
Noen foreløpig oppsamlede spørsmål fra MDG om strategi- og handlingsplan: 
 
1. Vil kommunestyrepresentantene motta shp i postkassen som tidligere praksis i Oppegård? 
 
Svar:  
Nei, SHP vil ikke bli kjørt ut til alle representantene. Men dokumentene er tilgjengelige i begge 
rådhusenes resepsjoner og bibliotekene, samt digitalt på: https://pub.framsikt.net/2020/nfollo/bm-
2020-shp_2020-2023/#/ 
 
 
2. I kulturbudsjettet er utgifter til kirken oppført som en økning, men det er vanskelig å lese seg til 
hva det innebærer. Kan dette forklares enkelt? (fått mange spørsmål om dette allerede)  
 
Svar:  
På Kultur sitt driftsbudsjett ligger det et «nytt tiltak» - Tilskudd, kirken - som består av 
tilskuddsbeløpet som Oppegård og Ski budsjetterte med som tilskudd til sine respektive kirkelige 
fellesråd i 2019 inkl. økning for lønnsoppgjør, tilsammen ca. 24,6 mill. kroner. 
Det er ikke en økning fra 2019 til 2020, men en videreføring av de to kommunenes tidligere 
tilskuddsbeløp i kommunenes budsjetter 2019, kun tillagt lønnsoppgjørskompensasjon. 
 
Kommunens økonomiske ansvar for tilskudd til Kirkelig fellesråd følger av Kirkelovens § 15:  

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: 
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 kirkelig fellesråd, 
d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold, 
e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, 
f) utgifter til kontorhold for prester. 

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk 
og andre kirkelige tiltak i soknene. 
 
Detaljer i Nordre Follo kirkelige fellesråds budsjettsøknad finnes på side 32 til side 38 – i 
«Budsjettforslag fra interkommunale selskaper og samarbeid i Nordre Follo» - som er et hefte som 
ligger som et utrykt vedlegg til politikerne ifm behandling av SHP.  
 
 
2.1 Er antallet kirker i kommunens eie og drift av disse sett opp mot et helhetlig behov som følge av 
sammenslåing av kommunene? 
2.2 Er det mulig for kommunen å selge eventuelt overflødige kirkebygg / eiendommer? 
 
Svar til punkt 2.1 og 2.2: 
Lov om kirker (Kirkeloven) sier: 

§ 17.Definisjon av og eiendomsrett til kirke. 

Med kirke menes i dette kapittel soknekirke eller kapell som er godkjent av Kongen eller departementet, 

eller som er kirke fra gammelt av. 

Det skal være kirke i hvert sokn. 
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Kirkene er soknets eiendom, med mindre annet følger av særskilt rettsgrunnlag. Soknene i en kommune 

kan i fellesskap eie kirker. 

§ 18.Forvaltning av kirkene og begrensning i rådighet. 

Forvaltningen av kirkene hører under kirkelig fellesråd, med mindre annet er bestemt av departementet. 

Kirker kan ikke avhendes, pantsettes eller påheftes bruksretter. Departementet kan likevel samtykke i salg 

når særlige grunner tilsier det. 

Formuesrettigheter som er knyttet til en kirke, kan ikke skilles fra den. Fast eiendom som ikke er nødvendig 

for kirken, kan likevel avhendes med samtykke av bispedømmerådet 

Dette betyr at det er Nordre Follo kirkelig fellesråd som eier kirkene i Nordre Follo. Tidligere har 
kirkeeiendommene vært registrerte kommunale eiendommer. Alle kirkeeiendommer er overført eller 
skal overføres til kirken vederlagsfritt.  Nordre Follo kommune har således ikke sett på antall kirker og 
eventuelle muligheter for salg som følge av sammenslåing av Ski og Oppegård kommuner fordi disse 
ikke eies av kommunene.   
 
2.3 Det er satt av midler i investeringsbudsjettet til økning av gravplasskapasitet.  

Er det vurdert områder som allerede kommunen eier som bruk for ny gravplass i stedet for 
utvidelse av eksisterende? 

Svar: 
Det er i rådmannens forslag for perioden 2020-2023 avsatt totalt 10,75 mill kr til tiltaksplan for tros- 
og livssynssamfunn, herunder kirker og kirkegårder. 

Det er behov for kirkegårds utvidelse for Ski og Langhus sokn. Soknene har felles kirkegård ved Ski 
middelalderkirke. Det må vurderes om det skal etableres en ny kirkegård på Langhus, eller eventuelt 
utvide kirkegården ved Ski kirke. Investeringskostnadene er avhengig av kirkegårdens 
plassering. Planarbeidet kan starte i 2020. Aktuelle tomter vil vurderes som en del av kommende 
planarbeid. 
 
3. Hvordan vil totalbudsjettet se ut dersom det innføres eiendomsskatt som brukes til å betjene lån? 
 
Svar: 
Utredning av hva kommunen vil kunne få inn ved innføring av eiendomsskatt er svært komplekst, og 
det er derfor vanskelig å gi et konkret svar på dette uten å gjennomføre en større utredning.  
Ski kommune utredet i 2016 de økonomiske konsekvensene av innføring av eiendomsskatt.  Med 
mange ulike forbehold, ble det den gang antatt at Ski kunne fått inn om lag 38 mill kr fra boliger med 
2 promilles skattesats og et bunnfradrag på 1 mill kr. Takseringen var basert på et boligverdigrunnlag 
fra 2014 – likningsverdien er ¼ av denne verdien, og det ble også lagt til grunn en reduksjonsfaktor 
fastsatt av skatteetaten. Beregningen for boliger var mer nøyaktig enn det som gjaldt næringslivet. 
Her var det anslått at det ville gi mellom 15 – 40 mill kr i skatt.  

 
Det var beregnet at det ville brukes om lag 5 – 10 mill kr til taksering per år i takseringsårene – og 
deretter en årlig utgift til eiendomsskattekontoret på 1 – 1,5 mill kr årlig.  
  
I Oppegård er det om lag 10 % færre innbygger – og derav boliger. Men verdigrunnlaget i Oppegård 
er nok noe høyere enn i Ski.  Så dersom vi forutsetter at færre boliger i Oppegård utliknes av at det er   



høyere verdigrunnlag, kan vi for enkelthets skyld anta at det ville gitt omtrent samme inntekt i form 
av eiendomsskatt. Oppegård har færre næringsbygg enn i Ski. 
  
Boligverdiene har økt siden 2014.  Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2020 at maksimal 
skattesats for bolig- og fritidsbolig reduseres fra syv til fem promille fra 2020.  
Regjeringen foreslår også at det innføres en obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattetakstene 
på minst 30 prosent for all bolig- og fritidseiendom fra 2020. I tillegg så er det ved innføring av 
eiendomsskatt ikke anledning til å ta mer enn 1 promille i eiendomsskatt fra første år, som så kan øke 
med 1 promille årlig til maksimal skattesats på 5 promille er oppnådd.  Så et nøkternt anslag vil da 
kunne gi noe slikt som 40-45 mill kr på boliger for Nordre Follo i år 1 (som ikke kan innføres før fra 
2021) og så økende hvert år med 1 promille til et nivå på rundt 200 mill kr – 225 mill kr fra 2025. 
Anslaget for næringsbygg er svært usikkert og er i størrelsesorden 40 – 75 mill kr.  
   
4. Hva vet vi om mulighetene for å renovere Sofiemyrhallen (både svømmehall og idrettshaller) for å 
ta vare på den på lengre sikt (og dermed bygge mindre hallareal i den nye skolen/hallen) 
 
Svar:  
Det er tidligere utarbeidet en tilstandsanalyse for Sofiemyrhallen som viste at en lettere/gradvis 
renovering ville gi en dårligere løsning enn en total renovering. Det ble deretter utarbeidet LCC 
analyser (kostnader over byggets livsløp) for alternativene rehabilitering kontra rivning og nybygg.  
En total renovering sett opp mot rivning/nybygg medfører erfaringsvis at et nybygg ofte vil ha lavere 
drifts- og vedlikeholdskostnader, samtidig som at en total renovering ikke alltid gir et bygg som er 
100 % egnet til dagens bruk. Det vil blant annet trolig ikke være mulig å oppnå energieffektiv forbruk 
som et tilvarende nybygg.  
 
Den nyeste delen av Sofiemyrhallen er ca 30 år, den eldste nærmer seg 50 år. For langsiktig bruk vil 
det kreve en omfattende rehabilitering av den totale bygningsmassen.  
 
Vi har ingen gode beregninger pr dd som viser om det lønner seg å renovere Sofiemyrhallen -  både 
svømmehall og idrettshaller - for å ta vare på den på lengre sikt og dermed bygge mindre hallareal i 
den nye skolen/hallen. Det kreves en prosess for å gi estimater på dette. 
 
 
5. På hvilket grunnlag har man vurdert at innsparingstiltakene (de som ikke har med lokalisering eller 
i driftsbudsjettet IKKE berører kvalitet og omfang i tjenesteproduksjonen? Mange tjenester blir 
dyrere, mindre tilgjengelige og med lavere kapasitet slik det er beskrevet. 
 
Svar: 
Det er foreslått en rekke reduksjoner i budsjettrammene for tjenesteområdene. Hoveddelen av 
reduksjonen er konsekvens av ny organisering, stordriftsfordeler, effektivisering av eksisterende areal 
og digitalisering. Det er også foreslått tiltak som kan påvirke kvalitet og omfang i tjenestene, men alle 
foreslåtte tiltak er vurdert som forsvarlige. Grunnlaget for vurderingene finnes i hovedsak i 
årsevalueringer/-regnskap fra tjenestene i Oppegård og Ski, arbeidet i Omstillingsutvalget, samt 
gjennomførte tjenesteanalyser for Oppegård og Ski kommuner i 2018 og økonomianalysen fra 
Agenda Kaupang, datert 09.09.19. Innenfor lovens rammer,  der det er brukerbetaling eller gebyrer, 
er selvfinansiering vurdert som det bærende prinsipp, jf sak 36/19 til Fellesnemnda. Dette vil innfases 
gradvis.  
 


