
SPØRSMÅL (2. RUNDE) – FRA MDG  
 
 

1. Hvor mye er det å spare dersom vi kutter ut Ipad til 1. og 2. klassinger? Forskning tyder på at 
det uansett kan være lurt å vente til 3. klasse. 
 
Svar: 
 

 Elevtall 
 Oppegård: 

1. trinn: 331 
2. trinn: 365 

 Totalt: 696 
 
 Ski: 

1. trinn: 386 
2. trinn: 427 

 Totalt: 813 
 
 Totalt Oppegård og Ski: 1 178 elever  
 

Runder tallet til 1200 for å ta høyde for reserve iPader (og justeringer i elevtallet) 
 
Pris iPad ca. 3 700 kr 
 
1200 x 3700 kr = 4 440 000 kr 
 
Hvis vi regner 4 år levetid på iPader vil dette gi en besparelse på 4 440 000 kr/4 
 = 1 110 000 kr pr. år.  

 
2. Det står at svømmehall på Langhus må vurderes på nytt, likevel er det lagt inn betydelige 

beløp i 2020. Er dette mtp 25 eller 50 meter?  
 

Svar:  
Budsjettet som er lagt inn i SHP er i henhold til tidligere vedtak med tanke på størrelse og 
utforming: 
 
KST-sak 59/2017 tilsa at det skulle bygges et 50-meters basseng med en netto budsjettramme 
på 360 mill kroner.I KST 8/2018 ble det fremmet usikkerhet fra administrasjonen ift  at det 
ikke lot seg gjøre å bygge et 50-meters basseng til denne prisen, og rådmannen foreslo derfor 
et 25-meters basseng. 
  

 
3. Hvorfor er ikke svømmehall på Langhus “skjøvet ut” av 2020 (med begrunnelsen at man 

skulle gjøre det med alt som ikke allerede er igangsatt (som turnhall Langhus og Kolbotn 
skole)? 
 
Svar: 
Hoveddelen av beløpet i 2020 er ved en feil ikke flyttet til 2021 (se rettelogg), og dette vil bli 
korrigert i 1. tertial 2020. 
 



4. Hvor mye ekstern støtte mister vi fordi svømmehallen på Langhus ikke lenger er 
interkommunalt prosjekt, og dersom vi kutter 50 meter, tribuner etc.? 
 
Svar:  
Spillemiddeltilskuddet dekker kun en liten del av kostnadene for de ulike elementene i 
prosjektet, men beløpet vil variere noe ut fra dimensjonene på det prosjektet som til slutt 
vedtas og bygges. Forprosjektet med 50x25m konkurransebasseng, ti meters stupeanlegg, to 
opplæringsbasseng, mm., har fått en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning på inntil 57,8 
mill kr i tilskudd. Dersom det velges et anlegg med konkurransebasseng 25x25m, fem meters 
stupeanlegg og øvrig innhold tilnærmet likt forprosjektet, må dette få en særskilt vurdering i 
departementet. Men totalt vil anlegget da få rundt 41 mill kr i tilskudd.  Kuttes hele 
stupeanlegget blir det trolig omkring 39 mill kr.   
 
Tilskuddet for interkommunalt samarbeid mellom Oppegård og Ski kommune er et tillegg på 
inntil 1/3 av ordinær tilskuddssats. Uavhengig av endelig innhold vil prosjektet som følge av 
utsettelse og sammenslåingen av kommunene med all sannsynlighet miste tilskudd for 
interkommunalt samarbeid.  

 
5. Hva er den økonomiske forskjellen på å ha kommunal legevakt vs. å inngå i den 

interkommunale? 
 
Svar: 
Dette er sammensatte, akutte tjenester som er avhengig av andre aktører som ambulanse, 
politi, sykehus og andre. Tjenestene er lovregulert. Det må være døgnbemanning og krav om 
en minimumsbemanning uansett størrelse. Derfor er det stordriftsfordeler for denne typen 
lovpålagte tjenester. Når Nordre Follo trer ut av IKSet skaper vi nye stordriftsfordeler ved eget 
tilbud gjennom å samlokalisere sykehjemsplasser med KAD på sengeposten og ved å etablere 
legevakt sammen med kommunalt fastlegekontor. 
 
Ved at Nordre Follo etablerer eget tilbud er mulighetene kommunestyret har til å styre 
tilbudet bedret, både faglig og økonomisk. Dette var en av hensiktene når kommunestyrene 
valgte å følge Fellesnemdas råd om å etablere eget tilbud i Nordre Follo. Ved et IKS er det 
styret som beslutter de økonomiske rammene. Styrene har ikke ansvar for andre deler av de 
kommunale tjenestene og har derfor ikke oversikt over konsekvenser for hver av 
eierkommunene. Representantskapet skal forholde seg til alle kommunenes innspill. 
Erfaringen viser oss at IKS s budsjetter har en tendens til at budsjettene øker også i tider hvor 
øvrige tjenester i kommunen må redusere kostnadene.  
 
I årets SHP er økningen på 12 millioner. 6 av disse er drift av sykehjemsplasser. De resterende 
kommer som følge av etablering av eget tilbud, men er også relatert til endringer i lovverket 
(Akuttmedisinforskriften) som hadde gitt Nordre Follo økning i kostnadene uansett driftsform. 
 

 
6. Hvor mange lederstillinger er det på ulike nivåer i Nordre Follo? Og hvor mange er det i 

henholdsvis Ski og Oppegård? 
 
Svar: 
En av ambisjonene under OU-prosessen var kortere beslutningsveier og myndig-gjorte 
medarbeidere. 
Valgt organisering gjenspeiler dette. 
Summen av virksomhetsledere i Ski og Oppegård var 91, mens det for Nordre Follo er 115. 



Ser man imidlertid på antall mellomlederstillinger er det totale antallet her redusert med 44 
stillinger. 
 
Samlet sett har man i Nordre Follo redusert med 17 lederårsverk. 
 
Det er i all hovedsak valget om å videreføre Oppegårds modell med barnehagestyrere som 
virksomhetsledere som har gitt en økning av antall virksomhetsledere.  
Oppegård hadde ved inngangen til OU-prosessen 59 virksomhetsledere mens Ski hadde 32 
virksomhetsledere. 

 
7. Hva kan man forvente av innsparinger på grunn av færre ansatte i kommunen, gjennom 

naturlig avgang? Hvor mange færre stillinger enn i dag regner man med som optimalt? 
 
Svar:  
Turnovertall fra Oppegård og Ski viser en gjennomsnittlig turnover på rundt 12%. Ved 
effektivisering av tjenestene som medfører overtallighet vil det være mulig å hente ut 
gevinster gjennom naturlig avgang. Omstilling og endring tar imidlertid tid. 
Storkommunefordelene hentes i hovedsak ut som bedre kvalitet på kommunens tjenester 
(spesialiserte tjenester innen kultur, pleie/velferd, skole, oppvekst), og i form av mer effektiv 
administrasjon i form av halvering av dublette funksjoner, nye arbeidsprosesser og nye 
dataverktøy og digitalisering. Den største gevinsten ligger i digitalisering og nye 
arbeidsprosesser. En nedbemanning vil ha en forsinkelse på 1-2 år. Omfanget vil variere fra 
stabsområde til stabsområde, og et for ambisiøst mål vil kunne medføre at stabsoppgaver blir 
lagt ut i linjen, med lavere kvalitet enn om det var sentralisert.  
Systematisk gjennomgang av tjenestebehov vil synliggjøre potensiale for gevinstrealisering 
innen de ulike virksomhetsområdene.  

 
Rådmannen vil i løpet av kort tid legge frem en oversikt over vakante stillinger i 
organisasjonen, og en vurdering knyttet til disse. Oversikten over vakante stillinger viser om 
lag 32 årsverk. Det har lenge vært bevissthet rundt kommunereformen og at den vil kunne 
medføre nytt bemanningsbehov.  

 
8. Hva er konsekvensen av færre plasser til enslige mindreårige flyktninger? 

 
Svar:  
Det er få enslige mindreårige kommunen får tilbud om å bosette, da flyktning strømmen til 
Norge er lav. De vi får tilbud om har vi hittil hatt plasser til. Årsaken til at vi har lagt ned 
bofellesskap er fordi vi ikke har hatt nok tilstrømming av enslige mindreårige. Dersom vi ikke 
får nok enslige mindreårige vi skal bosette i fremtiden vil konsekvensen være at vi er nødt til å 
legge ned bofelleskap. Vi er avhengig av å ha dekket opp samtlige plasser i bofellesskapene (5 
plasser i hvert) for å kunne drifte bofellesskapene økonomisk gunstig.  
Konsekvensen av å innvilge færre plasser: Kommunen må da legge ned bofellesskap. Som 
beskrevet over er vi avhengig av å få dekket opp de plassene vi har i bofellesskapene for å 
kunne drifte økonomisk gunstig. 
  
For øvrig er målet at i Nordre Follo skal vi drifte bofellesskapene/tjenestene til enslige 
mindreårige med de inntektene vi får fra IMDI, slik at kommunen ikke har ekstra utgifter på 
de enslige mindreårige flyktningene.  

  
 

9. Utgifter til infrastruktur i Ski sentrum (10096) er betydelig. Har man sørget for at så mye som 
mulig er lagt inn som krav til utbyggere eller er det mer å hente her? 



  
 Svar:  

I prosjektet Strategi for utbyggingsavtaler for Ski sentrum er det gjennomført 
kostnadsberegninger for alle fysiske tiltak (både vedtatte rekkefølgebestemmelser og fysiske 
tiltak som ikke er tatt med, men som kanskje bør være et rekkefølgekrav) innenfor 
områdereguleringsplan for Ski sentrum og områdereguleringsplan for Ski vest. Kostnadene er 
så høye at rekkefølgebestemmelsene må revideres slik at realiseringen av planene blir 
økonomisk bærekraftig. Måten rekkefølgebestemmelsene, spesielt i Ski sentrumsplan, er bygd 
opp har også resultert i en byggestopp. Det er satt i gang en revidering av 
rekkefølgebestemmelsene i begge områdereguleringsplanene.  
 
I realiseringen av Ski sentrum må utbyggerne bidra til opparbeidelse av felles offentlig 
infrastruktur. Kommunen må også vise hva Nordre Follo selv bidrar med i realiseringen av Ski 
når vi skal inngå utbyggingsavtaler.  
 
Lovverket regulerer hvor mye kommunen kan «hente inn» av midler gjennom 
utbyggingsavtaler eller andre avtaler til å realisere tiltak. Bidraget fra utbyggere må være 
nødvendig og forholdsmessig for utbyggingen. Denne vurderingen av nødvendighet og 
forholdsmessighet er gjort i arbeidet med strategi for utbyggingsavtaler for Ski sentrum, og 
administrasjonen ser at skal planene for Ski kunne realiseres må det skje gjennom et 
spleiselag mellom utbyggere, statlige og regionale aktører (hovedsakelig fylkeskommunen) 
og kommunen.  
 
Parallelt med utarbeidelsen av «utbyggingsavtalestrategien» pågår flere større 
sentrumsprosjekt for å forberede den kommende utviklingen, bl.a. forprosjekt for vann og 
avløp (spillvann og overvann) og renovasjon inkl.  gatene med utgangspunkt i funksjons og 
designplanen for Ski sentrum. Administrasjonen jobber med grensesnittet for hva utskifting 
av VA nett etter selvkostprinsippet skal bekoste, og hva som legges inn i kostnadene for 
rekkefølgebestemmelser i områdeplanene. Målet er å sikre graving en gang og samtidig 
bygge våre offentlige områder i tråd med vedtatte politiske mål i overordnede planer og 
veiledere. Koordinering av disse prosjektene vil bidra til å holde kostnadene så lave som 
mulig, unngå unødvendig ulempe for innbyggere og næringsliv som gravearbeid 
representerer, og sikre at vi oppnår flere av målene i overordnede planer.  
 
En transformasjon og utvikling av Ski sentrum krever at kommunen koordinerer seg både 
internt og mot eksterne aktører. Det er flere sentrale avklaringer som må tas for at 
utviklingen av Ski blir økonomisk bærekraftig for de involverte partene. Det er derfor 
opprettet et «Program for Ski» som nå ser på muligheten for å koordinere ulike prosjekter 
både kommunale og private, slik at de samlede kostnadene blir lavest mulig for alle parter. 
Kommunen må ta et ansvar i dette arbeidet. 
 
Rådmannen søker med andre ord å redusere utgiftene til infrastruktur i Ski sentrum ved å: 

 hente inn det som er forholdsmessig og nødvendig fra hvert enkelt utbyggingsprosjekt 

 Koordinere graving i våre felles byrom slik at kostnadene holdes lavest mulig 

 Koordinere sentrumsprosjekter, både kommunale og private, slik at man kan hente ut 
økonomisk gevinst for involverte parter og redusere ulempene for innbyggere og næringsliv. 
 
Rådmannen vil komme tilbake til forprosjekt for VA og renovasjon og strategi for 
utbyggingsavtaler i 2020.  

 
10. Hvorfor står vann og avløp oppført som en del av behovene i Kolbotn sentrum, er ikke dette 

selvkost? 



 
Svar:  
Omlegging av kommunale vann- og avløpsledninger som følge av utbygging må bekostes av 
utbygger. Kommunen godkjenner planer og overtar omlagte ledninger kostnadsfritt til 
kommunalt drift og vedlikehold. 
 
Deler av eksisterende kommunalt ledningsnett, som ikke er knyttet til en spesifikk utbygging, 
innenfor områdereguleringen for Kolbotn sentrum må rehabiliteres. Dette fremgår av vedtatt 
tiltaksplan for vann, avløp og vannmiljø 2016 – 2021. Dette bekostes av kommunen innenfor 
selvkostbudsjettet.  

 
11. Hvor mye stiger VA-gebyret som budsjettoverskridelsene VA på Svartskog så langt ser ut til å 

medføre?  
 

Svar:  
Kommunestyret setter et gebyr som vi benytter til drift og investeringer. Dersom ett eller flere 
av prosjektene går utover rammene sine, vil vi senke farten på andre prosjekter eller la være å 
igangsette så mange prosjekter som vi ønsker, slik at vi unngår å måtte øke gebyrene. 

 
12. Er dette budsjettet tilstrekkelig for vedlikehold av kommunale bygg, eller vil det føre til 

vedlikeholdsetterslep? 
 

Svar:  
I forslaget til strategi- og handlingsplan er det avsatt 60 mill kr til tiltak, kommunale bygg for 
2020. 60 mill kr tilsvarer 150 kr per kvadratmeter fordelt på Nordre Follos ca. 400 000 
kvadratmeter. Nasjonale kartlegginger av tilstanden på kommunale bygninger anbefaler et 
nivå på 150 – 180 kr per kvadratmeter. Det vurderes derfor at et nivå på 60 mill kr årlig er 
tilstrekkelig til å opprettholde en teknisk tilstand, men ikke tilstrekkelig til å innhente et 
etterslep.  
Statsbygg opererer med ca. 200 kr per kvadratmeter eks. mva, men har en mer krevende 
bygningsmasse (regjeringskvartalet, operaen mfl.) 

 
13. Tilsier den totale barnehagekapasiteten at det er behov for å bygge barnehage på Kollen i 

Kolbotn sentrum? Eventuelt når? 
  
 Svar: 

Vi må avvente en helhetlig behovsplan for barnehagene i Nordre Follo for vurdere om det er 
behov for å bygge barnehage i Kollen  

 
14. Er det nødvendig (prekært?) å bruke så mye 160 millioner kroner på å oppgradere 

administrasjonsbygg til stordriftsfordelene som en gang kommer, samtidig som vi venter 
med å gjøre noe med prekære tiltak på for eksempel Sofiemyr skole? 

 
Svar:  
På side 146 under 10093 Tiltak, kommunale bygg står det i første setning at det er opprettet 
en tiltaksplan for oppgradering av kommunens administrasjonsbygg. Dette er en inkurie – det 
skulle stått kommunens formålsbygg som er barnehager, skoler, institusjonslokaler, idrett- og 
kulturbygg og rådhusene. Dette vil si at det i bevilgningen på nesten 160 mill kr også er midler 
som kan brukes på f.eks oppgradering av skoler.  

 


