
SHP-SPØRSMÅL FRA KRF  
 
Tema: Kirken 
A) Hva har kirkelig fellesråd i Nordre Follo søkt om av driftstilskudd for 2020?   
 
Svar:  
Driftstilskudd for 2020 fra Nordre Follo kr 24 415 000 
 
B) Hva utgjorde sum tilskudd til kirken i 2019 for de kirkelige fellesrådene for hhv Ski og Oppegård 
kommuner? 
 
Svar:  
Tilskudd fra Oppegård: kr  11 561 000  

Tilskudd fra Ski:              kr  12 245 000 

Økningen av samlet tilskudd fra Nordre Follo på kr. 609 000 fra 2019 til 2020 er 3,2% lønnsoppgjør 
2020.  

Jfr. side 35 i forslaget fra Nordre Follo kirkelige fellesråd i vedlegget «Budsjettforslag for 2020 fra 
interkommunale selskapet og samarbeid i Nordre Follo kommune». 

 
C) Foreligger det vedlikeholdsplaner for kirkene, og hvilke utbedringstiltak vil rådmannen prioritere i 
2020? 
 
Svar:  
Det vil i 2020 bli laget en vedlikeholdsplan for alle kirkene i Nordre Follo etter mal fra 
vedlikeholdsplanen for øvrige kommunale bygg. Dette vil gjøre investeringsbehovet tydeligere, og det 
blir lettere å prioritere. 
 
Tema: Vann og avløp 
D) Er utskifting av vann- og avløpsnett i tilknytning til Kolbotnvannet ivaretatt i 
handlingsprogrammet? 
Svar ettersendes 
 
Tema: Sosial 
E) Hva vil kostnaden være for å ta barnetrygden ut av beregningen for sosialhjelp i hele Nordre Follo? 
 
Svar:  
I rådmannens forslag legges barnetrygden inn i inntekstgrunnlaget før sosialhjelp beregnes. Det er 
ulik praksis i Ski og Oppegård i dag. Rådmannens forslag er at Nordre Follo gjør som Oppegård sin 
praksis. Kostnadene vil være 3,5 mill kr for Ski og for Oppegård 3,2 mill kr.( 2019 tall) 
Kostnaden totalt vil derfor være 6,7 mill kr for Nordre Follo hvis barnetrygden tas ut av 
beregningsgrunnlaget for sosialhjelp. 
 
Tema: Pleie og omsorg 
1. Hva innebærer kuttet på 9.300.000 til justering sykehjemsdekning? Hva vil være konsekvensene av 
dette kuttet? 
2. Hva innebærer kuttet på 4.325.000 til endringer i organisering og oppgavefordeling? Hva vil 
konsekvensene av dette? 
 
 



Svar: 
Kuttet medfører reduksjon i sykehjemsdekning, tilsvarende 6 plasser. I rapporten fra Agenda Kaupang 
vises det til at Nordre Follo har en høyere sykehjemsdekning enn sammenlignbare kommuner, 
rådmannen vurderer derfor at det er forsvarlig å redusere dekningen i 2020. 
Reduksjonene innebærer at en avdeling på Langhus bo og servicesenter blir stående tom i 2020. 7 av 
plassene overføres til Ski sykehus i samdrift med de 7 KAD plassene. Nivået på tildeling av 
langtidsplass i sykehjem justeres noe, men kvaliteten i tjenestene opprettholdes. 
I årene fremover vil rådmannen følge den demografiske utviklingen og foreslå justeringer i 
sykehjemsdekningen slik at nivået holdes konstant.  
  
2. Hva innebærer kuttet på 4.325.000 til endringer i organisering og oppgavefordeling? Hva vil 
konsekvensene av dette? 
 
Svar:  
Kuttet gjelder habilitering. 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 


