
Rådmannens svar på innkomne spørsmål vedrørende forslag 

til Strategi- og handlingsplan 2020-2023 

 

 

Senterpartiet har stilt følgende spørsmål til budsjettforslaget: 
 

1. Oppvekstmelding 

Hvor mye sparer kommunen på å bruke forskning som allerede er tilgjengelig på området mot 

å utarbeide en egen? 

 
Svar: 
Kommunen benytter seg av forskningsbasert kunnskap på svært mange områder. Det finnes data 
og empiri som bl.a. benyttes i de årlige lovpålagte tilstandsrapportene.  
 
Kommunestyret har besluttet å sende planstrategien på høring. KST ønsker at det utarbeides en 
oppvekstmelding slik at virksomhetene jobber sammen om sentrale satsningsområder. 
Oppvekstmeldingen er en utvidet tilstandsrapport som er allerede er lovpålagt innenfor 
grunnskole. Forslag til ny barnevernlov sier også at kommunen utarbeider årlig tilstandsrapport 
for barnevernet. Lov om folkehelsearbeid sier at kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden i 
kommunen. I Nordre Follo er det ønskelig å utarbeide en felles tilstandsrapport/oppvekstmelding 
for å ha oversikt over tilstanden, og samtidig skape helhet og sammenheng omkring det vi skal 
utvikle sammen. På bakgrunn av data og praksiserfaringer skal vi velge ut noen områder vi 
ønsker å jobbe mer med de kommende årene. Det er ønskelig å trekke gyldige konklusjoner for 
oppvekstområdet slik at vi faktisk skaper endring til beste for innbyggerne i Nordre Follo 
kommune.  
 
Det påpekes at dette ikke er å utarbeide lokale forskningsresultater, men skape felles forståelse, 
felles mål og felles strategier på veien mot å bli landets beste oppvekstkommune. 

 
 
2. Kulturskoletimen 

Hvor mye koster det å videreføre modellen fra Ski med kulturskoletimen i hele Nordre Follo? 

 
Svar: 
Kulturskoletimen i Ski er skreddersydd til hver enkelt skole ut fra deres ønsker og behov. Skolene 
velger selv om de vil gjennomføre alt på en intensiv uke eller spre det til flere uker.  
 
Kulturskoletimen videreført for alle de 14 barneskolene i Nordre Follo vil koste kr 1 470 000.  

For å innføre Kulturskoletimen i samtlige skoler i Nordre Follo må man reversere forslaget til kutt 
kr 840 000 som tilsvarer nåværende drift i 8 barneskoler i Ski. Gjennomsnittlig pris per skole per 
år er kr 105 000.  

En utvidelse vil omfatte de 6 barneskolene i Oppegård og vil koste kr 630 000 i ekstra midler.  
Samlet behov er lik kr 1 470 000. 

 



3. Kryssmoderasjon SFO og barnehage 

Hva er ekstra kostnad ved å beholde søskenmoderasjon lik mellom barnehager og SFO? 

 
Svar: 
Det er kun Ski som har kryssmoderasjon mellom barnehage og SFO. Erfaringstallene er derfor 

hentet fra Ski.  

Totale kostnader for moderasjonsordninger i SFO i Ski i dag er om lag 4,8 mill. kroner. Da vi ikke 

har tall på dette for Oppegård antar vi at kostnaden vil dobles for Nordre Follo, tilsvarende 

9,6 mill. kroner. 

 
 
4. SFO 

Hvor mye vil det koste å innføre gratis kjernetid for lavinntekts familier?  

 
Svar: 
Ski og Oppegård har ulike moderasjonsordninger for lavinntektsfamilier i dag. I Ski er det 99 som 

har moderasjon hvor de ikke betaler over 6 prosent av inntekten. Ski har per i dag en 

inntektsgrense på 0,1 mil. kroner som grense for redusert betaling knyttet til inntekt. Dette er 

tilsvarende barnehagens ordning. Brukerbetaling for disse er 545 kroner. I Oppegård slår 

moderasjonsordningen mye senere inn, og det gjelder langt færre brukere. Oppegård har en 

høyere inntektsgrense, på 0,3 mill. kroner, hvor bruker da betaler 50 prosent av ordinær 

brukerbetaling.  

Foreldre/foresatte må aktivt søke kommunen for å få moderasjon. Det er derfor muligheter for at 

ikke alle som har rett til ordningen faktisk kjenner til ordningen.  

Vi antar at det menes gratis SFO da SFO ikke har kjernetid.  
 
VI har ikke inntektsopplysninger om foresatte og må derfor legge erfaringstall til grunn.  
 
Ordningen utgjør per i dag en redusert inntekt på om lag 1,4 mill. kroner for Ski. Dersom man tar 
utgangspunkt i at Ski sin inntektsgrense videreføres, vil dette medføre en redusert inntekt for 
Nordre Follo på om lag 2,8 mill. kroner. Tallene er svært usikre da kommunen ikke har 
inntektsopplysninger for brukerne.  

 
 
5. Skolekorpsene 

Kan det tenkes en modell for samordning av kommunens ulike tilskudd til korpsene som ikke 

innebærer at korpsene i Ski får endret sin økonomiske forutsetninger på en så dramatisk måte 

og hvilke konsekvenser får det om man isteden fordeler de samlede Kr 525.000,- på de 11 

korpsene? 

 
Svar: 
Det vil uansett bli en nedgang for korpsene i Ski om ikke tilskuddet øker. I Ski fordeler 6 korps 
kr 400 000 i Oppegård fordeler 5 korps kr 125 000. I Ski fordeles det med et fast tilskudd og et 



tillegg som er bevegelig i forhold til antall medlemmer i korpset. I Oppegård får hvert korps 
kr 25 000 uavhengig av antall medlemmer. 

 

6. Fosterbarns skolegang 

Hvor mye betaler Nordre Follo årlig for fosterbarns skolegang i andre kommuner? 

 
Svar:  
Hva Nordre Follo vil måtte betale for fosterbarns skolegang i andre kommuner har vi ikke full 
oversikt over ennå. Erfaringstall fra Ski og Oppegård tilsier imidlertid en kostnad på i underkant 
av 7 mill. kroner per år. 

 
 
7. Besparelser ved bruk av Oppegård Rådhus 

Hva kan forventes av besparelse ved å flytte kommunens virksomhets avdelinger som leier i 

private utleie forhold til gamle Oppegård Rådhus? 

 
Svar: 
Prosjekt Eiendommer og infrastruktur har ansvar for lokalisering av ikke stedbundne kommunale 
tjenester i Nordre Follo. Det er fattet vedtak for de fleste tjenester. Det er foreløpig ikke fattet 
vedtak for permanent lokalisering før følgende virksomheter: 

 Arbeid og Inkludering: NAV, Læring og migrasjon (Opplæring, Introduksjon og 
kvalifisering, Bosetting og oppfølging)   

 Oppvekst og læring: Barnevern, PPT, Forebygging og tiltak 
 
Felles for disse er at de er i leide bygg i dag eller i bygg som kan leies ut eller selges.  
 
Dersom Oppegård rådhus benyttes fullt ut til kommunale tjenester vil det representere en spart 
leiekostnad i andre lokaler på 2,5-4 mill. koner avhengig av konsept. En estimert potensiell inntekt 
fra utleie til private av hele Oppegård rådhus er tidligere grovt estimert til om lag 6,5 mill. kroner. 
Det må påregnes noe mer behov for oppgradering for at bygget skal være attraktivt for utleie til 
private.  
 
Det igangsettes nå en konseptfase for fremtidig utnyttelse av Oppegård rådhus med plan om 
politisk behandling i løpet av første kvartal 2020. Fremtidig bruk både for kommunale tjenester 
og utleie til private skal vurderes.  

 
 
8. Leirskole 

Hva er statsstøtten til leirskole og dekker den det faktiske beløp? 

Svar: 
Kommunen får ikke spesifisert hva som gjelder støtte til leirskole i rammetilskuddet. Dette inngår 
i delkostnadsnøkkelen for grunnskole. 
 
Fra og med 2020 er det imidlertid spesifisert at Nordre Follo vil få 560 000 til leirskoleopplæring 
via rammetilskuddet. Dette gjelder lønn til lærere ved leirskolen. Reell kostnad til dette er 
beregnet til om lag 0,7 mill. kroner i 2020. Beløpet vil variere etter antall elever som er på 
trinnene. 



 
 

9. Parkering for hjemmetjenesten og dagsenter kjøretøyene 

Hva kan man forvente i besparelse ved at alle hjemmetjenestens og dagsenter biler står under 

tak med tilgang motorvarmer/lading?  

 
Utdyping fra SP: Men kommunen har også en del som står parkert andre steder bl.a på den 
gamle partihus tomta som ligger i hjørne ved Kirkeveien og nedkjøring til Rådhuset. På 
vinterdager bruker hj.tj lang tid på å få kjørt ut til brukere pga. måking av snø og skraping av is. 
Dette ser vi på som en belastning for de som jobber i yrket som skal legge til rette for at eldre 
skal bo hjemme så lenge som mulig. I Frogn har dem nylig bygget enkelt 
parkering/takoverbygg. 
 
Det burde hvert mulig også i Ski. 
Hva koster det? 
 
Svar: 
Kommunen har vært i kontakt med gårdeier som står for carport/overbygget i Frogn der 
kommunen leier. Gårdeier anslår (ut i fra sine papirer) at totalkostnaden lå på mellom 700 000 og 
750 000 for bygging. Det er inkludert arkitekt, gebyrer byggesak, prosjektering og utførelse. Det 
er da plass til 18-20 biler. Når det gjelder en tilsvarende løsning i Ski, må det gjøres en konkret 
vurdering på den konkrete tomta for at det skal være mulig å få fram riktig pris. 

 
 

 
10. Follo barne og ungdomsskole 

Hvor mye koster det og få på plass igjen en 50 % Fysioterapaut ved Foll barne og ungdomsskole 

og kan summen fordeles på total pris pr elev? 

Svar: 
Rådmannen legger til grunn at en 50 % fysioterapeut koster om lag 400 000 inkl. sosiale utgifter. 
Deles dette på antall elever fra Nordre Follo kommune vil det tilsi en utgift på om lag 170 000 da 
kommunen disponerer 25 elevplasser på Follo barne- og ungdomsskole. Hvis de øvrige 
kommunene i Follo skal være med på et slikt ‘spleiselag’ må dette avklares med de øvrige 
kommunene.  
 

 
11. Utjevning av lønn 

Hva koster det å fremskynde utjevning av lønns forskjeller mellom Oppegård og Ski sine 

ansatte inne de forskjellige helsetjenesteyrkene? 

 
Svar: 
I kap. 4 er det noen systematiske skjevheter mellom Ski og Oppegård da Oppegård har lønnsstiger 
for disse gruppene som ligger høyere enn avtalt garantilønn. 

Beregninger viser at det vil koste følgende med harmonisering av stillingsgrupper innen 
helsetjenester: 

Stillingskode/gruppe Kostnad Merknad 

St. kode 7517 - fagarbeider Kr 158 000 Fagarbeidere innen helse 



St. kode 7076 – hjelpepleier Kr 305 000  

St. kode 7681 – 
spesialhjelpepleier 

Kr 12 000  

St. kode 7174 - Sykepleier Kr 530 000  

St. kode 6455 – Vernepleier Kr 40 000   

St. kode 7523 - 
Spesialsykepleier 

Kr 69 000  

St. kode 6185 – Helsesykepleier Kr 193 000 Her ligger Ski høyere enn Oppegård 
per i dag. 

St. kode 6675 - Miljøterapeut Kr 388 000 Miljøterapeuter innen helse 

St. kode 6517 – Ergoterapeut Kr 52 000  

Total kostnad Kr 1 747 000  

 
 
12. Ski Øst 

Hva kan ventes av besparelser ved å droppe planer for Ski Øst? 

Svar: 

Det ligger ikke inne midler til å utvikle Ski Øst i SHP 2020-2023. Det vil derfor ikke medføre 

besparelser i rådmannens fremlagte budsjett. 

En områderegulering som gjennomføres av kommunen selv anslås å koste mellom 1-3 millioner i 

konsulentbistand til utredninger og intern saksbehandlerkapasitet over 1,5 til 2 år. Dersom 

områdereguleringen utarbeides i samarbeid med private aktører vil kommunens utgifter være 

noe lavere.  

Det er vanskelig å anslå kommunens utgifter knyttet til utbygging av et nytt område.  Med nye 

innbyggere får kommunen økte utgifter til sosial infrastruktur og tjenesteyting, samtidig som 

rammetilskudd og skatteinntekter vil øke på sikt.  

Vann og Avløp har oppgradert ledningsanlegget gjennom Ski-øst-planen frem til ny pumpestasjon 

på Ellingsrud. Det er både kapasitet og kvalitet på ledningsnettet gjennom området. Teknisk 

infrastruktur som hovedveier og boligveier bør i hovedsak dekkes av utbygger gjennom 

rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler.   

 
 
13. Hvorfor taes den stillingen som Ergoterapaut nok engang ut av budsjett siden det ikke 

samsvarer med å dekke de behov hjemmeboende pleietrengende har behov for og som 

politikere i Ski har bemerket behov for? 

 
Svar: 
Som en gevinst av sammenslåingen vil alle fagstillinger som blir ledige vurderes for mulig 
effektivisering. Situasjonen nå er endret ved at det er et større fagmiljø enn det var når tiltaket 
ble foreslått i Ski kommune. Rådmannen vurderer at det er forsvarlig å forvente denne effekten 
innenfor ergoterapitjenesten. 
 
 

 


