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Rådmannens svar på innkomne spørsmål vedrørende forslag 

til Strategi- og handlingsplan 2020-2023 

 

Miljøpartiet De Grønne har stilt følgende spørsmål til budsjettforslaget: 

1. Byvekst med grønne kvaliteter: Tettere utbygging legger press på grønne arealer. Hvordan 
tenker dere å sikre grønne lunger for å vareta et trivsel, naturmangfold og gjøre 
sentrumsområdene robuste for klimaendringer? 

Svar: 

Tett utbygging gir en mer effektiv bruk av arealer som gjør at vi totalt sett bygger ned mindre 

areal og sparer dyrka marka og grønne, ubebygde områder. Fortetting skjer innenfor allerede 

bebygde områder og innebærer transformasjon av arealer som ofte er «grå flater» og dårlig 

utnyttede områder. I ny kommuneplan for Nordre Follo har fortettingsstrategien ført til at man 

har tatt ut flere utbyggingsfelt som i tidligere kommuneplaner var lagt i grønne, ubebygde 

områder.  Slik blir større grøntområder bevart for fremtiden. Tett utbygging skaper også byliv og 

gangavstand til kollektivknutepunkt og daglige gjøremål. Dette reduserer behovet for bruk av 

privatbil. 

 

Det er likevel riktig at økt tetthet øker presset på den tettsedsnære grønnstrukturen og de små 

grønne lungene. Det betyr at vi må legge stor vekt på å ivareta disse områdene og skape kvalitet i 

fortettingsområdene. Dette er temaer som er sentrale i den sentrumsutviklingen som pågår på 

Kolbotn og i Ski. Det er utarbeidet en plan for grøntområder og offentlige rom i Kolbotn som skal 

følges opp videre og for Ski sentrum skal Funksjons- og designplanen bidra til kvalitet og trivsel i 

sentrum. Sentrumsplanene tar høyde for klimaendringer gjennom krav til hvordan utbyggere 

håndterer overvann og sikrer tilstrekkelige overflater som vannet kan trenge gjennom. Åpning av 

bekker som i dag går i rør, er også et krav som er stilt i flere utbyggingsområder. 

 

Fordi utbygging også framover bidrar til press på de gjenværende grønne områdene, har 

rådmannen foreslått at det blir utarbeidet en melding om grøntområder i byggesonen. Dette er 

en analyse som skal gi oss kunnskap om hva vi har av grønne områder innenfor byggesonen, 

visualisere størrelse på områdene, avstanden innbyggerne har til nærmeste grønne område med 

ulike størrelse/kvalitet og vise forbindelseslinjene i grøntstrukturen. Kunnskapsgrunnlaget vil 

bidra til en bevisstgjøring om hva det er spesielt viktig å ta vare på og kanskje også gjenskape 

framover, av hensyn til rekreasjon, trivsel og naturmangfold. I utkast til planstrategi for Nordre 

Follo er det foreslått oppstart av dette arbeidet andre halvår 2020, slik at kunnskapsgrunnlaget er 

på plass i forkant av neste rullering av kommuneplan for Nordre Follo. 

 

2. Det står at kommunen forventer 4000 nye innbyggere fra 2020 til 2023. Det er over 1300 
innbyggere per år og 500 nye boliger per år. Er dette realistisk når boligmarkedet i Oslo-
området ser ut til å stagnere? Det står at utbyggingstakten har vært ca 240 boliger per år. Bør 
nedjustere prognosene og dermed nedbyggingstakten? Det kan se ut som flere leiligheter står 
tomme akkurat nå.  
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Svar: 

Noe av årsaken til forventninger om høy befolknings- og boligvekst er at det ligger store 

boligreserver i og rundt Ski sentrum. Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til når disse boligene 

kan realiseres.  

Boligmarkedet utgjør én usikkerhetsfaktor. Det må også på plass nødvendig infrastruktur før 

boligbyggingen kommer i gang. Utviklingen må følges nøye framover, og nye 

befolkningsframskrivinger vil bli utarbeidet hvert år. Som grunnlag for arbeidet med 

behovsanalyser, som starter i første kvartal 2020, skal det gjøres en grundig gjennomgang av et 

samlet boligprogram for Nordre Follo. Revidert boligprogram skal danne grunnlag for nye 

befolkningsframskrivinger. Dette igangsettes nå i desember.   

 

3. Kan sambruk at bygninger medføre mindre utbygging av offentlig eiendom og sparte 
ressurser? 

Svar: 

Dette er et viktig spørsmål som rådmannen ønsker å utforske sammen med fagmiljøene og 

politikerne fra januar til april/mai i 2020 gjennom arbeidet med tjenesteprofiler og behovsplaner. 

Faktum er at det er potensiale i å utnytte kommunale bygg i flere timer i døgnet.  

 

4. Hvor er det blitt av vedtatte midler til utvidelse av elbysykkelordningen i Ski og “Ski på kryss og 
tvers” 

Svar: 

Elbysykkelordning og Ski på kryss og tvers er lagt inn i investering 10095 Tiltak gang- og 

sykkelveier. 

Budsjett 2020 = 7,4 mill. kroner 

Budsjett 2021 = 2,4 mill. kroner 

Budsjett 2022 = 1,2 mill. kroner 

Budsjett 2023 = 1,2 mill. kroner 

 

 


