderende. Dette gjelder en rekke faktorer som økonomi, kjønn, alder, funksjonsevne med mer.
Universell utforming er en kvalitet som i økende grad inngår i operasjonaliseringen av begrepet.
Målet er en samfunnsutvikling som bidrar til:
•
•
•

Inkludering (lytte, deltakelse, samarbeid, lokale ressurser, skape eierskap)
Rettferdig fordeling (sosial rettferdighet og like muligheter for alle, utjevne sosial ulikhet)
Samskaping (mer enn kun medvirkning, legge til rette for at mennesker som bor i
lokalsamfunnet, kan påvirke forhold i nærmiljøet og ellers i kommunen)

Fram til i dag har sosiale forhold fått mindre oppmerksomhet enn de to andre dimensjonene i FNs
bærekraftsmål; miljø og økonomi. FN er tydelig på at også sosiale forhold er en viktig del av
bærekraftsmålene.
Den sosiale bærekraftsdimensjonen har mye til felles med kommunens folkehelsearbeid
Det er grunnlag for å si at en kobling mellom de to områdene vil kunne gi synergier. Men synergien
gis ikke gjennom å erstatte folkehelsebegrepet med sosial bærekraftbegrepet. Potensialet ligger
snarere i en gjensidig inspirasjon og læring av begreps- og policyutvikling mellom de to feltene.
Bærekraftig utvikling er et overordnet mål for samfunnsutviklingen både lokalt, nasjonalt og globalt.
For å nå dette målet er et effektivt folkehelsearbeid en av forutsetningene. Befolkningens helse og
livskvalitet, og en rettferdig fordeling av denne, er avgjørende for bærekraften i et samfunn.
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Folkehelsearbeid handler om hva som
påvirker og har betydning for
befolkningens helse og livskvalitet, og
har en tverrsektoriell tilnærming, derfor
er stort sett alle de 17
bærekraftsmålene relevante for
folkehelsen. Selv om folkehelsen
generelt i Norge er god, så er det
betydelige sosioøkonomiske forskjeller i
for eksempel forventet levealder. Dette
gjelder også for de aller fleste
sykdommene, skader og plager, og i
levevaner og levekår. Det er også dokumentert at disse forskjellene er økende. Å redusere sosial
ulikhet i helse er derfor et viktig innsatsområde. Fortsatt krever dette sammensatte løsninger, samt
at det gjøres vurderinger av fordelingskonsekvenser og at dette tas hensyn til ved gjennomføring
både av små og store tiltak.
Et godt kunnskapsgrunnlag om innbyggernes helsetilstand og påvirkningsfaktorer er et viktig
utgangspunkt for kommunens arbeid med å styrke sosial bærekraft. Relevant kunnskap om sosial
bærekraft i Nordre Follo er viktig for å ivareta det sosiale perspektivet i lokal samfunnsutvikling.
Arbeidet med et oppdatert kunnskapsgrunnlag pågår, og er planlagt ferdigstilt sommeren 2023.
Vi trenger samarbeid på tvers av bærekraftsmålene
For å nå Agenda 2030 så trenger vi fremgang på tvers av bærekraftsmålene. Vi trenger å håndtere
målkonfliktene som vi allerede i dag vet finnes mellom ulike mål.
Et viktig bærekraftsmål er nummer 17 om samarbeid. Vi må gjøre ting på nye måter, på bedre måter
og vi må samarbeide mer på tvers og utenfor områder som vi vanligvis forholder oss til.
Det er ikke nok å gjøre ting nasjonalt eller globalt, det må handling til lokalt. I Norge betyr det at
kommunene er sentrale aktører for at Norge skal kunne bidra til å nå bærekraftsmålene. Vi har det
travelt og det forutsetter et samarbeid mellom aktører på tvers av samfunnsområder for å nå målene
innen 2030.
Folkehelse
Befolkningens helse og livskvalitet er kommunens viktigste ressurs
Vi kommer bedre ut enn landsgjennomsnittet for de fleste av indikatorene som er løftet frem i
folkehelseprofilen for 2022. God helse og trivsel hos oss ble også synliggjort i
Folkehelseundersøkelsen i Viken som ble gjennomført i november 2021. Her oppga 73 prosent av
innbyggerne stor grad av trivsel i nærmiljøet og 75 prosent oppga god helse og livskvalitet.
Selv om mye er bra har også vi utfordringer og trender som vi må være oppmerksomme på.
Sosiale ulikheter i helse
Det er en utdanningsgradient for de fleste mål på helse, for begge kjønn og i de fleste
aldersgrupper. Disse helseforskjellene er sosialt skapt og mulig å gjøre noe med.
I Nordre Follo er det 5,4 år forskjell i forventet levealder mellom personer med fullført videregående
utdannelse og personer som kun har fullført grunnskole. Gjennomsnittet for landet er 5,0 år.
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Jo høyere utdanning, desto lavere skår har man på psykiske plager, negative følelser og ensomhet.
Særlig sterk sammenheng ses for det overordnede spørsmålet om opplevelse av at det man gjør i
livet er meningsfylt, og for tillit til andre mennesker og opplevelsen av engasjement. Med økende
utdanning øker også andelen som er med på aktiviteter, og trivselen i nærmiljøet øker noe.
Tidlig innsats og forebygging for de unge gir best samfunnsøkonomisk avkastning
Skal vi redusere sosial ulikhet må innsatsen starte tidlig. Foreldre, sammen med helsestasjonen,
legger grunnlag for en trygg og god oppvekst. Tidlig innsats i familien, barnehage og skole kan
forebygge og avdekke skjevutvikling hos barnet, og senere redusere frafall i skolen og utenforskap.
Barnehager med høy kvalitet er et av de viktigste psykisk helsefremmende og forebyggende tiltakene
for barn under skolealder. Mangel på utdannet personell påvirker kvaliteten i barnehagene og vil
kunne svekke de positive virkningene som en god barnehage kan gi. Vi må derfor jobbe for å øke
andelen med godkjent utdanning i barnehagene våre.
Vi må øke andelen elever som fullfører videregående utdanning
De siste ti årene har vi sett en positiv utvikling i andel elever som fullfører videregående skole, fra 79
til 82 prosent per 2020. Landsgjennomsnittet var 78 prosent. Til tross for en positiv utvikling er det
likevel 18 prosent som ikke fullfører etter fem år. Frafallet er størst innen yrkesfag. Manglende
tilhørighet, ensomhet og psykiske helseproblemer er blant de viktigste årsakene til at unge faller ut
av videregående skole. Det er en uttalt målsetning å fortsatt øke andelen ungdom som fullfører
videregående utdanning. På den måten vil vi utjevne sosiale helseforskjeller som koster så mye for
den enkelte og for samfunnet. Samfunnskostnadene ved at en 19-åring står utenfor arbeidslivet frem
til fylte 62 år utgjør mellom 15 og 20 mill. kroner.
Vi må fortsatt jobbe for å ruste barn og unge gjennom barnehage og grunnskole, slik at de har best
mulig forutsetninger for å fullføre videregående skole.
Skjermbaserte aktiviteter opptar stadig mer av ungdommenes fritid
Skjerm er en viktig del av hverdagen til barn og unge, både på skole og i fritiden. Barn og unge må
utvikle gode digitale ferdigheter og lære seg å kommunisere godt på skjerm. Med økende tid foran
skjem er det viktig at det også blir tilstrekkelig tid til lek og fysisk aktivitet. Helsedirektoratet
anbefaler i sine nasjonale råd at barn og unge begrenser tiden i ro, særlig passiv skjermtid.
I 2022 oppga 72 prosent av ungdomsskoleelevene våre at de brukte minst tre timer foran skjerm
utenom skolearbeid. Det er en økning på hele 13 prosent fra forrige måling i 2018. Selv om
ungdommene våre trener mer enn landsgjennomsnittet er det viktig å være oppmerksomme på
konsekvensene av mye stillesitting og at hverdagsaktiviteten har gått ned. Uteareal som stimulerer til
lek og fysisk aktivitet samt trygge skoleveier fremmer økt fysisk aktivitet hos barn og unge.
Psykiske symptomer/lidelser øker i befolkningen
Psykiske symptomer og lidelser hos ungdom og unge voksne har økt de siste ti årene, selv om
kommunen ligger lavere enn landet ellers. Hos oss har det økt fra 11 til 15 prosent i 2020. Likevel ser
vi en negativ trend over tid.
Folkehelseinstituttet publiserte en hurtigoversikt om konsekvenser av koronapandemien for barn og
unge i januar 2021, med en oppdatering i august 2021. Resultatene i flere av studiene antyder at
foreldre og barn overordnet har klart seg bra under nedstengningen og i første fase av pandemien.
Familier med lavere sosioøkonomisk status var oftere knyttet til større økonomisk usikkerhet, flere
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bekymringer og mer psykisk stress hos foreldre, noe som påvirket barna mer negativt. Hvordan
koronapandemien vil påvirke barn og unges psykiske helse på lang sikt, vet vi ikke ennå.
I Folkehelseundersøkelsen i Viken rapporterte totalt 13 prosent av de spurte om psykiske plager.
Betydelig flere kvinner, 16 prosent, enn menn. Dette er høyere enn fylkesgjennomsnittet på 14
prosent. 10 prosent av de spurte oppga ensomhet. Her er også andelen høyere for kvinner, 12
prosent.
Utenforskap påvirker både personlig helse, levekår og samfunnsøkonomien negativt
Vi ligger bedre an enn landsgjennomsnittet når det gjelder de grunnleggende sosioøkonomiske
faktorene som utdannelse, inntekt og arbeid.
Andelen 30-39 åringer med universitet/høgskoleutdannelse har økt, men det er fortsatt 18 prosent
som kun har grunnskole. Personer med lav utdannelse har gjennomsnittlig dårligere helse, høyere
arbeidsledighet og benytter seg oftere av offentlige stønader og trygd. Vi ligger bedre an enn
landsgjennomsnittet for målinger knyttet til personer som bor i husholdninger med inntekt under 60
prosent av medianinntekten (kommunal grense). De siste ti årene har det imidlertid vært en økning
i alle aldersgrupper, og mest i gruppen 0-17 år og 18-44 år.
Det var 8 prosent i aldersgruppen 20-29 år i Nordre Follo som mottok stønad til livsopphold i 2019,
samme nivå som landsgjennomsnittet. Det er i stor grad unge voksne med innvandrerbakgrunn,
psykiske problemer, de som ikke fullfører ungdom- og videregående skole, personer i eller etter ulike
institusjonsopphold, samt de med lav tilknytning til arbeidslivet som mottar slik stønad. I
aldersgruppen over 29 år er det hovedsakelig familier med innvandrerbakgrunn, stort barnetall og lav
utdanning som mottar stønad til livsopphold.
Mange er plaget av støy der de bor
Til tross for at mange er fornøyd med gode offentlige rom og tilbud rapporterer mange av de spurte i
Folkehelseundersøkelsen i Viken at de er plaget av støy der de bor. 12 prosent av innbyggerne våre
sa at de var mer plaget av annen støy enn trafikkstøy hjemme. Det er høyere tall enn i
nabokommunene Ås på 10 prosent, Frogn 8 prosent og for Viken samlet på 11 prosent. 8 prosent av
de spurte oppga at de var plaget av trafikkstøy hjemme. Dette bildet passer med at administrasjonen
mottar en betydelig mengde klager på støy, hvor inntrykket er at trenden er økende. Det dreier seg
om støy fra flere kilder som bygg- og anlegg, industri, luftfart, tekniske installasjoner i offentlig rom,
og ulike dyr.
Støy er en forventet og naturlig konsekvens av utbygging og fortetting, men kommunen bør rette
oppmerksomheten mot å forebygge og redusere støybelastningen på befolkningen.
Alkoholbruk er en av de viktigste risikofaktorene for tap av friske leveår i befolkningen
Alkohol er det mest utbredte rusmidlet i vårt samfunn, og forårsaker betydelige
folkehelseproblemer. Både høyt alkoholinntak per gang og et høyt alkoholinntak over tid øker risiko
for en lang rekke helseproblemer og sosiale problemer, også for andre enn brukeren selv.
I Folkehelseundersøkelsen i Viken oppgir innbyggere i Nordre Follo høyere alkoholforbruk enn
gjennomsnittet i Viken. 32 prosent av de spurte i Nordre Follo oppgir at de drikker alkohol to ganger i
uken eller oftere, mot 28 prosent i Viken. 17 prosent i Nordre Follo oppgir hendelser med høyt
alkoholforbruk månedlig eller oftere mot 16 prosent i Viken.
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Videre strategisk arbeid
I et sosialt bærekraft- og folkehelseperspektiv har kommunen et godt utgangspunkt, men
også komplekse utfordringer som må løses.
•

•

•
•

Sosial ulikhet i helse. Det er behov for
tidlig innsats og sektorovergripende
tiltak for å påvirke levekår,
livssituasjon og levevaner. Universelle
strategier som retter seg mot
befolkningen eller grupper i
befolkningen vil ha best effekt og
suppleres med tiltak mot særlig
utsatte grupper.
Psykisk helse og livskvalitet hele livet.
Forebyggingspotensialet er størst i de
første leveårene og barnehagealder. Samarbeid med lag og foreninger er sentralt for å
fremme aktivitet og deltakelse i alle aldersgrupper.
Utenforskap og marginalisering av enkelte grupper i befolkningen. Innsatsen må rettes inn
mot flere livsfaser, på flere arenaer og basert på de mange positive ressursene som kan
påvirke i positiv retning, i nærmiljø og bomiljø til skole, utdanning og arbeid.
Helsefremmende nærmiljø og lokalsamfunn. Innsatsen må rettes mot tiltak som fremmer
fysisk aktivitet, et sunt kosthold og redusert alkoholinntak. Dette kan være et bredt tilbud av
både organiserte og egenorganiserte fritidsaktiviteter, gang- og sykkelveier, reduserte
miljøbelastninger, universell utforming og sosiale møteplasser. I denne sammenhengen vil
innbyggermedvirkning og samskaping være viktig.
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9.

Virksomhetsområdene
•
•
•
•
•
•
•
•

Utviklingstrekk og utfordringer
Administrasjon og styring
Kultur og inkludering
Oppvekst og læring
Helse og mestring
Eiendom, by og samfunn
Interkommunale samarbeid
Overordnede områder
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9 Kommunens virksomhetsområder
9.1 Utviklingstrekk og utfordringer
Samfunnsoppdrag må løses på nye måter
For å møte større krav til en effektiv, brukervennlig og døgnåpen forvaltning er det ofte ikke
tilstrekkelig å digitalisere dagens tjenester og prosesser. I stedet må vi tenke nytt og løse våre
samfunnsoppdrag på nye måter. Dette utfordrer etablerte måter å løse offentlige oppgaver på,
hvordan alle i virksomheten jobber og hvordan den ledes. Det utfordrer de verdier og tankesett som
eksisterer, hvilke prosesser vi jobber etter og synet på medarbeidere og omgivelsene rundt oss.
For å løse utfordringene i samfunnet må vi tenke nytt. Vi må jobbe med innovasjon og samskaping,
som innebærer at kommunen tett jobber sammen med innbyggere for å finne de beste løsningene.
Det er vesentlig å ha et godt samspill med innbyggere, frivillig sektor og næringsliv for å involvere
dem i utviklingen av nye løsninger. En satsing på næringsliv har stor betydning for kommunens
arbeidsmarked, økonomi og tjenestetilbud til innbyggerne.
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
etablerer kunnskapsbaserte næringer seg sentralt og urbant nært kollektivknutepunkt.
Vi skal yte tjenester og drive samfunnsutvikling til det beste for innbyggerne våre. Flere virksomheter
har stor grad av samfunns- og innbyggerkontakt. Det er en viktig ambisjon at denne kontakten er
åpen, inkluderende og rask. Dette gjelder i kontakt med innbyggerne, både i enkelthenvendelser og
enkeltsaker og i større og mer planlagte samskapingsprosjekter. Innbyggere som kontakter
kommunen skal møtes med ansvar, omsorg og respekt, og vi skal gjøre vårt beste for å finne gode
svar og løsninger innenfor de rammene som er bestemt av politiske vedtak og annet lov- og
avtaleverk.
Liv skal ikke bare mestres, liv skal også leves
Samfunnet stiller høye krav til å prestere innenfor jobb, fritid og oppdragelse. Foreldre kan være
usikre eller utrygge i foreldrerollen, og søker informasjon og støtte om barns oppvekst, utvikling og
læring. Noen trenger ekstra støtte på grunn av egne utfordringer med fysisk helse, psykisk helse, rus
eller familiekonflikter. Vi er en viktig samarbeidspartner for foreldre som trenger hjelp til å være de
trygge og gode foreldrene som barna har behov for. Robuste foreldre bidrar til at barn og ungdom
blir trygge.
Økning i utfordringer med psykisk helse har ulike årsaker. Forskning viser at bruk av sosiale medier
kan bidra til utenforskap, dårlig selvfølelse, angst og depresjon. Samtidig kan sosiale medier være
sosialt, morsomt og lærerikt. Utfordringene stiller store krav til fagmiljøene. Dette er forholdsvis nye
utfordringer som vi må håndtere sammen med barna og foreldrene.
Å sette grenser og tåle andres grenser virker å være utfordrende for stadig flere barn. Mange barn og
unge har derfor behov for å utvikle mestringsstrategier som gjør at de håndterer grensesetting og
andre utfordringer som de vil møte i livet. Utenforskap og mobbing er en alvorlig utfordring for de
som blir utsatt for det og for samfunnet, der ettervirkninger kan gi barn og unge psykiske og fysiske
belastninger resten av livet.
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Innenfor psykisk helse og rus er menneskenes behov mer sammensatt enn tidligere, og tjenestene er
i utvikling. Innbyggerne med de største bo- og leveutfordringene trenger en bemannet omsorgsbolig.
Innbyggerne med kortvarige moderate og lettere lidelser og vansker, kan få et bedre liv i en egen
frittliggende bolig med ambulant oppfølging, deltakelse i et gruppetilbud eller ved å delta i
aktiviteter.
Befolkningssammensetningen endrer seg. Nordre Follo får flere eldre innbyggere og behovet for
tjenester vil derfor øke. Samtidig er det økt behov for tjenester hos yngre brukere og flere har behov
for sammensatte tjenester på tvers av områdene.
Dagens og morgendagens eldre har gode forutsetninger for å være aktive i arbeids- og samfunnsliv.
Flere ønsker å delta og påvirke, og er en viktig ressurs i lokalsamfunnet. Mange eldre er imidlertid
ensomme på grunn av dårlig helse og lite nettverk. Flere rammes av sykdom og har omfattende
behov for pleie- og omsorgstjenester.
For å ha nok ressurser i fremtiden blir det enda viktigere med forebyggende tjenester. Kommunens
rolle som tilrettelegger må styrkes, slik at innbyggerne kan leve selvstendige liv så lenge som mulig
uten tjenester fra kommunen. Samskaping er nødvendig for å finne gode løsninger i samspillet
mellom politikk og innbyggere.
Koronapandemien har vært en historisk folkehelsekrise
I kjølvannet av koronapandemien har det skjedd store endringer innenfor arbeidsmarkedet.
Alternative rammer for hvordan vi jobber, bruk av digitale løsninger og hjemmekontor, har bidratt til
at mange ikke føler like stor tilknytning og forpliktelse til arbeidsgiver som tidligere. Dette har ført til
at det er svært mange som skifter jobb innenfor administrative stillinger i hele Norge. Vi må tilpasse
oss disse endringene for å tiltrekke oss og beholde attraktiv arbeidskraft. Utviklingen medfører
allerede et press på lønnsnivået.
Virkningene av smittevernstiltakene og andre mulige helsekonsekvenser av pandemien kan ligge
flere år frem i tid. Siden starten av koronapandemien har smittevernarbeid hatt høy prioritet i
kommunen. Både internasjonale og nasjonale rapporter peker på at vi må regne med å leve med
korona i samfunnet i en lengre periode. Pandemien har lært oss at samfunnsmedisin og smittevern
må ha en høyere prioritet også etter endt pandemi.
Vi har håndtert en pandemi på en god måte, til beste for barn, foreldre og ansatte.
Koronapandemien har imidlertid ført til at det ikke har vært mulig å jobbe tilstrekkelig med enkelte
planlagte omstillingstiltak. Disse tiltakene medfører reduserte økonomiske rammer, som må
håndteres i tillegg til nye omstillingstiltak. Et eksempel på dette er tiltaket tverrfaglig samhandling,
hvor en samlokalisering av flere virksomheter i Oppvekst og læring i et felles Oppveksthus var en
forutsetning. Vi ser også at arbeidet med omstillingstiltaket Inkluderende felleskap krever et større
omstillingsarbeid som vi ikke har kommet tilstrekkelig i gang med på grunn av begrenset mulighet for
samhandling under pandemien. Dette arbeidet må vi derfor jobbe videre med.
Økende kompleksitet og tempo krever økt digital transformasjon i forvaltningen
Digitalisering er driveren i videreutvikling av interne arbeidsprosesser og publikumstjenester, hvor
informasjon sammenstilles og forbedres for å skape ny kunnskap. Dette er uavhengig av om brukere
er ansatte i Nordre Follo kommune, andre kommuner, leverandører eller innbyggere. Kommunen har
et ansvar for å gjøre data tilgjengelig på en måte som gjør at de kommer samfunnet til nytte.
Digital transformasjon er ikke det samme som å digitalisere dagens tjenester og prosesser, men en
prosess, en stor endring, og et redesign av virksomheten på alle nivå.
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Nordre Follo er et godt sted å vokse opp
Nordre Follo har god barnehagedekning og plass til alle med lovfestet rett til plass. Barnehagedriften
er kostnadseffektiv og bemanningen er tilpasset antall barn, i tråd med lovverket. Andelen barn med
minoritetsspråklig bakgrunn som går i barnehage har økt.
De fleste elevene i Nordre Follo trives og får gode faglige resultater. Elevene får gode karakterer og
gode resultater på nasjonale prøver, og et høyt antall elever fullfører videregående skole. Det er
likevel for mange elever som ikke fullfører videregående skole og det er en risikofaktor for senere
utenforskap.
Ungdata er lokale barn- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på
spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsene er tilpasset barn
og ungdom på mellomtrinnet (5.-7.-trinn), ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Tallene fra
Ungdata viser en negativ utvikling på noen områder. Det er litt færre elever enn før på
ungdomstrinnet som sier de trives godt og har følelse av å passe inn. Det er litt flere enn før som sier
de gruer seg til å gå på skolen, og flere bruker mindre tid på skolearbeid.
Rekruttering av fagpersonell kan være utfordrende
Innenfor fagområdene helse, barnehage, skole og barnevern er det utfordrende å rekruttere nok
fagpersonell. Dette er en problemstilling mange kommuner på Østlandet har.
Oppgaveoverføring fra staten til kommunen påvirker primærhelsetjenesten og stiller økte krav til
kompetanse, ressurser, utvikling og innovasjon. Dette legger press på alle innen helse, pleie og
omsorg, habilitering og psykisk helse og rus, spesielt på økt kompetansebehov og samhandling for å
løse avanserte og komplekse oppgaver. Det er også krevende å rekruttere rett personell innenfor
tekniske tjenester som eiendom, byggesak og arealplanlegging.
78 prosent av de kommunale barnehagene oppfyller pedagognormen ved bruk av ansatte med
godkjent barnehagelærerutdanning eller annen relevant høyskoleutdanning. Totalt er 82 prosent av
stillingene besatt av en pedagog med godkjent utdanning. Det er utfordrende å rekruttere nok
barnehagelærere, men ansatte med annen relevant utdanning er også en styrke for barnehagene og
bidrar med et tverrfaglig blikk som kommer barna og barnehagene til gode.
Vi har for mange lærere som underviser i fag de ikke har faglig fordypning i. Det må jobbes ytterligere
med rekruttering og videreutdanning av lærere slik at vi øker andelen med godkjent utdanning.
Vi skal ha en trygg, god og inkluderende praksis
Det er en økning i etterspørsel etter ulike hjelpetiltak og spesialpedagogiske tiltak. Vi må fortsette
arbeidet med en trygg, god og inkluderende praksis, som sikrer barn og unge tilpasset opplæring
innenfor det ordinære barnehage- og skoletilbudet. Vi skal sørge for at barn og elever som trenger
oss mest, får den hjelpen de skal ha.
Det er en økende andel elever med sammensatte utfordringer, og andelen elever som trenger
tilrettelegging og spesialundervisning øker noe.
Vi skal ta miljøansvar og være en foregangskommune på vei mot lavutslippssamfunnet
Veitrafikk er kommunens desidert største kilde til direkte utslipp, både fra personbiler og
tungtransport. Nordre Follo har flere tunge transportårer gjennom kommunen, og en stor andel av
utslippene fra veitrafikken kommer fra gjennomgangstrafikk på motorveiene.
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Satsing på miljøvennlig infrastruktur gir kommunen et godt utgangspunkt for å redusere utslippene
ved at flere reiser kollektivt, sykler eller går. Kommunen eier en betydelig bilpark og skal gå foran
med et godt eksempel, blant annet ved overgang fra fossilbiler til elektriske biler i henhold til vedtatt
temaplan for klima og energi.
Klimagassregnskapene viser at oppføring av nybygg gir store utslipp sammenlignet med eksisterende
bygg. Et miljøtiltak er derfor å bruke eksisterende bygg fremfor å bygge nytt. Kommunen ønsker å
fremme bygging med klimavennlige materialer og bygg med lavt energibehov. Fossilfrie- og elektriske
anleggsplasser er et annet viktig tiltak.
Flere skal kunne eie egen bolig
Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken gir mål for kommunens arbeid. Flere skal kunne eie
sin egen bolig, og leie skal være et trygt alternativ.
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. Det er utfordrende å finne egnede
boliger til en del utsatte grupper. Det er et mål å øke omløpshastigheten på utleieboligene.
Kommuneplanens arealstrategier legger vekt på fortetting i prioriterte utbyggingsområder
Økt tetthet gjør det nødvendig å legge vekt på trivsel og tilhørighet for å sikre gode, helsefremmende
bomiljøer. Vi må samtidig ivareta de grønne områdene, både som leveområder for dyr og planter, i
klimasammenheng, som rekreasjonsområder og som ressurs for jord- og skogbruk.
Boligbygging og fortetting ved kollektivknutepunkter i Nordre Follo kommune medfører i mange
tilfeller behov for å oppgradere eksisterende vann- og avløpsnett, og i noen tilfeller å bygge helt nye
anlegg.
Ski stasjon er Folloregionens viktigste kollektivknutepunkt
Nordre Follo er trafikalt tett integrert med Oslo og Indre Østfold, og er sentral i Folloregionen. E6,
E18 og Østfoldbanen går gjennom Nordre Follo kommune. Etter at Follotunnelen åpner i desember
2022, skal lokaltogene få hyppigere avganger. Fra 2024 skal Østfoldbanen og flere av
lokaltogstasjonene på strekningen oppgraderes.
Kollektivsatsingen innebærer samtidig at kommunen må legge til rette for å bygge nye boliger,
arbeidsplasser og sosial infrastruktur i gang- og sykkelavstand til kollektivknutepunktene. Det skal
sikres en høy arealutnyttelse i disse områdene.
Innbyggerne skal sikres fremkommelighet på veiene
Nordre Follo kommune drifter årlig 231 kilometer kjørevei og 80 kilometer gang-/sykkelvei og
fortau. Viken fylkeskommune drifter fylkesveiene. Fremkommeligheten skal sikres ved brøyting,
strøing, siktrydding og vårrengjøring. 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 framkommeligheten og trafikksikkerheten
hele året. Økt strøing medfører mye grus på veinettet som blir ført ned i sandfang og er en kilde til
forurensing av vassdrag. Variable vinterforhold og -temperaturer og hyppigere regnværsepisoder
sommerstid, medfører skader på veiene våre.
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Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, feiing og slam
Det er en rekke forhold som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll.
De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente, kapasitetsbegrensninger ved
gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre inntekter og utgifter. I sum fører dette til at det
kan være utfordrende å treffe budsjettet. Kalkylerenten er nå anslått til å bli 3,6 prosent i 2022. Det
er en økning av kalkylerenten på 1,4 prosentpoeng fra prognosen for 2022. For 2023 er prognosen
4,2 prosent. Dette medfører en betydelig økning av kapitalkostnadene i årene fremover. På grunn av
verdenssituasjonen er prognosene usikre.
I 2023 forventes det at selvkostområdene bidrar med 140,3 mill. kroner til kommunekassen. Dette
bidraget skal i hovedsak dekke inn finansutgifter knyttet til investeringene (kapitalkostnadene), og et
mindre beløp går til å dekke kommunens nødvendige administrasjonskostnader for
selvkosttjenestene (indirekte kostnader). Årets overskudd, eventuelt underskudd, blir avsatt til
bundne fond hvert år. Disse midlene skal brukes innen fem år. Grafene under viser fondsutviklingen i
årene 2019 til 2022, og prognose for fondsutvikling i årene 2022-2026. Alle tall er i 1 000 kroner.

Prognose fondsutvikling
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Grafen under viser utvikling av huseiergebyr (inklusiv merverdiavgift) i perioden 2020-2023 for en
bolig med et årsforbruk av vann på 120 m3, ett pipeløp og standard abonnement for renovasjon.
Samlet vil huseiergebyret fra 2022 til 2023 øke fra 15 029 kroner til 18 234 kroner. Økningen er på
3 205 kroner og tilsvarer 21,3 prosent.
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Økonomiplan for 2023-2026

Utvikling av huseiergebyr
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9.2 Administrasjon og styring
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter

Beskrivelse av virksomhetsområdet

Virksomheter i området
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunedirektør
Kommunikasjon og politisk
sekretariat
Juridisk avdeling
Økonomistyring
Anskaffelser
Regnskap og lønn
Fellessystemer og
kunnskapssenter
HR
Digitalisering
Samfunnsmedisinsk enhet

Administrasjon og styring skal bidra til at kommunens
ressurser blir brukt som vedtatt, og at politiske mål og
vedtak blir realisert. Området skal bidra til en helhetlig
utvikling, støtte og rådgiving til alle
virksomhetsområdene og bidra til å ivareta de ansatte.
Det er om lag 150 årsverk knyttet til Administrasjon og
styring.
Til virksomhetsområdet ligger fellesfunksjonene som
HR, organisasjonsutvikling, beredskap, regnskap, lønn,
juridisk, økonomistyring, anskaffelser, kommunikasjon,
politisk sekretariat, digitalisering og kommunedirektør.
Virksomhetsområdet har oppgaver i tilknytning til
utvikling og analyser, inkludert programansvaret for
Utvikling og bærekraft.

Antall faste årsverk: 162

Virksomhetsområdet Administrasjon og styring skal
være pådriver og tilrettelegger og skape utvikling og
læring, både for tjenestene og ansatte. Vi skal bidra til
å skape kultur for tjenesteutvikling og innovasjon i hele organisasjonen. Området skal være en viktig
strategisk partner for de operative tjenestene.
Området skal kontinuerlig arbeide for en mest mulig ressurseffektiv forvaltning, administrasjonens
integritet og uavhengige rolle, helhetlig styring og utvikling gjennom å:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sikre grunnlag for styrket lokaldemokrati og politisk styring
ta ansvar for kommunens strategiutvikling
legge til rette for en bærekraftig økonomi
ivareta kommunens samfunnsutviklerrolle
sikre et likeverdig og godt tjenestetilbud
gi lederstøtte og bidra til at alle ansatte har forutsigbar arbeidshverdag gjennom gode
systemer og rutiner
ivareta krav til beredskap
sikre utarbeidelse av gode beslutningsgrunnlag
legge til rette for kunnskapsbaserte beslutninger i hele kommunen
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.
Innsatsområder
Kommunedirektøren foreslår følgende innsatsområder i kommende fireårsperiode:
Vi skal fortsette arbeidet med å utvikle kommunen som en robust og styringsdyktig organisasjon
Nordre Follo har vært i drift i snart tre år og arbeidet med å justere organisasjonsstruktur ut fra de
erfaringene som så langt er høstet pågår fortsatt. Stabsenhetene er en viktig premissleverandør for
dette arbeidet. Bemanningen innenfor stabsområdet skal tilpasses ut fra blant annet
stordriftsfordeler, og bruk av ressursbesparende, digitale verktøy. Det vil i 2023 settes fart på
arbeidet med strategisk bemanningsplanlegging for å gjøre framskrivninger av kompetansebehovet
flere år frem i tid.
De største utgiftene på virksomhetsområdet går til å dekke det man tradisjonelt har definert som
administrasjon i en kommune. Ved etableringen av Nordre Follo ble det tatt i bruk en rekke nye
digitale løsninger, både i form av plattform og nytt IKT-utstyr, men også komplekse systemer som
nytt ERP-system og saks- og arkivsystem. Selv om arbeidet med å få tatt ut effekten av de nye
systemene har vært mer krevende enn først antatt, hentes gevinster nå løpende ut. Blant annet kan
det nevnes at sak- og arkivsystemet har gitt en helt annen åpenhet og innsynsmulighet for
innbyggerne. Arbeidet med å optimalisere potensialet som ligger i bruk av de digitale systemene
videreføres i 2023.
Vi skal ha en organisasjon med en effektiv og handlekraftig struktur
Nordre Follo har vært i drift i snart tre år og arbeidet med å justere organisasjonsstruktur ut fra de
erfaringene som så langt er høstet pågår fortsatt. Stabsenhetene er en viktig premissleverandør for
dette arbeidet. Også bemanningen innenfor stabsområdet skal tilpasses ut fra blant annet
stordriftsfordeler, og bruk av ressursbesparende, digitale verktøy. I 2023 skal vi sette fart på arbeidet
med å planlegge bemanningen flere år fram i tid, basert på forventet behov for kompetanse. Antall
årsverk i stabene er allerede redusert med anslagsvis 16 årsverk siden kommunesammenslåingen.
Det er forventet ytterligere reduksjon i antall stillinger i 2023, fortrinnsvis ved naturlig avgang. Det er
imidlertid viktig å balansere behovet for reduksjon av antall årsverk opp mot nødvendig behov for
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kompetanse i stabsenhetene, at omstillingsarbeidet i resten av organisasjonen kan gjennomføres
som planlagt.
Arbeide for en økonomisk bærekraftig kommune med vekt på omstilling og utvikling
Økonomistyringen i kommunen må være slik at økonomien er i balanse og forblir solid i et langsiktig
perspektiv. Arbeidet med Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) vil fortsette fremover.
Nordre Follo må innrette økonomien slik at den har evne til større investeringer, og tåle variasjon i
inntekter og utgifter. Derfor 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. Omstillingsarbeidet knyttet til programmet Utvikling og bærekraft vil fortsette å ha den
høyeste prioritet i organisasjonen også i 2023.
Vi skal videreutvikle kommunens arbeid for samfunnssikkerhet og beredskap
Virksomhetsområdet har hovedansvaret for det overordnede arbeidet med beredskap i kommunen.
Erfaringene fra koronapandemien viser at kommunen har gjort gode valg for hvordan
beredskapsarbeidet er organisert, men det vil fortsatt være viktig å videreutvikle beredskapsarbeidet
i kommunen.
Informasjonssikkerhet, digital beredskap og personvern er en forutsetning for gode digitale
innbyggertjenester. Som en av Norges største kommuner, er gode sikkerhetsmekanismer og
systematisk sikkerhetsarbeid avgjørende for å sikre og opprettholde kommunens tjenester, som alle
er avhengige av gode, digitale systemer.
Nordre Follo kommune legger Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sine Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet
til grunn;
•
•
•
•

Hvordan identifisere og kartlegge
Hvordan beskytte og opprettholde tjenester
Hvordan oppdage trusler
Hvordan håndtere og gjenopprette

Vi deltar i et prosjekt i regi av DigiViken for å få på plass tjenester og systemer som skal understøtte
Grunnprinsippene for IKT Sikkerhet, blant annet døgnkontinuerlig trusselovervåkning, responsavtale
og sikkerhetstest. Prosjektet er startet i 2022 og forventes ferdigstilt i 2023.
Vi skal gjøre økonomiske, klima- og miljømessige bærekraftige anskaffelser
Nordre Follo kommune anskaffer varer og tjenester kommunen har behov for, for å kunne levere
gode tjenester til kommunens innbyggere. Offentlige anskaffelser omfatter alt fra store anskaffelser
innenfor bygge- og anleggssektoren, kjøp av helse- og sosialtjenester og IKT-systemer, til anskaffelser
av kontorrekvisita og konsulenttjenester. I tråd med kommunens anskaffelsesstrategi er det
særlig søkelys på både økonomisk og klima- og miljøvennlige, bærekraftige anskaffelser. Kommunens
seriøsitetsmodell for entrepriser og renholdskontrakter startet i 2022. Dette vil fortsette i 2023, etter
hvert som nye kontrakter inneholder vedtatte seriøsitetsbestemmelser. Det er ikke etablert
rammeavtaler på brukte produkter, men heller utviklet en ordning for gjenbruk av kommunens egne
brukte møbler.

Side 100 av 182

Vi skal være talentspeidere og innovative frontløpere
For å finne «morgendagens løsninger» er det viktig å gi rom for innovasjon. I løpet av høsten 2022
etableres det en gruppe bestående av innovative medarbeidere fra hele organisasjonen. Vi bygger en
innovasjonskultur i kommunen, og gruppen skal komme med innspill til hvordan vi kan organisere
oss, for å legge til rette for, og ikke være til hinder for, innovasjon. Ved å etablere et innovativt
nettverk vil vi også få en arena for samhandling og erfaringsdeling på tvers.
Kommunedirektøren vil jobbe videre med å utvikle hvordan kommunen kan synliggjøre sin
måloppnåelse og gevinstrealisering frem til økonomi- og handlingsplanen for 2024-2027. Vi har
utfordringer knyttet til alle de tre bærekraftsdimensjonene, og må ha en helhetlig og balansert
tilnærming i alle beslutningsprosesser. Gjennom vedtak av kommuneplanens samfunnsdel, har vi tatt
første steg i å innarbeide FNs bærekraftsmål i plan- og styringssystemet. Vi skal jobbe videre med
systematisk implementering og måling av hvilke områder vi må jobbe med for å bevege
lokalsamfunnet vårt i en mer bærekraftig retning.
KOSTRA-nøkkeltall
Nordre Nordre Drammen Kristiansand Lørenskog Ullensaker Kostragruppe
Follo
Follo
11
2020
2021

Prioritet

Netto driftsutgifter per innbygger
(100) politisk styring (B) *) **)
Netto driftsutgifter per innbygger
(120) administrasjon (B) *) **)
Netto driftsutgifter pr. innbygger
til Adm, styring og fellesutgifter
(B) *) **)

173

235

330

334

353

345

311

4 580

3 937

4 147

3 941

4 197

2 690

3 444

5 558

5 256

5 586

5 494

5 509

4 060

4 898

*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov

Sammen for en ny kommune
Måltabell
Mål
Nordre Follo har en
bærekraftig økonomi

Delmål

Virksomhetsområdene
har en sunn og
bærekraftig økonomi
Nordre Follo kommune Helsefremmende
bygger på en etisk
arbeidsmiljø og en
plattform, er en
meningsfylt
attraktiv arbeidsgiver arbeidssituasjon
og en organisasjon i
utvikling

Indikator
Budsjettoppnåelse
Resultat på
medarbeiderundersøkelse,
intervall 0-5
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Siste
måling
2021

Mål
2023

Mål
2026

90,7

≤100%

≤100%

4,2

4,0

4,0

Aktivitet (Nøkkeltall)
Indikatornavn

Oppnådd 2020

Lærlinger i kommunen
Saker til behandling i politiske utvalg
Seere på kommune-tv
Vielser

65
795
18 729
70

Oppnådd 2021
65
641
50 881
77

Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

Vedtatt budsjett
Sum Tekniske justeringer
Vedtak forrige periode
Frikjøp tillitsvalgte
Intern justering innen virksomhetsområdet
Vakante stillinger, stabsområdet
Valg
Valg 2025
Sum Vedtak forrige periode
Demografi- og arealendringer
Demografi
Sum Demografi- og arealendringer
Sum Budsjettendring i år
Vedtatte endringer
Konsekvensjustert ramme
Omstillingstiltak
Gevinster av samskaping og effektivisering
Sum Omstillingstiltak
Innsparingstiltak
Effektivisering innen digitalisering
Vakante stillinger
Sum Innsparingstiltak
Konsekvensjusteringer
Tilskudd, Arkiv Øst IKS
Valg, teknisk justering
Sum Konsekvensjusteringer
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2023-2026

2023

Økonomiplan
2024
2025

2026

224 285
0

224 285
-6 549

224 285
-12 762

224 285
-17 136

0
1
-2 000
3 800
0
1 801

-2 000
1
-2 000
0
0
-3 999

-2 000
1
-2 000
0
5 700
1 701

-2 000
1
-2 000
0
5 700
1 701

9 240
9 240
9 295
20 336
244 621

12 307
12 307
9 295
11 054
235 339

15 515
15 515
9 295
13 749
238 034

19 692
19 692
9 295
13 552
237 837

-2 000
-2 000

-2 000
-2 000

-2 000
-2 000

-2 000
-2 000

-2 450
-3 200
-5 650

-2 450
-3 200
-5 650

-2 450
-3 200
-5 650

-2 450
-3 200
-5 650

180
0
180
-7 470
237 151

180
0
180
-7 470
227 869

180
-1 900
-1 720
-9 370
228 664

180
-5 700
-5 520
-13 170
224 667

Omstillingstiltak
Gevinster av samskaping og effektivisering
Med høy og bedre grad av koordinering og samhandling skal kommunen oppnå gevinster av
samskaping og effektivisering. Det jobbes videre med hvordan oppgavene kan løses mer effektivt og
hensiktsmessig innenfor stabsområdene for å understøtte virksomhetenes behov og indirekte bidra
til gode tjenester for innbyggerne.
Innsparingstiltak
Effektivisering innen digitalisering
Siden etableringen av ny kommune er det arbeidet mye med å effektivisere og drive mer
kostnadseffektivt innen digitalisering. Det er blant annet gjort en justering av nivået på Microsoft-
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lisenser innen flere områder som gir en innsparing. Det er også gjort andre tiltak som samlet gir en
forventet innsparing i årene fremover. Det vil arbeides videre med å oppnå ytterligere innsparing og
effektivisering på området.
Vakante stillinger
Tiltaket gjelder innsparing på 3,7 årsverk innen virksomhetsområdet. Årsverkene har blitt ledig ved
naturlig avgang. Dette er et tiltak for å klare det omstillingskravet som har vært på området siden
etableringen av Nordre Follo. Det ble i Strategi- og handlingsplan for 2020-2023 lagt inn en forventet
innsparing på 11 mill. kroner i 2023 som følge av innsparing i vakante stillinger i stabsområdet. Mer
og bedre utnyttelse av digitale verktøy gjør konsekvensene mindre enn de ellers ville vært, men det
vil også bety at det vil være noe mindre kapasitet til å drive utviklings- og endringsprosesser i
kommunen.
Konsekvensjusteringer
Tilskudd, Arkiv Øst IKS
Kommunens tilskudd som eierkommune til Arkiv Øst IKS øker i tråd med vedtaket i
representantskapet.
Valg, teknisk justering
Tiltaket er en teknisk justering. Tiltaket må korrigeres på grunn av for høyt avsatt beløp for valg i
2025. I 2026 er det ikke valg og beløpet må derfor trekkes ut i sin helhet.
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Kultur og inkludering
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9.3 Kultur og inkludering
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter

Beskrivelse av virksomhetsområdet

Virksomheter i området
•
•
•
•

•

Nordre Follo bibliotek
Nordre Follo kulturskole
Kultur, idrett og friluftsliv
Samskaping og
lokalsamfunn
Nordre Follo
kvalifiseringssenter
NAV

Virksomhetsområdet skal bidra til at mangfoldet av
innbyggerne opplever en meningsfull og innholdsrik hverdag
gjennom hele livsløpet. Innbyggerne skal kunne delta i og ta
medansvar for samfunn og fellesskap. De skal få hjelp til å
være aktive og selvstendige gjennom mestring og økt
livskvalitet. Kultur og inkludering skal legge til rette for et
bærekraftig, nyskapende og fremtidsrettet næringsliv i
kommunen.

Området har et særlig ansvar for å legge til rette for at folk
er i arbeid, og bidra til sosial og økonomisk trygghet.
Tjenestene skal forebygge sosiale problemer og fremme
Antall faste årsverk: 208
overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i
samfunnet. Flyktninger og innvandrere skal få like god
mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet som andre
innbyggere. Området bidrar til å forvalte lover og forskrifter som gjelder vanskeligstilte på
boligmarkedet og finne midlertidig bolig til de som ikke klarer det selv.
•

Kultur og inkludering jobber med utvikling av møteplasser for ulike kulturaktiviteter og
innbyggermedvirkning. Vi har kultur- og fritidstilbud for innbyggere i alle aldre. Området har ansvar
for aktivitetstilbud for barn og unge, friluftsliv, kulturbygg med kulturhus, bibliotek, kulturskole,
frivillighet, tilskuddsordninger, gravplasser og Den norske kirke.
Virksomhetsområdet har et spesielt ansvar for barn og unges medvirkning gjennom opplæring av
skolenes elevråd, drift av Ungdomsråd (UR) og Barn og unges kommunestyre (BUK).
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Innsatsområder
Kultur og inkludering har følgende innsatsområder kommende fireårsperiode:
Vi skal øke inkludering i arbeid
Inkludering i arbeid bidrar til at flere kan oppnå økonomisk selvstendighet og dermed ha økte
muligheter for å oppnå gode levevilkår. Kommunen skal tilrettelegge for at flere kan komme i lønnet
arbeid. Innbyggere som mottar sosiale tjenester kan ha både sosiale og helsemessige
utfordringer. Et godt tverrfaglig samarbeid mellom ulike sektorer, som næringslivet, helseinstanser
og utdanningsinstitusjoner i tillegg til innbyggerne selv, vil bidra til at flere fra denne gruppen kan
komme i lønnet arbeid.
Hovedmålet med å øke inkludering i arbeid er at så mange som mulig skal få bidra med sine ressurser
inn i det ordinære arbeidslivet. Det er flere måter å tilrettelegge arbeidsplasser på. Noen
arbeidsplasser er varig tilrettelagte for de som er uføre, noen er tilrettelagt for å avklare
arbeidskapasiteten til den enkelte og andre igjen er tilrettelagt for arbeidstrening. For å lykkes med
de ulike tiltakene er det nødvendig med et tett samarbeid mellom aktører som følger opp
innbyggerne og aktører som tilbyr arbeidsplasser.
Det er også viktig at vi skaper en god inngang til arbeidslivet for unge. En satsning er å tilrettelegge
for sommerjobber til ungdom i alderen 16-20 år.
Kommunen bosetter hvert år flyktninger. Det siste året er mange flyktninger fra Ukraina bosatt. For å
lykkes med å få flyktninger raskt i arbeid, gjøres det tiltak som kartlegging av kompetanse og hjelp til
å få godkjent utdanninger fra utlandet. Et annet tiltak er «hurtigspor» for de som har en kompetanse
som er etterspurt på det norske arbeidsmarkedet.
Dette vil vi jobbe mer med:
•
•
•

Nordre Follo kvalifiseringssenter og NAV skal sammen med næringslivet samarbeide om
inkludering av flere flyktninger i arbeid, der hurtigspor er ett av hovedvirkemidlene
Sikre at tilgjengelige plasser på gjenbruksbutikkene OMA og Rufus tas i bruk som virkemiddel
for inkludering
Sikre full utnyttelse av kvalifiseringsprogrammet i NAV

Vi skal forebygge utenforskap
Aktivitet og deltakelse er viktig for å møte utfordringer med utenforskap og ensomhet. Økt
engasjement kan være med å forebygge psykiske helseutfordringer. Lag og foreninger er sentrale
samarbeidspartnere.
Vi skaper møteplasser som er åpne og tilgjengelige. Møteplassene kan tilby aktiviteter som hjelper
innbyggere til å få et godt sosialt liv. Det er også viktig å forebygge digitalt utenforskap.
Møteplassene kan tilby innbyggerne kurs og veiledning for å håndtere en digital hverdag.
Utenforskap skaper også risiko for radikalisering og kriminalitet og det er nødvendig at alle aktører i
samfunnet samarbeider for å finne gode løsninger. Kommunen jobber etter SLT-modellen
(Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) for å få til god forebygging og
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identifisering av utfordringer hos barn og unge tidligst mulig. Frivillige organisasjoner og sosiale
entreprenører kan bidra i samspill med kommunen.
Det er også viktig å la ungdom være med og utforme sitt eget fritidstilbud og sitt lokalsamfunn. Vi vil
bruke tjenestedesign for å sikre at innbyggerne blir hørt knyttet til egen medvirkning.
Dette vil vi jobbe mer med:
•
•
•
•
•

Arbeide for at ungdom fullfører videregående skole og gis muligheter til å få, og stå i jobb
Arbeide for økt tverrfaglighet rundt familier med levekårsutfordringer
Gjøre det mulig å delta på kulturelle arenaer som tilbyr læring, opplevelser, mestring og
selvutvikling
Øke kunnskapen om radikalisering og utenforskap hos ansatte
Øke samarbeid med frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører for å forebygge
utenforskap

Vi skal bidra til samskaping og frivillighet
Frivillighet skaper engasjement, identitet, fellesskap og mening for veldig mange mennesker. Nordre
Follo kommune definerer frivillighet som «ulønnet, selvvalgt og ideelt arbeid eller virke som utføres
av et individ, en gruppe eller en organisasjon». Vi legger til rette for styrking av frivilligheten med
kompetanseheving, inkludering og nettverksarenaer.
Samskaping er en metode for å løse kommunens utfordringer gjennom å aktivere ressurser på tvers i
samfunnet, og løse fremtidens utfordringer ved å bringe sammen grupper på tvers av skillet mellom
kommunen og innbyggerne. Vellykket samskaping er avhengig av at de ulike partene er åpne for å
tenke nytt. Nordre Follo er opptatt av innbyggeren og at kommunens administrasjon har innbyggers
fokus når tjenesten utvikles. Innbyggeren bør få være sjef i eget liv.
Vi prioriterer i 2023 prosjekter som skal bedre både samskaping og frivillighet. De største satsningene
er prosjekt Innbyggerdialog som sammen med innbyggerne skal kartlegge hvordan vi bedre kan
kommunisere og bedre informasjonsflyten. En annen stor satsning er frivillighet helse som i
samskaping med frivillige og andre aktører skal finne gode måter eldre kan bo hjemme lenger på. I
tillegg kartlegges alle kommunens møteplasser i et eget prosjekt.
Dette vil vi jobbe mer med:
•
•
•
•
•

Utvikle gode systemer for dialog med innbyggerne
Legge til rette for samarbeid, synliggjøring og inkludering
Gjøre det enkelt å drive frivillig arbeid
Samskape om tiltak som bidrar til å kunne bo trygt i eget hjem lengst mulig
Samskape om tiltak som gir mulighet for deltakelse, aktivitet, sosial kontakt og reduserer
ensomhet
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Vi skal ha et innholdsrikt kulturtilbud
Kunst og kultur har en samfunnsbyggende kraft og bygger på ytringsfrihet og toleranse. Vi skal tilby
profesjonelle kulturtilbud til innbyggerne. Kultur har stor egenverdi, men kan også være en
investering i demokrati, folkehelse, opplevelse og livskvalitet. Kultur stiller spørsmål, utfordrer og
setter i gang nye tanker. Kulturlivet består av et mangfold av kunnskap og profesjoner. Samhandling
med frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner og andre relevante aktører er avgjørende for å
lykkes med en helhetlig og inkluderende tilrettelegging. Det handler om å bygge velfungerende
lokalsamfunn for innbyggerne. Det er god samfunnsøkonomi å investere i muligheten til å ta sunne
valg. Møteplasser for idrett, friluftsliv og kulturliv bidrar til god helse og livskvalitet.
Kreativitet er en driver for innovasjon, noe som er av stor betydning for å møte fremtidens
utfordringer i kommunen. Kultur kan bidra til å styrke fellesskap og samfunnsstruktur. Et innholdsrikt
kulturtilbud kan ha positiv effekt for kommunens omdømme.
Dette vil vi jobbe mer med:
•
•
•
•

Planlegge innhold i lokalene til den nye videregående skolen i Ski sentrum
Legge til rette for egenorganisert aktivitet initiert av barn og unge
Bidra til å gi barn og unge kjennskap til ulike kulturuttrykk
Etablere tettere samarbeid mellom næringsliv og kulturhus

Næringsutvikling og innovasjon
Bærekraftig næringsvekst er nært knyttet til langsiktig, samfunnsmessig verdiskapning. Kommunen
inntar en aktiv vertskapsrolle for næringsutvikling gjennom å sørge for attraktive vilkår for
fremtidsrettede virksomheter. Målgruppen består både av etablerte virksomheter, gründere og
oppstartsbedrifter, og lokale og regionale partnere for næringsutvikling. Vi ønsker et mangfoldig
næringsliv i kommunen.
I 2022/2023 lager vi en tiårig plan for næringsutvikling som tar utgangspunkt i kommunens
geografiske og næringsmessige fortrinn, og særlig målet om å etablere flere sentrumsnære
arbeidsplasser. Grønn omstilling er et strategisk satsningsområde i kommunen og regionen. Det er
også viktig å stimulere virksomheter til å bidra til målet om et inkluderende arbeidsliv.
Kultur og inkludering har en aktiv satsing på å videreutvikle kulturnæring gjennom deltakelse i de
regionale prosjektene Ung Musikk og Ung Kunst. Prosjektene skal legge til rette for at barn og unge
kan få muligheten til å fordype seg innen sin kunstform og selv velge om de ønsker å ha kulturfag
som profesjon.
Dette vil vi jobbe mer med:
•
•
•
•

Tilrettelegge for gründerskap, omstilling og innovasjon
Ferdigstille plan for næringsutvikling
Fremme grønn omstilling og bærekraft som fremtidige satsningsområder for næringslivet
Gi ungdom næringskompetanse gjennom Ungt Entreprenørskap
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KOSTRA-nøkkeltall
Nordre Nordre Drammen Kristiansand Lørenskog Ullensaker Kostragruppe
Follo
Follo
11
2020
2021

Prioritet

Andel netto driftsutgifter til
økonomisk sosialhjelp (B)
Netto driftsutgifter for
kultursektoren per innbygger i
kroner *)
Netto driftsutgifter per innbygger
(213) voksenopplæring (B) *) **)
Netto driftsutgifter per innbygger
(370) bibliotek (B) *) **)
Netto driftsutgifter til
aktivitetstilbud barn og unge per
innbygger (B) *)
Netto driftsutgifter til kommunale
musikk- og kulturskoler, per
innbygger 6-15 år *)

42,1 %

45,6 %

39,7 %

30,9 %

43,7 %

44,7 %

39,8 %

2 240

2 386

2 512

2 936

3 133

3 031

2 372

407

290

264

287

177

186

337

334

319

278

316

278

248

285

220

231

96

309

203

371

170

2 675

2 418

2 001

2 234

2 248

1 904

2 035

Korrigerte brutto driftsutgifter til
kommunale musikk- og
kulturskoler, per bruker *)

22 027

21 322

25 283

22 846

16 930

19 987

20 536

Andel mottakere med sosialhjelp
som hovedinntektskilde (B)

43,6 %

39,5 %

35,4 %

45,4 %

44,3 %

25,7 %

41,3 %

Korrigerte brutto driftsutgifter
(385) andre kulturaktiviteter

15 129

13 680

31 474

28 428

24 697

3 403

249 633

27

43

59

58

17

25

Produktivitet

Dekningsgrad
Økonomi

Andre nøkkeltall

Flyktninger - Faktisk bosetting antall personer
Innvandrere i prosent av
befolkningen

15,1 %

*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov

Sammen for en ny kommune
Måltabell
Mål
Nordre Follo har en
bærekraftig økonomi

Delmål

Virksomhetsområdene
har en sunn og
bærekraftig økonomi
Nordre Follo kommune Helsefremmende
bygger på en etisk
arbeidsmiljø og en
plattform, er en
meningsfylt
attraktiv arbeidsgiver arbeidssituasjon
og en organisasjon i
utvikling

Indikator
Budsjettoppnåelse
Resultat på
medarbeiderundersøkelse,
intervall 0-5
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Siste
måling
2021

Mål
2023

Mål
2026

92,1

≤100%

≤100%

4,2

4,0

4,0

Mål

Delmål

Indikator

Nordre Follo kommune
er attraktiv for et
næringsliv som tar
samfunnsansvar

Kommunen gir
Veiledning gis
veiledning til
nyetablering,
omstilling, innovasjon
og bærekraftig
utvikling til lokalt
næringsliv og
fremtidige etablerere

Siste
måling
2021
Ja

Mål
2023

Mål
2026

Ja

Ja

Trygg oppvekst
Måltabell
Mål

Delmål

Indikator

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

Kommunen har
etablert varierte
arenaer for læring og
kompetanse

Andel barn i
kulturskolen

Andel barn som deltar i
Sommerles
Vi er en kommune som Andel som mottar
bidrar til å kvalifisere
sosialhjelp 18-24 år
ungdom for utdanning
og arbeid

Siste Mål 2023 Mål 2026
måling
2021
13,8 %

12,0 %

13,0 %

68,2 %

60,0 %

60,0 %

3,8 %

3,9 %

3,5 %

Aktiv hele livet
Måltabell
Mål

Delmål

Indikator

Innbyggerne i Nordre
Follo kommune
mestrer sin egen
hverdag

Innbyggerne er
Andel på sosialhjelp 25tilknyttet utdanning og 66 år
arbeidsliv
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Siste Mål 2023 Mål 2026
måling
2021
2,4 %

2,6 %

2,5 %

Aktivitet (Nøkkeltall)
Indikatornavn

Andel barn som deltar på Sommerles
Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne (19)-24 år
Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år
Besøk i bibliotekene
Deltakere som er i arbeid 1 år etter avsluttet introduksjonskurs
Nye arbeidsplasser
Solgte billetter i kommersielle kulturhus
Sommerjobber for ungdom
Totalt utbetalt sosialhjelp (i 1 000 kr)
Utbetalt sosialhjelp per mottaker
Utlån i bibliotekene (fysisk og digitalt materiale)

Oppnådd 2020

55,0 %
4,2 %
3,1 %
196 665
70,0 %
23 655
11 623
0
80 175
70 267
206 744

Oppnådd 2021

68,0 %
3,8 %
2,9 %
193 100
70,0 %
24 996
15 320
69
81 072
74 583
206 465

Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

Vedtatt budsjett
Sum Tekniske justeringer
Vedtak forrige periode
Demografi kirken til 990100
Follopiloten
Integreringstilskudd
Integreringstilskudd
intern justering innen virksomhetsområdet
Intern justering mellom NAV og Psykisk helse/rus
Interne justeringer innen virksomhetsområdet
Ny kulturhusstrategi
Omlegging til gruppetilbud, Kulturskolen
Sosialhjelp
Sum Vedtak forrige periode
Demografi- og arealendringer
Demografi
Sum Demografi- og arealendringer
Sum Budsjettendring i år
Vedtatte endringer
Konsekvensjustert ramme
Omstillingstiltak
Automatisering og utleie av flere lokaler
Internasjonalt samarbeid
Rufus, arbeidsplass for unge arbeidsledige
Sum Omstillingstiltak
Innsparingstiltak
Avslutte prosjekttilskudd og medlemskap
Brukerbetaling, utleie idrettsanlegg
Effektivisering, biblioteket
Effektivisering, Kulturskolen
Effektivisering, NAV
Effektivisering, virksomhetsområdet
Norsktilskudd
Sum Innsparingstiltak
Prioriteringer
17.mai-arrangement
Tilskudd, Empo AS og OK Industri
Sum Prioriteringer
Konsekvensjusteringer

2023

Økonomiplan
2024
2025

2026

242 866
0

242 866
-7 404

242 866
-14 425

242 866
-19 366

16
-100
3 144
250
0
0
0
-500
0
-1 500
1 310

46
-100
3 144
2 050
11 762
-550
-10 561
-500
250
-3 000
2 541

46
-100
3 144
2 050
11 762
-550
-10 561
-500
250
-4 500
1 041

46
-100
3 144
2 050
11 762
-550
-10 561
-500
250
-4 500
1 041

1 226
1 226
840
3 376
246 242

3 849
3 849
159
-855
242 011

6 366
6 366
159
-6 859
236 007

9 990
9 990
159
-8 176
234 690

-85
-250
-680
-1 015

-175
-300
-560
-1 035

-175
-300
-550
-1 025

-175
-300
-550
-1 025

-280
-150
-790
-400
-1 400
-800
-1 836
-5 656

-339
-150
-790
-400
-1 400
-800
-1 836
-5 715

-339
-150
-790
-400
-1 400
-800
-1 836
-5 715

-339
-150
-790
-400
-1 400
-800
-1 836
-5 715

100
180
280

100
180
280

100
180
280

100
180
280
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Integreringstilskudd
Reversering av tidligere vedtak, FDV-kostnader
Samarbeidsavtale, kombinasjonsprogram for
opplæring
Tilskudd, Krise- og incestsenteret
Sum Konsekvensjusteringer
Nye tiltak og realendringer budsjett
Budsjettendringer
Sum Budsjettendringer
Ramme 2023-2026

2023

Økonomiplan
2024
2025

2026

-25 000
1 175
1 000

-30 000
1 175
1 000

-13 000
1 175
1 000

-10 000
1 175
1 000

260
-22 565
-28 956

260
-27 565
-34 035

260
-10 565
-17 025

260
-7 565
-14 025

0
217 286

0
207 976

0
218 982

0
220 665

Omstillingstiltak
Automatisering og utleie av flere lokaler
Systemet BookUp for leie/booking av kommunens lokaler automatiseres, inkludert fakturering. Flere
lokaler legges inn i systemet og gjøres tilgjengelig for utleie, noe som vil gi økte inntekter. Tiltaket
forutsetter at innbyggerne er kjent med systemet og har lett tilgjengelig, oppdatert informasjon.
Huset på Østre Greverud gård tas i bruk til korttidsleie fra høsten 2023. Dette vil gi økte inntekter, og
et økt tilbud til innbyggere i et område som har få lokaler til utleie.
Internasjonalt samarbeid
Ved å samarbeide med kommuner i andre land, kan man søke tilskudd gjennom EU eller EØS.
Inntektene for 2023 er fra et EØS-prosjekt om samarbeid med Jaroslaw kommune i Polen. Ved å
jobbe mer innovativt og søke etter muligheter for å løse utfordringer i samarbeid med internasjonale
partnere, kan vi få ekstern finansiering av prosjekter som er planlagt. Det betyr at vi kan øke
innovasjonstakten uten å øke rammene. Inntekten kan komme i alle kommunens
virksomhetsområder ut fra hvilke prosjekt som kan samarbeide internasjonalt og dermed er
kvalifisert til å søke støtte.
Rufus, arbeidsplass for unge arbeidsledige
Kommunen drifter butikk med kommisjonssalg sammen med innbyggere. Dette vil gi innbyggere en
arena for å selge og kjøpe brukt barneutstyr og dermed bidra til gjenbruk. Unge arbeidsledige
ansettes, og målet er å få flere unge inn i arbeidslivet uten behov for sosialhjelp. Det anslås at driften
vil gi en nettoinntekt. Rufus blir i 2023 delvis finansiert av innovasjonsmidler.
Innsparingstiltak
Avslutte prosjekttilskudd og medlemskap
Kommunen er medlem i både Oslo og omegn friluftsråd og Oslofjordens friluftsråd (OF). Det anses
ikke som nødvendig å ha medlemskap begge steder. OF ivaretar både kyst og mark. Forslaget
innebærer at man sparer årlig kontingent på kr 59 000 fra 2024. Det er vurdert at avslutning av
medlemskap i Oslo og omegn friluftsråd ikke får konsekvenser for innbyggere eller ansatte.
TV Follos arkiv har blitt digitalisert og overført til lokalhistorisk arkiv. Prosjektet er avsluttet og
budsjettrammen forslås redusert med 0,3 mill. kroner.
Brukerbetaling, utleie idrettsanlegg
Sammenlignbare kommuner har opptil 50 prosent høyere gebyrsatser for utleie av idrettsanlegg.
Gebyrsatsene kan økes i takt med økte utgifter. Gebyrsatser på utleie av
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haller/gymsaler/aktivitetslokaler, gress-, grus- og kunstgressbaner for voksne (jf. kategori B og C i
vedlegg med gebyrer) foreslås økt med 25 prosent.
Effektivisering, biblioteket
Driften av biblioteket effektiviseres ytterligere ved å trekke inn vakant stilling. Tiltaket vil gi redusert
betjent åpningstid, færre arrangementer/aktiviteter og gi et redusert tilbud til innbyggere med lav
digital kompetanse. Det vil også bli en reduksjon i driftsbudsjettet som vil kreve en klarere
prioritering av medieinnkjøp.
Effektivisering, Kulturskolen
Tiltaket innebærer en reduksjon av administrasjonen i kulturskolen med 40 prosent ved å
effektivisere og omfordele oppgaver. Dette utgjør 0,3 mill. kroner. I tillegg er prisene ved
kulturskolen foreslått prisjustert i tråd med deflator, tilsvarende 0,1 mill. kroner.
Effektivisering, NAV
Tiltaket gir redusert bemanning og innfrir forventningene om lavere kostnader (1,2 mill. kroner). For
å fortsatt kunne arbeide godt med målene vil tiltaket kreve effektivisering, omfordeling og eventuelt
reduksjon av oppgaver.
Det skal gjøres en innsats for sosialhjelpsmottakere. Flere sosialhjelpsmottakere kommer i aktivitet
og arbeid ved bedre strukturert og planlagt brukeroppfølging. Dette krever en ny og mer systematisk
arbeidsmetodikk. Det er allerede i gjeldende plan forutsatt en nedgang i sosialhjelp. Dette er
utfordrende slik situasjonen er per nå med prisvekst, høye strømpriser og renteoppgang. Effekten av
dette arbeidet er satt til 0,2 mill. kroner.
Effektivisering, virksomhetsområdet
Det ses overordnet på stillingsutviklingen i virksomhetsområdet, og det forutsettes en reduksjon i
forbindelse med stillinger som blir vakante i organisasjonen med 0,75 årsverk. Dette utgjør 0,6 mill.
kroner.
I budsjettmodellen beregnes demografimidler ut fra en økning i ressursbehov hovedsakelig som følge
av flere innbyggere/brukere. Av tildelte demografimidler legges 0,2 mill. kroner inn som innsparing.
Økning i behov i 2023 løses innenfor dagens rammer.
Norsktilskudd
Flere deltakere i norskopplæring utløser norsktilskudd. Tiltaket gir mer korrekt inntektsbudsjett, men
forutsetter at flere deltagere håndteres innenfor dagens ressurser. Driftsbudsjettet reduseres noe
som vil gi reduserte kostnader til innkjøp av blant annet digitalt utstyr, inventar og programvare.
Prioriteringer
17.mai-arrangement
I henhold til vedtak i FSK-sak 33/22 økes rammen til 17. mai-arrangement med 0,1 mill. kroner årlig.
Tilskudd, Empo AS og OK Industri
Tilskudd til Empo AS og OK industri økes med pris- og lønnsvekst.
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Konsekvensjusteringer
Integreringstilskudd
Integreringstilskudd økes i planperioden på bakgrunn av antall mottatte flyktninger. Den store
bosettingen i 2022 vil også gi betydelige merinntekter fra 2023. Samtidig vil det være noe usikkerhet
til anslaget knyttet til om mange flyktninger fra Ukraina velger å returnere til hjemlandet. Fra 2023 er
det lagt til grunn en årlig bosetting på 40 flyktninger per år.
Den ekstraordinære bosettingen i 2022 vil utløse behov for flere tjenester innen flere
virksomhetsområder i en periode. Det jobbes med å kartlegge og vurdere behovet. Budsjetteknisk
foreslås det avsatt om lag 10 mill. kroner til økte kostnader i 2023 og 2024 til blant annet boliger,
skole, undervisning til voksne, helsestasjon, helsetjenester, psykososial oppfølging, barnehage og
fritidsaktiviteter for flyktningbarn og -ungdom. Midlene fordeles til aktuelt virksomhetsområde når
behovet er nærmere kartlagt.
Reversering av tidligere vedtak, FDV-kostnader
I Strategi- og handlingsplan 2021-2024 ble det lagt inn omstillingstiltak knyttet til eierskap og drift av
kulturhus, gårder og stuer i ny kommune med en forutsatt reduksjon av forvaltning-, drift- og
vedlikeholdskostnader (FDV) på 1,2 mill. kroner fra 2023. Vurdering av om kommunen skulle eie eller
kun drifte alle kulturhusene, og hvordan disse skulle utnyttes og organiseres, skulle inngå i arbeidet
med ny kulturhusstrategi. Dette arbeidet er startet opp, men det anses som urealistisk at vurderinger
og konklusjoner der vil gi en reduksjon av FDV-kostnader i en slik størrelsesorden. Tiltaket reverseres,
og eventuelle tiltak i ny kulturstrategi innarbeides i senere økonomiplaner.
Samarbeidsavtale, kombinasjonsprogram for opplæring
Det er inngått samarbeidsavtale med Viken fylkeskommune om kombinasjonsprogram for opplæring
ved Roald Amundsen videregående skole. Avtalens formål er å styrke arbeidet med integrering ved å
sikre at minoritetsspråklig ungdom i målgruppen får opplæring i tilpasset læringsmiljø. Kommunen
har allerede tilsvarende avtale med Ski videregående skole. Kostnadene for tiltaket er 3 mill. kroner
per år for inntil 30 skoleplasser, og kostnaden deles mellom fylkeskommunen og kommunen. Avtalen
gjelder til og med skoleåret 2023/2024, men intensjonen er at den deretter forlenges med Viken
fylkeskommune.
Kombinasjonsprogrammet retter seg mot minoritetsspråklig ungdom i alderen 16-24 år som
oppfyller ett av følgende:
•
•
•

har godkjent grunnskole fra utlandet, men har manglende norskkompetanse
har fått vitnemål fra 10. trinn i Norge, men har manglende norskkompetanse og faglig
grunnlag
ikke har godkjent grunnskole fra utlandet og må gjennomføre grunnskole for å kvalifisere seg
til inntak på videregående nivå

Inntil 0,5 mill. kroner dekkes innenfor eksisterende ramme, men 1 mill. kroner må tilføres rammen.
Det er lagt til grunn at dette kan finansieres ved bruk av integreringstilskuddet.
Tilskudd, Krise- og incestsenteret
Tilskuddet til Krise- og incestsenteret er justert for lønns- og prisvekst.
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Oppvekst og læring
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9.4 Oppvekst og læring
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter

Beskrivelse av virksomhetsområdet

Virksomheter i området
•
•

•
•
•
•
•

Utvikling og forvaltning
Helsetjenester for barn
og unge
Forebygging og tiltak
Pedagogisk-psykologisk
tjeneste
Barnevern
21 skoler
42 barnehager

Antall faste årsverk: 1 627

behov.

Kommunen har samlet helsetjenester for barn og unge,
barnehager, skoler og andre tjenester som jobber tett på barn
og unge i virksomhetsområdet Oppvekst og læring. Dette er
gjort for å best mulig å legge til rette for god tverrfaglig
samhandling og korte tjenesteveier. Virksomhetsområdet
gjennomfører en evaluering av organiseringen og dette vil
medføre noen endringer i 2023.
Helsetjenester for barn og unge består av flere tjenester
Tjenestene gir hjelp og veiledning i ulike helsespørsmål fra
familien venter barn til barnet blir voksen.
Svangerskapsomsorgen sikrer den gravide et trygt
svangerskap. Det skjer gjennom helseundersøkelse,
rådgivning, veiledning, oppfølgning og videre henvisning ved

Helsestasjonstjenesten 0-5 år er et lovpålagt, gratis og lett tilgjengelig lavterskeltilbud til alle barn og
foreldre. Vi har to helsestasjoner; én på Ski og én på Kolbotn. Helsestasjonen er en del av
kommunehelsetjenesten som utøver helsefremmende og forebyggende helsearbeid for barn i
alderen 0-5 år, i temaer som psykisk og fysisk helse i tillegg til sosiale forhold.
Skolehelsetjenesten 5-20 år bidrar til å forebygge sykdom, og fremme god psykisk og fysisk helse.
Tjenesten skal også bidra til å legge til rette for godt psykososialt og fysisk læringsmiljø i skolen.
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Helsestasjon for ungdom 12-24 år er et gratis lavterskeltilbud på ettermiddags- og kveldstid uten
timebestilling. Ungdommenes spørsmål er ofte knyttet til seksualitet, rus, spiseforstyrrelser,
engstelse, depresjon og ulike somatiske plager.
Barnehagens hovedoppgave er lek og læring
Barnehagene skal gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å
oppnå dette må barnehagen være en lærende organisasjon. Det pedagogiske arbeidet skal ha høy
kvalitet. Barn skal få gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet og skal delta aktivt i
planlegging og vurdering. Foreldrene skal naturligvis også involveres. Rammeplan for barnehager
inneholder krav til arbeidet med ulike fagområder som barnehagene skal planlegge og vurdere sitt
pedagogisk arbeid ut ifra. Nordre Follo kommune har 42 kommunale barnehager, inkludert tre åpne
barnehager, som fra 1.januar 2023 organiseres i ni barnehagesoner med en styrer i hver barnehage,
og hvor en av styrerne er virksomhetsleder for den aktuelle sonen.
Skolens hovedoppgave er undervisning
Det pedagogiske personalet skal følge kompetansemål i læreplanen (LK20) med vekt på overordnet
del og kjerneelementer i fagene. Skolen skal sikre at alle elever har et trygt og godt læringsmiljø. For
å oppnå dette må skolen være en lærende organisasjon. Det pedagogiske arbeidet skal ha høy
kvalitet. Elevene skal få gi uttrykk for sitt syn på skolens innhold og skal delta aktivt i planlegging og
vurdering. Foreldrene skal naturligvis også involveres. Nordre Follo kommune har 20 skoler. Seks av
disse er ungdomsskoler, 12 barneskoler og to er kombinerte barne- og ungdomsskoler. I tillegg
kommer Follo barne- og ungdomsskole, som er en spesialskole, og som driftes etter
vertskommunemodellen.
Forebygging og tiltak samler flere forebyggende, behandlende og pedagogiske tiltak
Fysio- og ergoterapeuter jobber forebyggende og gir behandling ved funksjonstap, sykdom eller
skade hos barn. Synspedagog arbeider med barn og unge med synsvansker og synstap. Logopedene
gir hjelp til barn og unge med språk- og kommunikasjonsvansker.
Hjelper'n er lavterskel psykisk helsetilbud til barn, unge og foreldre. Det gis ulike tilbud som grupper,
kurs og samtaler.
Utekontaktene jobber med forebyggende og oppsøkende arbeid for ungdom mellom 12 og 23 år,
med hovedvekt på ungdomsskoleelever. Utekontakten møter ungdom der de er. Utekontakten driver
gruppetiltak og oppfølging av enkeltungdom og er en viktig brobygger inn mot andre tjenestetilbud.
Styrket barnehagetilbud består av pedagoger og spesialpedagoger som gir spesialpedagogisk hjelp
etter vedtak. Avdelingen samarbeider med barnehagene om planlegging, gjennomføring og
evaluering av hjelpen. Avdelingen har også ansvar for å fatte vedtak om tilretteleggingsmidler i
barnehagene. Barnehageteamet bidrar til tverrfaglig samarbeid og veileder ansatte om
allmennpedagogisk og spesialpedagogisk arbeid. Foreldre med barn som mottar spesialpedagogisk
hjelp kan også få veiledning og støtte fra teamet.
Skolemiljøteamet bistår skolene med å videreutvikle trygge og gode skolemiljøer. Når det har
oppstått konkrete utfordringer, kan teamet bistå ansatte i skole og SFO.
Mobbeombudsfunksjonen for barn og foreldre, og som samarbeider nært med barnehagene og
skolene i kommunen, er en del av disse teamene.
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Pedagogisk-psykologisk tjeneste gir rådgivning og veiledning om barn og unges utvikling og læring
PPT er kommunens sakkyndige, rådgivende og veiledende instans for arbeid med læringsmiljø,
tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tiltak i barnehage, grunnskole og voksenopplæring. PPT gir
råd og veiledning knyttet til barn og unges utvikling og læring og skal være tett på barnehagene og
skolene i kommunen. Tjenesten er organisert i to avdelinger: avdeling barnehage og avdeling
grunnskole.
Barnevernet skal bidra til at barn og unge opplever trygge oppvekstsvilkår
Tjenesten skal sette inn hjelpetiltak for barn, ungdom og familier der barnet eller ungdommen på
grunn av forhold i hjemmet har behov for det. Tjenestens arbeid handler om både støtte og kontroll,
og hjelpen skal først og fremst gis slik at foreldre kan mestre omsorgen av egne barn på egen hånd.
Hjelpen kan eksempelvis være råd og veiledning. Barnevernstjenesten er i organisert i syv avdelinger:
mottak, spe- og småbarn, barn, ungdom, omsorg, familieveiledning og enslige mindreårige.
Utvikling og forvaltning ivaretar forvaltningsoppgaver for hele oppvekstfeltet
Dette innebærer skriving av politiske saker, utarbeidelse av strategier og planer, retningslinjer og
prosedyrer. Kommunens barnehagemyndighetsoppgave ligger også til virksomheten og har ansvar
for veiledning og tilsyn med alle barnehagene i kommunen, både kommunale og private.
Virksomheten tilrettelegger for kompetanseheving for ansatte i barnehager og skoler, og
tilrettelegger for kompetansetiltak i tråd med strategisk kompetanseplan for ansatte i Oppvekst og
læring.
Innsatsområder
Oppvekst og læring har følgende innsatsområder kommende fireårsperiode:
Vi skal bidra til at alle foreldre er trygge og gode ressurser for sine og andres barn
Familien er den viktigste arenaen for barn og unge, og foreldre har hovedansvaret for å skape en
trygg og god oppvekst for barna sine, og samtidig bidra til at andre barn er inkludert. Kommunen har
ulike tjenester og tiltak for å styrke foreldre i deres omsorgssituasjon.

Dette vil vi jobbe mer med:
•

Videreutvikle tilbud om foreldrestøtte, fortrinnsvis i grupper, slik at foreldre kan støtte og
hjelpe hverandre
o videreutvikle foreldremøtene i barnehager og skoler slik at møtene blir en
inkluderende og utviklende møteplass for samarbeid om trygg og god oppvekst for
egne og andres barn
o videreutvikle forebyggende foreldrestøtte til foreldre som har behov for hjelp til å bli
tryggere foreldre for barna sine
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bedre foreldrestøtte til foreldre fra andre land og kulturer, hvor det å forstå
foreldrerollen og barns rettigheter i det norske samfunnet er avgjørende for å være
trygge og gode foreldre egne og andres barn
Benytte åpen barnehage som arena for informasjon og dialog med foreldre, og for å
rekruttere barn til ordinær barnehage
o

•

Vi skal sørge for at alle hører til i et inkluderende fellesskap

Dette vil vi jobbe mer med:
•
•
•
•
•

Samarbeide med foreldre, andre tjenester og frivillige lag og foreninger om å videreutvikle
trygge lokalsamfunn
Videreutvikle gode og trygge barnehager og skoler, og arbeide mot krenkende atferd og
mobbing
Sikre en trygg og inkluderende praksis som rommer barn og unges ulikheter og gir alle en
plass i fellesskapet
Styrke innsatsen for flerkulturelle barn og unge
o rekruttere flere barn med minoritetsspråklig bakgrunn til barnehage
o videreutvikle mangfoldkompetanse hos ansatte
Sikre gode overganger og god koordinering mellom de ulike tjenestene

Vi skal se barnet - hele barnet og familien

Dette vil vi jobbe mer med:
•
•
•

Helsestasjon og barnehage skal være tettere på hverandre
Videreutvikle arbeidet med folkehelse, fysisk og psykiske helse og livsmestring i barnehage
og skole
Videreutvikle arbeidet med å lære barn og unge om mestring av egen helse, eget liv, kropp,
grenser og seksualitet
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•
•

Øke kompetanse og bevissthet hos ansatte for å forebygge krenkende atferd og mobbing i
tråd med lovverket i barnehage og skole
Øke kunnskap om å avdekke, overgrep, vold og omsorgssvikt, slik at barn og ungdom blir
fanget opp slik at barnevernet kan yte hjelp så tidlig som mulig.

Vi skal legge til rette for nysgjerrighet og lærelyst, slik at barn og elever får realisert sitt potensial
for utvikling og læring

Dette vil vi jobbe mer med:
•

•
•
•

Kontinuerlig og systematisk utvikling av profesjonsfellesskapet i barnehage og skole
o videreføre arbeidet med å implementere rammeplanene for barnehage og SFO, og
læreplanen for grunnskole
o støtte barn, unge og foreldre i møte med det digitale samfunnets muligheter og
utfordringer
Styrke kompetansen og arbeidet med minoritetsspråklige og flerkulturelle barn, unge og
foreldre
Videreutvikle en samskapingsmodell mellom barnehage, skole, PPT og andre
samarbeidspartnere for å tilrettelegge og koordinere for riktig innsats tidsnok, og slik
etablere “laget” rundt barnet og familien når det er behov for det
Videreutvikle overgangsrutinene mellom
o helsestasjon – barnehage
o barnehage – SFO – skole
o barneskole – ungdomsskole
o ungdomsskole – videregående skole

Vi skal sørge for at barn og familier som har behov for støtte får det med riktig innsats tidsnok

Dette vil vi jobbe mer med:
•

Prioritere og konkretisere arbeid med vedtatte planer og strategier og følge opp plan for
helsefremmende og forebyggende arbeid for å:
o videreutvikle tverrfaglige samskapingsarenaer
o få bedre oversikt over innholdet i de ulike tjenestene
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•

•

o få bedre oversikt over tiltak på ulike arenaer og nivåer
o etablere bedre føringer for evaluering av tiltak
o avklare hvilke tiltak og metoder som anbefales og benyttes
Mer systematikk knyttet til barn og unge med habiliteringsbehov ved å:
o etablere barnekoordinatorer og ta i bruk digital individuell plan i samarbeid med
andre avdelinger og virksomheter
o etablere koordinatornettverk for koordinatorer til barn og unge med
habiliteringsbehov
o legge til rette for økt grad av inkludering
Etablere tverrfaglig samhandlingsarena for å styrke arbeidet for foreldre med psykiske
utfordringer og rusproblemer, slik at barn og foreldre får god støtte og hjelp

KOSTRA-nøkkeltall

Prioritet

Netto driftsutg til forebygging,
helsestasjons- og skolehelsetj. pr.
innb 0-20 år (B) *) **)
Netto driftsutgifter per innbygger
(211) styrket tilbud til
førskolebarn (B) *) **)
Netto driftsutgifter per innbygger
0-17 år, barnevernstjenesten (B)
*) **)
Netto driftsutgifter per innbygger
1-5 år i kroner, barnehager (B) *)
**)
Netto driftsutgifter til grunnskole
(202), per innbygger 6-15 år (B) *)
**)
Netto driftsutgifter til
skolefritidstilbud (215), per
innbygger 6-9 år (B) *) **)

Nordre Nordre Drammen Kristiansand Lørenskog Ullensaker Kostragruppe
Follo
Follo
11
2020
2021
2 793

2 904

3 825

2 923

3 359

3 040

3 491

677

808

915

959

728

864

805

10 491

10 230

10 520

8 254

7 000

7 992

10 221

167 326 178 243

182 108

175 831

155 479

157 695

180 444

86 353

88 654

91 534

95 256

91 838

83 386

95 655

5 866

4 308

6 804

7 839

329

7 144

5 731

Andel undersøkelser med
behandlingstid innen 3 måneder
Elever per kommunal grunnskole
Årstimer til spesialundervisning
per elev med spesialundervisning
(antall)

97,0 %

99,0 %

99,0 %

97,0 %

98,0 %

98,0 %

88,0 %

356
177,4

356
180,6

364
127,7

277
160,6

423
130,1

357
118,0

291
151,4

0-6 år barn i barnehage (antall)
1-5 år andel barn i barnehage i
forhold til innbyggere (prosent)
Andel barn i kommunale
barnehager i forhold til alle barn i
barnehage
Andel barn med barnevernstiltak
pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år
Andel barn som har fullført
helseundersøkelse innen
utgangen av 1. skoletrinn (B)

3 299
93,7 %

3 301
93,5 %

4 810
91,2 %

5 951
93,1 %

2 511
91,5 %

2 282
90,2 %

26 900
92,8 %

79,9

79,2

47,6

41,5

64,1

16,8

44,2

2,2 %

2,0 %

2,5 %

2,0 %

1,7 %

1,5 %

2,8 %

103,1 % 117,2 %

24,8 %

94,5 %

61,5 %

79,8 %

98,9 %

Produktivitet

Dekningsgrad
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Andel barn som har fullført
helseundersøkelse ved 2-3 års
alder (B)
Andel innbyggere 6-9 år i
kommunal og privat SFO

95,4 %

87,2 %

76,3 %

73,0 %

60,7 %

102,1 %

95,9 %

70,5 %

70,5 %

51,8 %

47,5 %

68,2 %

44,9 %

59,3 %

Andel barnehagelærere i prosent
av grunnbemanningen (prosent)
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng
(antall)
Gjennomsnittlig gruppestørrelse,
1.-10.årstrinn

39,3 %

39,2 %

42,1 %

44,7 %

36,9 %

32,7 %

44,0 %

44,7

44,1

42,7

43,1

43,8

41,0

43,3

14,0

13,8

13,8

13,3

14,8

14,1

13,2

Kvalitet

*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov

Sammen for en ny kommune
Måltabell
Mål

Delmål

Nordre Follo har en
bærekraftig økonomi

Virksomhetsområdene
har en sunn og
bærekraftig økonomi
Nordre Follo kommune Helsefremmende
bygger på en etisk
arbeidsmiljø og en
plattform, er en
meningsfylt
attraktiv arbeidsgiver arbeidssituasjon
og en organisasjon i
utvikling

Indikator
Budsjettoppnåelse
Resultat på
medarbeiderundersøkelse,
intervall 0-5

Siste
måling
2021

Mål
2023

Mål
2026

99,1

≤100%

≤100%

4,2

4,0

4,0

Trygg oppvekst
Måltabell
Mål

Delmål

Barn og unge i Nordre Barn og unge opplever
Follo kommune får
støtte fra foresatte
realisert sitt potensiale
for utvikling og læring,
uavhengig av sosial og
økonomisk bakgrunn
Barn og unges utvikling
og læring er god i
skoler med høy kvalitet
Barns utvikling og
læring er god i
barnehager med høy
kvalitet

Indikator
Elever opplever støtte
hjemmefra

Gjennomsnittlig
grunnskolepoeng
Barnehagene benytter
kvalitetskjennetegn
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Siste Mål 2023 Mål 2026
måling
2021
4,1

4,2

4,3

43,6

43,8

44,0

100,0 %

100,0 %

Mål

Barn og unge i Nordre
Follo kommune
medvirker, sier sin
mening og blir hørt
Barn og unge i Nordre
Follo kommune
opplever trygghet og
mestring

Delmål

Indikator

Elever fullfører
videregående skole og
er godt rustet for
videre utdanning
og/eller arbeidsliv
Barn og unge erfarer
deltakelse, medvirkning
og demokrati på ulike
arenaer, i saker som
omhandler dem
Barn og unge opplever
et trygt og godt
oppvekstmiljø

Andel elever som
fullfører videregående
skole

Siste Mål 2023 Mål 2026
måling
2021
82,0 %

83,0 %

84,0 %

3,4

3,5

3,6

Barn og unge er trygge i
nærmiljøet

85,0 %

88,0 %

90,0 %

Barn og unge lar være å
begynne med alkohol,
ungdomstrinn
Barn og unge opplever
mobbefritt skolemiljø,
10. trinn
Barn og unge opplever
vennskap som
motvirker ensomhet
Barn og unge trives på
skolen

88,0 %

89,0 %

90,0 %

95,7 %

96,0 %

96,2 %

81,0 %

84,0 %

86,0 %

92,0 %

93,0 %

94,0 %

Elevmedvirkning og
demokrati 10. trinn

Aktivitet (Nøkkeltall)
Indikatornavn

Barnehage: Andel barn i kommunale barnehager med spesialpedagogisk
hjelp
Barnehage: Antall barn i kommunale barnehager
Barnehage: Antall barn i private barnehager
Barnevern: Antall barn i fosterhjem
Barnevern: Antall barn i institusjon
Barnevern: Antall bekymringsmeldinger
Barnevern: Antall undersøkelser
Grunnskole: Andel elever med spesialundervisning
Grunnskole: Antall elever
Helsetjenester for barn og unge: Antall nyfødte
Helsetjenester for barn og unge: Antall tilflyttet i helsestasjonsalder
PPT: Antall henviste
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Oppnådd 2020

Oppnådd 2021

2 636
663
74
13
1 033
532
6,3 %
8 177
555
401
490

2 614
687
70
12
934
503
6,2 %
8 184
602
428
522

2,8 %

2,4 %

Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

Vedtatt budsjett
Sum Tekniske justeringer
Vedtak forrige periode
Avslutte prosjekt Skolelos
Barnevernsreformen
Bærekraftig barnehage
Driftsmidler, barnehage
Driftsmidler, Magasinet barnehage
Foreldrebetaling, barnehage
Gevinstrealisering digitalisering
Hybridmøter
Inkluderende fellesskap
Intern justering innen virksomhetsområdet
Omgjøring, sidestilte pedagoger
Pensjon, private barnehager
Redusert driftsramme
Tilskudd, private barnehager
Tverrfaglig samarbeid
Andre tiltak
Sum Vedtak forrige periode
Demografi- og arealendringer
Demografi
Sum Demografi- og arealendringer
Sum Budsjettendring i år
Vedtatte endringer
Konsekvensjustert ramme
Omstillingstiltak
Barnehageplasser i tråd med lovkrav
Familieveiledning i kommunal regi, barnevern
Plasseringer i barnevernet og veiledning
fosterforeldre
Sommerbarnehage
Sum Omstillingstiltak
Innsparingstiltak
Beregningsgrunnlag, brukerbetaling barnehage
Effektivisering, Kompetansesenter Oppvekst og
læring
Kontorfaglig støtte, barnevern
Refusjonsinntekter
Sum Innsparingstiltak
Prioriteringer
Plan for skolebibliotek
Psykisk helse etter pandemien, barn og unge
Spesialskoletilbud, elever med særskilt behov for
skjerming
Utfasing tilskuddsmidler, helsestasjon og
skolehelsetjenesten
Sum Prioriteringer
Konsekvensjusteringer
Ekstra kontaktlærertime i grunnskole
Elektronisk pasientjournalsystem helsetjenester (EPJ)
for barn og unge
Gratis kjernetid SFO, 1. trinn
Gratis SFO, 5.-10. trinn
Kapitaltilskudd, private barnehager
Redusert makspris i barnehager
Tilskudd private barnehager

2023

Økonomiplan
2024
2025

2026

1 486 878
0

1 486 878
-27 303

1 486 878
-53 190

1 486 878
-71 414

450
-1 000
-4 000
350
0
4 100
-1 000
-100
-3 500
-200
-250
-1 023
-1 000
11 200
-1 000
0
3 027

450
-2 000
-1 000
350
1 800
4 100
-2 000
-100
-3 000
-200
-500
-2 048
-1 000
11 200
-2 000
-1
4 051

450
-2 500
-1 000
350
4 300
4 100
-2 000
-100
-3 000
-200
-500
-2 048
-1 000
11 200
-2 000
0
6 052

450
-2 500
-1 000
350
4 300
4 100
-2 000
-100
-3 000
-200
-500
-2 048
-1 000
11 200
-2 000
0
6 052

24 648
24 648
21 112
48 787
1 535 666

25 892
25 892
21 112
23 752
1 510 631

27 790
27 790
21 112
1 764
1 488 643

42 712
42 712
21 112
-1 538
1 485 341

-11 000
-1 500
-3 000

-11 000
-3 000
-3 000

-11 000
-3 000
-3 000

-11 000
-3 000
-3 000

-400
-15 900

-400
-17 400

-400
-17 400

-400
-17 400

-800
-1 000

-800
-1 000

-800
-1 000

-800
-1 000

-200
-1 000
-3 000

-200
0
-2 000

-200
0
-2 000

-200
0
-2 000

2 100
900
3 000

2 100
900
3 000

2 100
0
3 000

2 100
0
3 000

3 700

3 700

3 700

3 700

9 700

9 700

8 800

8 800

11 200
340

11 200
340

11 200
0

11 200
0

16 000
900
1 900
1 600
5 000

16 000
900
1 900
1 600
5 000

16 000
900
1 900
1 600
5 000

16 000
900
1 900
1 600
5 000
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Tilskudd, Follo barne- og ungdomsskole
Tilskudd, Follo barnevernvakt
Tilskudd, Skogsåsen barnehage
Sum Konsekvensjusteringer
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2023-2026

2023

6 000
120
-10 200
32 860
23 660
1 559 326

Økonomiplan
2024
2025

6 000
120
-10 200
32 860
23 160
1 533 791

6 000
120
-10 200
32 520
21 920
1 510 563

2026

6 000
120
-10 200
32 520
21 920
1 507 261

Omstillingstiltak
Barnehageplasser i tråd med lovkrav
Kommunen har full barnehagedekning i tråd med barnehagelovens krav. Barn det søkes
barnehageplass for innen søknadsfristen og som fyller 1 år innen november får plass. Det tildeles
eventuelle ledige plasser til nye søkere fortløpende hvis det er plass, eller oppstår ledige plasser i
løpet av barnehageåret.
Tiltaket medfører at vi benytter bemanningsnormen og barnehagekapasiteten på en god måte. Det
virker positivt inn på barnehagenes og kommunens økonomi.
Tiltaket vil kunne påvirke innbyggere som flytter til kommunen og som har behov for
barnehageplass, hvis de ikke har søkt ved årlig hovedopptak. Barn som flytter til kommunen i løpet
av året, vil oppleve utfordringer med å få barnehageplass. Barn som ikke får plass i løpet av
barnehageåret, vil kunne søke om barnehageplass i private barnehager i andre kommuner, og det
kan gi økte utgifter.
Familieveiledning i kommunal regi, barnevern
Tiltaket vil realiseres ved å ansette flere nye familieveiledere i tjenesten.
Barneverntjenesten benytter om lag 10 mill. kroner på kjøp av eksterne familieveiledere
inneværende år. Kjøp av eksterne tiltak gjøres når barnevernstjenesten ikke har kapasitet selv. For å
bøte på dette vil det ansettes egne familieveiledere. Kjøp av eksterne tiltak koster om lag dobbelt så
mye som egne ansatte.
Vi erfarer også at egne ansatte jobber bedre faglig. Faste ansatte har større nærhet til vedtak, de har
større muligheter til å jobbe helhetlig og tverrfaglig, samtidig som de bruker kortere tid på å skape
positiv endring for foreldrene og familiene.
Med flere ansatte er det behov for noe økt ledelsesressurs.
Plasseringer i barnevernet og veiledning fosterforeldre
Barnevernstjenesten vurderer at færre barn har behov for plasseringer med godt forebyggende
arbeid i barneverntjenesten, hvor flere barn blir tilbakeført til foreldrene raskere.
Barneverntjenestens egne familieterapeuter jobber faglig godt med familiene, har konkrete mål for
veiledningene med raske og effektive veiledningsforløp som er til god hjelp for de det gjelder. Det er
mindre behov for frikjøp av fosterforeldre på grunn av god og tilstrekkelig veiledning til
fosterforeldrene og økt bruk av avlastningstiltak, i tråd med intensjonene i barnevernsreformen.
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Sommerbarnehage
I forbindelse med ferieavvikling i uke 30 vil det etableres barnehagetilbud i ni barnehagesoner,
fordelt i hele kommunen. Hver sone vil legge til rette for et godt og variert barnehagetilbud i
fortrinnsvis en av barnehagene. Blir behovet større enn antatt i et område kan det vurderes å holde
flere barnehager åpent.
Tiltaket innebærer at ansatte i barnehage får større fleksibilitet til å avvikle sommerferie, og behovet
for vikarer reduseres. Barn som har behov for barnehageplass den aktuelle uken får det, samtidig
som de vil få flere barn å leke med. Erfaringene de siste årene viser at det er få barn i den enkelte
barnehage denne uken.
Sommeren 2022 var det fra null til 11 barn per barnehage som benyttet barnehageplassen i uke 30,
totalt 240 barn i hele kommunen. Det gir gjennomsnittlig seks barn per barnehage. I den samme
perioden var det 137 ansatte på jobb. Det betyr at det var under to barn per ansatt og dette er dyrt
for kommunen og det gir mindre fleksibilitet for ansatte når det kommer til ferieavvikling.
Å opprette en sommerbarnehage i hver barnehagesone vil bety at om lag 70 ansatte kan avvikle ferie
i denne perioden og behovet for vikar reduseres. Tiltaket vil også bidra til at fast bemanning vil øke
noe i andre deler av barnehageåret.
Innsparingstiltak
Beregningsgrunnlag, brukerbetaling barnehage
Kommunale barnehager kan basert på erfaringstall øke beregningsgrunnlaget for brukerbetaling fra
10,75 måneder til 10,85 måneder.
Det budsjetteres i dag inntekt for 10,75 måneder for å ta høyde for tapt brukerbetaling grunnet
ledige plasser og tilvenning som strekker seg fremover mot november. Regnskapstallene viser at
kommunale barnehager får inn noe mer i inntekt enn beregnet og derfor kan grunnlaget for
inntekstberegningen økes noe.
Effektivisering, Kompetansesenter Oppvekst og læring
Vakant stilling som leder av kompetansesenteret i Utvikling og forvaltning blir ikke erstattet.
Strategisk kompetanseplan for Oppvekst og læring er utarbeidet, og ansvaret for å følge opp dette
arbeidet gjøres av ansatte i virksomheten og virksomhetsområdet. Andre sentrale
styringsdokumenter er også stort sett på plass.
Det er etablert møteplasser for kompetanseutvikling og etter- og videreutdanning. Det er også
utviklet internkontroll (rammeverk for kvalitet) for barnehage, barnehagemyndighet, grunnskole og
ikke-stedbundne virksomheter i virksomhetsområdet, sammen med aktuelle virksomheter.
Det kan være sårbart for fagfeltet at vi ikke har en dedikert ansatt som følger opp planlagt
kompetanseheving i virksomhetsområdet, og tiltaket vil bidra til noe redusert kapasitet i
fagadministrasjonen.
Kontorfaglig støtte, barnevern
Det er redusert behov for kontorfaglig støtte i barnevernet. En kontorfaglig hos barneverntjenesten
har redusert stillingen. Tiltaket vil ikke ha konsekvenser for den ansatte, men kan i perioder med høyt
arbeidspress skape kapasitetsutfordringer hos de øvrige kontorfaglige i tjenesten.
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Refusjonsinntekter
Erfaringstall viser at barnehagene samlet sett får høyere refusjonsinntekter enn de bruker på vikarer.
I tillegg er lønn til pedagoger på dispensasjon noe lavere enn barnehagelærere med godkjent
utdanning.
Det jobbes kontinuerlig med rekruttering av ansatte med godkjent barnehagelærerutdanning så
tiltaket legges kun inn for 2023 siden det er et mål å høyne andelen ansatte med godkjent
barnehagelærerutdanning.
Rammene til barnehagene vil dermed være mer i tråd med faktisk behov, men barnehagene vil
oppleve et noe redusert handlingsrom.
Prioriteringer
Plan for skolebibliotek
Plan for skolebibliotek ble vedtatt i KST 67/22. I tråd med vedtaket legges det inn midler til
skolebiblioteksansvarlig og boksamling på skolene. En skolebiblioteksansvarlig må ha avsatt tid til
utvikling, formidling og organisering av elevaktiviteter knyttet til skolebiblioteket, og boksamlingene
må holdes oppdaterte. Det er ikke tilstrekkelig ressurser til å arbeide med plan for skolebibliotek
innenfor de rammene skolene har per i dag.
Psykisk helse etter pandemien, barn og unge
Kommunen har fått midler fra Helsedirektoratet og Statsforvalteren for midlertidig styrking av
behandlingstilbudet til barn og unges psykiske helse, som en konsekvens av koronapandemien.
Hjelper’n har styrket tjenesten med 3,4 årsverk fra 1.12.2021 til 30.6.2022. Dette har bidratt til at
hjelpen er på plass innen et par uker. Det har også gitt mulighet for gjennomføring av flere
foreldregrupper, som for mange kan være en effektiv bistand inn mot barns behov.
Det er ingen signaler om at tilskuddsmidlene videreføres, og det er derfor behov for en
budsjettøkning for å kunne videreføre en styrkning med en stilling. Styrkningen er lagt inn for de
neste to årene for å kunne gjennomføre tiltak, evaluere og høste erfaringer. Konsekvensene ved å
ikke videreføre en styrkning, vil gjøre at brukerne vil oppleve lengre ventetid og økte utfordringer for
barn og unges psykiske helse.
Ny forskning viser at pandemien har akselerert bruken av psykiske helsetjenester. Det pekes på en
slitasjeeffekt knyttet til langvarig tiltaksbyrde. FHIs kunnskapsoppsummering underbygger
kunnskapen om at pandemien har rammet ulikt, og at det er de som allerede hadde en vanskelig
livssituasjon før pandemien, som er hardest rammet.
Spesialskoletilbud, elever med særskilt behov for skjerming
Det må etableres et ungdomsskoletilbud for elever som ikke kan gå i kommunens etablerte
spesialtilbud grunnet svært store og omfattende hjelpebehov, samt store behov for skjerming.
Elevene det gjelder har behov for et helhetlig og kombinert skole- og avlastningstilbud i kommunen.
Utfasing tilskuddsmidler, helsestasjon og skolehelsetjenesten
Tiltaket gjelder utfasing av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet og Statsforvalter.
Det ene tilskuddet gjelder styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten fra Helsedirektoratet,
som fases ut fra og med 2022-2023. Tilskuddsmidlene har blitt benyttet som lønnsmidler for å lønne
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ansatte i virksomheten. Dersom virksomheten ikke får tilført lønnsmidler som tilsvarer bortfall av
tilskuddsmidler, må virksomheten nedbemanne. Per i dag er ti fagstillinger finansiert gjennom disse
tilskuddsmidlene.
Det andre tilskuddet gjelder utfasing av tilskuddsmidler fra Statsforvalteren, knyttet til
Partnerskapsmidler folkehelse Akershus. Kommunene i Akershus har i flere år fått tilskudd fra
Statsforvalteren til lønnsmidler for helsesykepleiere i videregående skoler. Det er nå avklart at
tilskuddet fases ut og siste år for overføring til kommunene blir i 2022. Tilskuddsmidlene har blitt
benyttet som lønnsmidler for å lønne ansatte i virksomheten. Dersom virksomheten ikke får tilført
lønnsmidler som tilsvarer bortfall av tilskuddsmidler, må virksomheten starte prosess for
nedbemanning.
Konsekvensjusteringer
Ekstra kontaktlærertime i grunnskole
I ny framforhandlet arbeidstidsavtale (SFS 2213) mellom KS og fagforeningene sentralt, er det for
kontaktlærere i grunnskolen som har 21 eller flere elever, gitt én ekstra kontaktlærertime. Avtalen
gjelder fra august 2022 (skoleåret 2022/2023).
Elektronisk pasientjournalsystem helsetjenester (EPJ) for barn og unge
Dagens EPJ ligger på lokal server. Kommunen må i løpet av året implementere EPJ i skyen for å kunne
vedlikeholde systemet og kunne ta i bruk nye funksjoner. Dette gjelder blant annet kommunalt
pasient- og brukerregister og Digi helsestasjon, ny timebok.
Gratis kjernetid SFO, 1. trinn
I budsjettavtalen for Statsbudsjett 2022, ble det innført 12 timers gratis kjernetid i SFO for
førsteklassinger. Tiltaket ble iverksatt fra og med skoleåret 2022/2023. Gratis kjernetid betyr
tilsvarende redusert brukerbetaling.
Gratis SFO, 5.-10. trinn
Stortinget innførte gratis SFO for barn med særskilt tilretteleggingsbehov fra 5.-7. trinn fra 1.8.2020.
Nordre Follo fikk da tilført 0,2 mill. kroner gjennom rammetilskuddet til dette tiltaket. I KST 11/22 ble
det vedtatt at gratis SFO for barn med særskilte tilretteleggingsbehov også skulle gjelde for elever på
8.-10. trinn. Basert på antall elever som har behov for dette tilbudet skoleåret 2022/2023, må det
tilføres 0,9 mill. kroner for å dekke tiltaket.
Kapitaltilskudd, private barnehager
Kunnskapsdepartementet fastsetter i forskrift nasjonale satser for tildeling av kapitaltilskudd til
private barnehager. Tilskuddet skal dekke barnehagens rente- og avskrivningskostnader, og avtar i
takt med barnehagebyggenes alder. Satsene for 2023 er nå fastsatt og medfører at kapitalskuddet til
de private barnehagene i kommunen øker med om lag 1,9 mill. kroner.
Redusert makspris i barnehager
I Statsbudsjettet for 2023 er maksprisen i barnehager redusert fra kr 3 050 til kr 3 000 pr måned. Ny
makspris gjelder fra 1.1.2023. I tillegg blir det gratis barnehageplass for det tredje barnet. Effekten av
endringene utgjør 1,6 mill. kroner.
Tilskudd private barnehager
Kommunene skal indeksregulere tilskuddsgrunnlaget til private barnehager med kommunal deflator.
I forslaget til statsbudsjett er kommunal deflator anslått satt til 5,3 prosent for 2022 og 3,7 prosent
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for 2023. Som følge av høyere prisvekst enn tidligere, og ny redusert makspris, øker tilskuddet til
private barnehager med 5 mill. kroner.
Tilskudd, Follo barne- og ungdomsskole
Nordre Follo har flere elever med større sammensatte behov på Follo barne- og ungdomsskole enn
det er bevilget midler til. Tilskuddet til Follo barne- og ungdomsskole økes og justeres samtidig med
pris- og lønnsvekst.
Tilskudd, Follo barnevernvakt
Tilskudd til Follo barnevernvakt er justert med pris- og lønnsvekst.
Tilskudd, Skogsåsen barnehage
Læringsverkstedet har informert kommunen om at etablering av Skogsåsen barnehage er utsatt på
ubestemt tid. Avsatte tilskuddsmidler til barnehagen tas derfor ut av budsjettet. Fremtidig
barnehagekapasitet og behov for barnehageplasser og barnehager i årene som kommer vil utredes
og vurderes i regelmessige langsiktige driftsanalyser og investeringsplaner (LDIP) og årlige økonomiog handlingsplaner.
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Helse og mestring
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9.5 Helse og mestring
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter

Beskrivelse av virksomhetsområdet

Virksomheter i området
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rehabilitering og legetjenester
Vedtakskontor
Follo medisinske senter
Tjenester i hjemmet 1, 2 og 3
Kolbotn omsorgsboliger
Kråkstadtunet omsorgsboliger
Greverud sykehjem og
omsorgsboliger
Finstadtunet sykehjem
Høyås bo og
rehabiliteringssenter
Solborg bo- og aktivitetssenter
Langhus bo- og aktivitetssenter
Inntak og psykisk helsetjeneste
Botilbud og ambulante tjenester
1 og 2 (psykisk helse og rus)
Tilrettelagte boliger (habilitering)
Familiestøtte og tjenestetildeling
(habilitering)
Aktivitet og tilrettelagt arbeid
(habilitering)

Antall faste årsverk: 1 014

Virksomhetsområdet gir tjenester og tilbud til
innbyggere i alle aldersgrupper, som bor hjemme,
på institusjon eller i samlokaliserte
omsorgsboliger/kommunale boliger med tjenester.
Helse og mestring har tjenester på alle
omsorgsnivåer og til innbyggere med ulik grad og
varighet av sykdom, funksjonsnedsettelser eller
avhengighet.
Tjenestene er mange og varierte, og dekker
forebyggende tjenester, lavterskeltilbud og
helsetjenester og avansert medisinsk bistand til
innbyggere med ulike brukerbehov som oppstår
med bakgrunn i somatisk sykdom, psykiske lidelser,
avhengighet eller funksjonsnedsettelser.
Sykehjem, omsorgsboliger, tilrettelagte boliger,
miljøarbeidertjenester, hjemmesykepleie,
mestrings- og rehabiliteringstjenester, fysio- og
ergoterapi, vedtak og saksbehandling,
koordinatoroppgaver innen demens, kreft og fag og
utvikling, legetilbud til sykehjem, fastlegeordningen,
hjelpemiddellager, rask psykisk helsehjelp,
aktivitetstilbud og avlastningstilbud ligger til
området.
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Virksomhetsområdet gir akuttmedisinske tjenester til innbyggerne i Nordre Follo og andre
kommuner i vertskommunesamarbeid ved Follo medisinske senter med kommunale akutte
døgnplasser og legevakt.
Innsatsområder
Helse og mestring har gjennomført store omstillinger de siste årene. Strategien for
virksomhetsområdet har vært og er i korte trekk:
•

Dreie tjenestetilbudet nedover i innsatstrappen for å oppnå mestring, utsette og forebygge
behov ved å:
o styrke ambulante tjenester
o styrke lavterskeltilbud
o redusere sykehjemsplasser og kjøpte botilbud

•

Legge til rette for mestring og deltakelse, forebygge og utsette behov, og ha et helhetlig
tjenestetilbud ved å:
o øke bruken av velferdsteknologi som fremmer egenmestring
o utvikle kultur for systematiske tilbakemeldinger fra brukere og pårørende
o samskape med innbyggere, brukere, frivillige og andre
o samskape tjenester gjennom teambaserte vurderinger

•

Ivareta kvalitet og kompetanse og ha et aktivt nærværsarbeid

•

Gjennomføre driftsmessige endringer som ivaretar/gir faglig gevinst og gir økonomisk gevinst
ved å:
o bruke gruppetilbud der det kan gi bedre effekt enn individuelle tilbud
o øke bruken av sensorteknologi
o redusere ledertetthet
o redusere mindre enheter, redusert areal
o måle effekt

Kommunesammenslåing ga muligheter for stordriftsfordeler. Vi har begynt å ta i bruk mer teknologi
som fremmer effektivitet, kvalitet og trygghet. Pandemihåndtering og til dels store
omstillingsoppgaver har preget hverdagen for de ansatte de siste årene.
Både sykehjemmene og psykisk helse og rus har gjennomført store omstillinger. Dekningsgraden på
heldøgns pleie og omsorg og tjenester øverst i innsatstrappen innen psykisk helse og rus, er nå på et
nivå som må opprettholdes og justeres i takt med demografiutvikling og nye oppgaveoverføringer til
kommunen. Det legges inn en økning i legetjenesten for å øke legetilbudet i sykehjem.
Habiliteringsområdet har gjennomført grundig behovskartlegging slik at det til enhver tid føres
kontroll med at helse- og omsorgstjenestene som leveres er på godt forsvarlig nivå. Kartlegging i
bruk av velferdsteknologi er påbegynt og vil videreføres inn i 2023. Arbeidet med å ta ut
stordriftsfordeler er godt i gang. Endringer innen habilitering tar tid. Det er derfor viktig for denne
brukergruppen at prosessene gir forutsigbarhet, informasjon, nok tid og trygge rammer slik at vi
sammen med brukere, pårørende og verger finner gode løsninger.
De største økonomiske omstillingsgevinstene fra strategien er enten gjennomført eller igangsatt og
forsetter inn i 2023. Tiltakene for neste år er i stor grad ferdigstillelse av påbegynte omstillingstiltak
og rammereduksjon. Videre innsats og oppdrag må rettes mot å stabilisere og opprettholde
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forsvarlig nivå og kvalitet, for deretter å vurdere muligheter for ytterligere økonomiske
omstillingsgevinster. Tjenesteutviklingen er rettet mot tiltak som bidrar til/ivaretar kvalitet, gir
effektivitet, bidrar til mestring, involvering, og forebygger og utsetter behov. De økonomiske
gevinstene kan være vanskelig målbare og de ligger mer frem i tid.
Helse og mestring har følgende innsatsområder kommende fireårsperiode:
Velferdsteknologi
Kommunen utvikler tilbudet og omfanget av velferdsteknologiske løsninger. Vi tilbyr i dag digitale
trygghetsalarmer, lokaliseringsteknologi (GPS), ulike former for digitalt tilsyn og elektroniske
medisindispensere til sine innbyggere. Stadig flere innbyggere og ansatte tar i bruk og får erfaring
med teknologi.
Program for Velferd og teknologi skal bidra til at teknologi brukes til å forbedre, forenkle og fornye
prosesser og tjenester. Målene i programmet er viktige hver for seg, men henger tett sammen og er
gjensidig avhengige av hverandre. Det betyr at flere oppgaver og mål må løses parallelt. Dette er
omfattende arbeid som krever bred tverrfaglig og sektoriell involvering. For å lykkes, er det
avgjørende at gjennomføringen av prosjektet følger de nasjonale anbefalingene om innføring av
velferdsteknologi. En vellykket implementering er avhengig av at ansatte er godt involvert i alle faser
av de forskjellige delprosjektene.
Anskaffelse av e-helseplattform og avtale om responstjenester er oppgaver som går inn i 2023, og
som må være på plass for å utvikle og utvide omfanget av velferdsteknologiske løsninger.
Gevinstkartleggingen er påbegynt og fortsetter inn i 2023 og må ses i sammenheng med valg av
leverandør av plattform og responssenter.
Planlegging og implementering av ny teknologi er tidkrevende. Målet med velferdsteknologi er å
støtte og forsterke innbyggerens trygghet, frihet, sikkerhet, mobilitet og livskvalitet. Bruk av
teknologi gir behov for å sikre informasjonssikkerhet og personvern. Flere løsninger gir mulighet for
kontroll eller “overvåking” av innbyggeren, og stiller krav om kunnskap om regelverket rundt bruk av
inngripende teknologi. Planlegging og implementering av ny teknologi er derfor tidkrevende. Grundig
risikovurdering og risikoforebygging er omfattende og nødvendig for å sikre kvalitet og tillit til
tjenesten.
Rekruttering og arbeidstidsordninger
Tiltak for å rekruttere og beholde riktig kompetanse blir viktig i perioden. Det er nødvendig at
trepartssamarbeidet samarbeider om arbeidstidsordninger som gir både ansatte og arbeidsgiver
fleksibilitet og som sikrer sammenheng, kontinuitet og kvalitet i tjenestetilbudet til innbyggerne.
Dette vil medføre økte kostnader på kort sikt, men gir bedre kvalitet i tjenestene, styrker
heltidskultur og vil kunne gi økonomisk gevinst på lengre sikt i form av mindre turnover og fravær og
redusert behov for vikarer.
Oppgavedeling
En mer målrettet fordeling av oppgaver er en av nøklene til bærekraftige helse- og omsorgstjenester
fremover. Det er et økt press på tjenestene og behov for mer komplekse kommunale tjenester
samtidig som det er vanskelig å få tak i nok medarbeidere med formell helsefaglig kompetanse. Dette
utfordrer både kvalitet og kapasitet.
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Fagkompetanse må brukes der den trengs mest. Endret oppgavedeling må utredes for å se om
kompetanse kan benyttes mer målrettet. Kravet om faglig forsvarlighet setter rammene for
mulighetene endret oppgavedeling gir. Systematisk kompetanseheving av ansatte som får endrede
oppgaver er nødvendig for å lykkes med endret oppgavedeling. Dette gir ingen kortsiktig økonomisk
gevinst, men er et av flere prioriterte områder for å sikre forsvarlige tjenester fremover.
Overganger og tjenestetildeling på riktig nivå
Effektiv bruk av korttidsplasser og en riktig tjeneste til riktig tid er viktige innsatsområder, og er
nødvendig for å opprettholde dagens dimensjonering av tjenestene. Hjemmesykepleie og dagsenter
gjennomfører tjenesteutvikling og effektiviseringstiltak som skal bidra til å redusere behovet for mer
inngripende tjenester.
Innbyggeren skal være aktivt med i kartleggingen av muligheter og behov. Det skal sikres gode
overganger mellom tjenestene internt i kommunen og eksternt ved at kommunen er en aktiv part i
helsefellesskapet. Involvering, samskaping, god dialog og informasjon skal bidra til trygghet for
innbygger og pårørende.
Dialog og samskaping
Dialog på individnivå bidrar til målrettede tjenester og mestring. Dialog på systemnivå bidrar til
utvikling og samskaping. Kommunedirektøren har i 2022 gjennomført dialogforum innen
Habilitering. Psykisk helse og rus har god erfaring med dialogmøter med pårørende i samarbeid med
LPP (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse). Sykehjemmene og hjemmetjenesten
gjennomfører høsten 2022 en kartlegging av pårørendes behov for samhandlingsarenaer og
informasjon. Erfaringer fra dette vil bli brukt i videreutvikling av dialog og samskapingsarenaer.
Koordinering av frivillig innsats gir gode tilskudd til kommunens tjenestetilbud, og det er en
målsetning å utvikle dette potensialet ytterligere.
Effektmåling og omdisponeringer
For å nå omstillingsmålene må virksomhetsområdet fortsette å foreta effektvurderinger og vurdere
omdisponeringer som gir økonomisk gevinst og ivaretar kvalitet i alle tjenester.
Tjenesteområdet vurderer at det kan gjennomføres tiltak både i habiliteringsområdet og de
forebyggende tjenestene i 2023. Grundig kartlegging danner et godt grunnlag for omstruktureringer i
habilitering. I de forebyggende tjenestene er det en forventet gevinst i å vurdere effekt av tiltakene
og kartlegge i hvilken grad vi har overlappende tjenestetilbud. Innen psykisk helse og rus gir
målrettet bruk av boliger og endret samhandling noen mindre effektiviseringsgevinster som kan
gjennomføres uten å redusere tjenestekvaliteten.
Det er også andre faktorer som vil påvirke driften i planperioden. Virksomhetsområdet erfarer en
betydelig økning i kostnader for ulike innsatsfaktorer som for eksempel lønnsoppgjør, medisinske
forbruksvarer, mat og medisiner. Dette får stor innvirkning på handlingsrommet for den enkelte
virksomhet.
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KOSTRA-nøkkeltall
Nordre Nordre Drammen Kristiansand Lørenskog Ullensaker Kostragruppe
Follo
Follo
11
2020
2021

Prioritet

Netto driftsutgifter pr. innbygger
til Kommunehelse (B) *) **)
Netto driftsutgifter pr. innbygger
til Pleie og omsorg (B) *) **)
Netto driftsutgifter til
omsorgstjenester i prosent av
kommunens samlede netto drifts
(prosent)

Produktivitet

Korrigerte brutto driftsutgifter,
institusjon, pr. kommunal plass
(B) *)

3 680

4 388

5 266

3 949

4 722

3 707

3 863

21 628

22 736

20 091

19 960

18 400

19 756

22 301

31,3 %

33,2 %

31,6 %

29,6 %

26,0 %

26,0 %

36,3 %

1 365 914 1 430 196 1 559 583

1 373 490

1 344 041

1 546 564

1 521 281

Dekningsgrad

Andel brukere av
hjemmetjenester 0-66 år
(prosent)
Andel innbyggere 67-79 år med
dagaktivitetstilbud (prosent)
Andel innbyggere 80 år og over
som bruker hjemmetjenester
(prosent)
Andel innbyggere 80 år og over
som er beboere på institusjon
Mottakere av hjemmetjenester
per 1000 innbyggere
Plasser i institusjon i prosent av
innbyggere 80 år over (B)

Kvalitet

Avtalte fysioterapeutårsverk per
10 000 innbyggere (årsverk)
Gjennomsnittlig listelengde
Legetimer per uke per beboer i
sykehjem (timer)

42,0 %

38,4 %

48,2 %

55,4 %

54,2 %

49,6 %

50,5 %

1,2 %

1,1 %

0,8 %

0,0 %

1,1 %

0,7 %

0,4 %

25,3 %

25,5 %

27,3 %

27,3 %

21,6 %

26,4 %

26,7 %

12,4 %

11,3 %

10,2 %

10,1 %

9,4 %

9,5 %

10,1 %

28

27

40

39

26

27

40

16,1 %

15,6 %

14,2 %

16,0 %

15,5 %

16,5 %

15,4 %

10,3

10,2

10,5

8,5

8,6

8,0

9,2

1 095,0
0,47

1 137,0
0,50

1 254,0
0,86

1 143,0
0,66

1 283,0
0,64

1 163,0
0,49

1 115,0
0,72

*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov

Sammen for en ny kommune
Måltabell
Mål
Nordre Follo har en
bærekraftig økonomi

Delmål

Virksomhetsområdene
har en sunn og
bærekraftig økonomi
Nordre Follo kommune Helsefremmende
bygger på en etisk
arbeidsmiljø og en
plattform, er en
meningsfylt
attraktiv arbeidsgiver arbeidssituasjon

Indikator
Budsjettoppnåelse
Resultat på
medarbeiderundersøkelse,
intervall 0-5
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Siste
måling
2021

Mål
2023

Mål
2026

99,9

≤100%

≤100%

4,2

4,0

4,0

Mål
og en organisasjon i
utvikling
Nordre Follo kommune
involverer brukere og
innbyggere i
utformingen av
tjenestene

Delmål

Indikator

Siste
måling
2021

Mål
2023

Mål
2026

Innbyggere som har
behov for helse- og
omsorgstjenester er
aktive deltakere og
benytter sine
ressurser.
Ansatte i helse og
omsorgstjenestene
legger til rette for
mestring.

Innbyggere som har digital
IP

0

50

200

Prosentvis andel
innbyggere som opplever
god effekt av Rask psykisk
helsehjelp

62,8 %

65,0 %

70,0 %

Aktiv hele livet
Måltabell
Mål

Delmål

Innbyggerne i Nordre
Follo kommune bor
godt og trygt

Innbyggerne i Nordre Andel svar innen 2
Follo opplever trygghet, minutter på
tilgjengelighet og
legevaktsentralen
sammenheng i helse og
omsorgstjenestene
Antall innbyggere som
bruker
trygghetsskapende
teknologi
Innbyggerne deltar og Andel brukere med
medvirker ut fra sine
kommunale tjenester
individuelle
som benytter en eller
forutsetninger og
flere
behov. Nordre Follo
mestringsteknologiske
kommune har
løsninger
tjenestetilbud som
bidrar til aktivitet og
deltakelse for
innbyggere som har
behov for tilpasset
tilbud
Antall innbyggere som
bor i egen bolig med
bistand fra
ambulerende
miljøarbeidertjeneste
Antall innbyggere som
har hatt bistand til

Innbyggerne i Nordre
Follo kommune
mestrer sin egen
hverdag

Indikator
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Siste Mål 2023 Mål 2026
måling
2021
56,0 %

80,0 %

80,0 %

1 006

1 261

2 150

3,2 %

4,6 %

7,5 %

32

40

55

256

450

600

Mål

Delmål

Indikator
rehabilitering i form av
hverdagsrehabilitering
eller innsats/rehabiliteringsteam

Siste Mål 2023 Mål 2026
måling
2021

Aktivitet (Nøkkeltall)
Indikatornavn

Oppnådd 2020

Antall innbyggere over 16 år med PU-diagnose
Antall innbyggere over 90 år
Gitte timer BPA
Innbyggere med BPA
Innbyggere med omsorgsstønad
Innbyggere med trygghetsalarm

157
419
1 414
27
113
1 235

Oppnådd 2021

168
463
1 380
37
102
945

Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

Vedtatt budsjett
Sum Tekniske justeringer
Vedtak forrige periode
Barnekoordinator
Driftsmidler, kommunale boliger
Effektivisering, dreining av tjenestetilbud
Integreringstilskudd
intern justering innen virksomhetsområdet
Intern justering mellom NAV og Psykisk helse/rus
Interne justeringer innen virksomhetsområdet
Kjøp av plasser, psykisk helse og rus
Nedtrekk årsverk: Justering av tjenestenivå i
innsatstrapp, pleie og omsorg jf. LDIP
Smittevernteam
Teknisk justering fra budsjettmodell
Sum Vedtak forrige periode
Demografi- og arealendringer
Demografi
Sum Demografi- og arealendringer
Sum Budsjettendring i år
Vedtatte endringer
Konsekvensjustert ramme
Omstillingstiltak
Avvikle smittevernteam og beredskapslager, korona
Egenfinansiering, ALIS-tilskudd
Gevinster av samskaping og effektivisering
Gruppetilbud, forebyggende tjenester
Lokasjon, hjelpemiddellager
Målrettet tjenestetildeling, psykisk helse og rus
Omstilling, Helse
Omstilling, samlokaliserte boliger
Sensorteknologi, sykehjem

2023

Økonomiplan
2024
2025

2026

1 142 217
0

1 142 217
-63 446

1 142 217
-123 599

1 142 217
-165 940

1 100
9 500
-1 300
-3 144
0
0
0
-2 000
-10 050

1 100
19 000
-1 300
-3 144
-30 864
550
29 663
-2 000
-8 050

1 100
19 000
-1 300
-3 144
-30 864
550
29 663
-2 000
16 950

1 100
19 000
-1 300
-3 144
-30 864
550
29 663
-2 000
16 950

0
3 144
-2 750

-1 000
3 144
7 099

-1 000
3 144
32 099

-1 000
3 144
32 099

16 722
16 722
22 776
36 748
1 178 965

46 802
46 802
23 427
13 882
1 156 099

77 188
77 188
23 427
9 115
1 151 332

110 299
110 299
23 427
-115
1 142 102

-1 100
-1 000
-2 000
-600
-300
-750
-600
-5 850
-3 200

-1 100
-1 000
0
-600
-500
-750
-600
-8 700
-6 400

-1 100
-1 000
0
-600
-500
-750
-600
-8 700
-6 400

-1 100
-1 000
0
-600
-500
-750
-600
-8 700
-6 400
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Velferdsteknologi og kollegavarsling
Sum Omstillingstiltak
Innsparingstiltak
Demografimidler
Medfinansiering, Fontenehuset
Sum Innsparingstiltak
Prioriteringer
Brukerstyrt personlig assistanse
Fastlegetilskudd
Harmonisering betalingssatser, dagsenter
Sum Prioriteringer
Konsekvensjusteringer
Legedekning
Tilskudd, Follo medisinske senter
Økning antall PU
Økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester
Sum Konsekvensjusteringer
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2023-2026

2023

Økonomiplan
2024
2025

2026

-1 460
-16 860

-1 460
-21 110

-1 460
-21 110

-1 460
-21 110

-16 700
-500
-17 200

0
-500
-500

0
-500
-500

0
-500
-500

2 400
12 700
455
15 555

2 400
12 700
455
15 555

2 400
12 700
455
15 555

2 400
12 700
455
15 555

1 200
1 776
3 000
4 400
10 376
-8 129
1 170 836

1 200
1 776
3 000
4 400
10 376
4 321
1 160 420

1 200
1 776
3 000
4 400
10 376
4 321
1 155 653

1 200
1 776
3 000
4 400
10 376
4 321
1 146 423

Omstillingstiltak
Avvikle smittevernteam og beredskapslager, korona
I tråd med nasjonale føringer foreslås å avvikle smittevernteam og beredskapslager fra juli 2023. I
ØHP 2022 - 2025 ligger det inne en reduksjon fra 2024 på 1 mill. kroner, dermed blir den totale
effekten av avviklingen 2,1 mill. kroner fra 2024.
Egenfinansiering, ALIS-tilskudd
Regelverket rundt utdanningsløp for allmennleger (ALIS) er endret. Tidligere bevilgning av midler til
kommunens egenfinansiering av ALIS tilskuddet bortfaller. Tiltaket påvirker ikke selve tilskuddet til
legene.
Gevinster av samskaping og effektivisering
Nordre Follo har et mål om å samskape bedre for å skape innbyggernes helse og omsorgstjenester.
Effektivitet gjennom å bygge ned siloer og samordne tilbudet etter behov har de siste årene gitt flere
gode resultater. I 2023 forventes arbeidet å gi en ytterligere gevinst på 2 mill. kroner. Tiltaket er ikke
spesifisert og en betydelig involvering, i og utenfor organisasjonen, skal sørge for å utløse gevinsten
samtidig som tilbudet møter behovet til innbyggerne
Gruppetilbud, forebyggende tjenester
Drift av tilbudene Aktiv på dagtid og 60+ legges til Frisklivsentralen. Avtalen med Ski Allianse utgår
31.12.2022. En gjennomgang av tilbudet, viser at friskliv er instruktører i 20 av de 31 gruppene og
lokalene er kommunale. Alle tilbud i friskliv sees under ett og tilbudene Aktiv på dagtid og 60+
opprettholdes. Tiltaket innebærer avslutning av tilskudd til Ski Allianse på 0,42 mill. kroner og
opprettholdelse av deltakeravgift på 0,18 mill. kroner.
Lokasjon, hjelpemiddellager
Tiltaket innebærer en samlet lokalisering av hjelpemiddellager med tilstrekkelig kapasitet for mottak
og utlevering av utstyr. NAV hjelpemiddelsentral leverer kun ut til et sted per kommune.
Samlokalisering reduserer behovet for transport av utstyr mellom dagens to lagre med en innsparing
på 0,3 mill. kroner. Omstilling og samdrift forventes ikke å gi ytterligere innsparing det første året,
men dekker opp for økt formidling av hjelpemidler.
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Målrettet tjenestetildeling, psykisk helse og rus
Kartlegging, saksbehandling og målrettet bruk av samlokaliserte kommunale boliger gjør at
budsjetterte midler for betaling for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helse og rus kan
reduseres.
Omstilling, Helse
Gjennomgang av oppgavefordeling og drift i virksomhet Rehabilitering og legetjenester gir grunnlag
for reduksjon av driftsmidler. Endringen ivaretar kvalitet og medfører ikke reduksjon av årsverk.
Omstilling, samlokaliserte boliger
Habilitering gjennomfører årlig en grundig gjennomgang av vedtak for beboere i samlokaliserte
boliger. Kartleggingen som nå er foretatt over tre år gir grunnlag for å justere bemanningen knyttet
til vedtakene.
Omstillingen er allerede i gang og vil ta noe tid å få på plass. Bruk av velferdsteknologiske løsninger
som sensorteknologi muliggjør bedre samhandling på tvers, særlig for boliger som ligger i nær
tilknytning til hverandre. Avdelinger med geografisk nærhet kan i større grad ivareta kvalitet og
oppnå effektiviseringsgevinst ved å løse oppgaver i team, særlig knyttet til fagutvikling og ledelse. I
tillegg til en effektivisering, vil teamarbeid rundt særlig det faglige arbeidet bidra til å øke
kompetansen på tvers og gjøre tjenestene mer robust.
Pilotering av mer sentral og samlet løsning for innleie av vikarer (pilot vikarpool) forventes på lengre
sikt å gi gevinst i form av mer stabilitet og mindre bruk av overtidsbetaling.
Tiltaket tilsvarer om lag ti årsverk med helårs virkning fra 2024. Omstillingen vil bli løst ved
omdisponering av vakante stillinger og mulige endringer av arbeidssted innen området.
Sensorteknologi, sykehjem
Kommunen har vedtatt å investere i velferdsteknologi som skal bidra til å øke trygghet for beboere i
sykehjem og effektivisere tjenesteproduksjonen. En slik satsing gir muligheter til å erstatte ansatte
med ulik sensorteknologi. Tiltaket vil i første omgang påvirke kommunens fire største sykehjem
Solborg, Høyås, Finstadtunet og Greverud. Nedtrekket tilsvarer 1,9 årsverk per sykehjem med
helårsvirkning.
Velferdsteknologi og kollegavarsling
Kartlegging av brukerbehovet gir grunnlag for effektiviseringsgevinst. I tillegg vil økt samhandling på
tvers av avdelinger, endrede rutiner og bruk av digitale samhandlingsverktøy opprettholde dagens
kvalitet. Effektiviseringen tilsvarer to årsverk.
Innsparingstiltak
Demografimidler
I budsjettmodellen er det beregnet en økning i ressursbehov hovedsakelig som følge av flere eldre
over 85 år. En gjennomgang viser at nye sykehjemsplasser må åpnes i 2024 for å oppnå føringene i
behovsplanen om 16 prosent dekning på sykehjem. Årets demografimidler legges derfor inn som
innsparing og økning i behov i 2023 løses innenfor dagens rammer. Tiltaket medfører også at
lavterskeltilbudet og hjemmesykepleien opprettholdes på dagens nivå.
Medfinansiering, Fontenehuset
Fontenehuset Nordre Follo er et viktig forebyggende tiltak og det er ikke ønskelig å redusere tilbudet.
Innbyggere fra omliggende kommuner utgjør 28 prosent av medlemmene (juni 2022). Det foreslås å
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fremme en sak til styret om medfinansiering fra omkringliggende kommuner for sine innbyggere. Ved
etablering av en økonomisk fordelingsnøkkel mellom kommunene kan Nordre Follos tilskudd
reduseres. Foreslått beløp tilsvarer reduksjon på 17 prosent av Nordre Follos tilskudd.
Prioriteringer
Brukerstyrt personlig assistanse
Kommunen har fått nye brukere som har rett til brukerstyrt personlig assistent.
Fastlegetilskudd
Økning av basistilskuddet for fastleger. Regjeringen sitt budsjettforslag om å øke knekkpunktet i
basistilskuddet for fastleger fra 1.7.2021 har gjennom 2022 vist seg å bli et høyere beløp en estimert.
Kommunene kompenseres for helårseffekten fra 2022. I regjeringen sitt budsjettforslag foreslås
basistilskuddet å styrkes ytterligere fra 1.5.2023. Det foreslås å avvikle knekkpunktet og innføre et
risikojustert basistilskudd. Det risikojusterte basistilskuddet fra 1.5.2023 skal i første omgang baseres
på alder, kjønn og indikator for helsetilstand.
Harmonisering betalingssatser, dagsenter
Harmonisering og justering av betalingssatser på dagopphold sykehjem. Det har vært mulig å
praktisere et skille i betalingssats mellom dagsenter for innbyggere med demens og innbyggere som
trenger dagsenter av andre grunner. Dette skillet er krevende å administrere og det gjøres en
forenkling av betalingsordning og overgang til betaling per dag. Dette tydeliggjør skillet mellom
seniorsenter og dagsenter. Dagsenter gis til innbyggere som har behov for bistand i slikt omfang at
det hjemles i Lov om kommunale helse og omsorgstjenester.
Konsekvensjusteringer
Legedekning
I rundskriv I-4/Nasjonal standard for legetjenester i sykehjem, viser regjeringen til behovet for å
styrke det allmennmedisinske tilbudet til beboere i sykehjem grunnet kortere liggetid på sykehus.
Det er også et større behov for legetjenester i skolehelsetjenesten i forbindelse med
skolestartundersøkelsen. Nordre Follo ligger lavest i KOSTRA-gruppe 11 på legedekning i institusjon.
Dette, sammen med nye krav knyttet til spesialistutdanningen, gjør at det er behov for å styrke
legetjenester med ett årsverk.
Tilskudd, Follo medisinske senter
Tilskuddet til Follo medisinske senter justeres med pris- og lønnsvekst.
Økning antall PU
Økt tilskudd til personer med funksjonsnedsettelser.
Økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester
Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett foreslått å øke innslagspunktet for ressurskrevende
brukere ut over lønnsvekst med 56 000 kroner. For Nordre Follo vil dette utgjøre redusert refusjon på
om lag 4,4 mill. kroner.
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9.6 Eiendom, by og samfunn
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter

Beskrivelse av virksomhetsområdet

Virksomheter i området
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eiendomsutvikling
Byggdrift
Byggutvikling og vedlikehold
Renhold
Boligkontoret
Byggeprosjekter
Byggesak
Geodata og oppmåling
Vann og avløp
Vei og park
Klima og miljø
Byutvikling og arealplanlegging

Virksomhetsområdet har ansvar for at kommunens
formålsbygg fungerer godt, slik at de øvrige
virksomhetene kan levere de tjenestene innbyggerne
har behov for. Arealeffektivisering og optimal bruk og
utnyttelse av bygningsmassen er en nøkkeloppgave.
Området har hovedansvar for kommuneplanlegging,
behandling av reguleringsplaner og det øvrige
planfaglige grunnlaget for en bærekraftig by- og
tettstedsutvikling og byvekst med grønne kvaliteter.
Videre inngår kommunens klimasatsing,
naturforvaltning og kulturminneforvaltning i området.

Området representerer kommunen som grunneier og
eiendomsutvikler, ivaretar
byggesaksbehandling, tilsyn i henhold til plan- og
Antall faste årsverk: 435
bygningsloven, kart- og planbaser, oppmåling,
matrikkelføring og dele- og seksjoneringssaker. Her
ligger også kommunens forurensningsmyndighet
innen vann-, luft- og støyforurensning, og saksbehandling innen naturmangfold, viltforvaltning,
fiskeforvaltning, vannforvaltning, havne- og farvannsloven, motorferdsel og markaloven.
Kommunen bistår vanskeligstilte med etablering og opprettholdelse av egen bolig gjennom
boligformidling, boligoppfølging og husbankens virkemidler som startlån, bostøtte og kommunale
tilskudd til etablering og tilpasning av bolig.
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Området har hovedansvar for forvaltningsoppgaver, planlegging, bygging, drift og vedlikehold av
kommunale veier og veianlegg, trafikksikkerhet og trafikktjenesten. Her ligger også ansvaret
for vannforsyning, avløpshåndtering, samarbeid med det interkommunale selskapet Follo Ren om
renovasjon, samt hovedarbeidet knyttet mot overvannshåndtering og vannkvalitet i bekker og
vassdrag.
Innsatsområder
Eiendom, by og samfunn har følgende innsatsområder kommende fireårsperiode:
Vi skal bidra til et bærekraftig utbyggingsmønster, kutte klimagassutslipp og redusere tap av
naturmangfold
Gjennom ny arealdel til kommuneplanen for Nordre Follo følger kommunen opp arealstrategier for
et bærekraftig utbyggingsmønster med mål om arealnøytralitet og nullvisjon for nedbygging av
matjord. Kommunen skal bidra til fortetting innenfor eksisterende byggesoner. Det legges særlig vekt
på vekst med kvalitet rundt kollektivknutepunktene, med høyest arealutnyttelse ved stasjonene Ski
og Kolbotn. Samtidig skal vi sørge for bevaring av grønne områder og bokvaliteter.
Virksomhetsområdet skal følge opp og koordinere kommunens klima- og energiplan og bidra til
reduksjon av klimagassutslipp ved å utarbeide årlige klimabudsjett med god forankring av tiltak.
Temaplan for mobilitet har oppdrag og tiltak som skal redusere bilbruken.
For at vi skal nå våre klimamål er det definert tiltak i klimabudsjettet for reduksjon av CO2-utslipp
som inkluderer kommunens eiendomsvirksomhet. Det skal i stor utstrekning brukes bærekraftig
biodrivstoff på arbeidsmaskinene i nye kommunale bygg- og anleggsprosjekter.
Energiforbruket i kommunale tjenestebygg skal reduseres. Det er et potensial for å redusere
energiforbruket i kommunale tjenestebygg med 10 prosent innen 2024 sammenlignet med 2020.
Dette innebærer blant annet økt bruk av LED-lys, bevegelig lysstyring, nye ventilasjonsanlegg og økt
bruk av geovarme. Det planlegges for bruk av sensorer for å ha god dokumentasjon og for å avdekke
behov for tiltak tidlig. Sortering av plast, papir, matavfall og restavfall i kommunale formålsbygg skal
økes. Matavfall er en viktig type avfall å kildesortere da det danner biodrivstoff og biogjødsel.
Tap av naturmangfold skal reduseres gjennom oppfølging i arealplanlegging og oppfølging av
kommunedelplan for naturmangfold i Nordre Follo. Kunnskap om kommunens naturmangfold og
økosystemer skal styrkes og oppdateres. I all saksbehandling og beslutninger som berører
naturmangfoldet skal naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper §§ 8–12 legges til grunn. Det skal
utvikles et arealregnskap som verktøy for bærekraftig forvaltning av arealene i kommunen.
Leveområder og blågrønne strukturer skal bevares. Påvirkningsfaktorer som har negative effekter på
naturmangfoldet, skal reduseres. Nordre Follo er med som pilotkommune i to prosjekter som skal
utarbeide metodikk for å lage arealregnskap: Viken fylkeskommunes arealregnskapsprosjekt og
prosjektet EcoGaps. Kommunedelplan for naturmangfold for Nordre Follo, blir et retningsgivende
styringsverktøy for verdifull natur i kommunen og gi et bedre beslutningsgrunnlag for å avveie ulike
interesser.
Vi skal lede komplekse byutviklingsprosjekter fra plan til gjennomføring
Byutvikling på Ski og Kolbotn handler om å lede komplekse byutviklingsprosjekter fra plan til
gjennomføring. Dette innebærer god koordinering og samhandling internt i kommunen, og med
utbyggere, innbyggere, næringslivet og alle andre som påvirker eller påvirkes av utviklingen i disse
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stedene. Arbeidet organiseres gjennom program for utvikling av Ski og program for utvikling av
Kolbotn.
I våre byutviklingsprosjekter må det stilles krav til bokvalitet, gode møteplasser, grønne områder,
hensyn til kulturminner og gangavstand til daglige gjøremål. Nødvendige infrastrukturtiltak gjennom
rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler må koordineres.
Program Ski og Program Kolbotn følger de føringene som ligger i områdereguleringene for de to
sentrumsområdene, og påfølgende detaljreguleringer for de enkelte områdene. I tillegg legger vei-,
VA- og renovasjonstekniske normer, lov og forskrifter om offentlige anskaffelser, grunnervervstrategi
og strategi for utbyggingsavtaler viktige føringer for arbeidet. For Ski sentrum er det også vedtatt en
konseptvalgutredning (KVU) for utbyggingsrekkefølge av teknisk infrastruktur.
Det er etablert en dialogarena med de største utbyggerne i kommunen gjennom Byutviklingsforum.
Vi skal bidra til miljøvennlige reisemåter
I Nordre Follo skal innbyggerne oppleve at det både er enkelt og naturlig å velge miljøvennlige
reisemåter. Det skal satses på gange, sykkel og kollektivtransport, og biltrafikken skal ikke øke selv
om befolkningen vokser (nullvekstmålet for personbiltrafikken). Sammenhengende gang- og
sykkelveier, gode og oversiktlige krysningspunkter for gående/syklende, samt trygge veier til skole og
barnehage, er avgjørende for å få flere til å sykle og gå.
Utbedring av snarveier, god belysning og prioritert vinterdrift er med på å gjøre det mer attraktivt å
gå og sykle til daglige gjøremål, eller i kombinasjon med å reise kollektivt. Kommunen har også en
viktig rolle i å motivere og tilrettelegge for at innbyggerne tar miljøvennlige transportvalg, både
gjennom kampanjer, medvirkning, kunnskapsdeling med mer. Kommunens parkeringspolitikk er også
vesentlig. Begrenset parkering for bil, sammen med bruk av parkeringsavgifter, er et viktig
virkemiddel for å nå nullvekstmålet i personbiltrafikken.
Fylkeskommunen er ansvarlig for drift av fylkesveiene i vår kommune, og for busstilbudet. Statlige
aktører drifter jernbanen. God dialog med fylkeskommunen og statlige samferdselsaktører er
vesentlig for at kommunen skal lykkes med satsingen. 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 temaplan for mobilitet for Nordre Follo kommune belyses flere av disse problemstillingene
nærmere.
Vi skal ha en effektiv plan- og byggesaksbehandling
Det legges vekt på en effektiv plan- og byggesaksbehandling, medvirkning og nye arbeidsformer.
Prioritering av plansaksbehandling skal gjøres i tråd med vedtak om prioritering av
utbyggingsområder. Det legges til rette for en digital plan- og byggesaksbehandling og det skal
etableres en innsynsløsning for våre digitale arkiver. Kartdata og 3D-modeller som skal bidra til god
dialog med innbyggerne skal utvikles. Kommunen skal sørge for involvering i tidlig fase av
planprosesser som kan bidra til god lokalsamfunnsutvikling. Det skal være en god samhandling med
utbyggere gjennom dialogmøter og systemer for tilbakemelding.
Vi vil bruke tjenestedesign som verktøy for å få gode interne prosesser i plan- og
byggesaksbehandlingen.
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Vi skal ha en effektiv drift og utnyttelse av kommunens formålsbygg, boliger og anlegg
Nordre Follo kommune har et over gjennomsnittlig høyt antall kvadratmeter bygningsmasse
formålsbygg per innbygger. Muligheter for effektivisering er til stede for alle typer formålsbygg, men
er størst innen barnehagelokaler og institusjonslokaler. Samtidig ligger det også muligheter for
effektivisering innenfor administrasjonslokaler og kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg. Øvrige
formålsbygg drives billigere eller på samme nivå som i sammenlignbare kommuner (samme KOSTRAgruppe).
Arealbehov og muligheter for reduksjon av disponerte arealer må defineres av behovseierne i
tjenesten.
Dette får vi til ved å:
•
•
•
•
•

utarbeide nye arealnormer for alle typer nybygg
ha tett samhandling med kommunale barnehager og grunnskoler slik at både eksisterende og
nye bygg benyttes, driftes og vedlikeholdes på en kostnadseffektiv måte Når vi rehabiliterer
eller bygger nytt, vurderer vi avvikling av mindre og kostnadskrevende enheter
justere bruken av omsorgsbyggene i tråd med omstillingene i helse og mestring.
definere fremtidig behov for administrasjonslokaler ved å kombinere hjemmekontor, fysisk
arbeidsplass, nye arbeidsformer og fleksible arbeidsplasser
utarbeide en kulturhusstrategi for å vurdere tilbud og behov for bygg

Tiltaksplan for kommunale bygg, kommunens klima- og energiplan og eiendomsstrategi gir viktige
føringer for dette arbeidet.
Kommunalt eide boliger må benyttes på best mulig måte. Avhending av uegnede boliger og
anskaffelse av egnede boliger med sentral beliggenhet i nærheten av offentlig kommunikasjon
gjennomføres ved behov. Vi har om lag 15 kommunalt disponerte boliger per 1 000 innbyggere. Til
sammenligning er gjennomsnittet 21 boliger per 1 000 innbyggere i KOSTRA-gruppe 11.
Vedtatt boligstrategi for Nordre Follo kommune bygger på de nasjonale målene fra Alle trenger et
trygt hjem - Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken 2021-2024, og kommunens egne mål for
å sikre de vanskeligstilte på boligmarkedet egnede boliger. Strategien omfatter også tilnærminger 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 grupper av vanskeligstilte personer boligene er rettet mot.
Målrettet bruk av virkemidler som startlån og tilskudd til etablering og tilpasning kan muliggjøre kjøp
av kommunal utleiebolig eller annen egnet bolig. Dette kan bidra til at flere vanskeligstilte kan eie sin
egen bolig.
Utbyggingsprosjektene skal gjennomføres i henhold til vedtatte planer
Utbyggingsprosjektene våre skal ha god kvalitet gjennom tett dialog og samhandling med utbyggere i
kommunen. Det skal gis tydelige og forutsigbare krav i forbindelse med regulering. Kommunen skal
inneha god kunnskap for å ivareta viktige kvaliteter og løse utfordringer knyttet til tap av
naturmangfold, støy, overvannshåndtering, flomveier, klimatilpasning og bevaring av kulturminner.
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Vann- og avløpsnettet skal fornyes og kapasiteten utvides
Strategiene i Hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø KST 5722 følges opp i Tiltaksplan for
vannforsyning, avløp og vannmiljø. Oppfølging av tiltaksplanen skal bidra til å nå vedtatte mål
innenfor planperioden.
Kommunen jobber målrettet med å forebygge lekkasjer fra vann- og avløpsnettet gjennom aktiv
overvåkning av tilstanden til infrastruktur og vassdrag. Overvåkning og andre forebyggende
driftstiltak vil erfaringsmessig kunne gi raske og gode effekter knyttet til vanntap og forurensing.
I tillegg til forebyggende og utbedrende driftstiltak, gjennomfører kommunen større anleggsarbeider
der eksisterende ledningsnett rehabiliteres. Næringsutvikling og boligbygging vil påvirke
prioriteringene og kan i noen tilfeller medføre at nytt vann- og avløpsnett må etableres.
God flomhåndtering, overvåking og forbedring av vannkvalitet skal sikres ved å legge til grunn Norges
vassdrags- og energidirektorats (NVE) overvannsveileder i arbeidet. Lokal tiltaksrettet overvåking av
kommunens vannforekomster skal videreføres. Virksomhetsområdet skal bidra i arbeidet med
oppfølging av forvaltningsplan og tiltaksprogram for vannregionen, og fjerne utslipp av avløp til
bekker og vassdrag.
Vi skal øke trafikksikkerheten og redusere vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier
Tiltaksplan for trafikksikkerhet KST- sak 106/21 følger opp Temaplan for trafikksikkerhet 2021-2024,
vedtatt i KST-sak 45/21. Planen gir en helhetlig oversikt over trafikksikkerhetsforholdene i Nordre
Follo kommune. Tiltaksplanen gir føringer for det videre arbeidet med trafikksikkerhetstiltak for
myke trafikanter, både gjennom forebyggende arbeid og fysiske tiltak.
En viktig prioritering er oppfølging av vedtak om innføring av hjertesoner rundt barneskolene i
kommunen. Hjertesoner inkluderer blant annet holdningsskapende arbeid og etablering av
følgegrupper. Fysiske tiltak kan også være aktuelt. Arbeidet utføres i samarbeid mellom
virksomhetsområdet, skolen og FAU, og med bistand fra Viken fylkeskommune og Trygg trafikk.
Tiltaksplanen beskriver videre et stort behov for enkle trafikksikkerhetstiltak langs det kommunale
veinettet. Enkle trafikksikkerhetstiltak blir gjennomført etter prioriteringen i tiltaksplanen. I hovedsak
er det knyttet til fartsdempende tiltak, bedre belysning og parkeringsforhold. Større tiltak, som for
eksempel bygging av gang-/sykkelvei er dyrere å gjennomføre og avhenger av tilgjengelige midler.
Disse må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Vedtatt temaplan for kommunale veier, KST sak 44/21, beskriver tilstanden på det kommunale
veinettet. Opprinnelig målsetting, lagt til grunn for langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan (LDIP)
var å innhente vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier innen 2032, men ferdigstillelsesår vil
antageligvis bli skjøvet noe ut i tid.
Tiltak for å ta igjen etterslepet inkluderer blant annet reasfaltering, grøfting og siktrydding for å
bedre kvaliteten og for å øke levetiden på veinettet.
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KOSTRA-nøkkeltall
Nordre Nordre Drammen Kristiansand Lørenskog Ullensaker Kostragruppe
Follo
Follo
11
2020
2021

Prioritet

Netto driftsutgifter til kommunal
eiendomsforvaltning per
innbygger (B) *) **)
Samlet areal på formålsbyggene i
kvadratmeter per innbygger (B)

6 759

7 402

5 279

5 714

6 472

7 173

5 333

5,2

4,5

4,3

4,6

4,0

5,0

4,3

Netto utgift per kvm,
formålsbygg samlet (B)
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet
innbygger (kr/tilkn.innb) *)

1 277

1 651

1 214

1 243

1 624

1 425

1 254

1 428

1 449

828

1 649

1 503

1 025

444

453

477

481

362

512

Produktivitet

Kvalitet

Renovasjon - Husholdningsavfall
per innbygger (kommune)

0

*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov

Sammen for en ny kommune
Måltabell
Mål

Delmål

Indikator

Nordre Follo har en
bærekraftig økonomi

Effektiv arealutnyttelse Samlet areal på
for kommunale
formålsbyggene i
tjenester
kvadratmeter per
innbygger (B)
Nordre Follo skal ha en Byggesøknader behandlet
effektiv og forutsigbar innen fristen
byggesaksbehandling
Redusere
Lekkasjeprosent
vannlekkasjer
Redusert energiforbruk Antall kW per m2 i
i kommunale
formålsbygg
formålsbygg, i kWh/m2
Virksomhetsområdene Budsjettoppnåelse
har en sunn og
bærekraftig økonomi
Nordre Follo kommune Helsefremmende
Resultat på
bygger på en etisk
arbeidsmiljø og en
medarbeiderundersøkelse,
plattform, er en
meningsfylt
intervall 0-5
attraktiv arbeidsgiver arbeidssituasjon
og en organisasjon i
utvikling
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Siste
måling
2021

Mål
2023

Mål
2026

4,5

4,5

4,5

92,0 %

95,0 %

98,0 %

28,0 %

24,0 %

16,0 %

152

146

137

102,6

≤100%

≤100%

4,2

4,0

4,0

Trygg oppvekst
Måltabell
Mål

Delmål

Indikator

Barn og unge i Nordre
Follo kommune
opplever trygghet og
mestring

Nordre Follo er
Antall meter siktryddet
trafikksikker kommune langs kommunal vei

Siste Mål 2023 Mål 2026
måling
2021
3 km

4 km

4 km

Byvekst med grønne kvaliteter
Måltabell
Mål

Delmål

Nordre Follo kommune Arealene utnyttes
forvalter natur og
effektivt
arealressurser på en
bærekraftig måte

Styrket vern av dyrket
og dyrbar mark
Nordre Follo kommune Energibrønner ved
tar miljøansvar og er en formålsbygg
foregangskommune på
vei mot
lavutslippssamfunnet
Fremtidige nybygg og
rehabiliteringer
miljøsertifiseres
tilsvarende Futurebuilt,
Breeam eller
tilsvarende.
Kommunens bilpark er
fossilfri så langt det er
mulig

Indikator
Areal til bygninger i
perioden 2011-2022 i
km2
Areal til veiformål i
perioden 2011-2022, i
km2
Omdisponering av
dyrka og dyrkbar mark,
i daa
Antall formålsbygg med
energibrønner

Antall miljøsertifisert
bygg (etter
ferdigstillelse)

Andel av kommunens
bilpark for personbiler
som er fossilfri

Siste Mål 2023 Mål 2026
måling
2021
4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

7,5

0,0

0,0

8

7

15

0

0

3

62,0 %

75,0 %

93,0 %

Aktivitet (Nøkkeltall)
Indikatornavn

Oppnådd 2020

Andel barnefamilier som har fått innvilget startlån
Pågående byggeprosjekter
Pågående rehabiliteringsprosjekter

83,0 %
8
16
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Oppnådd 2021

71,0 %
7
28

Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

Vedtatt budsjett
Sum Tekniske justeringer
Vedtak forrige periode
Asfaltering og grøfting
Avfallsbeholdere
Bærekraftig skole
Driftstilskudd Follo Brannvesen IKS
Effektiv arealbruk, tekniske tjenester
Effektivisering, drift skolebygg
Kutt i el-avgift
Lisenskostnader; Sensorer, inneklima
Morgendagens arbeidsplasser
Nedstengning Skiveien 62
Nedtrekk årsverk: Justering av tjenestenivå i
innsatstrapp, pleie og omsorg jf. LDIP
Seriøsitetsmodell
Serviceavtaler
Skråbildefotografering
Transport i egen regi
Utendørsarealer, drift/skjøtsel
Utredning, rullering av kommuneplanens arealdel
Vakante stillinger
Økte energikostnader grunnet endring i
kraftmarkedet
Årsverk, grunneierteamet
Sum Vedtak forrige periode
Demografi- og arealendringer
Areal
Demografi
Sum Demografi- og arealendringer
Sum Budsjettendring i år
Vedtatte endringer
Konsekvensjustert ramme
Omstillingstiltak
Asfaltere grusveier
Avfallssortering i kommunale virksomheter
Bo-oppfølging
Drift, private veier
Effektivisering, tildeling av bolig
Energibrønnparker
ENØK-tiltak
Gevinster av samskaping og effektivisering
Kvalitetssikre leiekontrakter
Leie av lokaler
Medisinsk gass
Parkering, Ski Sentrum
Servicekontrakter
Standardisere husleiekontrakter
Standardisere TV-abonnementer, kommunale boliger
Vask av arbeidstøy i kommunal regi
Veilys
Sum Omstillingstiltak
Innsparingstiltak
Asfaltering
Blomster
Driftsansvar, bygningsmasse
Inntauingsgebyr av el-sparkesykler

2023

Økonomiplan
2024
2025

2026

280 233
0

280 233
-20 144

280 233
-39 243

280 233
-52 683

1 300
-300
-230
-3 220
-500
-220
2 800
350
-1 380
200
-460

1 300
-300
-560
-3 220
-500
-220
2 800
350
-3 080
200
-260

1 300
-300
-560
-3 220
-500
-220
2 800
350
-3 080
200
-460

1 300
-300
-560
-3 220
-500
-220
2 800
350
-3 080
200
-460

-50
250
-500
-125
50
-450
1 890
-12 000

-50
250
-500
-125
50
-450
1 890
-12 000

-50
250
-500
-125
50
-450
1 890
-12 000

-50
250
-500
-125
50
-450
1 890
-12 000

1 000
-11 595

1 000
-13 425

1 000
-13 625

1 000
-13 625

7 387
498
7 885
3 639
-71
280 162

12 092
1 119
13 211
3 639
-16 719
263 514

23 294
1 816
25 110
3 639
-24 119
256 114

24 271
2 556
26 827
3 639
-35 842
244 391

-500
-300
-100
-235
-600
0
-1 000
-1 000
-200
0
-230
-1 200
-450
-100
-200
0
-250
-6 365

-500
-300
-100
-310
-600
0
-1 750
-1 000
-200
0
-250
-1 200
-600
-100
-200
-100
-250
-7 460

-500
-300
-100
-310
-600
-1 000
-3 500
-1 000
-200
-2 200
-250
-1 200
-600
-100
-200
-100
-250
-12 410

-500
-300
-100
-310
-600
-2 000
-5 000
-1 000
-200
-2 200
-250
-1 200
-600
-100
-200
-100
-250
-14 910

-1 000
-200
-1 690
-200

0
-200
-3 360
-200

0
-200
-3 360
-100

0
-200
-3 360
-100
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Investeringsressurser belastes investeringsbudsjett
Kjøp av eksterne tjenester
Utleie, parkeringsareal
Vakant stilling, brukerservice
Vakante årsverk
Sum Innsparingstiltak
Prioriteringer
Bekjempelse av fremmede arter
Drift, nye uteområder
Klima: Fornybar diesel i kommunal anleggsdrift
Klima: Redusert byggesaksgebyr
Klima: Torvfri jord
Klima: Utskifting av fossile tjenestebiler til elbiler
Årsverk, utbyggingsavtaler
Årsverk, Vei og Park
Sum Prioriteringer
Konsekvensjusteringer
Driftskostnader idrett
Innleie lokaler, kommunale tjenester
Kommunale eiendomsgebyrer
Ny brøyteavtale uteområder
Reversering tidligere vedtak: Uhensiktsmessig
barnehagestruktur
Selvkost arealtjenester og forurensning
Selvkost VARFS
Strøm
Tilskudd, Follo brannvesen
Tilskudd, Follo Landbrukskontor
Tingforsikring
Vedlikehold, kunst
Sum Konsekvensjusteringer
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2023-2026

2023

-3 850
-700
-450
-600
-1 150
-9 840

Økonomiplan
2024
2025

2026

-3 350
-1 050
-450
-600
-650
-9 860

-3 350
-1 050
-225
-600
-650
-9 535

-3 350
-1 050
0
-600
-650
-9 310

100
100
1 100
50
300
423
1 100
1 000
4 173

100
100
1 100
50
300
423
1 100
1 000
4 173

100
100
1 100
50
300
423
1 100
1 000
4 173

100
100
1 100
50
300
423
1 100
1 000
4 173

1 000
0
1 100
1 000
3 700

1 000
3 950
1 100
1 000
3 700

1 000
5 550
1 100
1 000
3 700

1 000
14 000
1 100
1 000
3 700

1 611
-35 718
60 000
1 850
60
1 600
100
36 303
24 271
304 433

1 584
-47 861
35 000
1 850
60
1 600
50
3 033
-10 114
253 401

1 557
-69 977
35 000
1 850
60
1 600
50
-17 510
-35 282
220 832

1 549
-80 326
35 000
1 850
60
1 600
50
-19 417
-39 464
204 927

Omstillingstiltak
Asfaltere grusveier
Asfaltering av kommunale veier som i dag har grusdekke reduserer behovet for kjøp av grus til drift
og vedlikehold av disse. Tiltaket dekkes over investeringsmidler satt av til asfaltering.
Avfallssortering i kommunale virksomheter
Redusere kostnadene ved at kommunens virksomheter blir enda bedre på sortering av avfall. Dette
gjelder spesielt sortering av matavfall.
Bo-oppfølging
Øke og bedre samhandling med boveileder hos NAV for å redusere antall utkastelser og boligslitasje
med påfølgende vedlikeholdsbehov.
Drift, private veier
Nordre Follo kommune drifter fra gammelt av enkelte veistrekninger som er i privat eie. Tiltaket går
ut på at kommunen slutter å drifte slike. Private eiere av veiene må selv stå for drift. Videre går vi
gjennom mindre trafikkerte kommunale veier, uten kommunal funksjon, med mål om å overføre
disse til private eiere.
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Effektivisering, tildeling av bolig
Økt effektivitet i utleie vil bidra til at leilighetene står ledige i kortere perioder, og vi får økte
leieinntekter.
Energibrønnparker
Anskaffe energibrønnparker ved eksisterende virksomhetsbygg for å redusere
Installering
av brønnparker belastes investeringsbudsjett. Innsparing på strømkostnad.
energikostnader.
ENØK-tiltak
Det gjennomføres ENØK-tiltak som utskifting LED, berederanlegg, oppgradering ventilasjonsanlegg
og solcelleanlegg for å redusere energikostnader til varme, ventilasjon og lys.
Gevinster av samskaping og effektivisering
Med høy og bedre grad av koordinering og samhandling oppnås gevinster. Vi jobber videre med
hvordan oppgavene kan løses mer effektivt og hensiktsmessig innenfor Eiendom, by og samfunn for
å understøtte virksomhetenes behov, og for å bidra til gode tjenester for innbyggerne.
Kvalitetssikre leiekontrakter
Gjennomgå kontrakter for å sikre riktig ressursbruk på bygg med utleie/innleie.
Leie av lokaler
Vi avvikler leie av lokaler i Jernbaneveien 4 når kontrakten går ut, og flytter virksomhet Tjenester i
hjemmet til egnede kommunale lokaler.
Medisinsk gass
Gjennomføre kostnadsfordeling mellom aktuelle virksomheter i Nordre Follo kommune og Akershus
Universitetssykehus på bruk av medisinsk gass på Ski Sykehus. Innsparing er antatt fordeling til
Akershus Universitetssykehus som Nordre Follo kommune belastes i dag.
Parkering, Ski Sentrum
Parkeringsplasser langs offentlige kommunale veier skal driftes av kommunen, som igjen får
gebyrinntektene fra parkeringsplassene. Kommunen tar over parkeringsplassene i Torgveien i Ski
sentrum.
Servicekontrakter
En behovsvurdering av eksisterende serviceavtaler, samle enkeltavtaler og inngåelse av
rammeavtaler fremfor enkeltavtaler, gir en samlet innsparing knyttet til serviceavtaler.
Standardisere husleiekontrakter
Husleiekontrakter standardiseres. Nye leiekontrakter inngås og gamle gjennomgås for å
standardisere leiebetingelser.
Standardisere TV-abonnementer, kommunale boliger
Inngåtte avtaler fra tidligere Oppegård og Ski kommune før kommunesammenslåingen, gjør at det
er forskjellige løsninger på TV-abonnementer, både innhold og hvem som får dekket kostnadene
med TV-abonnementer av kommunen. Gjennom dette tiltaket vil det starte opp et arbeid som skal
standardisere dette.
Vask av arbeidstøy i kommunal regi
Renhold tar over vaskeritjenester for de virksomhetene som i dag bruker eksterne.
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Veilys
Nordre Follo kommune dekker i dag driftskostnader for veilys på enkelte strekninger langs
fylkesveier. Kommunen jobber med målsetning om at fylket overtar veilys langs fylkesveiene.
Innsparingstiltak
Asfaltering
Det ble i Økonomiplanen for 2022-2025 konsekvensjustert 10 mill. kroner i 2022 til asfaltering og
grøfting og videre 11,3 mill. kroner fra og med 2023. Dette med bakgrunn i Temaplan for kommunale
veier som beskriver et etterslep på vedlikehold.
Dette tiltaket reduserer budsjettmidler til asfaltering i 2023 med 1 mill. kroner til om lag 2022-nivået.
Blomster
Det foreslås å redusere innkjøp av blomster til kommunens parkanlegg. Det kan gjøres ved å kjøpe
andre typer blomster, eksempelvis stauder som reduserer behovet for å plante nytt hvert år, og/
eller redusere antallet blomster som plantes ut på våren.
Driftsansvar, bygningsmasse
Vann og avløp drifter i dag byggene på Drømtorp selv. Innsparing i riktig FDV drift som blir utført av
Nordre Follo kommunes driftsorganisasjon på lik linje som øvrige bygg i kommunen. Lokalene leies
tilbake til selvkostområdene.
Inntauingsgebyr av el-sparkesykler
I forbindelse med behandling av kommunal forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy, og
eventuell iverksettelse av denne, foreslår kommunedirektøren å innføre gebyr for
kommunal inntauing av el-sparkesykler.
Investeringsressurser belastes investeringsbudsjett
Ressurser som benyttes på investeringsprosjekter føres som investeringskostnad, slik at man får
investeringsprosjektenes totale kostnader på investering.
Kjøp av eksterne tjenester
Ved å ansette egne medarbeidere istedenfor å kjøpe tjenestene eksternt, vil de totale kostnadene
bli redusert. Dette gjelder på vedlikehold, hvor det er tenkt å ansette to årsverk; en rørlegger og en
ressurs på kjøp automasjon mot adgangskontroll.
Utleie, parkeringsareal
Tiltaket gjelder utleie av parkeringsareal til politiet, ved Vestveien nedenfor Ski nye kirke.
Utleieperioden er fram til medio 2025.
Vakant stilling, brukerservice
Virksomhet Byggdrift har en vakant stilling i Brukerservice. Denne stillingen trekkes inn og det satses
på å tilby arbeidstrening til aktuelle personer for å kunne gjennomføre brukerserviceoppdrag.
Vakante årsverk
Området venter med å utlyse ledige stillinger i kortere perioder der det er mulig for driften.
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Prioriteringer
Bekjempelse av fremmede arter
Kommunen har som grunneier en lovpålagt plikt til å bekjempe fremmede arter på egen grunn.
Statlig tilskudd til denne oppgaven er avviklet. Kommunen har flere fremmede arter på egen grunn,
og det er viktig at arbeid med bekjempelse fortsetter. Bekjempelse av fremmede arter er et
koordinert arbeid på både kommunal og privat grunn, noe som er viktig for å hindre spredning.
Drift, nye uteområder
Ved etablering av nye uteområder, eller skjøtsel av nye områder, øker arealet som skal driftes av
kommunens parkdriftsavdeling. Eksempler på nye utearealer som ikke er inkludert i eksisterende
budsjettrammer er Møllerenga, Kolbotn skole, Skorhaugåsen og arealer i Kolbotn sentrum.
Klima: Fornybar diesel i kommunal anleggsdrift
Virksomhetene Vei og Park og Vann og avløp har omtrent 85 kjøretøy og anleggsmaskiner. I 2022 vil
alle kjøretøyene driftes med fossil diesel, men omtrent halvparten av kjøretøyene er godkjent for
bruk av fornybar diesel, såkalt HVO. Dette er en diesel som med kjøretøyprodusentens godkjennelse
fullt ut kan erstatte fossil diesel. Drivstofforbruket er antatt å være 5 prosent høyere ved bruk av
fornybar diesel.
Kommunens rammeavtale for drivstoff kan brukes for innkjøp av fornybar diesel. Merkostnadene
per april 2022 er om lag 10 kroner per liter. Det er estimert at det vil være behov for 95 000 liter
fornybar diesel.
Klima: Redusert byggesaksgebyr
FutureBuilt-prosjekter eller byggeprosjekter som forventes å nå BREEAM-NOR Outstanding er mulige
kandidater for redusert byggesaksgebyr. Byggesak drives etter selvkost, og klimabudsjettet skal
dekke reduserte inntekter for forbildeprosjektene. Dette tiltaket vil rette seg mot private prosjekter.
Klimabudsjettet vil dekke halvparten av byggesaksgebyret for et prosjekt og totalt kroner 50 000.
Midlene vil fordeles etter prinsippet “først til mølla” inntil midlene er brukt opp.
Klima: Torvfri jord
Bruk av myr til torvuttak fører til høye klimagassutslipp og tap av naturmangfold og andre
økosystemtjenester som flomkontroll. Myr er naturtyper som er truet i Norge og i Europa. Av
klimagassutslipp fra uttak og bruk av torv i Norge, utgjør utslipp fra bruk av torv (nedbrytning av torv
som er tatt ut) rundt 2/3 av det totale utslippet, og utslipp fra torvuttakarealene utgjør 1/3.
Nordre Follo skal være en «torvfri kommune», ved at jord i kommunens offentlige bed, grøntanlegg
og trafikkanlegg baseres på torvfrie alternativer.
Klima: Utskifting av fossile tjenestebiler til elbiler
Kommunen har en kjøretøypark på om lag 250 lette kjøretøy. De fleste av disse bilene er leaset.
Andelen elektriske personbiler i kommunen var i januar 2022 om lag 50 prosent. Det er ventet at
andelen øker til 62 prosent innen utgangen av 2022. I 2023 skal 37 biler som kjører på fossilt drivstoff
byttes mot elektriske bilder. Erfaringsmessig er det dyrere å lease elbiler enn fossilbiler på tross av
fritak for merverdiavgift ved innkjøp av elbil.
Det å skifte ut fossildrevne biler mot nullutslippskjøretøy er et veldig viktig klimatiltak. Fra 1.1.2022
er det krav om at personbiler som anskaffes av offentlige virksomheter må være nullutslippskjøretøy.
Mål i klima- og energiplanen er at tilnærmet alle nyanskaffelser av lette kjøretøy (person- og
varebiler) til den kommunale bilparken er utslippsfrie eller biogasskjøretøy.
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Årsverk, utbyggingsavtaler
Kapasiteten på forhandlinger og utarbeidelse av utbyggingsavtaler må styrkes.
Årsverk, Vei og Park
Kapasiteten knyttet til behandling av reguleringsplaner og oppfølging av realisering av
utbyggingsområder må styrkes.
Konsekvensjusteringer
Driftskostnader idrett
Ifølge KST-sak 139/21 skal det "være vinterdrift av kunstgressbaner på de banene som omtales i
saksfremlegget, det vil si på Langhus, Ski, Siggerud, Sofiemyr og Østre Greverud. Enten i kommunal
regi, eller ved at vinterdrift ved den enkelte bane legges ut som «delkontrakter i konkurranse”.
Dette utgjør en økt aktivitet innen vinterdrift av kommunale idrettsanlegg.
Innleie lokaler, kommunale tjenester
Tiltaket gjelder innleie av lokaler for kommunale tjenester.
Fra 2023 skal leie av lokaler i Rådhussvingen 7 og Idrettsveien 16A avvikles. Dette er en innsparing i
Økonomiplanen for 2022-2025. Fra 2024 er det en kostnad på 4 mill. kroner for leie av Parkveien 1
til barnevernet.
Fra 2025 skal lokaler til NAV i Idrettsveien 16-18 avvikles og ny avtale er i Vestveien 22. Dette utgjør
en netto kostnadsøkning på 5,6 mill. kroner.
Fra 2026 skal bibliotek i Ski storsenter og Ballettskolen i Idrettsveien avvikles med halvårsvirkning. I
tillegg er det leie av areal i ny videregående skole i Ski med halvårsvirkning. Til sammen utgjør dette
en netto kostnadsøkning på 14 mill. kroner.
Kommunale eiendomsgebyrer
I perioden 2020 til 2022 er det en økning av kommunale eiendomsgebyrer tilsvarende 1,3 mill.
kroner. Med fradrag av tilførte midler for økte arealer, gir det totalt en netto kostnadsøkning på 1,1
mill. kroner.
Ny brøyteavtale uteområder
Nordre Follo kommune tok fra vinteren 2021/2022 tilbake vintervedlikeholdet av kommunale veier.
Brøyting og snørydding av utearealer i tilknytning til kommunale formålsbygg ble satt ut på anbud. I
henhold til Anskaffelsesstrategien, vedtatt i KST-sak 8/21, skal kommunen i sine anskaffelser stille
krav/kriterier til miljø og klima i anskaffelser der det er relevant, og spesielt vurdere mulighet for
krav/kriterier som fremkommer i Temaplan for energi og klima. Relatert til indirekte utslipp ved kjøp
av tjenester, har vi som mål at klimafotavtrykket fra kommunal virksomhet er lavere i 2025
sammenlignet med 2020. I anskaffelsen ble det derfor stilt krav til anleggsmaskiner med minst mulig
utslipp. Dette kravet ga en merkostnad i anbudet på om lag 1 mill. kroner.
Reversering tidligere vedtak: Uhensiktsmessig barnehagestruktur
Omstillingstiltaket Hensiktsmessig barnehagestruktur er innsparing av FDV-kostnader knyttet til en
omlegging av helhetlig barnehagestruktur. Innsparingen for denne omleggingen ble reversert for
virksomhetsområde Oppvekst og læring, men ikke for FDV-kostnadene i Eiendom, by og samfunn.
Tiltakets størrelse tilsvarer et betydelig kutt i eksisterende driftsramme, og vil måtte løses gjennom
reduserte vedlikeholdsaktiviteter i virksomhetene dersom det ikke tilbakeføres rammen.
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Økonomi- og handlingsplan 2023-2026
Selvkost arealtjenester og forurensning
Dette selvkostområdet omfatter private planforslag, bygge- og delesaker, oppmåling, eierseksjonering
og forurensningsmyndighet. Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å yte tjenestene skal
dekkes av gebyrer som brukere av tjenestene betaler.
Selvkostområdet skal være med å dekke sin andel av kommunens kostnader til administrasjon og
sentrale støttefunksjoner (indirekte kostnader). Et mindre beløp skal også dekke inn finansutgifter
knyttet til investeringene på dette området.
For 2023 utgjør det til sammen for disse tjenestene 1,5 mill. kroner, noe som er en nedgang på 1,6
mill. kroner i forhold til 2022, hvor bidraget var budsjettert med 3,1 mill. kroner.
Selvkost VARFS
Tiltaket omhandler rammeendring i selvkostområdene Vann, Avløp, Renovasjon, Feiing og
Slamtømming.
Disse tjenestene er med å dekke sin andel av kommunens finanskostnader og andel av overordnede
administrasjonskostnader.
Bidraget fra disse tjenestene vil i 2023 utgjøre til sammen 140,3 mill. kroner, noe som utgjør 35,7 mill.
kroner mer enn budsjett for 2022. Den store økningen skyldes at rentene har økt mye.
Strøm
På grunn av nåværende svært utfordrende markedssituasjon er energikostnader, det betyr strøm og
fjernvarme, vanskelig å estimere. Prognoser for 2023 tilsvarer en kostnad på 115 mill. kroner i strøm
og 12 mill. kroner for fjernvarme, totalt 127 mill kroner i energikostnader. Det er derfor lagt inn en
økning på 60 mill. kroner for energikostnader og totalt budsjett for 2023 er nå 123,5 mill. kroner.
Tilskudd, Follo brannvesen
Det er lagt inn økning i kommunens tilskudd på 3,7 prosent som tilsvarer forventet pris- og
lønnsvekst i 2023.
Tilskudd, Follo Landbrukskontor
Det er lagt inn økning av kommunens tilskudd på 3,7 prosent som tilsvarer forventet pris- og
lønnsvekst i 2023.
Tingforsikring
Tiltaket gjelder økning i forsikringspremie fra 2020 til 2022 som ikke er hensyntatt i økt ramme.
Vedlikehold, kunst
Politisk vedtak gir retningslinjer for kunst i kommunen. Økt sum i 2023 gjelder
hjerteromskulpturen spesielt og behovet for vedlikehold generelt.
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Interkommunale samarbeid
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9.7 Interkommunale samarbeid
Beskrivelse av virksomhetsområdet

Samarbeid i området
•
•
•
•
•

Follo barne- og ungdomsskole
Follo barnevernvakt
Follo medisinske senter
Folloregionen IPR
Kompetansehjulet

Antall faste årsverk: 105

Det virksomhetsovergripende området består av ulike
tilskudd til interkommunale samarbeid organisert som
vertskommunesamarbeid etter § 17 og § 18 i
Kommuneloven.
De interkommunale selskapene Follo Brannvesen IKS,
Follo Ren IKS, Nordre Follo Renseanlegg IKS, Arkiv ØST
IKS og Krise- og incestsenteret i Follo IKS inngår i de
virksomhetsområdene der fagansvaret ligger.

De interkommunale samarbeidene i dette virksomhetsområdet er en del av kommunens regnskap,
og regnskapet avsluttes hvert år mot bundet driftsfond. Dette betyr i praksis at samarbeidets
driftsresultat påvirker kommunens driftsresultat. Siden mer-/mindreforbruk avregnes mot bundet
driftsfond, så påvirker ikke dette kommunens endelige regnskapsresultat.
Innsatsområder
Nordre Follo kommune deltar i flere samarbeid med andre Follokommuner. I et samarbeid er det én
vertskommune og flere deltakerkommuner. Vertskommunen har ansvar for samarbeidet og har den
avgjørende myndigheten i saker som angår driften. Forslag til økt/redusert tilskudd fra
deltakerkommunene behandles og vedtas i respektive representantskap/styrer/samarbeidsorgan.
Follo barne- og ungdomsskole er et samarbeid mellom Nordre Follo, Vestby, Nesodden, Ås, Enebakk
og Frogn. Nordre Follo er vertskommune. Nordre Follo kommune kjøper elevplasser og disponerer 26
plasser.
Follo medisinske senter ble etablert fra og med 1.11.2020, og er et vertskommunesamarbeid om
legevakt, legevaktsentral og kommunale akutte døgnplasser. Nordre Follo kommune er
vertskommune for tilbudet og samarbeidskommunene er Enebakk, Frogn og Ås.
Follo barnevernvakt er et samarbeid mellom Nordre Follo, Vestby, Frogn, Nesodden, Ås og Enebakk,
hvor Nordre Follo kommune er vertskommune.
Folloregionen interkommunalt politisk råd (Folloregionen IPR) ble opprettet fra og med 1.3.2021 som
en videreføring at Follorådet som ble oppløst fra 28.2.2021. Medlemmer i det politiske rådet er
Nordre Follo, Vestby, Frogn, Nesodden, Ås og Enebakk.
Sekretariatet for Folloregionen IPR er lokalisert i Nordre Follo kommune som er administrativ
ansvarlig kommune med kontorhold for sekretariatet på vegne av medlemskommunene. Nordre
Follo har ansettelses-, lønns- og personalansvar for ansatte og ivaretar regnskap og revisjon.
Representantskapet er rådets øverste organ, og består av ordførere, varaordførere, samt en
representant for «opposisjonen» fra hver av deltakerkommunene.
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Kompetansehjulet i Follo er et administrativt samarbeid mellom alle kommunene i Follo om
kompetanseutvikling for ansatte innen helse- og omsorgstjenestene. Samarbeidsorganet fokuserer
på utvikling av faglige ferdigheter og samhandlingskompetanse gjennom undervisning, refleksjon og
trening. Kompetansehjulet bidrar til kvalitetsforbedring av tjenestene for å møte nåtidens og
fremtidens krav.

Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

Vedtatt budsjett
Konsekvensjustert ramme
Ramme 2023-2026

2023

0
0
0
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Økonomiplan
2024
2025
0
0
0

0
0
0

2026

0
0
0
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Overordnede områder

Side 165 av 182

9.8 Overordnede områder
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter

Beskrivelse av virksomhetsområdet
Området skiller seg fra de øvrige virksomhetsområdene ved at det her budsjetteres med flere
felleskostnader for hele kommunen. De sentrale avsetninger er blant annet lønnsoppgjør,
omstillings- og innovasjonsmidler, fellesutgifter i kommunen med mer. Området blir også brukt til
regnskapsmessig avslutning av pensjonsoppgjøret i kommunen, hvor amortisering av tidligere års
premieavvik føres her med riktig tjeneste. Kommunens tilskudd til Nordre Follo Kirkelige Fellesråd
blir også ført på området.
Innsatsområder
Pensjonskostnadene de siste årene har vært på et relativt stabilt nivå. De årlige pensjonskostnadene
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 31.12.2021 på om lag 402 mill. kroner (inkludert arbeidsgiveravgift). En andel
av det akkumulerte premieavviket skal kostnadsføres (amortiseres) i de årlige driftsregnskapene.
Denne andelen er 1/7 av akkumulert premieavvik, og kommunen må årlig kostnadsføre verdien av
denne andelen. For kommunesektoren som helhet har det blitt en stor utfordring å dekke dette
premieavviket i driftsregnskapet fordi premieavviket øker for hvert år.
På virksomhetsområdet blir det budsjettert med en avsetning for de årlige lønnsoppgjørene. Dette
budsjetteres sentralt, og blir fordelt til de øvrige virksomhetsområdene når lønnsoppgjørene er
gjennomført. Avsetningen til lønnsoppgjøret er delvis basert på Statsbudsjettets anslag på lønnsvekst
i 2023 på 4,2 prosent. Det er også basert på erfaringstall siden den reelle virkningen av
lønnsoppgjørene i kommunen er avhengig av sammensetningen av ansienniteten i de store

Side 166 av 182

ansattgruppene. I tillegg til det ordinære lønnsoppgjøret i 2023 er det tatt høyde for innføring av
kalenderplan fra 2023.
KOSTRA-nøkkeltall
Nordre Nordre Drammen Kristiansand Lørenskog Ullensaker Kostragruppe
Follo
Follo
11
2020
2021

Prioritet

Disposisjonsfond i prosent av
brutto driftsinntekter (B)

11,7 %

13,3 %

13,3 %

20,1 %

13,2 %

8,5 %

11,0 %

Frie inntekter i kroner per
innbygger *) **)
Netto driftsresultat i prosent av
brutto driftsinntekter
Netto lånegjeld i kroner per
innbygger *)
Netto lånegjeld i prosent av
brutto driftsinntekter

61 735

63 795

63 223

61 234

62 806

62 429

61 800

1,2 %

4,1 %

3,7 %

4,4 %

5,1 %

3,3 %

3,7 %

100 783 100 336

90 616

88 835

119 097

117 735

80 043

117,3 % 110,1 %

103,5 %

98,7 %

142,9 %

113,1 %

88,4 %

Økonomi

*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov

Sammen for en ny kommune
Måltabell
Mål

Delmål

Indikator

Nordre Follo har en
bærekraftig økonomi

Nordre Follo kommune
har økonomisk
handlingsrom slik at
målene som
fremkommer i
kommuneplanen
oppfylles

Disposisjonsfond i
prosent av brutto
driftsinntekter (B)
(Kommunekasse)

Gjeldsgrad,
gjennomsnitt i
perioden
Korrigert netto
driftsresultat i prosent
av brutto
driftsinntekter (B)
Virksomhetsområdene Budsjettoppnåelse
har en sunn og
bærekraftig økonomi
Nordre Follo kommune Helsefremmende
Sykefravær
bygger på en etisk
arbeidsmiljø og en
plattform, er en
meningsfylt
attraktiv arbeidsgiver arbeidssituasjon
og en organisasjon i
utvikling
Turnover
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Siste Mål 2023 Mål 2026
måling
2021
13,2 %

8,0 %

8,0 %

112,0 %

110,0 %

110,0 %

4,0 %

1,5 %

2,0 %

91,4

≤100%

≤100%

10,2 %

8,0 %

7,6 %

16,8 %

15,5 %

14,0 %

Aktivitet (Nøkkeltall)
Indikatornavn

Oppnådd 2020

Turnover for alle virksomheter

16,2 %

Oppnådd 2021

16,8 %

Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

Vedtatt budsjett
Vedtak forrige periode
Demografi kirken til 990100
Innovasjon- og omstillingsmidler
Innovasjonsmidler
Intern justering innen virksomhetsområdet
Korrigert amortisering
Lønnsoppgjør 2021
Lønnsoppgjør 2022
Lønnsvekst, Kirkelig fellesråd
Omorganisering, ledergruppene
Omstilling
Pensjon, redusert amortisering
Salderingsbehov
Teknisk justering fra budsjettmodell
Sum Vedtak forrige periode
Sum Budsjettendring i år
Vedtatte endringer
Konsekvensjustert ramme
Prioriteringer
Tilskudd, Kirkelig fellesråd
Sum Prioriteringer
Konsekvensjusteringer
Lønnsoppgjør 2023
Sum Konsekvensjusteringer
Nye tiltak og realendringer budsjett
Budsjettendringer
Sum Budsjettendringer
Ramme 2023-2026

2023

66 984

Økonomiplan
2024
2025

2026

66 984

66 984

66 984

-16
5 000
2 500
4 005
17 390
-3 298
10 000
280
-800
2 500
-4 500
4 991
-26 445
11 608
-57 592
-45 985
20 999

-46
5 000
5 000
4 005
44 629
-6 595
10 000
280
-1 200
5 000
-9 000
4 991
-53 684
8 381
-57 562
-49 182
17 802

-46
5 000
5 000
4 005
44 629
-6 595
10 000
280
-1 200
5 000
-13 500
4 991
-53 684
3 881
-57 562
-53 682
13 302

-46
5 000
5 000
4 005
44 629
-6 595
10 000
280
-1 200
5 000
-13 500
4 991
-53 684
3 881
-57 562
-53 682
13 302

1 600
1 600

1 600
1 600

1 600
1 600

1 600
1 600

154 500
154 500
156 100

189 500
189 500
191 100

189 500
189 500
191 100

189 500
189 500
191 100

0
177 099

0
208 902

0
204 402

0
204 402

Prioriteringer
Tilskudd, Kirkelig fellesråd
Tilskudd til Kirkelig fellesråd justeres i tråd med forventet lønnsvekst. I tillegg legges det inn 0,35 mill.
kroner som kompensasjon for økte strømkostnader i 2023. Det er planlagt investeringer i
energiøkonomiserende tiltak i kirkebyggene som vil bidra til reduserte energikostnadene fremover.
Fellesrådet har anslått et behov knyttet til vedlikehold av kirkebygg i 2022-23 på om lag 5,4 mill.
kroner, jamfør Kirkelig Fellesråds budsjettforslag. Det legges inn en økning i årlig tilskudd på 1,2 mill.
kroner til dette.

Side 168 av 182

Konsekvensjusteringer
Lønnsoppgjør 2023
Tiltaket omhandler virkning av lønnsoppgjøret for 2023 med utgangspunkt i regjeringens forventede
lønnsvekst i kommunal sektor for 2023 som er på 4,2 prosent. Inkludert i beløpet er også
statsbudsjettets forslag om økning av arbeidsgiveravgiften for alle med årslønn over 750 000 kroner.
Dette er anslått til om lag 1,5 mill. kroner for kommunen. Inntil 8 mill. kroner er avsatt til
turnusvirksomheter som innfører kalenderplan. Effekten av tiltaket er reduksjon av ufrivillig deltid,
lavere bruk av vikarer og er et viktig tiltak for å rekruttere og beholde ansatte. Midlene fordeles til
virksomhetene slik at de kan oppfylle forpliktelsene til arbeidstidsordningene i rammeavtalen.
Rammeavtalen er drøftet frem med tillitsvalgte.
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10.
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10 Satsingsområder
10.1 Sammen for en ny kommune
Om satsingsområdet
En god kommune skapes av alle som bor og jobber her. Vi ønsker å utvikle en kommune hvor
innbyggere og andre aktører enkelt kan ta initiativ og der kommunen er en aktiv medspiller.
Vi skal bidra til å utvikle lokaldemokratiet og bruke nye metoder for å involvere innbyggerne og
oppmuntre bedrifter til å engasjere seg i lokalsamfunnet. Kommunen skal gå foran som et godt
eksempel med en inkluderende arbeidsgiverpolitikk.
Som arbeidsgiver skal kommunen 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 beste for innbyggerne.
Status for relevante planer og strategier
Temaplanene og strategiene nedenfor inngår i kommunens planstrategi og utfyller satsingsområdet i
kommuneplanens samfunnsdel.
Under arbeid:
Plan/strategi/melding

Vedtatt
avsluttet

Planlagt
avsluttet

Kommentar

Innovasjons- og digitaliseringsstrategi

2020

2022

Sammenslåing og revisjon av tidligere
versjoner. Arbeidet startet høsten
2022 og vil bli fullført våren 2023.

Temaplan for frivillighet

2021

2022

Kommunestyret, sak 92/22

Temaplan for næringsutvikling

2021

2022/2023

Vedtatt:
Plan/strategi/melding
Anskaffelsesstrategi, 2021-2024
Kommunikasjonsstrategi, 2021Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP), 2023-2042
Arbeidsgiverstrategi
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Vedtak/besluttet
Kommunestyret, sak 8/21
Kommunestyret, sak 15/21
Kommunestyret, sak 69/22
Kommunestyret, sak 143/20

Relevante mål for satsingsområdet
Mål

Delmål

Nordre Follo har en bærekraftig økonomi

Nordre Follo kommune bygger på en etisk plattform,
er en attraktiv arbeidsgiver og en organisasjon i
utvikling
Nordre Follo kommune er attraktiv for et næringsliv
som tar samfunnsansvar
Nordre Follo kommune involverer brukere og
innbyggere i utformingen av tjenestene

Sammen utvikler vi Nordre Follo kommune

Effektiv arealutnyttelse for kommunale tjenester
Nordre Follo kommune har økonomisk handlingsrom
slik at målene som framkommer i kommuneplanen
oppfylles
Nordre Follo skal ha en effektiv og forutsigbar
byggesaksbehandling
Redusere vannlekkasjer
Redusert energiforbruk i kommunale formålsbygg, i
kWh/m2
Virksomhetsområdene har en sunn og bærekraftig
økonomi
Helsefremmende arbeidsmiljø og en meningsfylt
arbeidssituasjon
Kommunen gir veiledning til nyetablering, omstilling,
innovasjon og bærekraftig utvikling til lokalt næringsliv
og fremtidige etablerere
Innbyggere som har behov for helse- og
omsorgstjenester er aktive deltakere og benytter sine
ressurser.
Ansatte i helse og omsorgstjenestene legger til rette
for mestring.
Foreldre deltar aktivt i foreldreråd og
samarbeidsutvalg i barnehage og skole

10.2 Trygg oppvekst
Om satsingsområdet
Vi har som ambisjon å strekke oss mot å bli landets beste oppvekstkommune. 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.
Foresatte og familien er viktigst for barn og unges trygghet og oppvekst. Trygge foresatte gir barn og
unge rammer og muligheter til å utvikle seg positivt. Vi er opptatte av å videreutvikle trygge og gode
helsestasjoner, barnehager, skoler og skolehelsetjenester. Foreldre og barn skal få riktig hjelp
tidsnok, for å oppleve trygghet, utvikling og mestring, hvis det er behov for det.
Vi vil legge sentrale prinsipper fra FNs barnekonvensjon til grunn. Barn og unge skal involveres i egne
liv, bli hørt, oppleve trygghet, støtte og inkludering.
Status for relevante planer og strategier
Temaplanene og meldingene nedenfor inngår i kommunens planstrategi og utfyller satsingsområdet i
kommuneplanens samfunnsdel.
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Under arbeid:
Plan/strategi/melding

Vedtatt
avsluttet

Planlagt
avslutte
t

2020

2022

Plan for helsefremmende og
forebyggende arbeid

Kommentar

Følger av ny barnevernlov og
erstatter tidligere planlagt temaplan
for oppvekst.

Vedtatt:
Plan/strategi/melding
Melding: Demokratiprogram for barn og unge

Vedtak/besluttet
Kommunestyret, sak 11/21 og sak 49/22
(handlingsplan)

Relevante mål for satsingsområdet
Mål

Delmål

Barn og unge i Nordre Follo kommune får realisert sitt Barn og unge får være med på å bestemme i
potensiale for utvikling og læring, uavhengig av sosial fritidsaktivitetene sine
og økonomisk bakgrunn
Barn og unge opplever støtte fra foresatte
Barn og unges utvikling og læring er god i skoler med
høy kvalitet
Barns utvikling og læring er god i barnehager med høy
kvalitet
Elever fullfører videregående skole og er godt rustet
for videre utdanning og/eller arbeidsliv
Kommunen har etablert varierte arenaer for læring og
kompetanse
Vi er en kommune som bidrar til å kvalifisere ungdom
for utdanning og arbeid
Barn og unge i Nordre Follo kommune har mulighet til Barn og unge er inkludert på fritidsarenaer som bidrar
hvile, fritid og lek og deltar i idrett, fysisk aktivitet og til at de føler tilhørighet og mestring
kulturaktiviteter
Barn og unge i Nordre Follo kommune medvirker, sier Barn og unge erfarer deltakelse, medvirkning og
sin mening og blir hørt
demokrati på ulike arenaer, i saker som omhandler
dem
Bruke medvirkningssymbol i planer der barn og unge
har uttalt seg
Reell medvirkning for barn og unge i saker som gjelder
dem
Barn og unge i Nordre Follo kommune opplever
Barn og unge opplever et trygt og godt oppvekstmiljø
trygghet og mestring
Nordre Follo er trafikksikker kommune
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10.3 Aktiv hele livet
Om satsingsområdet
Vi skal legge til rette for at innbyggerne føler seg trygge, 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. Vi vil arbeide for å
fremme helse og forebygge sykdom og la innbyggerne delta i å utforme tjenestene. Et trygt sted å bo
er en forutsetning for å mestre hverdagen. Uten bolig er det vanskelig å motta tjenester, ta
utdanning, arbeid og delta i samfunnslivet.
Gode levevaner og fysisk aktivitet i hverdagen gir store helsegevinster. Innbyggerne skal ha mulighet
til å delta i organiserte og uorganiserte aktiviteter og ha tilgang til natur-, frilufts- og kulturliv. Vi
trenger gode møteplasser i nærmiljøet og varierte kultur- og fritidstilbud.
Vi vil legge sentrale prinsipper fra FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt
funksjonsevne til grunn. Mennesker med nedsatt funksjonsevne har samme rett som funksjonsfriske
til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet.

Status for relevante planer og strategier
Temaplanene, strategiene og meldingene nedenfor inngår i kommunens planstrategi og utfyller
satsingsområdet i kommuneplanens samfunnsdel.
Under arbeid:
Plan/strategi/melding

Vedtatt
avsluttet

Planlagt
avsluttet

Temaplan for mangfold, integrering
og inkludering inkl. LHBT

2021

2022

Temaplan mot vold og overgrep i
nære relasjoner

2020

2022

Temaplan/lokal handlingsplan for å
bekjempe radikalisering og
hatkriminalitet

2021

2022

Vedtas høsten 2022

Temaplan for kultur

2021

2022

Nytt navn; Kulturstrategi

Ernæringsstrategi – Matglede

2020

2022/2023
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Kommentar
Avhengig av framdrift for felles
Folloprosjekt

Orientert om forsinkelse i
Kommunestyret, sak 5/21

Vedtatt:
Plan/strategi/melding
Kvalitetsmelding for helse og omsorg
Temaplan for helse og omsorg
Strategi for sosial boligbygging (Boligstrategi), 2022-2026
Temaplan for psykisk helse og rus, 2020-2023
Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, 2020-2030

Vedtak/besluttet
Kommunestyret, sak 55/21
Kommunestyret, sak 77/22
Kommunestyret, sak 79/22
Kommunestyret, sak 72/21
Kommunestyret, sak 203/20

Relevante mål for satsingsområdet
Mål

Delmål

Innbyggerne i Nordre Follo kommune bor godt og trygt Innbyggerne i Nordre Follo opplever trygghet,
tilgjengelighet og sammenheng i helse og
omsorgstjenestene
Innbyggerne i Nordre Follo kommune er fysisk aktive
hele livet
Innbyggerne i Nordre Follo kommune har tilgang til
gode møteplasser, idretts-, friluftsliv- og kulturtilbud
Innbyggerne i Nordre Follo kommune mestrer sin egen Innbyggerne deltar og medvirker ut fra sine
hverdag
individuelle forutsetninger og behov. Nordre Follo
kommune har tjenestetilbud som bidrar til aktivitet og
deltakelse for innbyggere som har behov for tilpasset
tilbud
Innbyggerne er tilknyttet utdanning og arbeidsliv

10.4 Byvekst med grønne kvaliteter
Om satsingsområdet
Vi skal utvikle attraktive og bærekraftige byer og tettsteder. Tettere utbygging gir potensiale for å
utvikle mer levende byer og tettsteder, med gode sosiale møteplasser og variasjon i tilbud av handel,
service og kultur.
Veksten legger press på grønne arealer, men ved å bygge tettere sparer vi totalt sett dyrket mark,
kultur- og naturverdier. Kommunen er en stor innkjøper og utbygger av infrastruktur og bygninger,
og har derfor et ansvar for å etterspørre og bruke nye miljøvennlige løsninger.
Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Nordre Follo. For å bli et lavutslippssamfunn, må
den forventede veksten i persontransport, som følger av befolkningsvekst, tas med
kollektivtransport, gange og sykkel. Arealplanlegging som reduserer behovet for bruk av personbil er,
sammen med restriktive parkeringsbestemmelser, viktige virkemidler.
Status for relevante planer og strategier
Temaplanene og kommunedelplanen nedenfor inngår i kommunens planstrategi og utfyller
satsingsområdet i kommuneplanens samfunnsdel.
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Under arbeid:
Plan/strategi/melding

Vedtatt
avsluttet

Planlagt
avsluttet

Kommentar

Temaplan for mobilitet.
Sykkelstrategi for Nordre Follo

2021

2022

Førstegangsbehandlet høsten 2022.
Vedtas høsten vinter 2023.

Kommunedelplan for
naturmangfold

2021

2022

Førstegangsbehandlet våren 2022.
Vedtas høsten 2022.

Vedtatt:
Plan/strategi/melding
Temaplan for klima og energi, 2021-2030
Temaplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø 2022-2029
Temaplan for kommunale veier, 2021-2025
Temaplan for trafikksikkerhet, 2021-2024
Temaplan for skjøtsel av uteområder, 2021-2025

Vedtak/besluttet
Kommunestyret, sak 31/21
Kommunestyret, sak 57/22
Kommunestyret, sak 44/21
Kommunestyret, sak 45/21
Kommunestyret, sak 140/21

Relevante mål for satsingsområdet
Mål

Nordre Follo kommune er rustet for klimaendringer
Nordre Follo kommune forvalter natur og
arealressurser på en bærekraftig måte

Delmål
Arealene utnyttes effektivt

Styrket vern av dyrket og dyrbar mark
Nordre Follo kommune har attraktive og levende byer
og tettsteder
Nordre Follo kommune legger til rette for et
bærekraftig landbruk basert på lokale ressurser
Nordre Follo kommune tar ansvar for
samfunnssikkerhet og beredskap
Nordre Follo kommune tar miljøansvar og er en
Energibrønner ved formålsbygg
foregangskommune på vei mot lavutslippssamfunnet
Fremtidige nybygg og rehabiliteringer miljøsertifiseres
tilsvarende Futurebuilt, Breeam eller tilsvarende.
Kommunens bilpark er fossilfri så langt det er mulig
Nordre Follo kommune tar vare på naturmangfold og
arters leveområder, herunder artsmangfold

Side 177 av 182

10.5 Planoversikt 2023-2026
Oversikten viser hvilke reguleringsplaner som vil bli prioritert i 2023. Noen er allerede igangsatt. Det
må tas høyde for at det kan komme endringer i løpet av perioden. Nye planer kan komme til, og noen
blir satt på vent eller avsluttes.
Planoppgaver

Antatt sluttbehandling
i kommunestyret
2023

1
2
3
4
5
6
7

Kommuneplanens arealdel
Områdereguleringer
Nedre Ekornrud
Detaljreguleringer
Oppegårdveien Nord, gang- og sykkelvei
Regulering av lysløyper på Buåsen
Waldemarhøyveien 5-7, Ski sentrum
Waldemarhøyveien 1 felt B/F/K5, Ski sentrum
Ingierveien 2-6 , Kolbotn sentrum
Vestveien, Ski sentrum
Vestveien 22, Ski sentrum

8

Vestveien 24, Ski sentrum

2023

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Trollåsen senter
Mellomåsveien 1, Mastemyr
Trollåsveien 30
Lienga 6 og 8, Mastemyr
Parkveien 3 og 5, Langhus stasjon
Haugbro pumpestasjon opp til og langs Tussebekken
Turvei Ljansbruket-Ingierstrand bad, 2.gangs behandling
Humleveien, Hebekk, fortau
Skolekvartalet, Ski sentrum
Sofiemyrveien 10, Fløysbonn
Stasjonsveien 10 A, 10 B og 12, Kråkstad
Rådhuskvartalet på Kolbotn
Ski stasjonsområde vest, felt K/T1, F/K/T2, F/K/T3 og K/T2
Ski stasjonsområde øst, felt K/K/T og K/T6
Nordbyveien 2, Ski sentrum (Skeidar)
Villenga, Ski Vest
Høydebasseng på Skotbu
St. Hansveien 9, Hebekk omsorgsboliger
Skiveien-Skrenten, Felt BF, Kolbotn
Skiveien/Skrenten, Felt B1, Kolbotn

2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2025
2025
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2024
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023

11.

Organisasjonen Nordre Follo
11.1 Politisk organisering
11.2 Administrativ organisering
11.3 Styring
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11 Organisasjonen Nordre Follo
11.1 Politisk organisering
Nordre Follo kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodellen i
kommuneloven, og innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes størrelse i
kommunestyret.

Kommunestyret har 47 medlemmer og er det øverste organet i kommunen. Kommunestyret treffer
vedtak på vegne av kommunen, hvis ikke annet følger av lov eller delegering. Kommunestyret har det
øverste tilsyn med den kommunale forvaltningen, og kan be om at alle saker legges fram til
orientering eller avgjørelse.
Formannskapet har 13 medlemmer, og har blant annet ansvar for overordnede planer, økonomi og
eiendom, samt områder som ikke ligger til andre råd og utvalg. Formannskapets medlemmer utgjør
kommunens valgstyre.
Det vises til politisk reglement for en utfyllende beskrivelse.
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/politikk/politisk-reglement-nordrefollo-revidert-2021.pdf
Kommunestyret har opprettet fire hovedutvalg:
•
•
•
•

Utvalg for areal, klima og byggesak
Utvalg for klima, teknikk og miljø
Utvalg for oppvekst, idrett og kultur
Utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk

Hovedutvalgene har vedtaksmyndighet innenfor sine ansvarsområder. Utvalgene kan uttale seg i alle
saker som har betydning for oppgaver og virksomhet innen sine ansvarsområder. I saker utvalgene
selv ikke kan avgjøre, innstiller utvalgene til kommunestyret.
I tillegg til hovedutvalgene har kommunen et kontrollutvalg og et partssammensatt utvalg.
Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av
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kommunestyret. Dette for å sikre at den kommunale virksomheten skjer i tråd med gjeldende råd og
regler og kommunes egne planer og vedtak. Kommunestyret velger selv medlemmer og
varamedlemmer til utvalget, og leder og nestleder blant utvalgets medlemmer.
Partssammensatt utvalg behandler saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen
som arbeidsgiver. Det består av representanter for de folkevalgte og fra kommunens ansatte.
Nordre Follo kommune har i tillegg Barn og unges kommunestyre, Eldreråd, Råd for personer med
funksjonsnedsettelser og Ungdomsråd. Rådene er pådrivere for saker som berører medlemmene de
representerer. De gir uttalelser og råd til de folkevalgte.

11.2 Administrativ organisering
Nordre Follo kommune skiller i sin organisering mellom myndighetsnivå og ledernivå. Det er tre
myndighetsnivåer og fire ledernivåer.
Myndighetsnivå definerer hvilken beslutningsmyndighet og hvilke fullmakter en ledergruppe har.
Ledernivå definerer hvilket ansvar en leder har.

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og er ansvarlig for saksutredninger
for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak. Kommunedirektørens ansvar og
myndighet er nærmere beskrevet i administrativt delegeringsreglement:
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/om-nordrefollo/styringsdokumenter/reglementer/administrativt_delegeringsreglement-_oppdatert_22-06-201.pdf
Mest mulig myndighet skal delegeres lengst mulig ut i organisasjonen, nærmest mulig ansatte og
innbyggere. Det bidrar til myndiggjorte medarbeidere og involverte innbyggere. Virksomhetslederne
er ansvarlige for sine virksomheter i tråd med de fullmakter som er delegert fra kommunedirektøren.
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Det innebærer beslutningsmyndighet knyttet til ledelse, faglig utvikling og virksomhetsstyring av
egen virksomhet, økonomiske disposisjoner innenfor eget budsjett og håndtering av personalmessige
og organisatoriske forhold.

11.3 Styring
Nordre Follo kommune har høye mål samtidig som det blir strammere budsjetter, stadig flere eldre
innbyggere og innføring av det grønne skiftet. For å lykkes er det derfor avgjørende med god styring.
Både virksomhets- og overordnet porteføljestyring skal bidra til at kommunen greier den nødvendige
omstillingen.
Arbeidet med å utarbeide overordnede prinsipper for virksomhetsstyring har høy prioritet, og stadig
videreutvikling av Framsikt som styringsverktøy sikrer virksomhetene god informasjon om vedtak,
rammevilkår og resultater som påvirker hvilke innsatsområder og oppdrag som prioriteres og
iverksettes.
Omstillingsprogrammet Utvikling og bærekraft startet opp sommeren 2021. Det skal bidra til å nå
kommunens omstillingsbehov på 423 mill. kroner i ØHP-perioden.
Arbeidet med styring tar utgangspunkt i en ledelsesfilosofi med tillitsbasert ledelse. God
styringsinformasjon avklarer nødvendige rammer og forventninger for å utøve ledelse.
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