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Rådmannens svar på innkomne spørsmål vedrørende forslag 

til Strategi- og handlingsplan 2020-2023 

 

 

Arbeiderpartiet har stilt følgende spørsmål til budsjettforslaget: 
 

1. Hva var tallene for 2019 (evt 2018) for de to kommunene? Vet at budsjettene var ført ulikt fra 

nå, og at det ikke nødvendigvis blir 100 % nøyaktig. men ca er bedre enn ingenting.  

Svar: 

Nordre Follo sitt budsjett for 2020-2023 er etablert med utgangspunkt i budsjett fra to ulike 

kommuner, samt regnskapstall 2018. Ski og Oppegård kommuner hadde ulik organisering, ulik 

praksis i forhold til fordeling av kostnader, ulikt fokus på KOSTRA-funksjoner med mer.  

For å kunne etablere «justert budsjett 2019» for Nordre Follo har vi tatt utgangspunkt i de 

opprinnelige budsjettene til de to kommunene for 2019 fordelt på KOSTRA-funksjoner. Imidlertid 

er det flere viktige forhold i budsjettene som det har blitt korrigert for. Vi nevner spesielt:  

 Både Oppegård og Ski har brukt «budsjettfunksjon 190». Dette er en funksjon det ikke kan 
ligge regnskap på ved slutten av året. Praksis i begge kommuner, har vært å fordele 
regnskapsførte utgifter ut på andre funksjoner etter ulike fordelingsnøkler ved årsslutt. Vi har 
korrigert justert budsjett for dette, noe som medfører at justert budsjett på de funksjonene 
som har fått fordelt kostnader fra funksjon 190, er vesentlig høyere enn det opprinnelige 
budsjettet. 

 Begge kommuner hadde «usalderte kutt», på totalt 20,6 mill kr i 2019. Dette kuttet er fordelt 
på funksjonene ut i fra hvor stor andel hver funksjon hadde av totalbudsjettet. Dette 
reduserer justert budsjett sammenlignet med opprinnelig budsjett 2019. 

 Oppegård kommune har budsjettert med avskrivninger på de funksjonene det er aktuelt for. 
Det har ikke Ski gjort. For å få tallene sammenlignbare er derfor avskrivningene trukket fra i 
tallene fra Oppegård. Det reduserer budsjettet med ca 108 mill kr. 

 Ski har hatt en annen praksis for budsjettering av pensjon enn Oppegård. Det er valgt at 
Oppegård-metoden skal videreføres i Nordre Follo. For å få «riktige» budsjetter så er budsjett 
til pensjon redusert på funksjonsnivå i forhold til hva som ligger av ansatte per funksjon i 
bemanningsplanen (slik at alle ansatte med pensjon fra KLP får samme avsetning til pensjon). 
Dette reduserer budsjettet sammenlignet med opprinnelig budsjett 2019. 
 
Andre viktige forhold som gjør det vanskelig å sammenligne tallene er: 
 

 Kommunene hadde ulik organisering, og ulike virksomhetsområder. Nordre Follo har valgt en 
organisering som ikke er videreføring av noen av kommunene. Det har blant annet medført at 
oppgaver og medarbeidere er flyttet i organisasjonen. I opprydningen er det også gjort 
endringer i bruk av funksjon (tjenester) sammenlignet med det som var gjort i Ski og 
Oppegård.  

 Begge kommuner har tidligere lagt fram budsjettet ut fra virksomhetsområder, mens 
budsjettet for Nordre Follo er tjenestebasert. Det medfører et behov for å endre fokuset, og 
for å sikre at budsjettet er lagt på riktig funksjon (tjeneste). Hvis en budsjettpost er lagt på feil 
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funksjon så vil det fort føre til at denne budsjettposten havner på feil tjenesteområde, selv om 
den ligger på riktig virksomhetsområde. 
 
På grunn av ovennevnte forhold så anser Rådmannen at budsjett-tall fra 2019 ikke er 

sammenlignbare med budsjettallene fra Nordre Follo 2020. En sammenligning av tallene for 

de to årene vil ikke gi svar på hvordan utslaget er for de ulike tjenesteområdene. Rådmannen 

mener derfor at det er lite hensiktsmessig å oversende budsjettall for 2019.  

 

2. Er det mulig å få et excel ark eller lignende med detaljbudsjettet slik vi har ofte fått i Oppegård 

med selve budsjettet hvor vi kan legge inn våre justering for å se utslag litt lettere? 

Svar: 

Salderingsark er sendt ut til de politiske partiene. 

 

3. Kutt på moderasjonsordninger i SFO og i barnehage. Er dette fra 1.1.2019 eller fra 

semesterstart skoleåret 2020/2021? (Side 86) 

Svar: 

Avvikling av moderasjonsordning mellom barnehage og SFO er foreslått gjeldende fra 1.1.2020. 

 

4. Ønsker en oversikt over moderasjonsordninger for SFO, barnehage og kulturskole i de to 

kommunene i dag. 

Svar: 

Moderasjonsordninger i barnehage i Ski og Oppegård:  
- lovpålagt søskenmoderasjon; bet. 30 % for andre barn og 50 % for 3. eller flere barn 
- lovpålagt redusert foreldrebetaling pga. lav inntekt og gratis kjernetid 
 
Moderasjonsordninger i SFO – Ski kommune:  
- kommunal ordning om søskenmoderasjon; 700 kroner (om lag 25 %) 
- kommunal ordning om redusert foreldrebetaling pga. lav inntekt; tilsvarende barnehage 
- kommunal ordning søskenmoderasjon («kryssmoderasjon») barnehage og SFO; etter SFOs 
satser 
 
Moderasjonsordninger i SFO – Oppegård kommune:  
- kommunal ordning med søskenmoderasjon; bet. 70 % for andre barn og 25 % for etterfølgende 
- kommunal ordning med redusert foreldrebetaling pga. lav inntekt: 50 % ved inntekt 300 000 
 
Kulturskolen i Oppegård: 

Ifht svaret på kulturskolen i Oppegård, gis det kr 200 i søskenmoderasjonen pr. semester og 

dette: foresatte med årsinntekt lavere enn kr 300 000 gis etter søknad 30 % reduksjon i 

betalingssatsene.  

 

Kulturskolen i Ski: 
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Ingen moderasjonsordninger på musikk og kunst. For dans er det aktivitetsmoderasjon, 15 % 

familierabatt og makspris på 6100. Ordningen er slik: 

1 klasse pr uke:                       2400,- 

1,5 klasse pr uke (75 min):    3600,- 

2 klasser pr uke:                      4330,- 

2,5 klasse pr uke:                    5420,- 

3 klasser eller mer pr uke:     6100,- 

 

Familierabatt: 15 % (gjelder kun dansetilbudet) 

 

 

5. Praktisk spm til SHP: I driftsbudsjettene til hvert tjenesteområde står det en rad som heter 

“tekniske justeringer” - hva er det?  

Svar: 

Ski har hatt en annen praksis for budsjettering av pensjon enn Oppegård. Det er valgt at 

Oppegård-metoden skal videreføres i Nordre Follo. For å få «riktige» budsjetter så er budsjett til 

pensjon redusert slik at alle ansatte med pensjon fra KLP, får samme avsetning til pensjon. Dette 

reduserer budsjettet sammenlignet med «vedtatt» budsjett, og er lagt inn som en egen linje i 

SHP, kalt «teknisk justering».  

 

6. Hvilke tjenesteområdet har fått kutt på 5 %. Hvilke konsekvenser har det for tjenestene og for 

de ansatte at det kuttes i ulike sektorer? Rammes det ulikt i dagens to kommuner? 

Svar: 

Dette svaret henger sammen med svar til spørsmål 1 og utfordringer knyttet til å sammenlikne 

budsjettene til Oppegård og Ski i 2019 med Nordre Follo 2020. Reduksjonen er beregnet på 

funksjonsnivå (ihht KOSTRA), og det er ingen funksjon som har fått reduksjon på mer enn 5 % i 

forhold til justert budsjett for 2019. I tillegg til utfordringer beskrevet under spørsmål 1, vil 

lønnsvekst, kombinert med nye tiltak og til dels økt antall brukere/økte arealer vanskeliggjøre en 

sammenlikning.  

Budsjettet er fordelt til virksomhetsområder. Det vil si at det er kommunalsjef, sammen med sine 

ledere og økonomirådgivere fordeler budsjettet til virksomhetene. Ved fordeling av budsjettene er 

hensikten at det skal være en mest mulig rettferdig fordeling mellom alle virksomhetene i 

virksomhetsområdet, uavhengig om virksomheten er i Oppegård eller Ski. I den grad tilbudet har 

vært ulikt i kommunene, kan det oppleves som at den kommunen med det dyreste tilbudet 

rammes hardere.  

Hvis man kun ser på budsjettet vil virksomheter i Oppegård med høye budsjetterte avskrivninger 

kunne oppleve dramatiske budsjettmessige kutt. Disse har ingen praktisk betydning, siden det kun 

er en budsjetteknisk endring (budsjetterer ikke lengre med avskrivninger). Virksomheter i Ski, med 

stor prosentandel av budsjettet til lønn, vil kunne oppleve store kutt som følge av at det nå brukes 
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en lavere pensjonssats enn tidligere. Også dette er kun en budsjetteknisk endring uten betydning 

for virksomhetene.  

 

7. Det er skissert opp at vi har en barnehage for mye på Bøleråsen og at en barnehage kan legges 

ned. Hvilken tenkes at legges ned og hva skjer med dette bygget? (Side 79) 

Svar: 

Det er ikke avklart enda hva en gjør med bygget. Andre kommunale tjenester kan vurderes brukt i 

bygget. Dette må også ses i sammenheng med kommende behovsplaner. Barnehagen heter 

Bjørkekroken. 

 

8. Befolkningsprognosen. Analyse og fakta. Hva er riktig - går det opp eller ned? (Side 31-32)   

Svar: 

Befolkningen øker og veksten varierer fra 2,5 i 2022 til 0,5 prosentpoeng i 2040. Det er 
vekstprosenten som forventes å synke utover i perioden. Befolkningen øker jevnt og trutt. Det er 
en landstrend at det er en redusert vekst i antall barn og unge, og en økende vekst i antall over 80 
år.  
 

9. Fondsdisponering. Hvorfor har vi et disposisjonsfond og i hvilken situasjon er det mest riktig å 

benytte seg av det?  

Svar: 

Disposisjonsfondet er frie fondsmidler til driften, og kommunens «buffer». Disposisjonsfondet er 

kommunens oppsparte midler, bygget opp av tidligere års overskudd.  

Grunnlaget for forslag om å saldere driften i Nordre Follo med midler fra disposisjonsfond i 2020 

er omtalt i SHP på side 50. Disposisjonsfondet bør i hovedsak benyttes til egenfinansiering av 

investeringer. Et positivt netto driftsresultat bør i hovedsak løse evnt. økonomiske utfordringer 

mht uforutsette utgifter. 

På side 49-50 er anbefalt nivå på disposisjonsfondet nærmere omtalt. Nivå på disposisjonsfondet 

er foreslått som en av kommunens handlingsregler for å sikre en bærekraftig økonomi. 

 

10. Sammenslåingen. Hvor er historien? Gevinsten drukner i kostnaden ved alle investeringene.  

Svar: 

Stortinget fastsatte fire hovedmål for kommunereformen:  

1) Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 

2) helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 
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3) Styrket lokaldemokrati og  

4) Bærekraftige, økonomiske robuste kommuner.   

Bærekraftig økonomi er altså bare ett av fire hovedmål for kommunereformen. I FN-sak 29/2018 

ble det orientert om behovet for bevilgninger knyttet til etableringen av Nordre Follo kommune. I 

tertialrapportene per 30.4.2018 i begge kommuner ble det redegjort nærmere for dette. Det er 

iverksatt prosjekt som IKT-plattform, sak/arkiv/dept, matrikkel, nytt ERP-system (økonomisystem, 

mm) samlokalisering av rådhusfunksjoner, etc. Anskaffelsene er betydelige, og gir også Nordre 

Follo et stort potensiale for gevinstrealisering både med hensyn til effektivisering, men også økt 

kvalitet og brukervennlighet, større åpenhet/innsyn, bedre styring og internkontroll. 

I vedtatte økonomiplaner 2020-2023 for Ski og Oppegård var det innarbeidet effektiviseringstiltak 

uten konkrete forslag til inndekking på om lag 350 mill kr i 2023. Så begge kommuner ville hatt 

økonomiske utfordringer uten etableringen av Nordre Follo.     

 

11. Store prosjekter og konsekvensanalyse. Gjennomgang av de største prosjektene. Hva er de 

økonomiske, samt tjenestemessige for ansatte og brukere av å kutte i disse? 

Svar: 

Rådmannen har bedt om at alle byggeprosjekter som ikke er igangsatt, skal vurderes på nytt 

gjennom behovsplaner innen de ulike tjenesteområdene. Samtidig må det så langt det lar seg 

gjøre i løpet av vinteren 2020, også gjennomføres tjenesteprofilvurderinger. 

Disse analysene og vurderingene vil gi tydeligere svar på hvilke økonomiske og tjenestemessige 

konsekvenser eventuelle kutt vil gi. 

 

12. Private barnehager på kurs hos kommunen, betaler disse kursavgift/kostpris el.l?  

Svar: 

Kommunen tilrettelegger for at ikke-kommunale barnehager deltar på veiledning, kurs og 

samlinger som arrangeres. Styrere for ikke-kommunale barnehager inviteres også til å delta 

ledermøter og ledersamlinger, selv om praksisen har vært noe ulik mellom Ski og Oppegård.   

Kommunen skal som barnehagemyndighet likebehandle kommunale og ikke-kommunale 

barnehager. Ikke-kommunale barnehager har ikke betalt kursavgift eller kostpris når de har 

deltatt på arrangementer som kommunene har tilrettelagt for. Til og med 2018 fikk også 

kommunene midler til kompetanseheving i barnehage som skulle gå til kommunale og ikke-

kommunale barnehager, men denne ordningen har opphørt og er erstattet med Rekomp – 

regionalbasert kompetanseheving i barnehage i samarbeid med UH-sektoren.  

 

13. Er det tjenester som helt bortfaller som følge av kutt i budsjettet? (Bortsett fra de som er nevnt 

i SHP). 
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Svar: Nei 

 

14. Kostnad knyttet til muligheter for å ta opptak etter hovedopptak fortløpende ved at det 

frigjøres plasser el.l eller med et sekundært opptak. Kan dette føre til at vi kan optimalisere 

antallet plasser i barnehagen når feks ved at barn flytter eller sier fra seg plassen. 

Svar: 

Dette gjennomføres per i dag. Dette kalles for suppleringsopptak og har ingen ekstra kostnader 

og man benytter dermed de barnehageplassene man har budsjett og bemanning til på en 

hensiktsmessig måte for foreldrene og kommunen.  

 

15. Hvordan videreføres arbeidet med vikarpool i den nye kommunen? Hvilke Økonomiske 

konsekvenser gir dette? 

Svar: 

Det er etablert en vikarpoolordning som pr. 1. desember 2019 omfatter alle barnehager og skoler 

i Oppegård. Ordningen løser ca. 95 % av behovet for vikarer, og er delvis finansiert gjennom 

betaling for oppdrag og refusjon av sykepenger.  

Praktisk sett faktureres virksomhetene for oppdrag med 100 kroner per oppdrag. Første 

fakturering for ordningen ble gjort i oktober 2019, så det er ikke fullt ut avklart hva dette vil 

utgjøre i løpet av et år. Målet er at det skal være selvfinansierende. 

Ordningen kan utvides til å gjelde alle barnehager og skoler i Nordre Follo f.o.m 01.01.2020. Det 

foreligger ingen klar politisk bestilling på dette per nå. 

En utvidelse av ordningen vil medføre noe ekstra behov for administrative ressurser. Det er i dag 

fire ansatte på heltid som jobber med å administrere ordningen, og det er 170 aktive vikarer i 

basen. 

Ved innføring av GAT vil de administrative ressursene ha noe utvidet kapasitet til å dekke flere 

barnehager eller skoler. 

De administrative ressursene utfører selve rekrutteringsjobben, løser oppdraget når 

virksomhetene bestiller vikar, tar hånd om personaloppfølging av de 170 etc. 

Det er ikke mulig på nåværende tidspunkt å si noe mer om hva ordningen har kostet i 2019. 

 

16. Hvordan drives rekruttering av nyutdannede sykepleiere, barnehagepedagoger og lærere? 

Svar: 

Økende mangel på sykepleiere setter kommune-Norge i en krevende situasjon. Tallene varierer 

noe, men er uansett urovekkende. Norge mangler i dag om lag 6.000 sykepleiere, og dette tallet 

vil stige til 30.000 innen 2035 hvis noe ikke gjøres. Arbeidsmarkedet for kvalifiserte sykepleiere er 
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etter alle praktiske formål et «selgers marked», hvor sykepleiere i større og større grad kan velge 

og vrake i tilbud, og arbeidsgivere tenderer til å prøve å overby hverandre i lønn, signerings-

bonuser og andre goder. 

Kommunen når heller ikke målet om tilstrekkelig antall pedagoger i barnehagene, jr 
bemanningsnormen i barnehagene. Mange av de samme faktorene som gjelder for rekruttering 
av sykepleiere, gjelder også her. 
 
Rekruttering a av sykepleiere, barnehagepedagoger og lærere skjer gjennom mer eller mindre 
kontinuerlig utlysning via FINN, Hjemmesiden, Oppegårdavisen og NAV, rekrutterer også under 
sykepleierpraksis. Mye rekruttering gjennom «jungeltelegrafen», hvor det gjelder å bygge godt 
omdømme - godt arbeidsmiljø, god ledelse, gode fagmiljøer er viktig.  
 
Det er mulighet til å delta i et profesjonelt veiledningsprogram sammen med nyutdannede fra alle 

Follo-kommunene. Veiledningsprogrammet arrangerer vi i tett samarbeid med OsloMet. 

 

17. Hvordan gjennomføres kompetanseheving av allerede ansatte i kommunen? Hvem tilbys 

dette? Spesielt innen barnehage (både for å sikre pedagoger og ledere). 

Svar: 

Mange av våre ansatte tar faglig etter- eller videreutdanning i tråd med virksomhetens 

kompetanseplaner.  

Kompetanseheving av ansatte kommer i stor grad til å gjennomføres på digitale plattformer. Det 

blir mye opplæring innenfor nye fagsystemer det neste året, hvorav mye vil skje via e-læring.  Det 

er også besluttet å gjennomføre to runder med Nordre Follo-konferansen i 2020, dette er en 

arena for både kompetanseheving generelt og intern kompetansedeling spesielt.   

 

18. Vi ønsker flere lærlinger innenfor Nordre Follo kommune? Hvor og innenfor hvilke sektorer kan 

vi tilby gode lærlinger? 

Svar: 

Når vi går inn i Nordre Follo har vi følgende fag vi tilbyr lærlingplasser: 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Helsefag, Institusjonskokkfaget, IKT servicefag, 

Byggdrifterfaget og Mediegrafikerfaget. Vi har i dag til sammen 64 lærlinger.  

Vi vet at vi får gode søkere til lærlingplass i fagene Helsefag, Barne- og ungdomsarbeiderfaget og 

IKT Servicefag. Dette er fag vi får mange søkere til, som vi kan ta inn flere lærlinger i.   

Vi har fått ordningen Fagbrev på jobb (ansattes om tar fagbrev og som inngår lærekontrakt), 

disse blir det flere av utover. 
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19. Hvordan kan matglede i større grad fremmes i kommunale institusjoner, fra barnehager til 

eldresentre, samtidig som vi får til en god kommunal organisering av matservering sett under 

ett. 

Svar: 

Barnehagene og skolene har fokus på mat og matglede. Barnehagene og skolene har ulike 

muligheter knyttet til matlaging, men fokuserer på et variert og mangfoldig kosthold. Barnehager 

og skoler har fokus på dette i form av særskilte satsningsområder og kompetanseheving.  

Barna skal involveres og medvirke, og barnehagene og skolene gjør dette på ulike måter. 

Barnehagene og skolene har også fokus på bærekraftig utvikling og matsvinn, og Bøleråsen skole 

er et eksempel på en skole som har jobbet målrettet med dette innenfor rammen av Mat og helse 

og SFO i flere år.  

Matglede på institusjoner fremmes ved å legge til rette for hyggelige spisemiljøer som er 

tilrettelagt den enkelte beboer. Måltider og matlaging brukes også i terapeutisk sammenheng 

som et mestringselement. Matglede på institusjonene fremmes ved å ha variasjon i mattilbudet, 

og at måltidene er tilrettelagt med hensyn til utseende og konsistens. Bilder av hvordan et måltid 

skal legges opp på tallerkenen er et godt hjelpemiddel for å sikre at kokkens plan videreføres helt 

ut til den ansatte som serverer maten.  Hvor maten lages vil derfor ikke være avgjørende for 

matgleden hos den som får måltidet. Samtidig er det viktig å ha høye krav til den maten som skal 

leveres, og sikre i anbudsordninger at ernæringsmessige og andre viktige krav som valg, dietter, 

innholdsbetegnelser, leveringsordninger osv. er godt ivaretatt. Her benyttes tverrfaglig 

kompetanse fra blant annet innkjøp og ernæringsfysiolog. 

 

20. Hvor mange nye skoleelever er flyttet inn/ventes flyttet inn på 

Trelasttomta/Skogsåsen/Myrvoll samt på Greverud. Hvordan påvirker dette kapasitetene på 

skolene i området. 

Svar: 

Det er lagt totalt 900 boliger til grunn for befolkningsveksten i skolekretsen Sofiemyr (inkludert 

Myrvoll stasjon) i perioden 2019-2030. Forventet økning i antall barn i aldersgruppen 6-12 år 

beregnes på bakgrunn av generell statistisk utvikling i grunnkretsen og antall nye boliger lagt til 

området. Det er forventet en økning på ca 170 - 190 barn (6-12 år) for hele grunnkretsen og ca 60 

i aldersgruppen 13-15 år i perioden. 

 

For Greverud skolekrets er det lagt inn en forventet økning på 400 boliger (fordelt på Greverud 

lokalsenter, Durendalsveien, Tusseveien/Tjernsliveien og Oppegård lokalsenter) i perioden 2019-

2030. Denne kretsen har en annen demografi enn Sofiemyr. For denne skolekretsen er det 

forventet en nedgang i kullene i de første årene mot 2025 (sannsynligvis fordi store årskull går ut 

nå og mindre årskull er på vei inn) før det stiger igjen mot 2030 (opp mot det nivået som er i dag). 

For aldersgruppen 13-15 år er det forventet en stigning totalt på 30-40 elever totalt mellom 2020 

og 2030. 
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Administrasjonen vet mer om antall skoleelever ifm. skoleinnmelding i november og desember.  

Skoleelever fra Trelasttomta/Skogsåsen/Myrvoll tilhører Sofiemyr skole. Ingen elever fra dette 

området vil ha innvirkning på Greverud skole. Sofiemyr skole er full. Østli skole har god kapasitet, 

men skal elevene gå dit må de krysse farlig skolevei. Det er etablert en Kiss & Ride ved Myrvoll 

stasjon, men denne benyttes i liten grad av foresatte.  

I forbindelse med utredningsarbeid knyttet til skolebehovsplan vil det gjennomføres nye 

befolkningsprognoser som skal benyttes i arbeidet med planene.  

 

21. Kan det vurderes å ha felles administrasjon og støttefunksjoner for Hellerasten + Fløysbonn. 

Hva vil konsekvenser være for drift, økonomi og tjenestetilbud være av dette? 

Svar: 

Oppegård har tidligere prøvde felles administrasjon på Fløysbonn, Sofiemyr og Sof.åsen 1.-10. 

skole hvor det da ble konkludert med at dette var ugunstig. Det ble vurdert å være tungvint og lite 

hensiktsmessig når byggene ligger såpass langt i fra hverandre. Begge skolene har i dag en 

forholdsvis liten ledelsesressurs; 1 rektor + 1 inspektør på hver skole. Rådmannen vil anbefale at 

en tar stilling til dette etter å ha arbeidet godt med behovsplanene, som igjen sannsynligvis vil ha 

innvirkning på hvordan en vil organiseres ledelsesfunksjonene og den administrative støtten til 

skolene. Det vil derfor være uheldig å starte denne vurderingen uten å ta en helhetlig vurdering 

av alle skolene i Nordre Follo.  

 

22. På Sofiemyr barneskole er det store driftsmessige utfordringer med lekkasjer og periodevise 

muggsopputfordringer. Hvilke konsekvenser får det for lærere og elever ved Sofiemyr 

barneskole at byggingen av ny barneskole blir utsatt?  

Svar: 

Sofiemyr skole er et utfordrende bygg pga. byggestil og alder. 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. 
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Med de gjennomførte tiltakene, bekreftende prøveresultater og kontinuerlig oppfølging av skolen 

så ligger det til rette for at et tilfredsstillende innemiljø er ivaretatt.   

Det er allikevel ingen garanti for at nye avvik kan oppstå, og ved slike tilfeller vil en tett dialog 

mellom skolen og driftsorganisasjonen jobbe for at belastningen på elever og lærere bli så lav og 

kort som mulig.  

 

23. Etter at rehabiliteringen av Kolbotn skole er ferdig står de midlertidige lokalene på Solkollen 

tomme. Hvordan vil rådmannen gjenbruke disse og kan det være en løsning å flytte barna ved 

Sofiemyr barneskole hit for å realisere bygging av ny barneskole? 

Svar: 

Dette er vanskelig å svare på uten et grundig arbeid med behovsplanene. 

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

skolekapasitet pr 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. Bruk av Solkollen framover må også vurderes i det 

store behovsbildet. 

 

24. Statusrapport på søknad om mengdetrening i skolen som Oppegård kommune startet på? Hvor 

ser rådmannen at dette kan gjennomføres. 

Svar: 

Etter verbalvedtak i Oppegård kommune i juni 2018 om prøveordning for mengdeordning i 

skoletiden har Fylkesmannen svart at kommunen står fritt til å gjennomføre en slik ordning 

innenfor lovverket – jf. § 2-3 1.ledd. Flåtestad skole var tenkt som pilotskole, men det er ikke 

avsatt midler til økt timetall. Gjennomføring må planlegges og kostnadsberegnes og kan 

innarbeides i kommende strategi- og handlingsplan. Arbeidet henger også sammen med den 

pedagogiske debatten om lekser i skolen.  

 

25. Aktivitetskort? Foreslåes det videreført og isåfall hvordan og for hvem. Kostnad. 

Svar: 

Det skal opprettes en aktivitetsapp med rabatter og betalingskort, som en universell løsning for 

alle barn og unge i alderen 6-16 år. Det blir en løsning hvor foreldre og faggrupper som jobber 

med barn og unge kan fylle på med penger i appen til en bestemt aktivitet. Dagens aktivitetskort i 

Oppegård, Opplevelseskortet, blir avviklet. Nytt vil etter planen komme på plass i løpet av 2020-

21.  

Det er estimert en kostnad på kr. 350.000 til innkjøp av en app. Nordre Follo bør ikke utvikle en 

app. Den jobben gjør Asker gjennom Program for folkehelsearbeid i Akershus. Vi gjør lurt i å vente 
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til appen er ferdigutviklet. Det er også mulig det blir en ny leverandør av en nasjonal løsning, som 

Nordre Follo kommune kan kjøpe.  Uansett løsning må det være penger til å legge inn i et 

fritidskort. Noen må også administrere og følge opp et fritidskort. 

Barn og unge, samt fritidsorganisasjonene må involveres i prosessen. Vi har fått midler til en 

kartlegging, ikke utvikling av en app, gjennom Aktivitetsløftet. 

 

Det anbefales at Nordre Follo bruker Asker kommunes erfaringer fra prosjektet AiA og deres 

løsning. Prosjektet skal bidra med kunnskap, slik at innføringen av et universelt aktivitetskort 

bygger på et oppdatert kunnskapsgrunnlag om målgruppen, og hvordan tidligere tiltak har 

fungert. Løsningen må også ses i sammenheng med innføringen av et nasjonalt fritidskort. 

Det vil bli skrevet en orientering til utvalget Oppvekst, idrett og kultur etter jul.  

 

26. I Oppegård har det vært utbetalt tilskudd til lokale kulturbygg årlig. Hvordan tenkes denne 

støtten videreført i Nordre Follo? 

Svar: 

Dette vil vi ikke kunne gi konkrete svar på per. dato. Når budsjettet foreligger vil vi gå i prosess 

med å se på hva som kan videreføres.  

 

27. Oppegård kommune har gitt et driftstilskudd til frivillige organisasjoner - kulturvirksomhetene. 

(Kor, Opal, speider, ung husflid). Hvordan tenkes denne støtten videreført i Nordre Follo? 

Svar: 

I utgangspunktet vil tilskuddspottene fra Ski og Oppegård videreføres som i 2020 med de 

retningslinjene som ligger der per i dag under forutsetning av at de ikke kuttes i SHP-vedtaket. 

Våren 2020 blir det lagt fram en sak om tilskudd i Nordre Follo som bedre svarer ut ny praksis. 

 

28. Hva skjer med ungdomskafeen Hjørnet på Kolbotn? Skal den selges og evt hvordan tenkes 

tilbudet videreført? 

Svar: 

Hjørnet vil være der det er inntil videre. Bygget er i det området som er lagt ut for salg, og det må 
jobbes med alternativt lokale i 2020. Tilbudet planlegges videreført etter dagens modell. 

 

29. Vi trenger å vite hva kostnadene er ved å utsette riving og nybygging av skole/idrettshall 

(Sofiemyr, Greverud, osv) 

a) Hvor store utgifter til å reparere det mest nødvendige/kritiske ved dagens skoler? 

https://aktiviasker.no/aktivitetsapp/
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b) Hva taper vi på å utsette salg av eiendommer til utbygging (Sofiemyr + Hellerasten)? 

c) Rekkefølgekonsekvenser som gir økonomiske utgifter fordi deler utsettes? 

d) Sikkerhetsproblemer med dårlig vedlikehold i skoler og idrettshall (mugg, skader som 

følge av dårlig bygg idrettsskader (som den med håndballmålene vi hadde nylig)), 

potensielt store personlige skader og omdømmeproblem for kommunen/politikken? 

e) Hvor store forsinkelser blir konsekvensene av hver enkelt endring i eksisterende 

planer. 

Svar: 

a)  

 Sofiemyr skole: Ved ytterligere utsettelser av nedleggelse av Sofiemyr Skole så 

bør identifisert vedlikeholdsetterslep gjennomføres. Dette tilsvarer estimerte 

kostnader for 5,5 mill. kr. Forhøyet driftskostnader pr år: 0,3 mill kr. 

 Hellerasten skole: Ved ytterligere utsettelser av nedleggelse av Hellerasten Skole 

så bør identifisert vedlikeholdsetterslep gjennomføres. Dette tilsvarer estimerte 

kostnader for 10,5 mill. kr. Forhøyet driftskostnader pr år: 0,5 mill kr. 

 Fløysbonn skole: Ved ytterligere utsettelser av nedleggelse av Fløysbonn Skole så 

bør identifisert vedlikeholdsetterslep gjennomføres. Dette tilsvarer estimerte 

kostnader for 7,1 mill. kr. Forhøyet driftskostnader pr år: 0,3 mill kr. 

 Greverud skole: Ved utsettelser av rehabilitering av Greverud Skole så bør 

identifisert vedlikeholdsetterslep gjennomføres. Dette tilsvarer estimerte 

kostnader for 14,0 mill. kr. Forhøyet driftskostnader pr år: 0,5 mill kr. 

 Sofiemyr Idrettsanlegg og basseng: Ved en ytterligere utsettelse på nedleggelse 

av Sofiemyr Idrettsanlegg og basseng bør identifisert vedlikeholdsetterslep 

gjennomføres. Dette tilsvarer estimert kostnad på 4,0 mill kr. Forhøyet 

driftskostnad pr år 0,8 mill kr. Selve bassengkroppen rehabiliteres i disse dager. 

b) Inntektene fra et salg vil bidra til å redusere kommunens samlede låneopptak, og dermed 

den årlige renteutgiften knyttet til dette. Ved å utsette salget vil kommunen miste denne 

reduksjonen i renteutgifter i den perioden salget utsettes. 

 

Salg av arealer til boligformål på Hellerasten og Sofiemyr er i utgangspunktet planlagt i 

perioden. Fremtidige salgsinntekter er usikre og avhenger av mulig utnyttelse i fremtidige 

reguleringer, detaljert avgrensning av arealene som skal selges og markedets 

betalingsvillighet. Det er foreløpig budsjettert med en fremtidig inntekt på disse to 

områdene til sammen på om lag 100 mill kr. 

 

c) Det vil være utsatte inntekter fra boligsalg, jf svaret på spørsmål 29 b). 

Det er også noe risiko knyttet til fremtidige vedlikeholdsutgifter på Sofiemyr, Fløysbonn 

og Hellerasten skoler og Sofiemyrhallen, da dette er bygg som har nådd sin levealder. 

Det er påløpt kostnader til nå i prosessen på alle prosjekter. Dette gjelder først og fremst 

nye Fram ungdomsskole og idrettshaller, der samspillet med valgt entreprenør er 

igangsatt. 

 

Rådmannen vurderer at det ikke er et argument at et prosjekt må igangsettes fordi det 

har påløp kostander på prosjektering. 
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d)  

 Virksomhetsbygg som får utilstrekkelig drift og vedlikehold pga manglende 

økonomiske rammer opparbeider et vedlikeholdsetterslep som igjen gir større 

risiko for dårligere inneklima og redusert brukseffektivitet (læringsmiljø for 

skoler, treningsmuligheter i idrettshaller etc.). I drifts- og vedlikeholdsøyemed så 

er helse, miljø og sikkerhet høyest prioritet. Dette innebærer at bla inneklima 

(muggsopp, legionella, radon etc) skal være tilfredsstillende til enhver tid (og til 

siste bruksdag ved planlagte nedleggelser). Dette gir at det krever mer ressurser 

for å opprettholde HMS-standarden på bygg med opparbeidet etterslep, noe som 

igjen går ut over tilgjengelig ramme til å opprettholde forsvarlige drift og 

vedlikeholdsrutiner på byggene generelt. 

 Drift og vedlikehold av byggene utføres av fagpersonell og det vedlikeholdet som 

blir utført er av høy fagmessig kvalitet. Byggenes tilstandsgrad er direkte påvirket 

av de økonomiske rammer som er bevilget til å gjennomføre drift og 

vedlikeholdsoppgaver. Utilstrekkelige økonomiske rammer gir redusert drift & 

vedlikehold og derav opparbeidelse av vedlikeholdsetterslep.  

 Det er strenge rutiner for årlig kontroll av utstyr til bruk i idrettshaller, gymsaler 

etc og dette blir ivaretatt som en del av HMS standarden. Leieavtalene med 

idrettslagene ivaretar behovet og kravet for å følge gjeldende 

sikkerhetsprosedyrer og varslingsrutiner ved registrerte avvik.  

e) Forsinkelsen blir så lang som det vedtas at den skal bli. 

Foreløpig har rådmannen anbefalt at alle prosjekter utsettes mens kommunen gjør nye 

behovskartlegginger. Så vil utfallet av kartleggingene avgjøre hva som blir anbefalinger 

for eventuelle ytterligere utsettelse av enkeltprosjekter. 

 

30. Skateparken på Langhus er tenkt flyttet i forbindelse med ny svømmehall. Hvor er den tenkt 

etablert? 

Svar: 

Skateparken skal fortsatt ligge i Langhus idrettspark litt lenger nord. 

 

31. Hvor mye vil kuttet i støtten til korps være for det enkelte korps? 

Svar: 

Det vil variere fra korps til korps avhengig av medlemsmassen som oppgis to ganger per år. 

Finstad skolekorps vil miste 43.000,-, Siggerud skolekorps 53.000,- og Kråkstad 27.000,-, Hebekk 

skolekorps 35.000,-, Langhus skolekorps 49.000,- Ski skolekorps 42.000,- 

 

32. Styrking, helsesykepleiere. Hvordan vil rådmannen nå normtallet til helsedirektoratet og 

hvordan vil dette bidra til faktisk bedring av skolehelsetjenesten? (Side 102) 
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Svar: 

Rådmannen har avsatt om lag 5,6 mill. i Strategi- og handlingsplan 2020-2023. Dette tilsvarer om 

lag 8 helsesykepleiere i tillegg til de som er ansatt i kommunene i dag. Kommune vil da ha om lag 

56-57 helsesykepleiere som skal bistå barn, foreldre og familier. I Nordre Follo vil det være om lag 

18 500 barn og unge under 24 år. I tillegg skal helsetjenestene samarbeide med foreldre, 

barnehager, skoler og andre virksomheter/avdelinger.  

(Samlet sett ble det i Ski og Oppegård født om lag 570 barn i 2018. Tilflyttingen til kommunen av 

småbarnsfamilier fra Oslo er merkbar. Tallet på tilflyttede var om lag 200 barn.)  

Nye faglige retningslinjer for helsestasjonstjenesten/skolehelsetjenesten og helsestasjon for 

ungdom (HFU) kom i 2017 og stiller store krav til faglig innhold. Anbefalte normtall ble utarbeidet 

i 2010, og er ikke justert i tråd med oppgavene og kravene i dagens nye retningslinjer. (Tidligere 

normtall knyttet til antall helsesykepleiere i skole er erstattet med nye retningslinjer og tydeligere 

forventninger til faglig innhold). (Tidlig intervensjon og hjemmebesøk vektlegges. Svangerskap og 

barseltid er de viktige faser for å tilby veiledning, støtte og hjelp. Sykdommer og helsetilstander 

kan forebygges fra barne- og ungdomstid. Skolehelsetjenesten skal styrkes.) 

Ski kommune har de siste årene øket ressursene i skolehelsetjenesten. I Oppegård har det ikke 

vært den samme styrkningen. For å harmonisere dette, trengs det flere helsesykepleiere inn i 

skolene i Nordre Follo. Oppegård mangler ca. 3 årsverk i barneskolen for å nå normtall fra 2010. I 

ungdomskolene er man på normtall i Oppegård. Normtallet, fra 2010, for ungdomsskolene er 550 

elever per 100% helsesykepleier. Det vil si at vi «bør» ha en 37% helsesykepleier på en skole med 

200 elever, vi «bør» ha 65% helsesykepleier ressurs på en skole med 360 elever. Hvis vi bruker 

normtall fra 2010 vil vi ikke ha helsesykepleier på ungdomsskolene hver dag, og vi vil ikke kunne 

følge retningslinjene. Behovet er mer enn 100 % helsesykepleier på de store barne- og 

ungdomsskolene for å følge retningslinjene, kunne ha en «åpen dør» og være tilgjengelige for 

elvene. Skolehelsetjenesten skal være et lavterskel tilbud til alle elever, og da er tilgjengelighet 

avgjørende. Rådmannen er tilfreds med at alle skolene i Nordre Follo skole vil ha helsesykepleier 

på skolen hver dag. Prosenten vil variere avhengig av skolestørrelse. 

 

33. Barnevern - Nordre Follo er en stor kommune - vil rådmannen vurdere å oppretter egne 

barnevernsplasser (institusjonsplasser) i kommunen? (Side 117) 

Svar:  

Å drifte institusjoner innenfor barnevernet er en statlig oppgave ved Bufetat etter Barnevernloven 

kap 5-1. Det betyr at det ikke er en kommunal oppgave. De fleste barna barnevernet har 

institusjonsplass til, trenger å komme vekk fra nærmiljøet, i tillegg har de ulike behov i forhold til 

omsorg og atferd. De ulike institusjonene tilbyr derfor ulike metoder for tilnærming. Barnas behov 

blir ved søknad til Bufetat vurdert i forhold til de institusjonene som kan treffe deres behov, og 

hvordan de vil trives med andre beboere. Dette vil man ikke klare å dekke i én institusjon. Dette er 

derfor noe av grunnen til at det ikke er hensiktsmessig at kommunen selv har en institusjon. 

 



   
 

15 
 

34. Sosial boligpolitikk - dersom kommunen har tenkt å selge boliger, hvordan kan disse i stedet 

brukes til en “leie til eie” ordning?   

Svar: 

Dette gjøres ved å vurdere bruk av startlån og tilskudd før et eventuelt salg. 

Begge kommuner har hatt innbyggere som har fått kjøpe de kommunale leilighetene de tidligere 

har leid. Dette ønsker Nordre Follo kommune å videreføre og utvikle ved å sette det i system. Ved 

å bruke boligsosiale virkemidler systematisk kan flere vanskeligstilte på boligmarkedet settes i 

stand til å kjøpe egen bolig, enten bolig de leier av kommunen eller på det private markedet. 

 

35. Sosial boligpolitikk: Har kommunen vurdert å selge boliger med gjenkjøpsrett for å styre 

prisutviklingen på bestemte boliger?  

Svar: 

Nei, dette har ikke vært utredet. 

 

36. Sosial; Hva er kildegrunnlaget for påstanden «Dagens migrasjonsbilde med høy innvandring fra 

Asia og Afrika....»? (Side 111) 

Svar: 

Stortingsmelding 33 (2015-2016) NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet. 

 

37. Helse 
Turnusendringer, teknologi og digitalisering 
Tiltaket nevner bl a innsparingsgevinster av nye arbeidsformer.  
Hvilke nye arbeidsformer er knytta til turnusendringer? 

Svar: 

Innsparingsgevinster i forhold til turnusendringer kan være flere områder. Ved bruk av ulik 

teknologiske hjelpemidler kan for eksempel digitale tilsyn på nattevakt kunne redusere behov for 

våkne nattevakter i enkelte boliger og beboeren slipper noen som kommer inn på rommet om 

natten. GPS kan brukes for å gi beboere frihet til å gå mer på egenhånd og ikke bli fotfullt av 

personale til enhver tid. Medisindispensere i hjemmet påminner brukeren om at det er tid for å ta 

medisiner, samtidig som tjenesten får varsler dersom medisinene ikke blir tatt ut av maskinen. Gir 

frihet for bruker.  

Langvakter kan gi muligheter til å jobbe mer i perioder hvor det passer for familien. Sammen med 

årsturnuser hvor den ansatte selv kan påvirket egen turnus, vil dette gi økt nærværet og mindre 

behov for vikarer. Den ansatte kan gjøre endringer på sin «grunnturnus» gjennom året i 

samarbeid med leder og kollegaer. Tjenester med store behov for vikarer i ferier, kan planlegge 
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avvikling av ferier for ansatte i puljer hvor ansatte tidlig kan bytte seg imellom. Gir kjent personal 

gjennom hele ferie og dermed mindre behov for vikarer. 

 

38. Ved Ski skole og Haugjorde ungdomsskole er det ansatt helesykepleier direkte underlagt 

rektor. Har rådmannen videreført dette og er det et tilbud ved alle ungdomsskoler i Nordre 

Follo? 

Svar: 

Begge skolene beholder ressursene til dette ut skoleåret 2020-21 og rådmannen avventer 

erfaringene og evalueringen av dette tiltaket. Rådmannen er kjent med at skolene har positive 

erfaringer med tiltaket, men en eventuell videreføring vil vurderes helhetlig og tverrfaglige hvor 

det må avklares hvordan en slik type bistand skal organiseres og dimensjoneres på en 

hensiktsmessig måte. Det er ikke satt av noe ressurser utover dette på de andre skolene utover de 

helsesykepleierne vi har organisert gjennom skolehelsetjenesten.  

 

39. Næring: Hva er status på ‘’utvikling av digitale verktøy som gjør informasjon lett tilgjengelig for 

næringslivet’’ og når kan vi vente oss å se resultater av dette arbeidet. (Side 129) 

Svar: 

Lovmessig må vi bytte store deler av IKT verktøyene nå i 2019. Vi vil derfor få et fantastisk bra 

utgangspunkt for god datakvalitet i Nordre Follo sine støtteverktøy. I fremtiden vil vi kunne dele 

disse dataene med næringslivet, anonymisert selvfølgelig. Hvilke prosjekter vi prioriterer og hvilke 

data som vi kan dele må vi komme tilbake til. Vi ser at enkelte selskaper begynner å dele/selge 

egne data for å få med næringslivet med på utvikling. Jeg vil anta vi ser løsninger for dette rundt 

2021/2022. 

 

40. Næring: Det beskrives at vi skal delta i ulike regionale flora og nettverk? Hvilke nettverk er 

dette?  Hva koster dette? Hvem deltar (politisk/administrativt)? Hvilken verdi gir de ulike 

nettverkene? (Side 129) 

Svar: 

A. Ungt Entreprenørskap Akershus.  

Ungt Entreprenørskap Akershus tilbyr program innenfor hele utdanningsløpet. Målet for 

satsningen på entreprenørskap i skolen, er at barn og unge tidlig skal utvikle entreprenørielle 

ferdigheter, slik at de kan seg og utvikle mulighetene som finnes i og rundt seg.  

Oversikt over programmene:  

1.-7.trinn: SikkSakkEuropa, Smart og Vårt lokalsamfunn 

8.-10.trinn: Elevbedrift, Innovasjonscamp/Bærekraftscamp, Jobbskygging,Økonomi og 

karrierevalg, Se mulighetene. 

 

Både Oppegård og Ski er medlem. Årskontingent kr 1 pr innbygger 
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B. Etablerertjenesten i Follo 

Tilbyr gratis veiledning, grunnkurs og temakurs for de grundere i Enebakk, Frogn, Nesodden, 

Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Ledes av et styre med representanter fra kommunene i Follo. 

 

Næringsrådgivere skal delta i styret.  Både Oppegård og Ski er medlem. Rent formelt, så har 

Ski styrelederansvaret. Årskontigent 2 kr pr. innbygger 

 

C. Samarbeidsalliansen Osloregionen 

Målet er å styrke Osloregionen som attraktiv for næringslivet. Osloregionen jobbes det jo for 

å tiltrekke seg "talenter" fra hele verden, særlig kompetansearbeidsplasser. Klynger er også 

stikkord.  

Består av 5 fylker der alle kommunene er medlem, betaler kr. 1,50 pr. innbygger. 

 

D. Osloregionens EU-kontor 

Osloregionens Europakontor er en medlemsorganisasjon som representerer Østlandet i 

Brussel. Osloregionens Europakontor skal bidra til å knytte Osloregionen nærmere Europa, og 

skape nye muligheter for innovasjon, regional utvikling og verdiskapning hos medlemmene 

gjennom europeisk samarbeid. Kontoret fungert som lyttepost, døråpner og koblingsboks for 

medlemmene på Østlandet. Vi jobber for å gi medlemmene økt synlighet, kompetanse og 

deltakelse. Oppegård kommune er medlem.  

 

E. MIT REAP – Oslo og Akershus. Prosjekt ved Oslo Met. MIT REAP Oslo og Akershus skal arbeide 

for å gjøre Oslo og Akershus til den ledende Nordiske regionen for innovasjonsdrevet 

entreprenørskap og vekst på områder der regionen har komparative fortrinn. Programmet 

baserer seg på en modell om innovasjons som motor i økonomisk utvikling som er utviklet på 

MIT (Massachusetts Institute of Technology) som er et eliteuniversitet i USA. 

Programmet tar sikte på å samle aktører fra alle delene av Innovasjonens øko-system i vår 

region. Akershus fylkeskommune er deltaker. Kommunenettverket Asker, Bærum, Ullensaker, 

Skedsmo (Lillestrøm), Lørenskog, Ski (Nordre Follo) og Ås, altså stedene i Akershus som er 

utpekt som regionsbyer er invitert inn fordi det ansees som nyttig at kommunen kjenner til 

programmet. 

 

Næringsrådgivere/koordinatorer fra kommunene er invitert. Ski har foreløpig ikke deltatt, har 

manglet ansatt med arbeidsoppgave innenfor næringsråd. Ingen kontingent 

 

F. Samarbeidsplattform for næringsutviklingen i Follo, i regi av Follorådet. Skal bedre 

samarbeidet om næring i regionen.  

 

Begge kommunene deltar i Follorådet og i denne faggruppen for næring. 10 kr pr. innbygger. 

 

41. Samferdsel: Hvilke konkrete nye maskiner er det behov for som det nevnes under post 10060? 

(Side 134) 

Svar: 
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 Kantklipper –  I Ski gjennomføres kantklipp av privat firma. Avdeling ønsker å 

gjennomføre denne driftsoppgaven selv, da vi ikke er fornøyd med kvaliteten i dag. UTE 

har egen kantklipper og gjennomfører denne driften selv. I Nordre Follo er det derfor 

behov for to kantklippere for å rekke over hele kommunen. Dette driftsområdet 

(kantklipp) er viktig for å holde grøfter og siktlinjer åpne.  

 Lastebil. I Nordre Follo er det behov for inntil tre lastebiler og to traktorer. Dagens 

maskiner er gamle og er dårlig ergonomisk utformet for mannskapene. Dersom dagens 

brøytekontrakt med privat firma avvikles etter denne vinteren, ønsker vei og park å 

gjennomføre brøytingen selv. Dette medfører behov for økt antall maskiner for å 

gjennomføre vinterdriften. Dersom virksomheten tar over denne driften selv, vil dette 

medføre besparelser i driftsbudsjettet. 

 

42. 10078 Sofiemyr miljøstasjon (Side 140) 

Utvidelsen skal ivareta gjenvinning behovet for hele kommunen. I dag benyttes to 

gjenvinningsstasjoner innenfor Follo Ren. Hvordan påvirker slik utvidelse våre innbyggeres 

bruk av den andre miljøstasjonen innenfor IKS’et (Bjølstad)? 

Er dette en forskuttering av evt uttreden fra Follo Ren IKS? 

Svar: 

Det var et politisk ønske at Oppegård skulle eie prosjektet og fremtidig miljøstasjon på Sofiemyr. 

En miljøstasjon som dekker hele behovet i Nordre Follo med kapasitetsreferanse til år 2040, gir 

kommunen forutsigbarhet og kontroll. Det gjør løsningen uavhengig av leverandør av tjenester (i 

dag Follo Ren) og uavhengig av hvordan denne tjenesten blir organisert i fremtiden – både i 

Nordre Follo og i tilgrensende områder. 

Løsningen utelukker ikke at Follo Ren skal drifte Miljøstasjonen og per nå er det ikke andre 

alternativer enn dette. Follo Ren har vært del av prosjektgruppen og deltatt i utviklingen av 

prosjektet når det gjelder dimensjonering av de størrelser og fraksjoner man har lagt til grunn. 

 

43. Hvor mye er det tenkt brukt på eksterne konsulenter fordelt på de ulike 

virksomhetsområdene? (feks Oppegård rådhus, barnevern, plan m.m). 

Svar: 

Nordre Follo kommune har et omstillingsbehov i drift på om lag 600 mill kr i planperioden gitt at 

investeringsnivået fra Oppegård og Ski kommune videreføres som vedtatt inneværende års 

økonomiplaner. Dette betyr at det må være høyt fokus på kostnadskontroll for alle typer utgifter 

– også kjøp av konsulenttjenester.  Konsulenttjenester brukes både til løpende drift og til 

planlegging og prosjektering av investeringer. Detaljbudsjetteringen for 2020 er ennå ikke klar, så 

det er ikke mulig å oppgi noe eksakt budsjettall nå. I tillegg er det ikke uvanlig at kjøp av 

konsulent og innleie av personal kommer som en følge av akutte hendelser eller som følge av at 

nøkkelmedarbeidere blir syke eller slutter, og at det tar tid å erstatte disse.  
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Kjøp av tjenester vi i stor grad være begrenset til de tilfeller der tjenestene vurderer at kost-/nytte 
for tjenesteproduksjonen er bedre ved kjøp av tjenesten, fremfor å etablere den som en del av 
den ordinære tjenesten. Flere av tjenestekjøpene er av en slik karakter at det vil representere en 
betydelig kapasitetsreserve å etablere kompetansen i egen  
organisasjon (fordi behovet er spesialisert/forbigående), og at kompetansen er så spesialisert at 
det ikke vil være mulig å vedlikeholde kompetansen innenfor egne fagmiljøer. 
 
I Nordre Follo vil fagmiljøene bli større, og det kan få den effekten at behovet for å leie inn 
spesiell kompetanse kan bli mindre. Det vil imidlertid stadig være områder der f.eks. lovverk er så 
komplekst at det ut ifra en risiko-  og kost/nytte-vurdering er mest hensiktsmessig at man bruker 
ekstern kompetanse. Et eksempel på dette kan være juridisk rådgiving til komplekse 
problemstillinger rundt utbyggingsavtaler.  
 
Nordre Follo skal gjennomføre mange kompliserte investeringsprosjekter de kommende årene, og 
det vil da være behov for å bruke konsulenter til planlegging, prosjektering, etc.  
 

44. Hva er samsvaret i SHP side 45 om at NF brukte lite penger og var nest billigst på dette 

tjenesteområdet i 2018, og at det foreslås 5 % kutt, samtidig som saksmengden ventes økt? 

(Side 122-125). 

Svar: 

Budsjettmodellen er bygget opp slik at hver funksjon i KOSTRA tildeles en ramme, ut i fra hva 

tjenesten kunne vært driftet for. Funksjonene 335 Rekreasjon i tettsteder, 336 naturforvaltning og 

365 kulturminnevern er tjenester som det ikke er pålagt å bruke penger på. Det innebærer at det 

må tilføres penger ved en «politisk prioritering» dersom det skal ligge driftsbudsjett på disse 

funksjonene. I 2019 har Ski og Oppegård budsjettert med ca 11 mill kr. I modellen er disse 

tjenestene satt til 0,- fra 2022. I 2020 ligger det inne ca 10,5 mill kr på disse funksjonene, mens 

beløpet er redusert til 2,2 mill kr i 2021. Ca 8,3 mill kr av reduksjonen fra 2020 til 2021 er på disse 

funksjonene. Modellen baserer seg på at det eventuelt må legges inn en politisk prioritering 

dersom det er ønskelig å videreføre satsingen.  

Den største nedgangen er på funksjon 301 som går ned fra 17 mill til 9 mill kr. Det skyldes at en 

stor del av kostnadene her kan dekkes via gebyrer (selvkost).  

 

Realismen i endringen fra 2020 til 2021 må vurderes inn mot 1. tertial 2020 og eventuelt mot 

framleggelsen av SHP 2021-2024. Det kan være aktuelt å legge inn politiske prioriteringer for å 

sikre ekstra ressurser til rask behandling i utbyggingssaker og overordnet planlegging.  

 

45. Hvordan kan en håndtere den ventede økte saksmengden, når en samtidig vil kutte i 

kapasiteten? - Vil et kutt ev kunne gå utover inspeksjoner, byggekontroller og 

ulovlighetskontroller? 

Svar: 

Reduksjonene i budsjettet fra 2021 påvirker ikke tjenester som leveres til selvkost. Befaringer, 
byggetilsyn og ulovlighetsoppfølging er lovpålagte oppgaver etter plan- og bygningsloven som 
dekkes inn til selvkost gjennom lokal gebyrforskrift for selvkostområdene plan, bygg og geodata. 
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Det som ikke dekkes av selvkost er klagebehandlingen, administrativ ledelse og veiledningsplikten 
etter forvaltningsloven.   
 

Realismen i endringen fra 2020 til 2021 må vurderes inn mot 1. tertial 2020 og eventuelt mot 

framleggelsen av SHP 2021-2024. Det kan være aktuelt å legge inn politiske prioriteringer for å 

sikre ekstra ressurser til rask behandling i utbyggingssaker og overordnet planlegging.  

 
 

46. Hva er/innebærer «tekniske justeringer» s 125. 

Svar: 

Ski har hatt en annen praksis for budsjettering av pensjon enn Oppegård. Det er valgt at 

Oppegård-metoden skal videreføres i Nordre Follo. For å få «riktige» budsjetter så er budsjett til 

pensjon redusert slik at alle ansatte med pensjon fra KLP, får samme avsetning til pensjon. Dette 

reduserer budsjettet sammenlignet med «vedtatt» budsjett, og er lagt inn som en egen linje i 

SHP, kalt «teknisk justering». 

 

47. Helse og omsorg: Det er beskrevet en rekke nye tiltak på innvestering og drift av boliger for 

ulike grupper med særskilte behov. (Side 121) 

a) Utsatt oppstart av Kolbotn omsorgsboliger, hvilke konsekvenser får en slik utsettelse 

for brukerne og for driftsbudsjettet? 

b) Flere av Boligene planlegges i drift i 2020, samt investering i 2020. Er etablering av 

disse boligene påbegynt? Da dette vil kunne ha noe å si på prioriteringene av tiltakene. 

Gjelder boliger på Vardåsen, Bregnefaret og videreføring av Kolbotn omsorgsboliger. 

Svar: 

 Kolbotn omsorgsbolig har blitt utsatt i 2019. Overtakelse vil skje i november/desember 

2019.  De brukerne som venter på plass her er ivaretatt i dagens tjenester. Det har gitt 

ekstra press på hjemmetjenesten. I forhold til driftsbudsjettet så ble flere ansettelser 

utsatt, og det er spart driftsmidler i 2019. Personal som allerede var ansatt har dekket 

opp sykefravær i de andre virksomhetene innen tjenesteområdet For 2020 er det 

forventet en gradvis økt   bruk av boligen.  

 

I byggingen av Kolbotn omsorgsboliger er det beregnet en overkapasitet på denne typen 

boliger det neste året. Det er derfor ikke forventet å gi noen konsekvenser at vi utsetter 

opptrapping i driften noe. For driftsbudsjettet vil utsatt opptrapping av tjenestetilbudet gi 

noe lavere inntekter av husleie, netto vil likevel dette være en innsparing da vi samtidig 

utsetter rekruttering av helsepersonell til å bemanne boligen. 

 

 Vardåsen: Er påbegynt, estimert ferdigstillelse medio 2020 

Bregnefaret: Er påbegynt, estimert ferdigstillelse høst 2020 
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48. Sosial (Side 114): Det er i shp nevnt en del nye tiltak som ikke gir noen tydelig beskrivelse på 

hva tiltaket omfatter. Hvis ønsker en beskrivelse på hvilke tiltak som er ment knyttet til 

følgende områder: 

 Fontenehus 

 Tilskudd EMPO 

 Tilskudd Krise- og incestsenter i Follo IKS 

 Tilskudd OK industrier 

Svar: 

 Fontenehus er et frivillig arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske 

helseproblemer og ble politisk vedtatt å etablere i Nordre Follo under 

budsjettbehandlingen i 2019.  

 EMPO er et AS og tilbyr tilrettelagt arbeid til yrkeshemmede som faller utenfor det 

ordinære arbeidsmarkedet.  

 Krise- og incestsenteret i Follo IKS tilbyr samtale- og botilbud til barn og voksne som har 

opplevd vold, incest eller annen seksuell vold. 

 Oppegård kommunes industriservice er en VTA-bedrift (Varig Tilrettelagt Arbeidsplass). 

Bedriften er organisert som ett aksjeselskap heleid av Oppegård Kommune og tilbyr 

arbeid til personer som mottar uføretrygd eller annen form for trygdeytelse. 

Av budsjettekniske årsaker fremstår nevnte tiltak under overskriften «nye tiltak», men er i 

realiteten er videreføring av budsjettmidler som ligger inne i Oppegård og Ski sine budsjetter fra 

2019. Midlene er økning av tilskudd for 2020 som Nordre Follo skal betale til ovennevnte foretak.  

 

49. Ski har i dag gratis trygghetsalarm, men i nytt forslag til budsjett er det foreslått gradert 

brukerbetaling hvor det er gratis for alle under 2 G, men de med pensjon/trygd over dette må 

betale for denne tjenesten. Noe som er anslått til en inntektsøkning på kr 1500 (i 1000) pr år. 

I NFK er det en del pensjonister som har en forholdsvis høy pensjon som har mulighet til å 

kunne betale for flere tjenester. Er det vurdert flere tjenesteområder hvor det kunne være 

hensiktsmessig med en skalert brukerbetaling, eks hjemmehjelp? (Side 107) 

Svar:  

Praktisk bistand skal kompensere for nedsatt evne til å ivareta dagliglivets gjøremål. All hjelp 

tildeles etter en individuell vurdering, og behovet vurderes fortløpende. I SHP foreslår rådmannen 

brukerbetaling for denne tjenesten gradert etter inntekt (jfr. SHP vedlegg 2, gebyrer, avgifter og 

brukerbetalinger, tabell for tjenesteområde Pleie og omsorg). 

 

50. I samferdselskapittelet på s. 131 omtales nullvekstmålet for biltrafikk. Hva ligger i det? I og 

med at folketall i kommunen øker gjennom perioden, vil det likevel i realiteten bety at 

biltrafikken vil øke i årene som kommer, på tross av nullvekstmål? 

Svar: 
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Nullvekstmålet innebærer at all persontransportvekst skal tas av kollektivtrafikk, sykkel og gange. 

Selv om folketallet øker, er det viktig å legge til rette for at innbyggere velger andre 

framkommelighetsmidler enn bil. Dette gjøres ved å øke antall kilometer gang- og sykkelveier, 

legge til rette og prioritere kollektivtransport. Det er da viktig at myke trafikanter som velger bort 

bil, opplever at trafikksikkerheten er god. 

 

51. På budsjettpunktet «Turnusendringer, teknologi og digitalisering» under pleie og omsorg (s. 

106) budsjetteres det med innsparing på 6.355.000 NOK årlig over perioden. Hvordan skal 

dette gjennomføres? Hvordan er de ansatte involvert? (Side 106) 

Svar: 

Det vil være muligheter for innsparingsgevinster ved å lage mer hensiktsmessige turnuser ut fra 

tjenestens behov.( Se ellers svar under pnkt 37). Vi å sikre fastansatte/kompetanse på vaktene vil 

de også redusere behovet for innleie.  

Ved å bruke teknologi kan for eksempel digitale tilsyn på nattevakt kunne redusere behov for 

våkne nattevakter i enkelte boliger. Medisindispensere er et annet tiltak som vil redusere behov 

for antall ansatte. 

Beløpet kan oppleves som stort, men det er mange avdelinger innen virksomhetsområdet. Det 

medfører også at det nesten til enhver tid er noen som slutter eller pensjonerer seg. Det er i 

utgangspunktet disse stillingene som kan være i spill. 

Det er allerede igangsatt prosesser for å få effekter av nye arbeidsformer, fagsystemer og bruk av 
teknologi. Tillitsvalgte og verneombud blir involvert i hver enkelt virksomhet.  
 

52. På budsjettpunktet «Endringer i organisering og oppgavefordeling» under pleie og omsorg (s. 

106) budsjetteres det med innsparing på 4.325.000 NOK årlig over perioden. Hva betyr det? 

Hvilke konsekvenser får det for de ansatte? (Side 106) 

Svar: 

I endringer i organisering og oppgavefordeling vil det tas ut effekt av benyttelse av 

velferdsteknologiske løsninger. Som eksempel kan behov for natt-tilsyn kunne erstattes med 

digitalt tilsyn og kunne medføre mindre behov for våkne nattevakter. Dette krever en grundig 

kartlegging og vil derfor ikke gi helårseffekt, men vil gi en varig endring når det igangsettes. 

Samling av kompetansemiljøet innen habilitering vil også kunne gi muligheter for å utnytte 

spesialkompetanse på en mer effektiv måte.  

Den foreslåtte innsparingen skal ikke medføre at noen mister sitt ansettelsesforhold. 

Innsparingen søkes løst ved at noen ansatte enten slutter, får andre oppgaver ved nytt 

tjenestested, og ved at det ikke ansettes i alle ledige stillinger (ved pensjon/sier opp).   
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53. Hvor stor inntekt kan man beregne dersom man tar en leiepris på f.eks. 100kr for utleie av 

kommunale møtelokaler (På skoler, langhuset og lignende) til private og frivillige 

organisasjoner? 

Svar: 

En utleiepris på kr 100 vil ikke gi en nettomerinntekt for Nordre Follo da det alltid vil påløpe 

kostnader knyttet til administrasjon og drift.  

 

Det arbeides med et felles utleiereglement for Nordre Follo. Deretter skal det utarbeides forslag til 

særreglement som bygger videre på prinsippene i fellesreglementet.  

 

Hovedregel ved utleie av fast eiendom:  

- Ledige lokaler leies ut til markedspris.  
- Det defineres hvilke lokaler som skal stilles til rådighet for lag, foreninger og 

frivillighet. Disse leies ut til rabatterte priser. 
 

Prispolitikk for utleie til lag, foreninger og frivillighet: 

- Utleie til rabatterte priser, foreløpig anbefaling er en marginalkostnadsbetraktning 
hvor leien tilsvarer den merkostnaden kommunen påføres ved den frivillige 
organisasjonens bruk. Det gjelder utleieadministrasjon, energi, renhold, tilsyn, 
reparasjoner mm.  

 

Samling av utleiefunksjonen: 

- For å sikre likebehandling av leietakere ses det på å samle utleiefunksjonen og en 
standardisering av booking/tildeling og priser/leiebestemmelser. Dette vil i tillegg gi en 
oversikt over utnyttelse, økonomi, og en mulighet til evaluering og justering av praksis. 

 

Skolene: 

- Det er ikke innført standardisert utleie av skolene i Ski eller Oppegård. Skolene utgjør mange 
rom og kvadratmeter, med et potensial for sterk økning av tilbudet til lag, foreninger og 
frivillige.  

- Omfanget av utleie er tilpasset hva skolen er egnet for. Adgangskontroll, brannsikkerhet er 
med på å bestemme omfanget. Prispolitikk: mesteparten av den faste bruken er 
«voksenopplæring» som har gratis lokaler iht. voksenopplæringsloven. Den økte bruken 
medfører i liten grad merkostnader knyttet til renhold, energi, tilsyn mm fordi den som regel 
lar seg innpasse i de vanlige rutinene.  

 

Spesielle hus som Kråkstad samfunnshus, Langhuset, Waldemarhøy, Ustvedthuset, «Realskolen», 

mfl. bør fortsatt være tilgjengelige for utleie i en kombinasjon av faste tider og sporadisk utleie 

slik at behov som skifter gjennom året kan dekkes. (årsmøter, foreldremøter, større forsamlinger i 

skoletid/arbeidstid). Etter hvert kommer Møllerenga mfl. inn i denne kategorien. 

 

54. Dersom man utsetter planlagt vedlikehold av kirkebygg, hvor stor besparelse kan dette gi? 

Svar: 
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Dette vil over tid ikke gi noen besparelse, ettersom det vil medføre et vedlikeholdsetterslep som 

det blir kostbart å hente inn igjen. 

I følge erfaringstall fra Oppegård, vil vi for Nordre Follo anslå 0,5 mill.  pr. år i planlagte 
investeringsmidler for vedlikeholdstiltak. En utsettelse av dette vil medføre vedlikeholdsetterslep, 
som igjen blir mer kostbart å innhente i ettertid. 
 
Generelt vil økt vedlikeholdsetterslep medføre økte driftskostnader. Vedlikeholdet av kirkene er 
hjemlet i Kirkelovens § 15. Det gis ingen anledning til å forhandle bort dette. 
  
Kirkeloven angir kommunens økonomiske ansvar i § 15: 
a. utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker 
b. utgifter til anlegg og drift av gravplasser  
c. utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder 
av fellesråd  
d. driftsutgifter til fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold  
e. utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmantundervisning  
f. utgifter til kontorhold for prester 
  
Ifht spørsmål 6 nr 3; tall vi bruker i Oppegård er at: 

 en økning i driftstilskuddet til kirka, alt annet lik, øker tilskuddet til andre trossamfunn 
med kr 200 000 

 en økning i investeringsbudsjettet på kirka, alt annet likt, øker tilskuddet til andre 
trossamfunn med kr 200 000 

 

Antall medlemmer i den norske kirke vs andre trossamfunn påvirker også tilskuddsandelen. Økes 

medlemstallet i DNK med 1 000 stk reduseres tilskuddet med kr 120 000 (alt annet likt). Økes 

medlemstallet i andre trossamfunn med 1 000 stk, økes tilskuddet med kr 600 000 (alt annet likt).  

Besparelsen blir selve vedlikeholds-/investeringsutgiften + effekten det får for tilskuddet til andre 

trossamfunn. 

 

55. Driftsbudsjettet er anført som inntekt i 2020 mens har tilsvarende driftsutgifter i 2021-2023. 

Hva er beveggrunn for slik budsjettering i 2020 vs senere år i perioden? 

Svar: 

I 2020 er det budsjettert med en netto inntekt på tjenesteområdet Næring med 1,69 mill kr. 
Det er tre funksjoner som inngår i dette tjenesteområdet, 320 Kommunal næringsvirksomhet, 325 
Tilrettelegging og bistand til næringslivet og 329 Landbruksforvaltning.  
 
På funksjon 320 Kommunal næringsvirksomhet er det budsjettert med inntekter fra kommunale 
parkeringsplasser. I 2020 er inntektskravet på denne funksjonen 4,2 mill kr.  
I forbindelse med at det skal bygges ny videregående skole i Ski sentrum vil kommunen få 
betraktelig færre parkeringsplasser. Budsjetterte inntekter er derfor redusert med 2,8 mill kr fra 
og med 2021. 
 
Det totale budsjettet til tjenesteområdet for 2021 er dermed en netto utgift på 1,1 mill kr. 
Budsjettet for tjenesteområdet er på samme nivå for resten av økonomiplanperioden. 
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56. Samferdsel 

Hva er konsekvensene ved 5% budsjettreduksjon sammenlignet med budsjett 2019? 

Svar: 

5 % reduksjon i samferdselsbudsjettet, vil først og fremst få konsekvens for kvaliteten på 

kommunale veier og gang-/sykkelveier. Ved å redusere budsjettet med 5 % må det vurderes å 

senke fremdrift på nødvendig reasfaltering. Konsekvensen kan bli ødelagt bæreevne og 

kostnadene vil senere bli høyere på grunn av et større vedlikeholdsbehov. Reduksjonen kan også 

medføre at veier med grus i dag, ikke får fast dekke.  

Det kan bli aktuelt å gjennomføre et høyere uttakskriterie ved brøyting på kommunale veier og 

gang-/sykkelveier. I dag tar Ski ut brøyting på 5 cm, men s Oppegård har 10. Økes denne til 10 cm 

så vil kostnader knyttet til denne drifte reduseres.  

 

57. Effektivisering, drift av formålsbygg 

Budsjettert effektueringstiltak gjennomføres ved naturlig avgang og vakant stillinger - er dette 

kjente og planlagt naturlig avgang? 

Svar: 

Vi har flere vakante stillinger pr i dag som vi inntil videre holder ubesatte. I tillegg vet vi at det er 

ca 10 % turnover av ansatte gjennom året – det vil si at folk slutter, og i den forbindelsen vurderer 

vi i hvert tilfelle om vi kan la være å ansatte i den ledige stillingen. Det samme gjelder når folk går 

av med pensjon. 

 

58. Investering, samferdsel post 10060 

Hvorfor skal biler, maskiner og utstyr ha flat investeringsportefølje når alle andre avdelinger 

foretar reduksjoner? Er det kost-nytte-perspektiv knytta til å bygge opp avdeling med eget 

utstyr vs leie ved behov? 

Svar: 

Investeringsbehovet er reelt på grunn av etterslep på maskiner og utstyr. Dersom man «tar 

tilbake» brøyteroder som i dag er satt ut til private i Ski, må det investeres utstyr for å 

gjennomføre driften med egne mannskaper.  Drift av kommunale veier kan gjennomføres mer 

effektiv dersom maskiner og utstyr er i henhold til dagens krav.  Videre vil nyere maskiner ha så å 

si nullutslipp dersom det investeres i maskiner med euro5 og varebiler/lastebiler med euro6 

motorer.  

Innkjøp av biler og anleggsmaskiner spesielt er dyre investeringer. Blant annet kostet ny veihøvel i 

Ski 4,3mill kroner (kjøpt inn i 2018). Over fireårsperioden med foreslåtte investeringer i strategi 
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og handlingsplanen, vil vei og park ha en tilstrekkelig og moderne maskinpark som sikrer effektiv, 

miljøvennlig og god drift av det kommunale veinettet. 

 

59. VAR 

Pumpestasjon/Nødoverløpene på Ekornrud har hatt problemer i mange år.  Skyldes det 

manglende prosjektering mm som gjør at dette prosjektet ikke er nevnt eller skissert i 

perioden, til tross for at det er kjent utfordringer knytta til rensing av Kolbotnvannet  

Svar: 

Utbedring av stasjonen gjennomføres av kommunens driftsavdeling. Nye pumper og ny 

pumpestokk er i bestilt, men forsinket levering gjør at dette installeres først i januar 2020. For 

øvrig er følgende planer satt på vent: 

1. Utbedring av sprekk i spillvannsledning like sør for innløpet til pumpestasjonen. Dette 
planlegges utbedret i løpet av vinteren. 

2. Oppdimensjonering av pumpeledning 
3. Rehabilitering av spillvannledning sør for pumpestasjon 
 
Punkt 2 og 3 vil ikke bli iverksatt før ny reservevannledning mot Oslo er satt i drift (sommeren 

2020). Dette fordi man risikerer brudd på kommunal vannledning som ligger parallelt med 

ledningene nevnt i punkt 2 og 3 når man iverksetter anleggsarbeider, og et slikt eventuelt brudd 

vil kunne få store konsekvenser forsyningskapasitet i kommunen. 

 

60. Hva er status på leieavtalen som er inngått for eiendom på Langhus/atlas copco bygget. Er den 

mulig å komme ut av og evt flytte eiendom inn i Oppegård Rådhus? 

Svar: 

Leieavtalen er inngått, og de tidligere eiendomsvirksomhetene flytter inn i løpet av 1-3 måneder. 

Dett er meget gunstig at driftsmiljøene er plassert sentralt i den nye kommunen. For Oppegård 

Rådhus er det tenkt annen løsning. Vi har fortsatt ikke-stedbundne tjenester som ikke er plassert 

og som vil passe godt inn i rådhuset. Sak om dette kommer til behandling etter nyttår. 

 

 

 


