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Rådmannens svar på innkomne spørsmål vedrørende forslag 

til Strategi- og handlingsplan 2020-2023 

 

 

Pensjonistpartiet har stilt følgende spørsmål til budsjettforslaget: 
 

1. Behovsplan, skole: «Sofiemyr skolenes vedtatt revet og det er planlagt å bygge ny» Hva kan 

gjøre på kort sikt for å gi elever og ansatte et forsvarlig innemiljø? Er riving av skolen og 

oppsetting av modulbygg fortsatt et alternativt? (Side 89)  

Svar: 

Sofiemyr skole er et utfordrende bygg pga byggestil og alder, og er vedtatt nedlagt. Skolen skal 

allikevel driftes med tilfredsstillende innemiljø frem til siste bruksdag.  

Det er i 2019 gjennomført en rekke omfattende tiltak for å sikre elever og ansatte et forsvarlig 

innemiljø på Sofiemyr Skole. Eksempler på et lite utvalg av dette er: 

 Gjennomført full kanalrens på samtlige ventilasjonsanlegg. 

 Etablert undertrykksventilasjon fra krypkjellere under samtlige Paviljonger 1, 2, 3, 4 & 5.  

 Gjennomført inspeksjoner, fjerning av organisk materialer og drenert krypkjellere 

 Bygningstekniske vedlikeholdsutbedringer for luftinger og ventilasjon. 

 Høynet fokus på jevnlige kontroller og rask håndtering av eventuelle avvik.  

Tiltakene som er utført er i samråd med ekstern fagekspertise og med Miljørettet Helsevern som 

er kommunens tilsynsmyndighet for helse og miljø. 

Med de gjennomførte tiltakene og bekreftende prøveresultater så er innemiljøet på Sofiemyr 

Skole nå ansett som tilfredsstillende.  

Det er stor forskjell på et permanent og et midlertidig modulbygg. For en permanent løsning skal, 

i tråd med vedtaket, modulbygg vurderes. Midlertidig modulbygg i påvente av ny skole er ikke å 

anbefale. Det vil være svært kostbart og legge beslag på viktige uteområder, uten at det er noen 

garanti for at dette vil ha bedre inneklima enn på Sofiemyr skole. 

 

2. PP ser mange fordeler ved å ha en felles, døgnåpen legevakt for follokommunene. Hvorfor vil 

ikke N.F. gå sammen med de andre kommunene om å etablere en felles, døgnåpen legevakt på 

Ski sykehus. (Side 101) 

Svar: 

Nordre Follo etablerer egen legevakt som en konsekvens av KST-vedtakene i Ski og Oppegård 

desember 2018 om at Ski og Oppegård sier opp avtalen med Follo Lokalmedisinske senter. 

Fellesnemda har vedtatt at legevakt for Nordre Follo sine innbyggere etableres på Ski sykehus, 

samtidig som det utredes en delt daglegevakt med lokalisering i Kolbotn sentrum i tillegg til Ski 

sykehus.  
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Vedtak i Fellesnemda 06.12.2018: 

Etter dette lyder Fellesnemnds vedtak slik: 1. Fellesnemnden anmoder Ski og Oppegård kommune om å si opp dagens 

avtaler om Follo Lokalmedisinske senter IKS innen 31.12.18.  2. Tjenesten etableres i egen regi 3. Nordre follo kan tilby 

salg av tjenester til nabokommuner 

  

Vedtak i Ski kommunestyre sak 130/18:  

1. Ski kommune trer ut av Follo Lokalmedisinske senter IKS med virkning fra 01.01.2020  

2. Rådmannen sørger for at oppsigelse blir sendt innen 31.12.2018  

Vedtak i Oppegård kommunestyre sak 82/18:  

1. Oppegård kommune trer ut av Follo Lokalmedisinske senter IKS med virkning fra 01.01.2020  

2. Rådmannen sørger for at oppsigelse blir sendt innen 31.12.2018 

 

I Fellesnemdas vedtak punkt 3 står det at Nordre Follo kan tilby salg av tjenester til de andre Follo 

kommunene. Nordre Follo har tilbudt samarbeid og salg av tjenester i alle follokommunene, i 

henhold til dette vedtaket. Dersom det kommer henvendelser med ønske om kjøp av tjenester og 

dermed en felles legevakt, som driftes av Nordre Follo, kan vi imøtekomme dette.  

 

3. 10028 - 10030 - 10031: Svømmeopplæring er en lovpålagt oppgave. Det stilles krav til 

svømmeferdighet i 4.klasse. Langhus bad vil bli revet etter 31.12.21. Svømmehallen på 

Sofiemyr er stengt trolig ut februar 2020. Hvilke tiltak kan N.F. iverksette for å gi elevene 

lovpålagt svømmeopplæring til nye svømmehaller er ferdigstilte? (Side 95-96) 

Svar: 

Spørsmålet er vanskelig å svare på uten at vi har dukket ordentlig ned i arbeidet med 

behovsplanene. 

Behovsplanene vil blant annet berøre befolkningsutvikling, kartlegging av hva vi har av disponible 

skoleplasser/svømmetilbud per i dag, hvilke vedlikeholds- og utviklingstiltak som må til på kort 

eller lengre sikt for at bygg som er tenkt erstattet kan få lengre levetid, eventuelt økt kapasitet, 

ved hjelp av paviljonger eller bygningsmessige tilpasninger. 

 

4. 10011 Finstad, ny ungdomsskole: P.g.a. bl.a. tomtens beskaffenhet og omlegging av 

høyspentledninger, er bygging av skolen utsatt. Med tanke på økende elevtall i området - hvor 

lenge er det forsvarlig å utsette byggingen av skolen? (Side 89) 

Svar: 

Spørsmålet er vanskelig å svare på uten at vi har dukket ordentlig ned i arbeidet med 

behovsplanene. 

Behovsplanene vil blant annet berøre befolkningsutvikling, kartlegging av hva vi har av disponible 

skoleplasser/svømmetilbud per i dag, hvilke vedlikeholds- og utviklingstiltak som må til på kort 

eller lengre sikt for at bygg som er tenkt erstattet kan få lengre levetid, eventuelt økt kapasitet, 

ved hjelp av paviljonger eller bygningsmessige tilpasninger. 
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5. N.F. har ambisjoner om å bli landets beste oppvekstkommune og være i front på innovasjon 

innen gode helse- og omsorgstjenester.  Har kommunen andre tiltak for å nå målsettingen enn 

det som er nevnt i avsnitt 5. (Side 142) 

Svar: 

Nordre Follo har gjennom sine opprinnelige kommuner gode strategiplaner for mestrings -og 

velferdsteknologi. Vi er deltagere i Nasjonalt velferdsteknologiprogram som legger til rette for at 

flere kommuner tar i bruk og integrerer velferdsteknologi som en del av helse- og 

omsorgstjenestene. Vi er allerede en av de kommunene i landet som har tatt i bruk 

medisindispensere i størst mulig grad. Vi har planer for utvidet bruk av GPS og varslingsteknologi 

både på sykehjemmene, i boligene og til hjemmeboende. 

Innenfor helseområdet handler også innovasjonene om å finne nye former for samarbeid, 

tjenesteutøvelse, samarbeid med frivillige osv. Dette vil synliggjøres i overordnet planverk som 

kommer til politisk behandling jf planstrategien. 

 

 


