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1 Innledning

Ved utgangen av april er Nordre Follo kommune 121 dager gammel. Vi har hatt 84 «ordinære»
arbeidsdager, og siden 12.mars har det vært 50 dager med koronarestriksjoner.

I tråd med nasjonale myndigheters råd og føringer har pandemien preget vår tjenesteproduksjon og
dialog med innbyggere. Det har endret arbeidshverdagen til samtlige ansatte og utfordret lederskap
og ressursbruk. Det har ført til endrede prioriteringer i vårt utviklingsarbeid, og det har gitt kraft til
innovasjon og mot til handling.

Det har også ført til at viktige leveranser er forsinket, at et allerede anstrengt kommunebudsjett er
satt under ytterligere press, og at viktige avklaringer som følge av ny kommune for våre innbyggere
er utsatt. Den spenningen vi trodde skulle avta fra nyttår, etter år med forberedelser for ny
kommune, ble opprettholdt og forsterket av en pandemi. Dette har konsekvenser for liv og helse,
styring og kostnadsbilde, arbeidsmiljø og politikkutvikling.

Kommunereformen har kostet, men også gitt oss økt kapasitet til å møte nye utfordringer. Vi har
allerede erfart positive konsekvenser av sterkere og større fagmiljøer. Korona-pandemien treffer oss
som samfunn og organisasjon, som mennesker og fagpersoner. Den fører med seg usikkerhet og tap,
men også opplevelsen av samhold og fellesskap.

Vi holder fast
Jeg er så takknemlig for hvordan medarbeidere i Nordre Follo har møtt etableringen av ny kommune
og pandemien; med ansvar og sterk faglighet, ambisjoner om kvalitet, selvstendighet i
oppgaveløsing, kreativitet og pågangsmot. Også når vi ikke har lykkes. Da justerer vi og prøver en
gang til.

Vi holder ut
Jeg er ydmyk over hvordan vi som helt ny organisasjon har «stått han av» denne våren. Vi stilte i
utgangspunktet ikke uthvilt og hadde så vidt startet arbeidet med å konsolidere nye arbeidsprosesser
og rutiner. Allikevel har vi mobilisert og hentet krefter til ny dyst. Den omsorg og utholdenhet som er
utvist imponerer. Og vi vil trenge denne kapasiteten fremover. For pandemien er ikke over.
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Vi holder sammen
Det er med dyp respekt jeg ser hvordan vi løser oppgaver sammen, og at vi aldri er i tvil om at det er
menneskene og miljøet som er viktigst. Ærlighet og åpenhet i refleksjon om konsekvenser av våre
valg, vår evne som organisasjon til å lære og forbedre; gir kraft. Den tilliten vi gir hverandre som gave
hver dag bygger sterke relasjoner, til beste for våre innbyggere og arbeidsfellesskap.

Vi har lært mye denne våren. Vi leverer forsvarlige tjenester og har utvist stor evne til omstilling.
Sammen skal vi evaluere og forbedre.

Gro Herheim
Rådmann
Nordre Follo kommune
24.5.20
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2 Profil og prioriteringer – Sammendrag

Når valgt strategi og kultur forsterker hverandre
Vi har vedtatt viktige strategier, som legger et godt og grunnlag for oss videre; både som
tjenesteleverandør og for oss som arbeidsgiver. I Strategi- og handlingsplan 2020-2023 setter vi
agendaen for de neste 4 årene, og vi sier samtidig at vi skal utvikle oss og evne å omstille oss
underveis om nødvendig.

Vi har akkurat kommet i gang med arbeidet med å ta visjonen og verdiene til oss. Det vil sette sitt
preg på oss som medarbeidere og på det vi leverer. Kulturbygging tar tid, men det er
verdt det. I henhold til vedtatt planstrategi, har vi nå vedtatt eller er i ferd med å vedta;

• Arbeidsgiverstrategi
• Digitaliserings- og innovasjonsstrategi
• Eierstrategi
• Vedlikeholdsstrategi
• Anskaffelsesstrategi
• Eiendomsstrategi
• Bemanningsstrategi

Disse strategiene er viktig å få på plass fordi de ivaretar det langsiktige fokuset knyttet til vår rolle
som arbeidsgiver, våre økonomiske verdier og vår vilje til å være nytenkende i alt vi gjør. Gjennom
våre strategier skal vi jobbe i tråd med intensjonen bak kommunereformen.

God styring og mer velferd
Starten på Nordre Follo ga oss raskt erfaring i kriseledelse. Det var nødvendig å foreta hurtige
prioriteringer og beslutninger i en situasjon preget av usikkerhet og manglende kunnskap. Vi er
forpliktet til å sikre ivaretakelse av alle våre innbyggere, men vi har også måttet ta valg ogsørge
for at ressurser har blitt omfordelt mellom de ulike tjenestene. Ressursallokeringen har vært og vil
være nødvendig for å til enhver tid prioritere forsvarlighet i tjenesteproduksjon, med hovedfokus på
liv og helse, og de av våre innbyggere som trenger våre tjenester aller mest. Det innebærer at det
ikke har vært ressurser og tid til å prioritere alle områder like høyt, med de konsekvenser det har fått
for økonomistyring, utvikling av internkontrollsystematikk, utviklingsarbeid med videre.
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Kostnadene som direkte følge av Korona er store. Det er usikkerhet omkring kompensasjon og
inntektstap, skatteinngang og kostnader for samfunn og kommuneorganisasjon, næringsliv og
innbyggere. Ressursknappheten har også gitt oss innsikt i vurderinger med hensyn til forsvarlig
tjenestenivå og kunnskap om hvilke prioriteringer og handlingsrom vi har.

Arbeidet i krisestab og kriseledelse har vært preget av dynamiske endringer, etter behov og gitte
rammebetingelser. Operativ kriseledelse har hatt som hovedoppdrag å sørge for kontinuerlige
tilpasninger i tjenesteproduksjon. Strategisk kriseledelse har hatt hovedfokus på å koble viktige
ressurser som politisk, administrativ ledelse og tjenesteproduksjon med kommuneoverlegen, politi,
beredskaps- og kommunikasjonsressurser.

Smittevernteam, kommunikasjon og beredskapsarbeidet har vært i sentrum for både operativ og
strategisk kriseledelses arbeid.

Arbeidet med gode analyser, sterk økonomistyring og hyppig rapportering for å sikre politisk og
administrativ styringskraft, prioriteres.

Oppdraget, mulighetene og målene vi skal nå
Oppdraget står fast. Barn og ungdom skal ha en god oppvekst. At våre innbyggere er i arbeid og
aktivitet er viktig. Eldre skal føle seg trygge og bli inkludert i samfunnet vårt. I de siste månedene har
ting endret seg. Barn og unge har opplevd en ny, og for mange en urovekkende situasjon. Vi
har fortsatt tatt godt vare på barna våre, men på en annen måte enn før. Hjemmeskolen har
fremskyndet behovet for digitale løsninger, og barn, unge, foreldre og lærere har blitt kastet ut i det
som for mange har vært et ukjent terreng. I disse dager vender heldigvis barna og ungdommen
tilbake til skolebenken.

Vanskeligere er situasjonen for de av våre innbyggere som nå har opplevd å miste inntekstgrunnlaget
sitt. Mange er permitterte eller har mistet jobben sin, og det betyr større utfordringer for
enkeltmennesket og for oss som kommune. Vi vil måtte legge til rette for at innbyggere i denne
situasjonen blir godt ivaretatt når de søker kommunal bistand. Vi må også ha en god dialog med
næringslivet som er etablert i Nordre Follo.

Mange eldre har vært urolige, og beboere på sykehjem eller i omsorgsboliger samt innbyggere som
mottar hjemmetjenester har befunnet seg i en særskilt utfordrende situasjon. En ressursbank, med
ansatte fra andre virksomheter, har blitt opprettet, for å sørge for at vi fortsatt kan gi et
forsvarlig tilbud selv om de fast ansatte skulle blir syke.

Vi arbeider med å finne vår plass i den «nye normalen», som følge av Korona. Det er da ikke kun
restriksjonene som følge av smitteverntiltak, økt beredskap og styrking av våre pleie-, helse-,
omsorgs- og velferdstjenester som påvirker oss. Men like mye mulighetsrommet som ligger i nye
digitale løsninger, og de drøftinger og ny kunnskap som bygges på erfaringene fra strammere
prioriteringer og endrede behov.
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Vi skaper gode lokalsamfunn sammen
Vi har forpliktet oss til kommuneplanens mål. Dette gjør vi sammen. I denne perioden har flere
politiske organer startet opp arbeidet sitt.

Det jobbes godt med å etablere permanente, digitale medvirkningsløsninger for våre innbyggere. Vi
skal bli en kommune 3.0, og arbeidet med dette er i gang.

Når krisen oppstår, har vi vist at vi bryr oss om hverandre, og antall frivillige har økt. Det er en ønsket
situasjon, men vi må jobbe målrettet for at utviklingen fortsetter.

Vi leverer med kvalitet
Det er høy kvalitet på det vi leverer, og det skal det fortsatt være. At vi har klart å omstille oss
fortløpende etter hvert som behovene og rammevilkårene denne våren er endret; vitner om at vi
klarer å operasjonaliser planer og omsette dem til handling når det trengs. Kvalitet er relativt, og det
er viktig at vi fortsetter å utvikle kvalitetsbegrepet i alt det vi gjør. Det er uansett grunnleggende at
god kvalitet handler om at noe oppleves å ha den effekten en hadde forventet den skulle ha, at
ressursene er godt utnyttet og at tjenestene er tilgjengelige og rettferdig fordelt. Her har våre
innbyggere den viktigste stemmen. Arbeidet med å innhente og systematisere tilbakemeldinger fra
våre innbyggere prioriteres.

Nordre Follo er fortsatt ny. Engasjement og vilje til å utvikle en kommune som preges av høy
faglig integritet, godt samarbeidsklima og som jobber mot målene vi har satt i kommuneplanen, er
viktige faktorer for lykkes.

Vi stiller forberedt – program Nordre Follo
Nå er vi mer forberedt enn noen gang før. Vi har fått en helt spesiell erfaring, som er viktig
fremover. Vår måte å organisere arbeidet vårt på og hvordan vi samspiller med hverandre, vi i
administrasjon, sammen med våre folkevalgte og ikke minst med alle innbyggere, vil måtte preges av
de erfaringene vi nå har gjort oss.

Samtidig har det vært nødvendig å sette ting på vent, men dette er oppgaver som nå i stor grad kan
starte opp igjen. Sluttføring av viktige oppdrag fra Program Nordre Follo prioriteres innen de statlige
midlene gitt til reformen, for 2020 og 2021.

Investeringsnivået må reduseres for å sikre kvalitet i tjenestene og ressurser t il nye behov
Vedtakene og strategiene fra Strategi- og handlingsplan 2020 – 2023 følges opp i tråd med vedtatt
politikk. Det er imidlertid både forsinkelser, omprioriteringer og grad av målforskyvning som følge av
Korona-pandemien. Strategier for økonomisk bærekraft er prioritert, da dette gir fundamentet for
god samfunns-, demokratiutvikling og tjenesteproduksjon.

Kommunestyret har i tråd med ny kommunelov vedtatt Finansielle måltall, med en ambisjon om å
ikke overstige en gjeldsgrad på 110 prosent i perioden. Dette er en meget høy gjeldsgrad, som ikke
rommer en bærekraftig grad av egenfinansiering av investeringer, og som fordrer stor
omstillingsevne og effektivisering i tjenesteproduksjonen. Korona-pandemien har forsinket
omstillingsarbeidet og det er bekymring med hensyn til konsekvensene av en økende gjeldsgrad, og
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følgene av det for kvalitet og omfang i tjenesteproduksjonen. En eventuell innføring av
eiendomsskatt forsterker dette bildet; de grunnleggende utfordringene med for høy investeringstakt
og aktivitetsnivå i tjenesteproduksjonen løses ikke, men en målrettet bruk av en eventuell styrket
inntekt til kultur, idrett og frivillig arbeid, vil kunne avhjelpe situasjonen. Finansiering av ønskede
driftstiltak ved hjelp av midler avsatt til disposisjonsfond vil ytterligere forverre situasjonen. Disse
ressursene er avsatt til å håndtere utforutsettes utgifter og usikkerhet i budsjettering.

I tråd med kommunestyrets vedtak har arbeidet med å gjennomgå investeringsbudsjettet og
inntektspotensialet ved salg av eiendom, prioritere arbeidet med behovsplaner for å sikre
tilstrekkelig kvalitet og kapasitet på kort sikt, samt justere inntektsanslaget – vært prioritert denne
våren.

Behovsplaner, skolekapasitet og vekst
Erfaringer viser at rekkefølgebestemmelser som verktøy i reguleringssaker i Nordre Follo kommunes
situasjon (høy gjeldsgrad, ledig kapasitet i eksisterende og planlagt sosial infrastruktur som ikke
harmonerer med planlagte vekstområder) ikke er tilstrekkelig alene som verktøy for å styre ønsket
utbygging.

Rådmannen vil derfor anbefale at utbygging og skolekapasitet sees og planlegges helhetlig. Dette
arbeidet gjennomføres som en del av utarbeidelse av Behovsplaner versjon 2 og Langsiktig
driftsanalyse og investeringsplan. Inntil disse er utarbeidet, vil rådmannen søke å løse kortsiktig
behov for skole- og barnehagekapasitet fortløpende, for å sikre fremtidige inntekter og utnyttelse av
eksisterende og allerede iverksatte skole- og barnehageprosjekter.

Hovedstrategiene i dette arbeidet vil være å se på total kapasitet og maksimal og effektiv utnyttelse
av sosial infrastruktur for kommunen, fleksible løsninger som bruk av paviljonger og utvikling av nye
modeller for læring og arbeidsplassutforming. Arealeffektivisering er en uttalt målsetting i denne
sammenhengen.

Behovsplanene 1.0 har i tråd med vedtak i Kommunestyret prioritert kvalitet i bygningsmassen og
kapasitet med hensyn til vekst på kort sikt. Behovsplaner versjon 2.0 juni 2021 vil sammen med
utarbeidelse av en Langsiktig drifts- og investeringsplan (LDIP) gi grunnlag for ytterligere
investeringsbeslutninger, også for pleie- og omsorgsområdet. Dette vil gi etterlengtet forutsigbarhet
for våre grunneiere og utbyggingsaktører og samtidig god styring og utnyttelse av offentlige
investeringer og infrastruktur.

I de første tre månedene i 2020 har Nordre Follo fått 132 nye innbyggere – en vekst på 0,2 %.

Vi investerer for over 800 mill. kroner i 2020 og leverer tjenester for 4,6 mrd kr
I utvikling og drift av kommunen er hovedfokus på den kvalitet som leveres i tjenestene og prioriterte
satsinger i 2020:

• Gratis SF0 til barn med særskilte behov
• Videreføring av bemanningsnorm i barnehagen
• Økt lærertetthet i 1-10 trinn
• Dagtilbud for personer med nedsatt funksjonsevne
• Bemanning i boliger til personer med sammensatte utfordringer
• Bemanning i boliger til personer med nedsatt funksjonsevne
• Styrket kapasitet i omsorgsboliger
• Videreføring av dagsenter for personer med demenssykdom
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• Etablering av Fontenehus
• Etablering av lokalt medisinsk senter
• Videreføring av ressurser til habilitering og rehabilitering
• Videreføre kapasitet psykologer
• Styrket kapasitet helsesykepleiere
• Tilretteleggingsmidler for barn med nedsatt funksjonsevne
• Harmonisering av lønn for ansatte med likt arbeid

Det er i tillegg til behovsplanene for formålsbygg og økt vedlikehold prioritert en rekke større
investeringsprosjekt i 2020:

• Kolbotn skole; utvidelse, rehabilitering og inventar
• Ny turnhall Ski
• Kolbotn omsorgsboliger
• Vardåsen bolig rusavhengige
• Bregnefaret, bolig utviklingshemmede
• Mort, institusjon psykiske lidelser
• Ski torg
• Tiltak vei og park, gang- og sykkelveier
• Ny IKT-plattform og fagsystem
• Arealeffektivisering Nordre Follo rådhus
• Arealeffektivisering gml. Oppegård rådhus
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3 Nordre Follo kommune - Nær og nyskapende

Visjonen «Nær og nyskapende» er et resultat av en bred medvirkningsprosess der innbyggere, lag,
foreninger, næringsliv, folkevalgte og ansatte har gitt sine innspill til fellesnemda. Visjonen skal
inspirere og gi retning for fremtiden.

En organisasjon har en egenartet kultur som kjennetegnes av de verdier, normer og tradisjoner som
er styrende for hva vi sier, gjør, følger opp, og de valg og beslutninger som tas. Det er besluttet en
plattform for verdier og kulturuttrykk i Nordre Follo kommune.

De grunnleggende prinsippene som ligger til grunn for valg av verdier i Nordre Follo er solidaritet og
likeverd. Videre skal kulturen være preget av ansvar, omsorg og respekt. Arbeidet er prioritert og gitt
som felles oppdrag i virksomhetsplanene for 2020, der alle virksomheter og avdelinger skal arbeide
med å følge opp verdier og kulturuttrykk i eget arbeidsfellesskap.

Det er utarbeidet en læringspakke som kan benyttes i arbeidet med å utvikle felles visjon, felles
verdier og felles kultur.

Nordre Follo kommune ble etablert 1. januar og er i en tidlig fase. I tillegg medfører Korona-
pandemien endrede prioriteringer, prosesser og arbeidsmåter. Men kommunen har påbegynt
arbeidet med hvordan vi sammen kan gjøre Nordre Follo nær og nyskapende. Det er tilgjengeliggjort
en spørreundersøkelse til innbyggerne, og grunnet pandemien er fristen utvidet.

Vi er også stolte av å ha produsert et digitalt turkart, som vil gjøre det enklere å finne ruter som for
mange før var ukjente. Vi håper at det bidrar til at naturen kommer nærer oss alle enn før.

Det er dessuten utarbeidet en policy for møte med innbyggere. Policyen legger vekt på at alle som
tar kontakt med kommunen sitter igjen med et positivt inntrykk, opplever at de blir hørt og at
tjenester og tiltak skapes i felleskap.
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Det er tidlig å oppsummere innbyggernes opplevelse av nærhet og tilhørighet til Nordre Follo
kommune, men noen signaler kan tolkes slik:

• I forbindelse med pandemien har 200 innbyggere meldt seg som frivillige og 88
innbyggere meldte at de har helseutdanning og ønsker å bidra.

• Et godt eksempel på at det lokale næringsliv brukes på en god måte,
er Moving Mamassom syr smitteverndrakter.

• Det er etablert samarbeidsarenaer med lokalt næringsliv.
• Ny teknologi og digitalisering skyter fart under Korona-pandemien og kommunen har

etablert nye løsninger. Her er mange eksempler:
o iPad til sykehjemmene slik at beboere og pårørende kan ha dialog under

besøksforbudet.
o Nyby – setter innbygger i kontakt med godkjente frivillige
o Bildelingsappen Otto for booking av kommunale biler for frivillige
o Transponder – en felles kommunikasjonsløsning for foresatte og skole og

eller barnehage
o Livesendinger i kroppsøvingsfaget.
o Teams muliggjør videokonferanser og møter med innbyggere. Det er også

utviklet tilpassede løsninger for utveksling for sikker videokonsultasjon og
sensitiv informasjon.

o Digisos- gir mulighet for å sende søknad og vedlegg til NAV på en digital
plattform.

o Min eiendom Norkart, hvor innbyggere selv finner opplysninger om sin
eiendom.

o Innsyn i egen faktura med mulighet for å be om betalingsutsettelse.
o Voteringsløsninger til politisk møter og utvalg.
o I tillegg er det etablert en koronatelefon for spørsmål om Korona, smitte

m.m. og Nordre Follo Podden for å gi informasjon om situasjonen i
kommunen.

o Bla. Seniorsentrene, Friskliv og psykisk helse inviterer til trening, Quiz,
yatzy og en prat på Facebook.

Bruk av videomøter og digitale verktøy har økt med 1000 prosent under pandemien. Mange er
oppfinnsomme og finner nye løsninger på hjemmeskole, hjemmebarnehage og
hjemmekontor. Unntakssituasjonen begynner etter hvert å bli den nye hverdagen.

Vi kan kjenne på en usikkerhet og vi møter nye situasjoner, utfordringer og dilemmaer hver dag.
Visjonen og verdiene er idealer, men skaper samtidig retning og et etisk grunnlag for samarbeid,
samhandling, samskaping og praksis.

Refleksjon om våre verdier kan bidra til at vi sammen kan se muligheter, håndtere krevende
utfordringer, applaudere godt arbeid og finne (nye) løsninger. Evaluering og analyse av praksis i lys av
visjonen og verdier vil også være nyttig og kan gi et bilde av hvilke verdier vi faktisk hadde.

Verdier som forutsetning for organisasjonsutvikling, resultatledelse og omdømme er et arbeid som
krever kontinuerlig refleksjon og debatt på tvers i kommunen. For at den nye kommunen skal bli
vellykket er vi avhengig av en kultur som er preget av likeverd og solidaritet.

Vi blir oppmerksomme på våre verdier når de blir utfordret, gjennom konflikter eller dilemmaer.
Dette kan begrense og avdekke uønskede verdier og gi motivasjon til verdidebatter.
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Vi vil fortsette det gode arbeidet og etablere fora for diskusjon og refleksjon av visjonen, verdier,
etikk og innovasjon.
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4 Bærekraftig utvikling

For å skape bærekraftig utvikling må verdenssamfunnet jobbe på tre områder: klima og
miljø, økonomi ogsosiale forhold. Samfunnsutviklingen i Nordre Follo er en premissleverandør for
hva vi skal kunne lykkesmed.

4.1 Samfunnsutvikling

Kommuneplan
Kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030 ble vedtatt av kommunestyrene i Oppegård og Ski
forsommeren 2019. Samfunnsdelen av kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyret i Nordre Follo
12. desember 2019, parallelt med «Strategi- og handlingsplan 2020-2023» (SHP), som utgjør
handlingsdelen av kommuneplanen.

Gjennom strategi- og handlingsplan er det definert hvordan kommunen skal følge opp
kommuneplanens fire satsingsområder og 20 mål innenfor hvert tjenesteområde. Det er videre vist
hvordan dette også bygger opp om FNs bærekraftsmål. I alle saker som legges fram til politisk
behandling, blir det gjort en vurdering av hvordan saken bidrar til å oppfylle kommuneplanens mål.

Kommuneplanen er en langsiktig plan og det er for tidlig i planperioden å skulle gjøre en samlet
vurdering av oppfølging av kommuneplanen.

Planstrategi
Kommunestyret skal minst en gang hver valgperiode, og senest ett år etter konstituering, vedta en
kommunal planstrategi. Utkast til planstrategi for Nordre Follo ble behandlet i kommunestyret i
Nordre Follo i oktober 2019 og deretter gjort offentlig, før sluttbehandling i kommunestyret 15. april
2020. Sammenlignet med utkast til planoversikt som ligger inne i SHP 2020-2023, inneholder vedtatt
planstrategi noen nye definerte planbehov og noe justert framdrift for enkelte temaplaner.
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Per 1. tertial er det utarbeidet prosjektmandat og startet arbeid med alle de prosjektene som skal
startes opp i 2020.

Satsingsområde Plan Oppstart Avsluttes

Sammen for en ny
kommune

Eiendomsstrategi 2020 2020
Innovasjons- og digitaliseringsstrategi (revisjon av versjon 2019) 2020 2020
Temaplan for bruk av formålsbygg: barnehage, skole, omsorgsbygg–
inkluderes i Behovsplaner 2.0

- 2021

Arbeidsgiverstrategi (revisjon av versjon 2019) 2020 2020
Eiermelding/eierstrategi 2020 2020
Temaplan for frivillighet 2020 2021
Temaplan for næringsutvikling 2021 2021

Trygg oppvekst Melding – demokratiprogram for barn og ungdom 2020 2020

Kvalitetsmelding og temaplan for oppvekst 2020 2021

Temaplan – rammeplan for SFO 2021 2021
Aktiv hele livet Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2020 2020

Kvalitetsmelding og temaplan for helse og omsorg 2020 2020
Temaplan for mangfold, integrering og inkludering, inkl. LHBT
handlingsplan

2020 2021

Temaplan mot vold og seksuelle overgrep 2020 2020

Lokal handlingsplan for å bekjempe hatkriminalitet 2020 2021

Boligstrategi. Vedtak: Strategi for sosial boligbygging 2020 2021

Temaplan rus og psykisk helse 2020 2021

Temaplan SLT 2021 2021

Temaplan for kultur 2021 2021

Melding – helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2023 2023
Byvekst med grønne
kvaliteter

Temaplan for klima og energi med forpliktende klimabudsjett. Strategi
for å redusere det materielle forbruket.

2020 2021

Temaplan for vannmiljø og avløp. Hovedplan 2021 2021

Temaplan for kommunale veier. Hovedplan 2020 2020

Temaplan for trafikksikkerhet 2020 2020

Temaplan for skjøtsel av uteområder 2020 2020

Temaplan for mobilitet. Sykkelstrategi for Nordre Follo 2020 2021

Melding om grøntområder i byggesonen 2020 2021

Melding om kulturminner – grunnlag for ny kommuneplan 2020 2021

Temaplan for naturmangfold 2020 2021

Temaplan – dyrevelferd. Oppstart ikke tidfestet - -

Temaplan for samfunnssikkerhet. Utgår, temaet går inn i andre planer - -

Prioritering og finansiering av områdereguleringer
I vedtatt SHP er det lagt inn en planoversikt med prioritering av områdereguleringer i planperioden
hentet fra utkast til planstrategi behandlet i kommunestyret i Nordre Follo 31.10.2019. Prioriteringen
ble tatt ut ved sluttbehandling av planstrategien og skal etter vedtak i kommunestyret avklares
parallelt med behandling av behovsplaner for kommunale bygg. Bakgrunnen for dette, er behovet for
å se prioritering av planoppgaver opp mot kapasitet i infrastrukturen. Rådmannen anbefalte ved
sluttbehandling av planstrategien at arbeid med områdereguleringer som allerede er igangsatt, skulle
fortsette (Kirkeveien Nord, Nedre Ekornrud og Oppegård lokalsenter), mens kommunestyret vedtok
å stille arbeidet med Nedre Ekornrud i bero (sak35/2020): Arbeidet med områderegulering for
Nedre Ekornrud videreføres ikke før prioriteringene av områderereguleringene gjøres i forbindelse
med behovsplanene.
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Behovsplan versjon 1.0 legges fram parallelt med tertialrapporten. Det har ikke vært tilstrekkelig tid
til å utarbeide langsiktige behovsplaner på nåværende tidspunkt, og rådmannen har ikke funnet
grunnlag for å anbefale løsninger ut over det som er nødvendig på kort sikt, for å sikre god tilstand og
sikre tilstrekkelig kapasitet. I Behovsplan 1.0 har rådmannen lagt til grunn en moderat vekst basert på
boligprosjekter som ikke kan, eller skal stoppes. Dette er prosjekter som har fått rammetillatelse,
områder som er vedtatt solgt (som Nedre Ekornrud), eller reguleringer der det ikke er lagt inn
forbehold i om at skolekapasitet må være på plass før utbygging kan skje.

Langsiktige løsninger vil først bli presentert i Behovsplan 2.0 og langsiktig driftsanalyse og
investeringsplan (LDIP) som etter planen legges fram for kommunestyret i juni 2021.

Arbeidet med områdereguleringer går normalt over minimum to år. I de fleste tilfeller stilles det krav
om detaljregulering før et prosjekt kan byggesaksbehandlesog byggeprosjektet kan realiseres. Dette
betyr en periode på minimum 4 år fra planarbeidet starter opp til nye innbyggere flytter inn.
Behovsplan 1.0 gir ikke svar på om kommunen har infrastruktur som kan møte de behovene nye
områdereguleringer utløser. Ved å legge inn rekkefølgekrav om at sosial og teknisk infrastruktur må
være på plass før utbygging, sikrer kommunen at framtidig utbygging må ta hensyn til blant annet
skolekapasitet. Gjennomføring av planarbeid skaper likevel en forventning om utbygging, og det er
generelt fornuftig å prioritere ressurser til de planoppgavene som med stor sannsynlighet kan bli
realisert når planen er vedtatt.

I tillegg til vurdering opp mot infrastruktur, og spesielt skolekapasitet, må nye planer vurderes opp
mot kommuneplanens arealstrategier og prioriterte utbyggingsområder.

Rådmannen har nedenfor gått gjennom de områdereguleringene som ligger inne i planstrategi for
Nordre Follo. Krav om områderegulering følger av kommuneplanen, planbestemmelsene § 2.3.

Plan Status Innenfor prioritert
utbyggingsområde,
temakart 1
kommuneplan

Skolekapasitet Andre forhold

Kirkeveien Nord Planarbeid er påbegynt,
men foreløpig stilt i
bero for å frigjøre
ressurser til revisjon av
områderegulering for
Ski sentrum

JA Lite kapasitet i Ski
sentrum. Gjelder
både barneskole og
ungdomsskole.

Ski Øst – syd for
Kjeppestadveien

Planinitiativ behandlet i
Ski kommune 5. juni
2019

NEI

Men har nær
tilknytning til
utviklingen av Ski som
regional by

Lite kapasitet i Ski
sentrum. Gjelder
både barneskole og
ungdomsskole.

Nedre Ekornrud Planarbeid pågikk for
fullt med mål om å
fremme et planforslag
til behandling i 2020.
Arbeidet er stilt i bero i
tråd med
kommunestyrets vedtak
15.4.20

JA Ledig kapasitet på
Østli skole fram til
2024 (1 km)

Lite kapasitet på
Sofiemyr (1,5 km)

2,5 km til Kolbotn
skole

Kommunalt eid.

Salg av tomt lagt inn
i investerings-
budsjett.
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Plan Status Innenfor prioritert
utbyggingsområde,
temakart 1
kommuneplan

Skolekapasitet Andre forhold

Oppegård lokalsenter Planarbeid pågår.
Planforslag forventes til
behandling i 2021.

JA Lite kapasitet på
Greverud.

Løser kritisk
atkomst/bro over
jernbanen

Kommunen har
eiendommer for
salg innenfor
områdereguleringen

Fløysbonn Ikke påbegynt NEI,

men høyfrekvent
busstilgjengelighet

Lite kapasitet på
Sofiemyr
barneskole.

Rosenholm Campus –
Li gård

Ikke påbegynt NEI,

men gangavstand til
jernbanestasjon

Kan benytte ledig
skolekapasitet på
Vassbonn og
Kolbotn

Ødegården skog Ikke påbegynt NEI,

men gangavstand til
jernbanestasjon

Østli skole får
kapasitets-
utfordringer på sikt.

Sønsterudveien Ikke påbegynt NEI Lite kapasitet på
Sofiemyr.

Kan benytte
Kolbotn skole.

Strandsonen Ikke påbegynt NEI Ikke relevant

Frittliggende
småhusbebyggelse

Ikke påbegynt NEI Ikke relevant

Samlet vurdering
I henhold til kommuneplanens arealstrategier skal boligbyggingen styres mot fortetting i prioriterte
utbyggingsområder og hovedtyngden av veksten skal skje i Ski og på Kolbotn og i gangavstand fra
jernbane og områder med høyfrekvente bussruter. Ski skal utvikles som regional by og Kolbotn er et
prioritert tettsted i bybåndet mellom Oslo og Ski.

I Ski er det vedtatt områdereguleringer for sentrum og for Ski vest. Begge planene revideres i 2020 i
tråd med gjennomgangen av infrastrukturtiltak i Ski. I Kolbotn er områderegulering for Kolbotn
sentrum og områderegulering for Skiveien/Skrenten (øst for dagens sentrum) vedtatt. Det er stor
aktivitet på detaljreguleringer både i Ski ogpå Kolbotn.

Manglende skolekapasitet i Ski og på Sofiemyr har betydning for prosjekter som er under regulering.
De løsningene som er foreslått i Behovsplan 1.0 tar høyde for å løse tilstrekkelig kapasitet og kvalitet
i byggene, på kort sikt. Løsningene for skolekapasitet i Ski sentrum tar høyde for befolkningsutvikling
som følge av realisering av Furumo, Idrettsveien 11, Kirkeveien 1, Eikeli Vest, Glynitveien og
Kværnerveien.

Kortsiktige løsninger for Sofiemyr tar høyde for pågående utbygging på Skogsåsen og Trelasttomta,
og behovsplanen legger til grunn at framtidig utbygging på Nedre Ekornrud sokner til Østli skole.
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Områdereguleringer for Nedre Ekornrud og Oppegård lokalsenter ligger innenfor arealer som i
kommuneplanen er definert som prioriterte utbyggingsområder. Planarbeidet er begge steder godt i
gang. For Oppegård lokalsenter er det i tilligg til utvikling av lokalsenteret, svært viktig å få løst
problematikken med bro over jernbanen. Kommunen eier flere tomter innenfor planområdet, som er
vedtatt solgt. Det er foreløpig ikke lagt inn inntektskrav for disse i gjeldende
budsjett. Nedre Ekornrud er et kommunalt eid område som er vedtatt solgt og lagt inn i kommunens
budsjett med inntjening i 2022. Dette er det største enkeltområdet for salg for å realisere
inntektskravet i perioden. Planarbeidet har kommet langt og det er brukt 1,3 mill. kr. I
utredningsmidler til planarbeidet.

Ski Øst ligger utenfor prioritert utbyggingsområde i Ski sentrum, og er kritisk med hensyn
til skolekapasitet i Ski.

Fløysbonn ligger utenfor prioritert utbyggingsområde i Kolbotn, og er i kritisk med hensyn
til skolekapasitet på Sofiemyr.

Rosenholm Campus/Li gård ligger utenfor prioritert utbyggingsområde, men vil kunne benytte ledig
skolekapasitet på Kolbotn og Vassbonn. Det er økonomisk gunstig for kommunen at kapasitet i
infrastruktur blir utnyttet optimalt.

Innenfor prioriterte utbyggingsområder i Langhus/Vevelstadområdet pågår det utbygging som det er
tatt høyde for i Behovsplan 1.0, blant annet ved Langhus gård. Parkveien 2 og 4, vest for
jernbanestasjonen på Langhuser under bygging med totalt 7 boligblokker. På Haugbro terrasse
bygges siste byggetrinn nå.

Parkveien 3 (Langhus stasjon vest) ønsker oppstart av regulering nå, med mål om å legge til rette for
100 boliger. Reguleringsplan for Linåsskal avklares gjennom mekling hos fylkesmannen våren 2020.

På Vevelstad planlegges det utbygging på Arnestadjordet. Området er ferdig regulert, men har vært
avhengig av å avklare hensynet til overvann og flom før realisering. Ved dagens svømmehall på
Vevelstad er det igangsatt utbygging av 4 boligblokker.

Prioritering innenfra og ut med forbehold om skolekapasitet
Oppsummert anbefaler rådmannen at prioritering av områdereguleringer skjer innenfra og ut med
forbehold om skolekapasitet. Igangsatte områdereguleringer ferdigstilles og behovet for
skolekapasitet ivaretas gjennom rekkefølgekrav. Prioritering av områdereguleringer må i tillegg ta
høyde for kapasitet i kommunens administrasjon og midler til nødvendig utredningsarbeid.

Områdereguleringer er kommunens planverktøy og skal gjennomføres i regi av kommunen. Plan- og
bygningsloven åpner for at private kan bistå i arbeidet. Det er ikke anledning til å ta gebyr for
områdereguleringer, og kommunen må som utgangspunkt bære kostnadene selv. Kommunenes
erfaringer fra gjennomføring av områdereguleringer, er at det involverer 2- 3 planleggere over en
lengere periode (2-3 år), anslått til om lag ett årsverk totalt per år. I tillegg kommer andre
kommunale virksomheter som blir involvert på ulik stadier i planarbeidet. Utredningskostnader
varierer mellom 1 og 3 millioner kroner (trafikkanalyser, grunnundersøkelser, naturkartlegging,
kulturminneregistreringer, støyutredninger mv). Dersom en områderegulering gjennomføres av
private gjennom en avtale mellom kommunen og privat aktør, bekostes gjerne utredninger av
utbygger, men kommunen må følge planprosessen tett med administrative ressurser og skal fortsatt
«eie» planen.
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Det vurderes å være svært krevende å ha mange områdereguleringer gående parallelt. Kommunen
skal også kunne betjene private reguleringsforslag som har fastsatte tidsfrister etter plan- og
bygningsloven. Dersom kommunen ikke overholder disse tidsfristene, reduseres gebyrinntektene.

Planer som prioriteres i fireårsperioden
• Nedre Ekornrud
• Oppegård lokalsenter
• Kirkeveien Nord
• Rosenhold Campus/Li gård, forutsatt samarbeid med utbygger
• Ski øst syd for Kjeppestadveien, forutsatt samarbeid med utbygger
• Fløysbonn, forutsatt samarbeid med utbygger

Det er for 2020 meldt om behov for 0,9 mill. kroner i utredningsmidler til områderegulering
Oppegård lokalsenter. Prioritering ut over dette skjer i forbindelse med SHP 2021-2024 og
Behovsplan 2.0.

Bolig- og byutvikling
Nordre Follo står ovenfor flere utfordringer, en av dem er kombinasjonen av begrensninger i
skolekapasitet og store arealreserver til bolig i mange av kommunens skolekretser. Det gjør det
nødvendig med en streng prioritering av utbyggingsområdene. Der det ikke er ledig skolekapasitet
eller planer for utvidelse av kapasiteten, må utbygging holdes igjen.

Arealstrategiene til Nordre Follo fremhever Ski og Kolbotn som førsteprioritet, dernest områder som
er i gangavstand fra togstasjon og kollektivholdeplass med svært høy frekvens. I øvrige tettsteder
skal det legges til rette for en vedlikeholdsvekst, det vil si en mindre boligbygging som stabiliserer
befolkningsmengden, men ikke øker den. De nye prognosene skal ta utgangspunkt i deprioriterte
områdene i arealstrategien og en forventet vekst på 350 nye boliger per år.

Boligmassen i Nordre Follo var per 31. desember 2019 cirka 23 300 enheter, og er grovt sett fordelt
med ca. 41 prosent eneboliger, 26 prosent boligblokker, 22 prosent rekkehus og 11 prosent
tomannsboliger.

Forholdetvil endres noe de kommende årene, da det vil bli bygget en større andel boligblokker i
områdene Ski, Kolbotn og i enkelte prioriterte utbyggingsområder. For 2019 ble det ferdigstilt 384
nye boligenheter. Det er 64 flere boligenheter enn det som ble bygget i 2018. Vi har ikke data som
viser boligbygging fram til nå i 2020 og boligbyggingen kan bli lavere enn antatt grunnet Korona-
pandemien.

Næringsutvikling
Kommunen ønsker å jobbe både lokalt og regionalt med næringsutvikling.

Lokalt har kommunen etablert en samarbeidsstruktur med lederne av Oppegård næringsforum, Follo
næringsråd og markedsrådgiver hos NAV. Vi har opprettet en gruppe på Teams og der deler vi
informasjon og innspill. Næringsrådene har gitt innspill til kommunale tiltak for næring. De har også
bidratt med innspill til en spørreundersøkelse blant virksomheter og bedrifter i Nordre Follo.
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Undersøkelsen skal brukes inn i en politisk sak om koronasituasjonen og næring. Saken behandles i
juni.

Det er opprettet en ny nettside på kommunens hjemmeside. Siden inneholder informasjon og lenker
som er relevante for koronasituasjonen og næring.

Kommunen holder et webinar 12. mai for næringslivet om hvordan man kan bli leverandør for
kommunen. Alle avtaler må selvsagt inngås innenfor gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser
og for bedrifter som ikke har deltatt i offentlige anbud tidligere, kan dette regelverket virke
komplisert.

Regionalt har Nordre Follo sammen med øvrige næringsrådgivere i Follokommunene,
etablert en faggruppe for næring under Follorådet våren 2019. Faggruppen jobber aktivt med å
samkjøre oppgaver som går på tvers av kommunene i hele Follo, og samarbeider der det er naturlig.
Faggruppen er deltakere i arbeidet med å etablere en samarbeidsplattform mellom Follokommunene
og NMBU.

Faggruppen er styringsgruppen for Etablerertjenesten i Follo. Styringsgruppen for Etablerertjenesten
har i 2019 gjennomført gründerkaféer i alle Follokommunene, og et større seminar i Enebakk,
«gården som ressurs». Det forventes samme aktiviteter gjennomført i 2020.

Kommunen er før øvrig i en prosess med å ansette ny næringsrådgiver for Nordre Follo.
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4.2 Økonomi

4.2.1 Økonomisk bærekraft i Nordre Follo

Agenda Kaupang har utarbeidet en økonomianalyse for Nordre Follo basert på regnskapstall for 2019
som er en oppdatering av den økonomianalysen som lå til grunn da Strategi- og handlingsplanen ble
lagt frem høsten 2019.

I økonomianalysen er Nordre Follo kommune for 2019 sammenliknet med kommunene Ski,
Oppegård, Sandnes, Drammen, Nannestad, Kristiansand og Kommunegruppe 13. Hovedkonklusjonen
til Agenda Kaupang er at Nordre Follo har god tjenestekvalitet, middels finanser og et lavt
kostnadsnivå. Kommunen har høyere utgifter enn gjennomsnittet i kommunegruppen innenfor
tjenestene Barnehage (13 mill. kroner), Barnevern (32 mill. kroner), Bolig (3 mill. kroner), Helse (7
mill. kroner), PLO (48 mill. kroner), Sosial (11 mill. kroner) og Samferdsel (2 mill. kroner). Øvrige
tjenester drives billigere eller på samme nivå som kommunegruppen. Det vises for øvrig til
orienteringssak til kommunestyret der økonomianalysen blir gjennomgått mer detaljert.

Lav økonomisk bærekraft i Nordre Follo
Kommunestyret vedtok i KST-sak 31/20 i april at Nordre Follo legge følgende finansielle måltall til
grunn:

• Netto driftsresultat skal være minimum 2 prosent
• Netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter (gjeldsgrad) skal ikke overstige 110 prosent i

gjennomsnitt i økonomiplanperioden (2020-2023), og reduseres til 80 prosent av
driftsinntektene innen 2030

• Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter skal være minimum 8 prosent

I vedtatt strategi- og handlingsplan går det frem at omstillingsbehovet i kommunen for å oppnå
økonomisk bærekraft vil være i størrelsesorden 600 mill. kroner dersom nivået på investeringer ikke
reduseres betydelig. Program Handlingsrom 2023 er etablert for å iverksette og koordinere innsatsen
med omstilling, effektivisering og kutt i tjenesteproduksjon frem mot Strategi- og handlingsplanen
for 2021-2024. Det er vedtatt å saldere inntil 200 mill. kroner i 2021. Behovsplaner versjon 1 blir lagt
frem for kommunestyret i egen sak, men forslag til justering av investeringer basert på
behovsplanene er innarbeidet i tertialrapporten og omtales under. Budsjettmodellen som ble tatt i
bruk for 2020, vil bli videreutviklet frem til fremleggelsen av Strategi- og handlingsplan for 2021-
2024.

I 2020 er det budsjettert med et negativt netto driftsresultat på 147 mill. kroner. Dette må dekkes
inn ved bruk av disposisjonsfond. Det er ikke økonomisk bærekraftig å bruke av fond til å dekke
løpende driftsutgifter. Kommunestyret har vedtatt at disposisjonsfond i prosent av brutto
driftsinntekter skal være på minimum 8 prosent. Disposisjonsfond skal brukes til å dekke opp for
uforutsette utgifter som følge av fall i skatteinntekter, uventede renteøkninger og andre
ekstraordinære hendelser av engangskarakter. Ved inngangen til 2020 hadde Nordre Follo et
disposisjonsfond på om lag 10 prosent av brutto driftsinntekter. Dette vil avta vesentlig i 2020.
Dersom kommunen ikke lykkes med det omstillingsarbeidet som er igangsatt, må kommunen
benytte disposisjonsfondet for å dekke kostnader til løpende drift. Det betyr at kommunen i løpet av
et par år vil habrukt opp sine sparepenger og vil være helt uten reserver til å dekke opp uforutsette
hendelser og samtidig måtte iverksette omfattende arbeid med å redusere antall ansatte.
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Revidert nasjonalbudsjett (RNB)
Revidert nasjonalbudsjett (RNB) og Kommuneproposisjonen ble lagt fram 12.5.2020.

Fra midten av mars til april vedtok Stortinget i flere omganger økte bevilgninger til
kommunesektoren på i alt 6,5 mrd. kroner relatert til å kompensere kommunesektoren for
konsekvensene av virusutbruddet. Tilskuddet er gitt som skjønnstilskudd til fylkesmennene (0,4 mrd.
kroner), generell styrking i form av økt rammetilskudd (3,75 mrd. kroner) og kompensasjon for
bortfall av foreldrebetaling i SFO/barnehager (1 mrd. kroner). Per 30.4 har Nordre Follo kommune
fått 40,7 mill. kroner i økt rammetilskudd.

I tillegg vil arbeidsgiveravgiften bli satt ned med 4 prosentpoeng i en termin. Dette betyr en lavere
utgift for Nordre Follo på om lag 15-18 mill. kroner.

Som følge av betydelig lavere aktivitet i norsk økonomi, ventes det at kostnadsveksten i 2020 blir
lavere. Den kommunale deflatoren (lønns- og prisvekst i kommunene) er satt ned fra 3,1 til 1,4
prosent. Regjeringen forventer nå en lønnsvekst i kommunesektoren i 2020 på 1,5 prosent mot
opprinnelig anslag på 3,6 prosent. Samlet gir dette en innsparing for kommunesektoren på 9,1 mrd.
kroner.

Kommunesektorens skatteinntekter anslås å falle med om lag 5,3 mrd. kroner i 2020. Det er stor
usikkerhet knyttet til størrelsen på skattesvikten. Regjeringen viser til at kommunesektoren allerede
er kompensert for dette gjennom økte bevilgninger på 6,5 mrd. kroner og forventet reduksjon i
lønns- og prisvekst i 2020.

I kommune-Norge er det usikkerhet knyttet til om kommunene vil bli kompensert fullt ut for alle
økonomiske konsekvenser av korona. Ved utgangen av mai 2020 har rådmannen ikke oversikt over
alle de økonomiske konsekvensene av korona, og kan følgelig heller ikke vurdere om Nordre Follo får
full kompensasjon. Det er også stor usikkerhet til hvor lenge vi vil måtte opprettholde det strenge
smittevernregimet som nå er, og hvor lenge arbeidsledigheten vil være på et forhøyet nivå.

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i RNB
Regjeringen foreslår blant annet følgende endringer i rammetilskuddet i 2020 på følgende områder:

• Tiltak rettet mot sårbare barn og unge – 150 mill. kroner
• Tilskudd til fastleger – 266,6 mill. kroner
• Regulering av barnehagemiljø – 5 mill. kroner
• Utsatt overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten – 460,3 mill.

kroner

Det er ikke klart ennå hvor mye Nordre Follo får av disse midlene.

Kommuneproposisjonen 2021
Det legges opp til en realvekst i frie inntekter i 2021 på mellom 2,0 og 2,4 mrd. kroner.

Kommunene vil få mellom 1,6 og 2,0 mrd. kroner av den totale veksten for sektoren.
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Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal sektor (TBU) har beregnet at
kommunesektoren i 2021 vil få merutgifter på om lag 2 mrd. kroner knyttet til den demografiske
utviklingen. Herunder er tjenester på til sammen 1,6 mrd. kroner som skal finansieres av de frie
inntektene.

Det anslås at veksten i kommunesektorens samlede pensjonskostnader i 2021 blir på 300 mill. kroner
utover anslått lønnsvekst.

Regjeringen vil i løpet av åren 2020 oppnevne et offentlig utvalg som skal gå gjennom
inntektssystemet for kommunene. Utvalget skal levere sin utredning i løpet av våren 2022.

4.2.2 Finansielle måltall og investeringer

En tommelfingerregel som vil gjelde gjennomgående for kapittelet, er at en reduksjon i låneopptak til
investeringer på 100 mill. kroner, gir om lag 2 prosent redusert gjeldsgrad.

I KST-sak 31/20 Finansielle måltall og handlingsregler, ble det vedtatt at kommunens totale
gjeldsgrad ikke skal overstige 110 prosent i gjennomsnitt i økonomiplanperioden. Det ble samtidig
varslet en gjennomgang av inntektsgrunnlaget frem mot 1. tertial 2020. Strategi- og handlingsplan
2020-2023 viser et investeringsnivå som ikke er forenlig med en gjeldsgrad på 110 prosent, og
uavhengig av sak om finansielle måltall ble det vedtatt en gjennomgang av investeringene for å
redusere dem med 600 mill. kroner med permanent effekt fra 2021 og utover. I tillegg til flere
gjennomganger har det vært gjort vurderinger angående ekstra salg av eiendommer og
eiendomsskatt. Dette vil gi kommunen flere alternativer å handle ut fra:

• Alternativ 0: Gjeldsgrad ved vedtatt Strategi- og handlingsplan 2020-2023
• Alternativ 1: Gjeldsgrad med justering inntektsanslag
• Alternativ 2: Gjeldsgrad med justering inntektsanslag og justerte investeringer
• Alternativ 3: Gjeldsgrad med justering inntektsanslag, justerte investeringer og økt

eiendomssalg
• Alternativ 4: Gjeldsgrad med justering inntektsanslag, justerte investeringer, økt

eiendomssalg og eiendomsskatt.

Alternativene vil utdypes trinnvis, da de bygger på og er avhengig av hverandre.

All tekstlig omtale av investeringer, samt grafer og tabeller i dette avsnittet, viser netto
budsjettbevilgning.

Alternativ 0: Vedtatt Strategi- og handlingsplan 2020-2023
Utgangspunktet før gjennomgangene, det som er vedtatt i Strategi og handlingsplan 2020-2023, vises
under. Gjennomsnittlig gjeldsgrad for perioden 2020-2023 var 136 prosent og samlet lå det inne
investeringer på om lag netto 4 mrd. kroner.
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Figur 1 Alternativ 0 - Vedtatt Strategi- og handlingsplan 2020-2023

Alternativ 1: Gjeldsgrad med justert inntektsanslag
Beregning av kommunens brutto driftsinntekter ble i KST-sak 31/20 gjort på et konservativt grunnlag
ved å fremskrive inntektssiden i budsjettmodellen. Det ble varslet en gjennomgang av inntektssiden,
da det kunne være bruttoeffekter som ikke fullt ut hadde blitt hensyntatt i budsjettmodellen. Ved å
beregne fremtidige brutto driftsinntekter på bakgrunn av regnskapstall for 2019 har disse
bruttoeffektene blitt bedre ivaretatt og viser at det kan være rom for ytterligere 600 mill. kroner i
investeringer i perioden og allikevel være innenfor målet om en gjeldsgrad på 110 prosent. Et
eksempel på bruttoeffekter som ikke ble godt nok ivaretatt av budsjettmodellen er NAV-refusjoner,
som kan beløpe seg til om lag 100 mill. kroner per år. Selv under normale omstendigheter ville det
fortsatt knyttet seg en betydelig usikkerhet til inntektsanslaget. Hvordan situasjonen med Korona vil
påvirke brutto driftsinntekter finnes det per nå for liten kunnskap om til å kunne estimere på et godt
nok nivå.

Det nye inntektsanslaget reduserer gjennomsnittlig gjeldsgrad for perioden 2020-2023 fra
136 prosent til 128 prosent. Under vises utviklingen i gjeldsgrad med oppdaterte inntekter, men
fortsatt med alle investeringene fra SHP inne.

En antatt økning i bruttoinntektene vil også gi en høyere risiko. Risikoen for feilestimering vil være
enda høyere nå som kommunen er i en spesiell situasjon med Korona. Det nye inntektsanslaget
plasserer seg omtrent midt mellom hva den konservative beregningsmetoden ga og det som ble
beskrevet som høyinntektsscenarioet i KST-sak 31/20.



25

Figur 2 Alternativ 1 - Gjeldsgrad med justert inntektsanslag

Alternativ 2: Gjeldsgrad med justert inntektsanslag og justerte investeringer
Om alle investeringer i Strategi- og handlingsplan 2020-2023 hadde blitt gjennomført, ville som nevnt
gjennomsnittlig gjeldsgrad i perioden ligge på 136 prosent og ende på 140 prosent i 2023.

Beløpene som ligger inne i SHP reflekterer imidlertid ikke et realistisk totalbilde grunnet følgende
forhold:

• Enkelte investeringer er skjøvet et eller flere år ut i tid uten å ta hensyn til ny
planlegging eller periodisering.

• Enkelte investeringer er kun budsjettert med kostnader til forprosjekt.
• Enkelte investeringer er underbudsjettert.
• Det er foreslått videreført mindreforbruk på investeringer på tilsammen 168,5 mill.

kroner netto fra 2019 til 2020.

Det er derfor gjort en omfattende gjennomgang av samtlige investeringer. Både med tanke på å
møte det vedtatte kravet til gjeldsgrad på 110 prosent, men også for å få en realistisk periodisering
og et reelt nivå på beløpene. Møter har blitt avholdt med samtlige prosjekteiere og arbeidet har blitt
koordinert med omstillingsprogrammet Handlingsrom 2023. Til sammen er investeringsbudsjettet i
planperioden 2020-2023 redusert med om lag 2,1 mrd. kroner netto.

Investeringene er i hovedsak tenkt finansiert ved låneopptak, men i SHP 2020-2023 er det forutsatt
inntekter fra salg av eiendom for om lag 1 mrd. kroner i fireårsperioden. Det har tidligere blitt varslet
at det er usikkerhet knyttet til om det er realistisk å få solgt eiendom i tråd med vedtatt budsjett. Det
er gjort en gjennomgang av eiendommer som vurderes solgt, og denne gjennomgangen viser at salg
av eiendom tar lengre tid enn tidligere antatt. Dette får særlig konsekvenser for 2020, hvor
budsjetterte salgsinntekter er redusert fra 228 mill. kroner til 12 mill. kroner. Per i dag forventes
salget forskjøvet til slutten av økonomiplanperioden. Dette reduserer handlingsrommet for å
gjennomføre investeringer tidlig i perioden.
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Tabellen under viser forslag til nye investeringsrammer etter gjennomgang av alle investeringer og
ordinært salg av eiendom. Gjennomsnittlig gjeldsgrad i perioden 2020-2023 ender på 113 prosent.
Om perioden 2020-2024 legges til grunn, vil gjennomsnittlig gjeldsgrad bli 110 prosent. Når det
gjelder investeringer til digitalisering, vil det frem til fremleggelsen av SHP for 2021-2024 bli foretatt
en periodisering av samlet bevilgning til dette slik at beløpet samlet sett ikke økes, med justeres
mellom årene 2021 – 2024.

Tabell 1 Oversikt investeringsramme, investeringer og gjeldsgrad ved Alternativ 2, justert inntektsanslag og justerte
investeringer

På grunn av beløpsavrunding vil ikke Sum totalt investert før endringer være lik totalt investert Sum
av de forskjellige gruppene.

Grafen under viser utviklingen i gjeldsgrad og endringer i investeringer gjennom perioden. Gjeldsgrad
inkludert VA ender i 2023 på 103,2 prosent. Holdes VA utenfor ender gjeldsgraden på 63,9 prosent.
Tabellen viser også at selv etter alle endringer som er gjort på investeringer i 2020 vil det fortsatt
være 347,5 mill. kroner for høyt for å kunne holde seg innenfor en gjeldsgrad på 110 prosent.
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Figur 3 - Alternativ 2 Gjeldsgrad og investeringer

Alternativ 3: Gjeldsgrad med justert inntektsanslag, justerte investeringer og økt salg av eiendom
Det anses som lite realistisk å øke salgsinntektene i første del av perioden. For å kunne øke
muligheten for salg utover budsjett utover i perioden, er dette bare mulig dersom det blir lagt inn en
innsats langt utover det som er kapasiteten til innen området som arbeider med salg av eiendom per
i dag. Dette betyr at de må få tilført flere nye stillinger. Det er lagt inn en økning av inntektskrav på
200 mill. kroner i 2023 for å synliggjøre dette potensialet. Det vil fremmes en politisk sak i september
med anbefalinger om salg av eiendommer fra tidligere Ski kommune.

Gjennomsnittlig gjeldsgrad for perioden vil synke til 112,1 prosent og ende på 99,6 prosent i 2023.
Ved å forlenge perioden til 2024, vil gjeldsgraden ende på 93,1 prosent i 2024 og gjennomsnittlig
108,3 prosent for perioden 2020-2024.
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Tabell 2 Oversikt investeringsramme, investeringer og gjeldsgrad ved Alternativ 2, justert inntektsanslag, justerte
investeringer og økt salg av eiendom

Utviklingen i gjeldsgrad fremkommer i grafen under.

Figur 4 Alternativ 3 - Gjeldsgrad med justert inntektsanslag, justerte investeringer og økt salg av eiendom
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Alternativ 4: Justering inntektsanslag, justerte investeringer, økt eiendomssalg og økt eiendomsskatt

I 2019 hadde 260 av 371 kommuner i Norge innført eiendomsskatt. Dette ga kommunene en samlet
inntekt på om lag 14,8 mrd. kroner. Eksempelvis fikk Moss kommune 104 mill. kroner, Fredrikstad
kommune fikk 271 mill. kroner, Sarpsborg kommune fikk 214 mill. kroner og Ås kommune fikk
34 mill. kroner i 2019. Det er stor forskjell i hvor høy inntekten fra eiendomsskatt er i kommunene,
og hvilken sosial profil det er i form av bunnfradrag. Det er også forskjell på om kommunene har
eiendomsskatt på både næring og boliger, eller bare på næring eller bolig.

Innføring av eiendomsskatt er et stort prosjekt, og det er ikke mulig å gi annet enn grove anslag på
hvor mye Nordre Follo kommune kunne fått inn i eiendomsskatt før det er gjort en taksering av
eiendomsmassen i kommunen. Med utgangspunkt i en utredning som Ski kommune gjorde i 2016 og
KOSTRA-tall for hva andre sammenliknbare kommuner har regnskapsført i eiendomsskatt, vil
rådmannen anslå at 50 mill. kroner er et nøkternt anslag for eiendomsskatt det første året skatten er
innført. Regelverket er slik at skattesatsen må være på 1 promille i år 1, for deretter å øke med
ytterligere 1 promille hvert år til maksimalsatsen ligger på 5 promille. Det er derfor i anslaget for en
bærekraftig gjeldsgrad lagt til grunn at satsen økes hvert år fra første år med eiendomsskatt i 2022.
Eiendomsskatt kan teknisk sett først bli innført i 2022, og full eiendomsskatt med høyeste skattesats
på 5 promille kan innføres fra og med 2026.

Eiendomsskatt kan gi kommunen store inntekter som vil øke handlingsrommet for å foreta
nødvendige investeringer de nærmeste årene. Gitt at investeringsnivået skal opprettholdes er
alternativet til eiendomsskatt å kutte tilsvarende i driften. Grove anslag gir en eiendomsskatt på

150 mill. kroner i 2024. Dersom dette skal dekkes inn ved omstilling i driften utgjør dette om lag 200
årsverk med en gjennomsnittlig årskostnad på kr 750 000.

Tabellen under viser total netto investeringsramme, hva som ligger inne av investeringer etter
gjennomganger og hvordan dette slår ut på gjeldsgraden. Gjennomsnittlig gjeldsgrad i perioden
2020-2023 vil ende på om lag 111 prosent, mens gjeldsgraden i 2023 vil være 96,9 prosent. Disse
størrelsene er inkludert VA, dvs. investeringer finansiert gjennom selvkost. Gjeldsgrad inkludert VA er
det offisielle måltallet for netto lånegjeld og er størrelsen som finnes igjen i KOSTRA. Det ble vedtatt i
KST-sak 31/20 at dette skal være Nordre Follo sitt måltall. Om det allikevel skjeles til hva som er en
bærekraftig gjeldsgrad uten VA, vil alle størrelser over 70 prosent anses å være høyt/ for høyt. Tas
hele perioden 2020-2024 med i betraktningene, vil gjennomsnittlig gjeldsgrad for perioden bli om lag
107 prosent og 2024 isolert sett bli 88 prosent. Rådmannen viser i tabellen under hvordan
gjeldsgraden vil være dersom det tilføres økte inntekter i form av eiendomsskatt. Eiendomsskatt på
det nivået som vises under vil kunne øremerkes til investeringer innen for eksempel kultur (blant
annet idrettsbygg) og skoler.
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Tabell 3 Oversikt investeringsramme, investeringer og gjeldsgrad ved Alternativ 3, justert inntektsanslag, justerte
investeringer, økt salg av eiendom og eiendomsskatt

Utviklingen i gjeldsgrad ved alternativ 4 fremkommer i grafen under.

Figur 5 Alternativ 4 - Gjeldsgrad med justert inntektsanslag, justerte investeringer, økt salg av eiendom og eiendomsskatt
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Mulighetsrom
Som det fremkommer av tabellen under, har det blitt strammere økonomi i begynnelsen av
perioden, mens det utover i perioden skapes et visst mulighetsrom.

Grafen under viser hvordan effekten av de forskjellige alternativene slår ut på kommunens
gjennomsnittlige gjeldsgrad for perioden 2020-2023. Justering av inntektsanslaget viser eksempelvis
at den gjennomsnittlige gjeldsgraden reduseres fra 136 prosent til om lag 128 prosent og videre ned
til 111 prosent om alternativ 4 gjennomføres. Den viser at reduksjon av investeringer gir det klart
største bidraget til å redusere den gjennomsnittlige gjeldsgraden i perioden.

Figur 6 Effekt på gjennomsnittlig gjeldsgrad i perioden 2020-2023 ved de ulike alternativene
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Investeringsgjennomgang
Det er krevende å foreta omfattende reduksjoner/skyvinger i budsjettet så lenge kommunen har
flere kostnadskrevende byggeprosjekter som pågår, og i tillegg et stort behov for midler til
fremtidens IKT-løsninger og rehabilitering av kommunens formålsbygg. Det ble i KST sak 7/2020
vedtatt en Vedlikeholdsstrategi for kommunale bygg og anlegg som er kostnadsestimert til netto
1,2 mrd. kroner over en ti-årsperiode. Dette gir kommunen store, men nødvendige utfordringer.

Tidligere vedtatt investeringsramme i 2020 for Nordre Follo kommune på netto 1 024,9 mill. kroner
anbefales i denne saken redusert til om lag netto 780 mill. kroner.

Reduksjonen kan knyttes til to forhold. Det ene er videreføringer av mer-/mindreforbruk fra 2019 til
2020, som isolert sett gir en økning i budsjettet for 2020 på 168,5 mill. kroner. Det andre er basert på
flere runder med virksomhetene hvor rådmannen har redusert, økt og skjøvet på budsjettmidler i
perioden 2020-2023, som isolert sett reduserer budsjettramme 2020 med 414,2 mill. kroner.

Nordre Follo kommunes investeringsbudsjett er i all hovedsak en videreføring av vedtak foretatt i de
gamle kommunene Oppegård og Ski. Videreføring av mindreforbruk 2019 vil ikke øke prosjektenes
totale budsjettramme, men bidrar til å øke inneværende års lånebehov. Oversikt over investeringer
hvor rådmannen anbefaler videreføring av ubrukte midler fra 2019 per tjenesteområde vises under,
og mer detaljert oversikt per investering er vedlagt saken, vedlegg 2.

Investeringene er vurdert på bakgrunn av innspill fra virksomhetene i forhold til prosjektenes status
og fremdrift per 1. tertial 2020. Oversikt over investeringer hvor rådmannen anbefaler endringer i
budsjettet fra og med 2020 per tjenesteområde vises under, og detaljert oversikt per investering er
vedlagt saken, vedlegg 2.



33

Behovsplaner
De fire behovsplanene for skoler, barnehager, omsorgsbygg og idrettsbygg er ikke et eget
tjenesteområde, men er likevel skilt ut fra resten av investeringene fordi disse omtales særskilt i egen
sak Behovsplan versjon 1.0. Saken fremmes til politisk behandling i juni 2020. Det er utarbeidet
behovsanalyser for kommunens formålsbygg innen tjenesteområdene pleie og omsorg, barnehager,
skoler og idrettsanlegg. I forbindelse med dette arbeidet ble det vedtatt i sak 32/2020 at Behovsplan
versjon 1.0 skal legges frem for kommunestyret med forslag til tiltak for å løse kortsiktige kapasitets-
eller tilstandsutfordringer. I denne versjonen av behovsplanen er det kun innarbeidet helt
nødvendige tiltak, som må gjøres på kort sikt. Arbeidet med Behovsplan versjon 2.0 og Langsiktig
driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) vil ta for seg prioriteringer som kan gjøres på mellomlang og
lang sikt, og rådmannen kommer tilbake med forslag til investeringer i forbindelse med dette
arbeidet i juni 2021.

Øvrige investeringer er rapportert under det enkelte tjenesteområde.

4.2.3 Handlingsrom 2023

Omstillingsprogrammet Handlingsrom 2023 skal bidra til effektivisering og omstilling av tjenestene
allerede fra 2020, og i perioden 2020-2023. Utgangspunktet er behovet for å styrke den økonomiske
bærekraften og ønsket om å utvikle tjenestene i Nordre Follo kommune. Vi skal løse utfordringene
som følger av samfunnsutviklingen sammen, tenke helhetlig og strategisk, på nye arenaer,
kunnskapsbasert og med nye metoder.

Notatet Prosjektskisser Handlingsrom 2023 per 22.11.19 (vedlegg til Strategi- og handlingsprogram
2020-2023) foreslår en programportefølje som ble vurdert fram mot iverksettelse av
omstillingsprogrammet 1. 1.2020 og vil videreutvikles i hele perioden.

Prosjektene i programporteføljen har ulike omfang og tidsløp. Første halvår 2020 har hovedfokus i
Handlingsrom 2023 vært å utarbeide behovsanalyser for tjenesteområdene barnehage (ibid. pkt.
2.1), skole (ibid. pkt. 2.2), kultur (ibid. pkt. 2.3) og pleie og omsorg (ibid. pkt. 2.5) (Sak 32/20, vedtatt i
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kommunestyret 16.4.20). På bakgrunn av analysene har det blitt gjennomført et omfattende arbeid
knyttet til behovsplan versjon 1.0 som vil bli behandlet i kommunestyret 17.6.2020.

Parallelt med behovsanalyser og behovsplaner har tjenesteområdene, med støtte fra
programkontoret, startet omstillingsprosessen med tjenesteanalyser, med utgangspunkt i
programporteføljen. Tjenesteområder med stort potensiale for effektivisering og omstilling har vært
prioritert i oppstarten av omstillingsprogrammet. Tjenesteområde pleie og omsorg (pkt. 2.5 i notat
“ P ro sjek tskisser” ) har iverksatt pro sjekt et Innsatst rapp ( ibid. pkt . 2 .5 .2) som en del av
tjenesteanalysen. Tjenesteområdet har satt rammen for prosjektet, organisert arbeidet og iverksatt
flere oppgaver knyttet til kvalitetsutvikling, kunnskapsgrunnlag og fagutvikling. Velferdsteknologi
piloteres og skaleres. Tjenesteområdet vil i løpet av neste halvår videreutvikle arbeidet med
innsatstrappen slik at tjenesten vil kunne være rigget for samfunnsutviklingen, og kunne møte
fremtiden sammen med innbyggerne i kommune 3.0.

Tjenesteområde barnevern (ibid. pkt. 2.7) har iverksatt arbeidet med tjenesteanalyse. Barnevernet
representerer en del av innbyggerreisen og det er ønskelig med et større fokus på tidlig
forebyggende innsats. Arbeidet er derfor organisert tverrfaglig og fremdrift og mål er under utvikling.
Omstillingsprosessen gjennomføres med begrenset fremdrift grunnet ivaretakelsen av brukere i
forbindelse med Koronapandemien. For tjenesteområde fellesfunksjoner (ibid. pkt. 2.13) er arbeidet
med Bemanningsplaner i et strategisk perspektiv iverksatt. Videre har arbeidet innen habilitering
(ibid. pkt. 2.5.4), sosial (ibid. pkt. 2.6) og bolig (ibid. pkt. 2.8.1) startet opp. Arbeidet med å redusere
antallet kommunale utleieboliger og målet om å ha en boligmasse som møter fremtidige behov vil
sees i sammenheng med tjenesteanalyser og kommende behovsplaner. Også arbeidet med å
etablere og utvikle arenaer for møter mellom innbyggere, folkevalgte, næringsliv og ansatte er
iverksatt (ibid. pkt. 2.3.2, tjenesteområde kultur).

Arbeid innen tjenesteområde helse (pkt. 2.4) plan (2.9), næring (2.11), vann, avløp og renovasjon
(2.12), finans og fellesutgifter (2.14) gjennomføres i linjen.

Programkontoret for Handlingsrom 2023 vil i 2. tertial, sammen med tjenesteområdene, evaluere og
synliggjøre effektene og læringspunktene fra pandemisituasjonen slik at vi kan videreutvikle
programporteføljen på bakgrunn av det. En revidering av programporteføljen gjennomføres i løpet
av høsten. Pandemien har medført noe redusert kapasitet til å drive med de store
omstillingsprosjektene, samtidig som det aldri før har vært så synlig hvor stor omstillingsevne,
innovasjonskraft og nyskapning som medarbeiderne i kommunen har rom for. Vi vil i 2. tertial utvikle
arbeidet med gevinstrealisering gjennom tjenesteutvikling for å sikre fremdriften og kunne realisere
målet med omstillingsprogrammet i planperioden, ogderav nødvendige kutt i rammene for
tjenesteproduksjon
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4.3 Sosiale forhold

Folkehelse
Gjennom arbeidet med utfordringsdokumentet, ble det pekt på fem hovedutfordringer, som
grunnlag for det videre arbeidet med folkehelse:

1. Sosial ulikhet i helse
2. Psykisk helse og livskvalitet hele livet
3. Utenforskap
4. Helsefremmende nærmiljø og lokalsamfunn
5. Fysisk helse og levevaner

Folkehelsearbeidet skal knyttes til målene i kommuneplanen, og det skal arbeides med å utvikle gode
styringsindikatorer for å kunne følge utviklingen. Folkehelsearbeid er tverrsektorielt. I henhold til
folkehelseloven skal det lages egne folkehelsemål med bakgrunn i en folkehelseutfordring, som for
eksempel frafall i videregående skole.

Vi bruker indikatorer fra Kommunehelsa statistikkbank (fra Folkehelseinstituttet og hentet fra
sentrale helseregistre og bla SSB, UDIR og NAV) for å rapportere på utviklingen. Med bakgrunn i
utviklingen, gjøres det nye tiltak eller eksisterende tiltak fortsetter. Folkehelsemål og strategier for å
møte utfordringene må utarbeides i samarbeid med tjenesteområdene.

I perioden 2020-2023 vil relevante styringsindikatorer for folkehelse blant annet kunne være:

• Forventet levealder etter utdanning
• Status psykisk helse, primærhelsetjenesten
• Andel som opplever å bli mobbet (elevundersøkelsen)
• Vold og mishandling, anmeldte tilfeller
• Andel barn i lavinntektsfamilier
• Frafall i videregående skole
• Arbeidsledighet 15-29 år
• Mottakere av uføreytelser 15-29 år
• Gjeldsbelastning
• Trygg tilgang til nærturanlegg og nærfriluftsanlegg for å fremme fysisk aktivitet og

friluftsliv
• Luftkvalitet, fint svevestøv
• Skader
• Kreft, nye tilfeller
• Diabetes og KOLS
• Muskel - og skjelettplager
• Anibiotikabruk
• Vaksinasjon
• Alkohol omsatt i dagligvarebutikker og vinmonopol
• Røyking kvinner

Det skal årlig fremmes en sak til kommunestyret, som tar utgangspunkt i den årlige
folkehelseprofilen, for å ivareta folkehelselovens krav om løpende oversikt over folkehelsen.
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Folkehelseprofilen for Nordre Follo ble publisert for første gang i februar 2020 med tall basert på
kommuneinndeling per 1.1.2020. Saken er tatt til orientering i Utvalg for oppvekst, idrett og friluftsliv
og skal fremmes i Kommunestyret.

Ungdataundersøkelsen dekker helheten i ungdoms liv og omfatter et bredt spekter av temaområder.
Undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år, sist i 2018. Ny undersøkelse skal gjennomføres i 2021.

Som en del av folkehelsearbeidet, er det vedtatt at Nordre Follo kommune viderefører Ski
kommune sitt arbeid som Trygt lokalsamfunn og videreføre Oppegård kommune sitt medlemskap i
Sunne kommuner. Trygge lokalsamfunn (TL) er en metode og verktøy for å systematisere
kommunenes arbeid med ulykkesforebygging, og setter kommunale oppgaver innenfor sikkerhet og
folkehelse i en samlet helhet. Trafikksikkerhetsarbeidet og universell utforming var to av
innsatsområdene i Ski.

• I 2020 må kommunen fylle ut en trygghetsprofil for å søke sertifisering som Trygt
lokalsamfunn. Trygghetsprofilene vil være grunnlag for å prioritere innsatsområdene i
kommunens skadeforebyggende arbeid. Dette arbeidet er ikke påbegynt.

• Arbeidet med å sertifisere Nordre Follo som trafikksikker kommune og etablering
av Ressursgruppe for universell utforming er startet, men ikke gjennomført. Alle skoler
og barnehager skal sertifiseres som trafikksikker skole og barnehage. Arbeidet måtte
utsettes til høsten på grunn av Koronapandemien. Mandat til en ressursgruppe for
universell utforming er under administrativ behandling. Sikkerhetsuka, som er
gjennomført hvert år siden 1991 i Ski kommune, videreføres.

• Planlegging av Sikkerhetsuka for alle 8. klasser (undervisning i førstehjelp, brannvern og
trafikksikkerhet) har startet. På grunn av Korona-situasjonen, er det usikkert om
Sikkerhetsuka kan gjennomføres som tidligere år. Andre løsninger skal vurderes.

Tilbud om fritidskort og aktivitetsapp med betalingsløsning er to tiltak som møter kommunens
utfordringer i forhold til sosial ulik i helse, psykisk helse og utenforskap. Det er satt av 0,2 mill.
kroner til fritidskort og 0,35 mill. kroner til aktivitetsapp for barn og unge.

• Kommunen søkte om å være pilotkommune for nasjonalt fritidskort. Søknaden ble
avslått på grunn av begrensede midler og at direktoratet har satt sammen et utvalg av
kommuner som var i samsvar med prioriteringene i utlysningen. Totalt søkte 193
kommuner.

• Siden vi ikke skal være pilotkommune for nasjonalt fritidskort, skal vi tilby et lokalt
fritidskort. Fritidskortet finansierer hele eller delvis (f.eks. treningsavgift
og medlemskontingent) en organisert fritidsaktivitet. Ordningen rettes mot utsatte
barn i alderen 6-18 år, som ikke kan delta på, en organisert fritidsaktivitet på grunn av
økonomi. Tiltaket er knyttet til fritidserklæringen, og kommer i tillegg til å inkludere
barn og unge i enkeltstående aktiviteter. Det skal fremmes en politisk sak med forslag
til en samarbeidsmodell for fritidskort.

• Gjennom nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 er det søkt om
en tidsbegrenset stillingsressurs, som sikrer implementering av Fritidserklæringen fra
regjeringen lokalt til Nordre Follo kommune.

• Arbeidet er startet med en kartlegging av fritidsaktiviteter, behov for nye
fritidsaktiviteter, motiver og barriere for deltakelse i fritidsaktiviteter blant barn og
unge. Noe er gjennomført, men hoveddelen måtte utsettes til høsten på grunn
av Korona-situasjonen.

https://www.regjeringen.no/contentassets/42fc032208724215886755da5d165f1e/folder_fritidserklaeringen.pdf
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• Det planlegges å avvente innkjøp av en aktivitetsapp for barn og unge med
betalingsløsning til senere i 2020, da flere aktuelle løsninger er under utvikling per i
dag.

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårigstatlig satsning (2017-2027) for å fremme
psykiske helse og livskvalitet og et godt rusforebyggende arbeid i befolkningen. Barn og unge er
prioritert målgruppe. En del av programmet omfatter tiltaksutvikling ute i kommunen og skal
evalueres. Nordre Follo er programkommune for et av tiltakene, MITT VALG-Gode valg (2020-
2023). Prosjektet er tildelt 2,030 mill. kroner over fire år.

• Tiltaket omfatter opplæring av undervisningsprogrammet «MITT VALG idrett» av styret
i idrettslag og undergrupper, trenere og lagledere. Gjennom «MITT VALG idrett» får
trenere og lagledere et verktøy til å bygge et inkluderende trenings- og
konkurransemiljø. Prosjektleder er daglig leder i Stiftelsen MITT VALG, som er en del
av LionsNorge. Tiltaket skal evalueres av Oslo Economics.

• Oppstarten av prosjektet er forsinket på grunn av Koronapandemien, men forarbeidet
er kommet godt i gang. Det er planlagt å skrive avtale med idrettslagene og
Oslo Economics i juni ogstarte selve prosjektet høsten 2020/våren 2021. Når avtalene
for prosjektet er på plass, lages en orienteringssak til politisk behandling. Prosjektet,
kan følges på nettstedet www.handling.forebygging.no.

Befolkningsframskrivinger
Per 1.1.20 hadde Nordre Follo kommune 59 288 innbyggere. Befolkningen økte i løpet av 2019 med
838 personer. Prognosen fra august 2018 som er lagt fram i SHP viser en forventet befolkning på
59 250 innbyggere per 1.1.2020. Dette er, som forventet, høyere enn det reelle tallet, ettersom
veksten i 2018 ble lavere enn antatt. Tredje juni vil SSB legge fram nye befolkningsframskrivinger for
hele landet og den 18. august publiseres framskrivinger for kommunene. For å få mer detaljerte
opplysninger om boligbygging og befolkningsutvikling, skal Nordre Follo utarbeide nye prognoser i
august 2020.

Sikkerhet og beredskap
Nordre Follo kommune har i storparten av 1. tertial håndtert smittesituasjonen som krisesituasjon.
Det er derfor ikke foregått noe utviklingsarbeid med bakgrunn i SHP2020-2023.

Ved inngangen til året var kommunen opptatt av å få organisasjonen på plass, blant annet i forhold til
kommuneoverlege og smittevern. Planverket var, og er, i all hovedsak oppdaterte og konsoliderte
planverk fra hhv Oppegård og Ski. Sammen med den overordnede risiko- og sårbarhetsanalysen
(2018) er dette grunnlaget for videre utvikling i tråd med kommunestyretsvedtak 20.11.19.
Smittesituasjonen vil også fremover måtte bli dimensjonerende for den videre utviklingen av
kommunens beredskap. Både i forhold til hvilke ressurser som kan avsettes, uten at det vil går på
bekostning av den videre håndteringen, og i forhold til at vi må prioritere å lære mest mulig av denne
situasjonen.

Smittesituasjonen er, og vil i lengre tid være, en utfordring for Nordre Follos organisasjon. Men den
har også vært en bekreftelse de grunnleggende prinsippene som ligger til grunn for vår beredskap,
ansvar, likhet, nærhet og samhandling, er viktige og gode veivisere i en krevende situasjon. Den har
også vist hvor mye kompetanse, kapasitet og evne til rask respons, organisasjonen kan fremvise, på

http://www.handling.forebygging.no/
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tross av at vi så vidt har begynt organiseringen av ny kommune. Gjennomganger av
krisehåndtering/beredskap for ledelsen, herunder øvelser (blant annet smittescenariet), satsing på
digitale verktøy/ infrastruktur mm., har vært viktige bidrag til dette.

Interesse om og fokus på personvernet har økt i perioden. Koronapandemien har krevd tilpasning av
flere digitale løsninger, samtidig som personvernet til brukerne ble ivaretatt. Noen av løsningene er
kommet for å bli, mens andre er midlertidige eller skal risikoanalyserespå nytt, når vi har kommet
tilbake til normalsituasjonen igjen.

Gode rutiner er etablert i kommunen for å håndtere sensitive personopplysninger korrekt og det
samarbeides tett med personvernombudet for å ivareta dette også fremover.
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4.4 Miljø og klima

En sentral oppgave har vært utarbeidelse av ny klima- og energiplan for Nordre Follo.
Koronasituasjonen har medført endringer i den planlagte medvirkningsprosessen, noe som innebar
at en workshop i mars ble erstattet med en spørreundersøkelse. Arbeidet fortsetter med forankring
av planen internt i virksomhetene fram mot sommeren. Det legges opp til 1. gangs behandling av
planen i september, deretter høring og sluttbehandling før jul.

Denne våren har vi også startet arbeidet med en kommunedelplan for naturmangfold i Nordre Follo.
Utkast til planprogram er utarbeidet og fremmes for politisk behandling i juni. Etter en feltsesong nå i
2020, følger en medvirkningsfase og utarbeidelse av planforslag førstkommende høst/vinter. Etter
gjennomført høring, tas det sikte på politisk sluttbehandling av planen høsten 2021.

Vannforvaltning er et annet viktig ansvarsområde. I en ny kommune som Nordre Follo er det blant
annet viktig å få befestet hvordan vi i tiden framover skal gjennomføre og rapportere på overvåking
av vannkvaliteten i kommunen. Det fremmes en sak om dette for politisk behandling i juni.

I forbindelse med oppstart av ny kommune har det vært viktig å få etablert en samordnet og
kunnskapsbasert viltforvaltning. Det jobbes nå med de siste detaljene i en ny felles viltvaktordning,
og det er utarbeidet forslag til fellingskvoter for elg og rådyr som fremmes for politisk behandling i
juni.

I første tertial har en rekke saker på forurensningsfeltet vært til behandling, innenfor tema som
spredt avløp, forurenset grunn, forsøpling mv. I tillegg er et utkast til forskrift om gebyr for
saksbehandling og kontroll etter forurensningsloven 1. gangs behandlet og lagt ut på høring.
Forskriften fremmes for politisk sluttbehandling i juni.

Samlet vurderes aktivitetsnivået knyttet til klima og miljø å ha vært høyt i først tertial. Dette gjelder i
all hovedsak også for perioden etter at koronatiltakene ble iverksatt. Det er per i dag ingen store
avvik på framdrift innenfor de ulike fagområdene.
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4.5 Lokalisering og arealutnyttelse

Det er viktig å ha en klar strategi for kommunal eiendom og kommunens eiendomsutvikling som
virkemiddel. Kommunalt eide eiendommer og bygg representerer store verdier for Nordre Follo
kommune. Det er få grunneiendommer som egner seg for utbygging, og det er derfor nødvendig å
utnytte eiendommene målrettet og samtidig vurdere strategiske kjøp for å fremskaffe tilstrekkelig
kommunal infrastruktur. Temaplan «Eiendomsstrategi» fremmes for politisk behandling i juni.

Fremtidig utnyttelse av kommunens formålsbygg og kommunens grunneiendommer henger tett
sammen med arbeidet med «Handlingsrom 2023» hvor «Behovsplaner versjon 1.0» legges frem for
politisk behandling i juni. Rådmannen arbeider løpende med klargjøring for salg i henhold til vedtak
fra tidligere Oppegård kommune. Det planlegges å fremme sak for politisk behandling tidlig høst
2020 med forslag til utvalgte eiendommer i tidligere Ski kommune som kan vurderes for salg. Alle
vurderinger knyttet til kommunens eiendommer gjøres ut fra vedtatte mål, strategier og
bestemmelser. Kommuneplan, arealplaner, reguleringsplaner og mange temaplaner setter føringer
for hvordan kommunens eiendommer forvaltes på kort og lang sikt.

Rådhusfunksjoner
Ski er vedtatt som det nye kommunesenteret i Nordre Follo. Politisk og administrativ ledelse med
stabsfunksjoner skal lokaliseres her. Bygg som skal benyttes for rådhusfunksjoner i Ski sentrum er
Nordre Follo rådhus, gamle rådhus i Ski, Westgaarden og Idrettsveien 16.

For å tilrettelegge for å samle politisk og administrativ ledelse i kommunen fra oppstart av Nordre
Follo kommune har tidligere Oppegård rådhus vært benyttet som midlertidig lokasjon. Det har vært
gjennomført store arbeider i Nordre Follo Rådhus og gamle rådhus i Ski. Fokuset har vært på
prosjekteringog gjennomføring av nye ventilasjonsaggregater og føringsveier, forsterkning av
bærekonstruksjon, rehabilitering av tak og arealløsninger for å tilrettelegge for samlokalisering av
fagmiljøer, god samhandling og arealeffektivitet. Tverrfaglig samarbeid for utforming av arealer for
Innbyggertorg, Innovasjonshub og møteromsområde har vært høyt prioritert. Bygningsarbeider er
ferdigstilt i flere etasjer i Nordre Follo rådhus oggamle rådhus i Ski, og flere fagmiljøer har flyttet inn.
Det gjenstår fortsatt noe arbeider med tak, ventilasjon og utskifting av heiser i tillegg til klargjøring av
arealer. Arbeidet forventes ferdigstilt medio august. Tidspunkt for ferdigstillelse og mulig tidspunkt
for innflytting av politisk ledelse og de resterende fagmiljøer er foreløpig satt til 17. august. Rådhuset
vil da romme over 70 flere arbeidsplasser enn tidligere. Dette er god arealeffektivisering.

Arbeider med ventilasjon, myndighetspålagte fasadeendringer og arealeffektive løsninger er
ferdigstilt i Westgaarden og hele virksomhetsområdet "Samfunn og Bærekraft" og virksomhet
«Boligkontoret» har flyttet inn. Fagmiljøene regnskap, innfordring og lønn flyttet inn i Idrettsveien
16A før årsskiftet.

Fra 13. mars har alle fagmiljøene som er omtalt over hatt hjemmekontor som følge av Korona-
pandemien. Det har vært flere positive erfaringer fra perioden med bruk av hjemmekontor.
Aktivitetsbaserte arbeidsplasser kombinert med hjemmekontor kan være en ønskelig retning for
ansatte og vil samtidig kunne bidra til en enda mer arealeffektiv bruk av bygningsmassen.

Tvillingbyer
Politiske føringer for utvikling av tvillingbyene Ski og Kolbotn ble vedtatt i 2019. Funksjoner for
Innbyggertorg er etablert i Nordre Follo rådhus og i Kolben kulturhus. Konseptfasen for fremtidig
utnyttelse av tidligere Oppegård rådhus fremmes for politisk behandling i juni. Det vises til denne
saken for ytterligere beskrivelse av hvilke fagmiljøer som er vurdert i konseptarbeidet. Ikke
stedbundne tjenester med høy andel av publikumsrettet virksomhet og mange brukere har vært
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prioritert. Saken drøfter også tidligere Oppegård rådhus som en mulig permanent lokasjon av
kommunestyresal for Nordre Follo kommune. Etter behandling av den politiske saken vil prosjektet
gå over i planlegging og prosjektering av valgt konsept høsten 2020.

Det er planlagt oppstart av konseptarbeid for innhold og geografisk plassering av
fremtidig ByLab våren 2020.

Ikke stedbundne t jenester
Samling av fagmiljøer i Nordre Follo og endret lokalisering av ikke stedbundne tjenester
gjennomføres etter de overordnede prinsippene om effektiv samhandling, arealeffektivisering og
tilgjengelighet for innbyggere og brukere. Det blir fokusert på fleksible løsninger for å kunne justere
på bruk av arealer ved endrede behov for tjenesten, endret samhandling med brukere og innbyggere
og fremtidig digitale løsninger. Det er behov for å utrede alternative konsepter, gjennomføre
midlertidige flyttinger og arealendringer før endelig løsning og lokasjon er klar for bruk. Det har i
årets første måneder vært gjennomført en rekke større og mindre flyttinger av fagmiljøer og ansatte.
Dette er gjennomført med egne ansatte. For permanente løsninger er det gjennomført
konseptarbeid for tidligere Oppegård rådhus som nevnt over, konseptfase for endelig lokalisering
av «Vann og Avløp» og «Vei og park» er under arbeid og alternativer for fremtidig lokasjon av NAV
Nordre Follo er utarbeidet. For sistnevnte har det vært gjennomført forhandlinger med utbygger i
Ski.

På grunn utbygger risiko som følge av Korona-pandemien er det nødvendig å vurdere flere
alternativer sentralt i Ski våren 2020. NAV Nordre Follo er utarbeidet. For pågående prosesser
knyttet til fremtidig lokalisering av NAV, se rapportering på vedtak sak 18/20 i sak i juni om
vedtaksoppfølging 1. tertial Nordre Follo.

Fremtidig utnyttelse av Ski sykehus har hatt et særskilt fokus med oppstart av forhandlinger
med Ahusfor å vurdere ny fordeling av arealer og for optimal lokasjon av kommunens egne lege- og
behandlingstjenester innen helse, mestring, rus og psykiatri. Det har vært gjennomført større
ombyggingsarbeider i leide lokaler på Berghagan for lokalisering av virksomhetene Byggdrift,
Byggutviklingog vedlikehold, Renhold og Byggeprosjekter. Det er planlagt innflytting ultimo mai.
Flere fagmiljøer innen flyktningearbeid, hjemmesykepleie, hjemmetjeneste, habilitering, barnevern
og renhold har blitt samlet i permanente lokasjoner i perioden. De forskjellige fagmiljøene har vært
ivrige på samlokalisering og midlertidige flyttinger har vært ønskelig for flere i påvente av endelig
lokasjon.

Arbeid med konseptarbeid, midlertidige flyttinger og arealendringer for å tilpasse tjenestenes formål
og effektivisere bruk vil fortsette i hele 2020. Leieavtaler sies opp der det er hensiktsmessig og
kommunens egne lokaler skal utnyttes optimalt.

Vedlikeholdsstrategi for kommunens eiendomsmasse er vedtatt politisk. Den setter mål for
tilstandsgrad for kommunens bygg og boliger og fastsetter prinsipper for samlokalisering og sambruk
i byggene våre.

Arbeidet med lokalisering og arealutnyttelse har gått som planlagt 1. tertial 2020, til tross for ekstra
belastning for alle involverte i mars og april.



42

4.6 Organisasjonsutvikling, lederskap og medarbeidere

Arbeidet med organisasjonsutvikling, lederskap og medarbeidere er en viktig faktor i å realisere
målene for Nordre Follo. Høy endringstakt, gode relasjoner, samarbeid og tillit, gir grunnlag for
utvikling. Skjerpet og kontinuerlig fokus på dette, vil over tid gi de ønskede resultatene.

Området er i første tertial preget av:

• Manglende mulighet til å gjennomføre planlagte medarbeider- og ledersamlinger som
følge av Korona. Dette har medført en forsinkelse i arbeidet med å bygge en felles
kultur, og jobbe systematisk med utvikling av leder- og medarbeiderskap. Før Korona-
pandemien ble det gjennomført ledersamlinger. Der har det blant annet vært fokus på
kommunens verdier, og hvordan ledere kan legge til rette for etiske refleksjoner i egen
virksomhet. Det vises her til arbeidet med organisasjonsverdier; et oppdrag gitt alle
virksomheter, med eget utviklet verktøykasse; Tenkekammeret.

• I regi av program Handlingsrom 2023, er det opprettet et prosjekt som skal jobbe med
bemanningsplaner i et strategisk perspektiv. I prosjektet beskrives det fremtidige
bemanningsbehovet basert på trender og analyser. Dette vil gi et godt utgangspunkt for
blant annet videre kompetanseutvikling og rekruttering, samt en indikasjon på det
totale bemanningsbehovet. Prosjektets leveranser vil være med på å sikre nødvendig
omstillings- og utviklingsevne.

• Arbeidet med å utarbeide en arbeidsgiverstrategi for Nordre Follo er videreført, og
skulle opprinnelig behandles politisk i juni 2020. Som følge av omprioriteringer knyttet
til Korona-pandemien vil arbeidsgiverstrategien ferdigstilles og være klar for politisk
behandling i august 2020. Arbeidsgiverstrategien er fundert i organisasjonens visjon og
verdier, og vil være et viktig virkemiddel for å nå overordnede må for Nordre Follo.

• Smitteverntiltakene som følger av Korona gjør at det er foretatt en rekke midlertidige
omdisponeringer av ressurser. Hovedsakelig er snakk om overføring av medarbeidere
med helsefaglig kompetanse til områdene Helse/Mestring og Arbeid/ Inkludering. I
stabene er ressursbanken styrket, og ressursene i Kompetanseutvikling er
omdisponert.

• Nordre Follo står foran en økonomisk omstilling, og ved inngangen til året ble
stabsområdene omorganisert til to staber; Digitalisering/ Innovasjon og
Økonomi/Organisering.
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4.7 Styringssystem

4.7.1 Målstyring

Arbeidet med mål og resultatstyring starter for fullt høsten 2020, for innarbeidelse i SHP 2022-2025.
Det legges vekt på god forankring og etablering av gode medvirkningsprosesser. Det er viktig at
virksomhetene konsoliderer sine tjenester og får oversikt over og innsikt i sine økonomiske rammer,
for å kunne jobbe godt med målstyring.

Nasjonalt arbeid som er gjort i forbindelse med arbeid med implementering av FNs bærekraftsmål
skal benyttes. Det vil være kostnadseffektivt og også sikre at Nordre Follos resultater kan summeres
med andre kommuners tall, dersom for eksempel Viken eller departementet mfl ønsker dette.

Nordre Follo deltar for øvrig i OECDs-pilotprosjekt A territoral Approach to the SDGs, der også andre
kommuner, som har kjennskap til og har jobbet med 2030-agendaen og de 17 bærekraftmålene,
deltar.

Nordre Follo er også informert om at det gjøres et arbeid med å utvikle et indikatorsett i KS-regi, og
det blir både nyttig og viktig at kommunene kan gjenbruke det som nå etableres, gitt at det er
indikatorer som er relevante å anvende også for Nordre Follo kommune.

4.7.2 Internkontroll

I kommuneloven fremgår det at kommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet
for å sikre at lover og forskrifter følges. Rådmann i kommunen er ansvarlig for internkontrollen.

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og
risikoforhold.

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren

1. Utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
2. Ha nødvendige rutiner og prosedyrer
3. Avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
4. Dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
5. Evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll

Rådmannen ønsker å basere kvalitets- og forbedringsarbeidet på anerkjente internasjonale
standarder for kvalitetsarbeid – ISO 9001:2015. Gjennom å tilnærme seg retningslinjene og
indikatorene i ISO 18091:2019 vil koblingen mot FNsbærekraftsmål ivaretas. Arbeidet med å få på
plass et helhetlig kvalitetssystem er omfattende og vil ta tid å implementere i organisasjonen.
Systemet vil bygge videre på allerede implementert system for dokumentasjon av rutiner,
forbedringer og avvik samt utformet sjekklisterapportering fra rapporteringssystemet.

Nordre Follo skal ha kvalitetssystem som ivaretar behovet for både å dokumentere
og å øke kvaliteten på våre tjenester og vår organisasjon.
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På senvinteren åpnet Nordre Follo opp basen for registrering av avvik. I perioden fra 17.02.2020 til
30.04.2020, ble det registrert 651 uønskede hendelser Det er flest hendelser rapportert for området
tjeneste/ tjenestemottaker, deretter for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for kommunalt ansatte. Det
er færrest rapporterte hendelser til ytre miljø. Det er en økning i antallet rapporterte hendelser
utover i perioden fra februar til april. Tallene for HMS skiller seg ut ved å bli lavere i april enn i
februar og mars. Det er registrert få uønskede hendelser knyttet til smittevern. Antallet smittevern-
hendelser gikk noe ned i mars, men økte igjen i april.

Perioden er kortere enn normalt, siden denne statistikken mangler halvannen måned fra januar til
februar. I tillegg er driften av de fleste kommunale tjenester påvirket av de drastiske tiltakene for å
stoppe spredningen av korona-viruset fra 13.03.2020. Da ble for eksempel skoler og barnehager
stengt, sykehjemspasienter kunne ikke motta besøk og administrativt personell gikk i hovedsak over
til hjemmekontor. Dette medførte blant annet at driften ble innskrenket og personell omplassert.

Dette kan også være noe av forklaringen på hvorfor det ble rapportert færre HMS-hendelser i april.
Mange av de uønskede hendelsene i skolen skyldes voldsepisoder fra utagerende elever. Siden
skolen også var stengt i påsken, er det rimelig å gå ut ifra at noe eller hele reduksjonen i HMS-
hendelser, skyldes stengte skoler. Årsaken til endringer i antallet rapporterte smittevernhendelser er
ukjent, men det kan skyldes forsterkede prosedyrer.

Det er et godt tegn at det rapporteres inn uønskede hendelser, siden det gir leder og organisasjonen
mulighet til å bli kjent med forholdet og mulighet til å rette opp og forebygge lignende hendelser i
fremtiden. Det er sannsynligvis en underrapportering av hendelser, men det er et godt tegn at det
meldes om flere uønskede hendelser utover i perioden. Det betyr blant annet at medarbeiderne vet
hvordan de melder ifra ogvet hva som er uønskede hendelser. Belastningen på kommunalt personell
har vært stor og må forventes å være høy over lang tid. Det betyr at kommunen må være forberedt
på en økning med hensyn til uønskede hendelser. Systematiske forebyggende tiltak som reduserer
sannsynligheten for gjentakelse, eller som reduserer risiko kan bidra til en bedret situasjon.

4.7.3 Budsjettstyring

Mål og prinsipper for budsjettprosessen
Målene og prinsippene som Fellesnemnda vedtok i sak 54/2018, følges videre. De fem målene er:

1. Politisk styring
2. Strategisk planlegging
3. Effektiv ressursforvaltning
4. Økonomisk kontroll
5. Forutsigbarhet

Målene understøttes av prinsippene rammebudsjettering og målorientert budsjettering.

En budsjettreform for å styrke styringen
For å styrke den politiske styringen og sette sterkere fokus på innbyggeren, er det iverksatt en
budsjettreform. Det er først ved utarbeidelse av strategi- og handlingsplan 2022-2025 vi vil sitte med
fullstendig kunnskapsgrunnlag for regnskap 2020.
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Den nye budsjettmodellen:

• identifiserer kostnadsdrivere og inntektspotensial på alle tjenester
• muliggjør sammenligning med andre kommuner i henhold til produktivitet, omfang og

inntektsnivå (gebyrer og brukerbetalinger)
• tydeliggjør hva som er nødvendig nivå for forsvarlig drift, og hva som er det politiske

handlingsrommet og mulige nye prioriteringer

Måltall og handlingsreglene:

• gir grunnlag for en langsiktig og mer strategisk budsjettstyring som skal sikre økonomisk
bærekraft

• viser sammenhenger mellom drifts- og investeringsnivåene, koblet gjennom
nøkkelindikatorer som netto driftsresultat, gjeldsgrad, driftsnivå, investeringsnivå og
disposisjonsfond. Disse må ikke tolkes isolert, men sees i sammenheng

Kommunestyret vedtok 15.4.2020 følgende finansielle måltall og handlingsregler:

• Netto driftsresultat skal være minimum 2 prosent.
• Netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter (gjeldsgrad) skal ikke overstige 110 prosent i

gjennomsnitt i økonomiplanperioden (2020-2023), og reduseres til 80 prosent av
driftsinntektene innen 2030.

• Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter skal være minimum 8 prosent.

Målstyrt og tjenestebasert budsjettering:

• gir grunnlag for å følge prioriteringen mellom mål og resultater ned til den enkelte
tjeneste. Dette gjør det enklere å evaluere måloppnåelse.

• tydeliggjør rollefordelingen mellom politisk og administrativt nivå
• setter fokus på hvem som skal motta en tjeneste, fremfor hvem som leverer den

Investeringer styres sterkere på kostnad og behov ved at:

• Ny beslutningsprosess for større investeringsprosjekter legges til grunn fra 2020, basert
på investeringsreglement for Nordre Follo, vedtatt i november 2019.

• Det iverksettes arbeid med langsiktig drifts- og investeringsanalyse (LDIP) for perioden
2022-2042. Arbeidet starter høsten 2020 og vil bli lagt frem første gang i juni 2021.

Handlingsrom 2023 skal foreslå behovsplaner og justert forslag til investeringer
Det er etablert et program for omstilling, effektivisering og utvikling; «Handlingsrom 2023». Det er
utarbeidet behovsanalyser for alle formålsbygg innen pleie og omsorg, barnehager, skoler og
idrettsbygg. Kostnads- og tjenesteanalyser for utvalgte områder er under utarbeidelse. Prioriterte
investeringer må ivareta de behov innbyggerne i Nordre Follo kommune har, og planlegges i tråd
med den demografiske utviklingen. Første leveranser fra «Handlingsrom 2023» er Behovsplan
versjon 1.0, som legges fram for kommunestyret i juni 2020. Justert forslag til investeringsportefølje
er innarbeidet i denne saken, og vil bli oppdatert til strategi og handlingsplan 2021-2024.
Kommunens inntektspotensiale er også oppdatert i denne saken.
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Strategi- og handlingsplan 2021
Allerede ved framleggelse av Strategi- og handlingsplan 2020-2023 varslet rådmannen om at det vil
være nødvendig å justere kursen i 2020, både fordi kommunestyret for Nordre Follo vil gjøre nye
prioriteringer, og fordi vi fra første dag vil få erfaringer og ny kunnskap. Korona-situasjonen har gjort
at denne prosessen har blitt noe annerledes enn forutsatt. Blant annet har den usikre situasjonen
både kommunen og landet forøvrig befinner seg i, medført at rådmannen ikke har nok kunnskap om
den svært uklare økonomiske situasjonen til å legge frem en mål- og rammesak. Samtidig startet
arbeidet med strategi- og handlingsplan 2021-2024 tidlig på nyåret. Vi jobber videre med våre felles
mål, slik de er beskrevet i kommuneplanen, og legger premisser for god måloppnåelse.
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4.8 Sykefravær

Høyt sykefravær er en stor utfordring for norske kommuner som arbeidsgivere. Økt nærvær er derfor
et prioritert område det blir jobbet systematisk med i Nordre Follo kommune.

Det har så langt vært knyttet noe usikkerhet til de rapporterte tallene for sykefravær grunnet
overgang til nye fagsystemer ved etablering av ny kommune.

Det kan se ut som om sykefraværet er høyest innen tjenesteområdene barnehage, barnevern, pleie
og omsorg, samt innen finans og fellesutgifter ut fra en tjenestebasert tilnærming. Blant annet hører
Kemneren, Follorådet og Follo barnevernsvakt inn under tjenesteområde Finans og fellesutgifter. Det
er også økende sykefravær i stabene, grunnet høy belastning over lengre tid.

Som følge av krisesituasjonen i forbindelse med Koronapandemien, og en stram prioritering av
ressurser, er det ikke foretatt en grundig analyse av tallmaterialet til 1. tertial. Partssammensatt
utvalg følger imidlertid utviklingen nøye, og har startet arbeidet med oppfølging og vurdering av
tiltak. Dette vil imidlertid bli prioritert fram mot rapportering for 2.tertial.

Basert på vår visjon, våre verdier og overordnede styringsdokumenter er arbeidet med en ny
prosedyre for sykefraværsoppfølging igangsatt.

Et viktig virkemiddel for å øke nærværet i Nordre Follo kommune er den nylig inngåtte avtalen om
NAV Innsatsteam. Teamet ble etablert i januar 2020 i regi av NAV Arbeidslivssenter Øst Viken og NAV
Nordre Follo for å videreutvikle modellen med virksomhetsorganisering av sykefraværsoppfølgingen.
Grunnet Koronapandemien er oppstart noe forsinket. Oppstart planlegges i mai-juni.

Tjenesteområde Kortt id Langtid Totalt

Fellesfunksjoner 1,3 % 5,2 % 6,5 %

Finans og fellesutgifter 2,2 % 7,4 % 9,6 %

Barnehage 3,3 % 7,9 % 11,2 %

Barnevern 2,6 % 7,9 % 10,4 %

Bolig 4,8 % 0,0 % 4,8 %

Helse 2,0 % 2,4 % 4,4 %

Kultur 1,5 % 3,0 % 4,5 %

Næring 0,9 % 0,0 % 0,9 %

Plan 1,1 % 1,6 % 2,8 %

Pleie og omsorg 3,2 % 5,9 % 9,0 %

Samferdsel 1,3 % 4,8 % 6,1 %

Vann, avløp og renovasjon 1,4 % 2,6 % 4,0 %

Skole 2,2 % 4,8 % 7,1 %

Sosial 2,7 % 3,8 % 6,4 %

Samlet sykefravær 2,6 % 5,6 % 8,2 %
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4.9 Risiko- og sårbarhetsanalyse

For å sikre felles og god kunnskap med hensyn til forsvarlighet og realisme for gjennomføring og
måloppnåelse for strategi- og handlingsplanen, vil det i perioden utvikles en forenklet risiko- og
sårbarhetsanalyse. Analysen oppdateres i revisjon av strategi- og handlingsplanen 1.tertial 2020.

Statuslysene indikerer om risikoen på ved etableringen av Nordre Follo kommune anses som liten,
middels eller stor. Følgende statuslys brukes:

Tema Vurdering Risiko

Samfunnsutvikling

Planstrategi I henhold til planstrategien skal mange temaplaner vedtas i 2020. Mange av de som skal
jobbe med temaplaner, er også involvert i koronaberedskap. Dette innebærer en risiko for
forskjøvet framdrift for noen av temaplanene.

Folkehelse Folkehelsen i Nordre Follo er god og er blitt godt ivaretatt gjennom Koronapandemien. God
organisering, planlegging, koordinering og høy fagkompetanse har bidratt dette.

Befolknings-
utvikling

Realistiske befolkningsprognoser er kanskje den viktigste suksessfaktoren for å drive god og
strategisk planlegging og utvikling av kommunen. Erfaringsmessig er det er stort gap mellom
forventet og faktisk vekst. Budsjettet lages med utgangspunkt i befolkningsprognosene. Er
prognosen for høy, planlegges det for et tjenestetilbud som ikke er nødvendig og
inntektssiden overvurderes. Det er kommunen selv som må finne løsninger om
forutsetningene lagt til grunn ikke realiseres. Investeringer i bygg og infrastruktur planlegges
også utfra forventet befolkningsvekst. Det er kostnadskrevende om det bygges feil bygg,
og/eller på feil sted og/eller for stort så det driftes med ledig kapasitet. Prognosen for
perioden 2020-2023 ansees som god, det er knyttet mer usikkerhet til tallene for resten av
perioden.

Bolig- og
byutvikling

Det er vanskelig å forutse hvem, hvor mange og hvilken alder det er på de som flytter til et
område. Bosettingen kan bli annerledes enn planlagt for. Det kan medføre at tjenestetilbudet
ikke blir i nærheten av brukerne. Kommunen iverksetter tiltak, men den enkeltes valg av
bosted ligger også dels utenfor kommunens kontroll.

Nærings-
utvikling

I møte med de økonomiske utfordringene som følger av korona krisen er det viktig å etablere
forpliktene partnerskap som styrker næringslivet og arbeidsmarkedet i kommunen og
grunnlaget for ønsket regional utvikling.

Demokratisk arena

Samskaping Det arbeides målrettet med å styrke prosessene for både samskaping og demokratiutvikling.

Organisasjons-
utvikling

Smittevernstiltakene som innebærer hjemmekontorløsninger har bidratt til å styrke bruken
av teknologiske arbeidsprosesser. Fravær av fysiske møteplasser, høyt arbeidspress i mange
virksomheter, og omprioriteringer i henhold til kontinuitetsplaner kan forsinke andre
organisasjonsutviklingsprosesser.

Tjenesteproduksjon

Lokalisering og
areal-
effektivitet

Det jobbes for å følge opp prinsippene i intensjonsavtalen om lokalisering. Nordre Follo har
mer areal per innbygger enn gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner. Det medfører at
en forholdsmessig høyere andel av budsjettet bindes opp i forvaltnings-, drifts-, vedlikeholds-
og finansutgifter. Det jobbes med å effektivisere arealbruken. Samtidig er konvertering av
byggingsmasse et langsiktig arbeid. Kommunale formålsbygg er ikke lett omsettelige i
markedet. Arealeffektiviteten påvirkes også av politiske prioriteringer, knyttet til blant annet
lokaliseringspolitikk og vedtatte arealnormer.
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Tema Vurdering Risiko

Lokalisering og
areal-
effektivitet

Det jobbes for å følge opp prinsippene i intensjonsavtalen om lokalisering. Nordre Follo har
mer areal per innbygger enn gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner. Det medfører at
en forholdsmessig høyere andel av budsjettet bindes opp i forvaltnings-, drifts-, vedlikeholds-
og finansutgifter. Det jobbes med å effektivisere arealbruken. Samtidig er konvertering av
byggingsmasse et langsiktig arbeid. Kommunale formålsbygg er ikke lett omsettelige i
markedet. Arealeffektiviteten påvirkes også av polit iske prioriteringer, knyttet til blant annet
lokaliseringspolitikk og vedtatte arealnormer.

Tjeneste-
utvikling og
innovasjon

Overgangen til kommune 3.0, hvor medarbeidere, folkevalgte og innbyggere jobber sammen
og definerer tjenesteutformingen krever endring i arbeidsmetoder, kultur og samhandling.
Innovasjons- og digitaliseringsarbeidet er høyt prioritert. Arbeidet med å implementere og ta
i bruk nye digitale plattformer har skutt fart under koronakrisen og vil kunne bidra til å
fremskynde innovasjonsprosesser og effektiviseringsgevinster.

Økonomisk bærekraft

Inntekter
(skatt og
rammetilskudd,
eiendomsskatt)

Før koronakrisen var det forventet lav vekst i frie inntekter til kommunene i årene som
kommer. Som følge av virusbruddet og de omfattende smittevernstiltakene som ble iverksatt
i mars 2020 har forutsetningene for kommuneøkonomien endret seg mye. De økonomiske
konsekvensene er store. Skatteinntekter, gebyrinntekter og brukerbetalinger er vesentlig
redusert samtidig som kostnadene har økt vesentlig. I positiv retning er det at lønns- og
prisveksten blir lavere enn tidligere anslått, og at rentekostnadene reduseres. Stortinget har
vedtatt ekstrabevilgninger og regjeringen har i revidert statsbudsjett foreslått nye
tilleggsbevilgninger. Det hefter imidlertid stor usikkerhet knyttet til de samlede økonomiske
konsekvensene for Nordre Follo kommune, og om kommunen vil bli fullt kompensert for de
negative økonomiske konsekvensene av koronakrisen.

Per 31.12.2019 hadde 371 kommuner eiendomsskatt og 260 kommuner hadde
innført eiendomsskatt i hele kommunen. Som det fremgår under pkt. 4.2.2 så vil en
eventuell eiendomsskatt bidra til at nivået på investeringene kan økes. Dersom
investeringene holdes på samme nivå, vil en høyere inntekt betyr at gjeldsgraden
reduseres.

Drifts-
budsjettet

Målstyrt budsjettering og rammebudsjettering er de overordnede prinsippene i
budsjettprosessen. Kommunen har tatt i bruk en ny budsjettmodell som fordeler rammene til
tjenesteområdene. Denne modellen er fortsatt under utvikling. Det har vært en utfordring
for budsjettprosessen at begge kommuner hadde med seg inndekningskrav på om lag 182
mill. kr fra tidligere år, som er innarbeidet i rammene for 2020. Det er lagt inn en reduksjon
på inntil 5 prosent på tjenesteområdene i forhold til budsjett 2019. Endret organisering og
oppgavefordeling sett i forhold til tidligere kommuner medfører at enkelte kan oppleve at
endringen i budsjettramme er større. Effekten av Korona-tiltak og stor omstilling kan være
krevende å få til inn. Behovet for omstilling er større i 2021 enn i 2020, så dersom man ikke
oppnår den forventede innsparingen i 2020, vil utfordringen i 2021 bli tilsvarende større.

Investerings-
budsjett

I økonomiplanene 2019-2022 til Oppegård og Ski kommuner var det mange store
investeringer hvor arbeidet med forprosjekt enten ikke var påbegynt eller ferdigstilt.
Forprosjektene viste ikke endelig oversikt over hvor store de totale kostnadene ville være, og
dette ga ikke tilstrekkelig oversikt over kommunens totale investeringsbehov. Med
utgangspunkt i forprosjektene ville kommunen ikke ha en bærekraftig økonomisk utvikling.

I KST-sak 31/20 vedtok kommunestyret at gjeldsgraden til kommunen ikke skal overstige 110
prosent i økonomiplanperioden. Det ble også vedtatt at den skal reduseres til 80 prosent
innen 2030. Alle vedtatte investeringer som ikke er omfattet av behovsplanen, skal
gjennomgås på nytt ifm behandling av 1. tertialrapport. I KST-sak 32/20 ble det vedtatt at det
skulle legges frem behovsplan 1.0 der det skal vurderes grep for de byggene som har behov
for rask avklaring ut ifra tilstand eller kapasitet. I behovsplan 2 og LDIP (langsiktig drifts- og
investeringsplan) vil rådmannen komme tilbake til strategiske tiltak og prioriteringer på
mellom- og lang sikt.
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Tema Vurdering Risiko

En stor del av planlagte investeringer er tenkt finansiert ved salg av eiendommer. inntekten
kan realiseres. Ved salg av kommunal eiendom er det avgjørende å legge til rette

for høyest mulig pris ved for eksempel å regulere tomten, slik at det er forutsigbart for kjøper
hva som kan realiseres på eiendommen. Selv om kommunen sitter med gode beregninger på
hva det vil koste å bygge et formålsbygg, vil markedet for entreprenører til enhver tid også ha
innvirkning på kostnaden. Markedet spiller også inn ved salg av eiendom. Her kan endelig
salgssum gå betydelig både under og over takst.

Handlingsrom
2023

Handlingsrom 2023 er kommunens omstillingsprogram, som skal bidra til effektivisering av
tjenestene. En vellykket gjennomføring av programmet er nødvendig for å få en bærekraftig
økonomi og å utvikle tjenestene. Gode omstillingsprosesser er krevende å gjennomføre.
Sterkt politisk og administrativt eierskap er nødvendig for å lykkes. Godt samarbeid mellom
politikk og administrasjon, i og mellom tjenestene, og samskaping med tillitsvalgte og
innbyggere, er avgjørende for å få gode resultater. Evnen og viljen til omstilling, fra alle
involverte parter, er en kritisk suksessfaktor for å lykkes. Arbeidet med behovsanalyser og
behovsplan 1.0 er gjennomført som planlagt. Koronakrisen har medført noen forsinkelser i
øvrige prosjekter, noe som kan påvirke når gevinster oppnås. Per nå vurderes ikke
forsinkelsene å være kritiske.

Strategisk
budsjettstyring

Strategisk budsjettstyring tar utgangspunkt i finansielle måltall når budsjettet skal fastsettes.
Kommunestyret vedtar finansielle måltall og gjør dermed langsiktige prioriteringer som vil
legge føringer på senere budsjettprosesser. Måltallene kan være et hjelpemiddel i den
langsiktige styringen av kommunenes økonomi og for å opprettholde økonomisk bærekraft
over tid. Suksessfaktoren er at det styres etter måltallene, både politisk og administrativt,
gjennom året og over flere år. Det jobbes med å ta i bruk et system langtidsbudsjettering
(langsiktig drifts- og investeringsanalyse), blant annet basert på finansielle måltall.

Transparens,
forutsigbarhet
og fullstendig-
het i budsjettet

Saksframleggene til politisk nivå skal gi et «faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak».
Det er viktig med god utredning og synliggjøring av økonomiske konsekvenser i alle
saksframlegg, og at alle forslag/vedtak om bevilgninger synliggjør finansiering. Når saker med
økonomisk konsekvens behandles utenom de fastsatte «stoppestedene» i budsjettløpet
gjennom året, bidrar det til at ønsket om et transparent, forutsigbart og fullstendig budsjett
undergraves. Det er en viktig suksessfaktor for fremtidig økonomisk bærekraft at man er lojal
til de budsjettprosesser som er iverksatt. Om saksframlegg med økonomisk konsekvens må
tas utenom budsjettprosessen er det svært viktig at de er fullstendig utredet.

Gevinst-
realisering

Systematisk arbeid med gevinstrealisering bygger på prosjektmetodikk. Dette er et
utviklingsområde for kommunen som både krever utvikling i anvendelse av prosjektmetodikk
og endring i kultur.

Tjenesteområdene

Alle tjenestene er påvirket av smittevernstiltakene som er innført som følge av Korona-
pandemien. Tiltakene har medført store og ressurskrevende endringer på alle nivåer i
kommunen, blant annet i fysiske arbeidsfold, arbeidsprosesser og måter vi organiserer
arbeidet på. Disse endringene kommer i tillegg til et arbeidspress som over tid har vært
meget høyt i de fleste tjenestene på grunn av kommunesammenslåingen, og det siste året
forventingene til effektivisering og omstilling. Arbeidstakerorganisasjonene har påpekt at
arbeidsbelastningen er svært stor og at mange ansatte har hatt det slik lenge.

Alle tjenesteområdene i Nordre Follo har høye ambisjoner om å levere tjenester med god
kvalitet i henhold til fastsatte mål. Den høye arbeidsbelastningen som er i tjenestene utgjør
en høy risiko for tjenesteområdene fordi tjenestenes kapasitet til å produsere tjenester av
den kvalitet og det omfanget som er planlagt reduseres dersom høy arbeidsbelastning fører
til redusert produktivitet. Dette kan påvirke kommunens muligheter til å oppnå
bærekraftmålene og målene i kommuneplanen.
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5 Demokratisk arena

5.1 Organisering av Nordre Follo

5.1.1 Politisk organisering
Følgende politiske organer startet opp i sitt arbeid i første tertial:

• Ungdomsrådet
• Rådet for personer med funksjonsnedsettelser
• Eldrerådet
• Utvalg for areal, klima og byggesak
• Utvalg for klima, teknikk og miljø,
• Utvalg for oppvekst, idrett og kultur
• Utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk
• Kontrollutvalget

Første tertial startet med en todagers folkevalgtsamling, 16.-17. januar. Samlingen inngikk i
folkevalgtprogrammet som tilbys av KS, kommunesektorens organisasjon. Målet med programmet er
å styrke folkevalgtes motivasjon, bidra til god rolleforståelse og trygghet i oppgavene som står foran
som lokalpolitikere. Blant temaene var blant annet rollen som folkevalgt, folkevalgte organer,
delegering og saksbehandling, politisk kultur og gjennomgang av ny kommunelov.

Det er gjennomført en rekke temamøter i formannskapet og ett budsjettseminar i kommunestyret
med blant annet følgende temaer:

• Beredskapsarbeidet
• Gjennomgang av interkommunale selskaper og samarbeid
• Handlingsrom 2023

I forbindelse utbruddet av Korona-pandemien i Norge i mars med inngripende tiltak for å begrense
smitte, ble det etter midlertidig forskrift fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gått over
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til fjernmøter. Kommunen gjennomførte fra 18. mars politiske møter i Microsoft Teams og innførte
etter elektronisk voteringsløsning i kommunestyremøter.

Etablering av ny kommune og politisk organisering og styring ble utfordret av utbruddet av
pandemien. Medlemmer i råd og utvalg var i gang med å bli kjent med hverandre og sine saksfelt,
etablere kontakt med samarbeidspartnere i kommunen, og bygge politisk kultur. Disse prosessene og
oppgavene er flyttet over på digitale plattformer og nye samarbeidsformer.

Kommunen er rigget for å kunne gjennomføre politiske møter digitalt dersom situasjonen vil kreve
det.

Det er planlagt oppfølging av folkevalgtprogrammet med ny samling høsten 2020.

5.1.2 Administrativ organisering

Fra 01.01.2020 ble det foretatt en reduksjon fra 3 til 2 stabsområder ved en samorganisering av
stabsenheter. Dette for å skape sterkere fagnettverk og styrke stabenes samhandling, både internt
og med virksomhetsområdene. Selve organiseringen og oppdelingen av fagenhetene i stabene ble
videreført, da disse i hovedsak ble vurdert å være hensiktsmessige og allerede virksomme. I tillegg
ble de tre områdene overordnet styring, arbeidsgiverpolitikk og økonomisk politikk styrket med egne
fagenheter i Rådmannsfunksjonen. Dette for å sluttføre program Nordre Follo.

I løpet av 2021 vil organiseringen av stabene evalueres som en del av en full gjennomgang av hele
organiseringen av Nordre Follo.

Under krisesituasjonen med Korona er det løpende blitt gjort mindre organisasjonsmessige endringer
av midlertidig karakter. Blant annet har behovene dreid seg om å oppnå effektiv kriseledelse. Når
krisen er over, vil behovene gjennomgås på nytt, og det vil avklares hva som eventuelt er
permanente behov.
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5.2 Lokaldemokrati

Som en følge av Korona-pandemien, er hovedfokusnå på digitale medvirkningsløsninger. Det er
utredet muligheter for innbyggerinnspill og digitale workshops. I tillegg pågår det et arbeid i regi
av prosjektgruppen «Nærmiljø og byliv» som utreder hvordan administrasjonen kan tilrettelegge for
god innbyggermedvirkning på ulike plan. Målet er kommune 3.0 – samarbeid for å nå målene.

Det er utredet ulike plattformer for digitale møter med innbyggere, og Teams kommer best ut av det
både med tanke på sikkerhet og brukervennlighet. Det er utviklet en brukermanual beregnet for
innbyggere som blir invitert til workshop eller møte i Teams. Manualen er tilpasset både PC,
Mac, iPhone og Androidtelefoner. Forhåndskonferanser for bygge- og delesaker i Teams igangsettes
medio mai. Det er også avholdt oppstartsmøter for reguleringsplaner i Teams.

For saker der det er ønskelig med konkrete innspill fra innbyggere, er plattformen
Your Priorities (yrpri) vurdert som et godt verktøy. Plattformen er gratis og er klar til bruk når
personvernvurdering er ferdig. Den inneholder funksjoner som bilder, kart, uformell avstemming og
muligheter til å legge inn argumenter. www.yrpri.org. Friluftsløftet fra Drammen kommune er et
godt eksempel på egnet bruksområde. Det utvikles også en innbyggerapp som skal gjøre det enkelt
for innbyggeren å motta informasjon fra kommunen, men også gjøre det lettere å komme med
innspill og medvirke i konkrete saker. Dette kobles opp mot Your Priorities.

Det er utarbeidet mandat for demokratiprogram for barn og unge som blir formet som en melding.
Denne vil kartlegge barn og unges medvirkning i barnehager, skoler og lag og foreninger. Etter planen
skal den være klar for politisk behandling i løpet av høsten 2020. Barn og unge representeres ellers
av Ungdomsrådet som nå er et lovpålagt organ med månedlige møter.

Arbeidet med lokaldemokrati er godt i gang og det forventes systematisk medvirkning selv med
begrensninger for fysiske samlinger.

http://www.yrpri.org/
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5.3 Samskaping

Også innen feltet samskaping, er det prioritert digitale løsninger i 1. tertial. Appen Nyby er etablert
og kobler frivillige sammen med innbyggere som trenger hjelp til å få utført oppdrag. De frivillige
godkjennes av Frivilligsentralene og må signere en taushetserklæring digitalt med Min ID/Bank ID.
Oppdrag kan legges ut både av innbyggere, pårørende og kommunale virksomheter. Med Nyby
tilrettelegger Nordre Follo kommune for at innbyggere selv kan finne løsninger på sine utfordringer i
samhandling med andre.

I forbindelse med økningen av antall frivillige og innføring av Nyby, stiller kommunen to biler til
disposisjon gjennom bildelingsappen OTTO. Frivillige laster ned appen, blir sjekket opp mot
førerkortregistret og kan booke og kjøre bilen via appen. Det er en bil stasjonert i Kolbotn og en i Ski
sentrum. Den sosiale entreprenøren «Utafor boksen» står for daglig drift av ordningen og er med det
et samskapingsprosjekt. Bilene er utstyrt med WIFI og datautstyr og«Utafor boksen» kan bidra til
enkel datahjelp til innbyggere med dette utstyret når det er behov.

De nye digitale løsningene, samt utarbeidelse av temaplan for frivillighet, er en start på å bli en nær
og nyskapende kommune som skaper tjenester sammen med innbyggerne. Mandat for temaplan for
frivillighet er laget og arbeidet med selve planen starter høsten 2020. Planen vil utrede og foreslå
tiltak innen samskaping.
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5.4 Selskapsorganisering

I intensjonsavtalen for sammenslåingen står det at Nordre Follo kommune som hovedregel skal yte
kommunale tjenester i egen regi.

Frem mot sammenslåingen av de to kommunene utredet en prosjektgruppe hvilke samarbeid og
selskaper kommunen skulledelta i fremover. Høsten 2018 vedtok kommunestyret uttreden fra flere
selskaper og samarbeid på bakgrunn av prosjektgruppens anbefalinger.

I 2019 jobbet politisk ledelse for å få endret selskapsavtalene med sikte på at avtalene på en bedre
måte skulle reflektere Nordre Follo kommune sin størrelse, eierbrøk og deltakerandel. Det viste seg å
ikke føre frem.

Etter uttreden har kommunen overtatt følgende oppgaver for utføring i egen regi:

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger mv, byggetilsyn og lokalmedisinsk senter. Samtidig
er revisjon og sekretariat for kontrollutvalget tildelt private aktører etter anbudskonkurranse. IKT
Follo er avviklet og deltakerkommunene løser i all hovedsak disse oppgavene selv eller i andre
etablerte samarbeid der Nordre Follo kommune ikke deltar.

Per 1.1.2020 er kommunen deltaker i følgende samarbeid og selskaper:

• Follo Barne- og ungdomsskole (vertskommunesamarbeid)
• Follo barnevernvakt
• Follo Brannvesen IKS
• Follo Landbrukskontor (vertskommunesamarbeid)
• Follo Ren IKS
• Krise- og incestsenteret i Follo IKS
• Nordre Follo Renseanlegg IKS
• Alarm Øst 110-sentral IKS
• Follo Futura Holding AS

Kommunen eier i tillegg selskaper, hhv. Empo AS, Oppegård Industriservice (begge
arbeidsmarkedsbedrifter for varig yrkeshemmede), og Westgården AS som kun eier og driver
Westgården i Ski.

I alle avtalene må ny eier tas inn i avtalen og vedtas i alle deltakerkommunene.

Der eksisterende samarbeider inngått etter bestemmelse som ikke lenger finnes i kommuneloven
etter at ny lov ble vedtatt, må også disse avtalene endres. Dette gjelder for gamle § 27 samarbeid og
for vertskommunesamarbeid etter gammel lovs§ 28.For IKS jobbes det fortsatt med å
skapeforståelse for at Nordre Follo bør få innflytelse som reflekterer kommunens eierandel og
ansvar.

Det pågår et arbeid med sikte på å etablere et vertskommunesamarbeid for lokalmedisinsk senterslik
kommunestyret vedtok før jul 2019.Dette er forutsatt å skulle være etablert senest høsten 2020etter
planlagt inngått samarbeidsavtale juni 2020.

Den nye kommuneloven bestemmer i §26-1at kommunens skal behandle eiermelding minimum én
gang hvert fjerde år. Kommunestyret mottar eiermelding for Nordre Follo kommune våren 2020.
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6 Tjenesteutvikling og innovasjon

De daglige og kontinuerlige forbedringene av tjenestene er hovedstammen for all tjenesteutvikling i
Nordre Follo kommune. Vi skal jobbe aktivt, systematisk og kontinuerlig for å øke effektiviteten.
Samfunnet digitaliseres, og derfor blir digitalisering et av de viktigste arbeidsverktøyene i prosessen
med å effektivisere tjenestene. Ved inngangen til 2020 var IKT-plattform etablert, og Office 365 var
under utrulling som digital samhandlingsplattform. Gamle PC-modeller ble faset ut og nye PCer med
Nordre Follo-plattform ble rullet ut. Samtidig ble om lag 30 nye fagsystemer etablert. Da
smitteverntiltakene ble innført i mars 2020 var derfor kommunen godt forberedt på å samhandle
digitalt.

Tjenestene skal ivareta innbyggerperspektivet, ha felles fagsystemer og basere seg på digitaliserte og
standardiserte løsninger. Digitalisering hadde stor prioritet på NF IKT plattform og det å bygge en
robust digital grunnmur i 2019. De første månedene i 2020 har det blitt etablert forvaltningsteam for
de mest sentrale fagsystemene. Teamene er grupper for strukturert samhandling mellom
tjenesteområdene, samt stabsområdet Digitalisering og Innovasjon. Teamene driver
fagsystemutvikling, men inkluderer også fokus på for eksempel sikkerhet og virksomhetenes
kompetanse i bruk av systemene. Det er etablert eget team som skal ivareta alle sikkerhetsmessige
aspekter. Personvernombud har også en klar rolle i arbeidet med sikkerhetsvurderinger.

Gjennom å forbedre og skape nye løsninger utvikler vi gode tjenester til innbyggere og brukere,
sikrer god bruk av samfunnets ressurser og høy tillit. En av de største satsningene var innføring av en
ny samhandlingsplattform. Samhandlingsplattformen internt i Nordre Follo ble satt på stor utfordring
når korona tok fart 12 mars og alle ansatte som kunne måtte jobbe hjemme. Det digitale
utviklingsarbeidet har prioritert løsninger som har direkte effekt for innbyggerne etter 12. mars.
Allerede er det innført flere digitale løsninger, og det jobbes fortsatt hurtig med, cirka 25 digitale
løsninger. Blant løsningene er:

• Pasientbesøk ved hjelp av nettbrett
• Sikker digital kommunikasjon mellom elev og skole
• Sikre videomøter mellom innbyggere og helsepersonell
• Fakturainnsyn med søknad om betalingsutsettelse
• Toveis kommunikasjon med video i pasientvarslingssystem for Korona-avdeling på

Langhus, bo- og servicesenter
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• Digitale søknader for sosialtjenesten
• Voteringsløsning til bruk i politiske møter

Den digitale plattformen og utviklingsarbeidet har blant annet gjort at skolene har klart å legge til
rette for fjernundervisning av elevene og at de politiske møtene kan gjennomføres som planlagt.

Korona-pandemien har ført til at ressurser er omprioritert til digitalt utviklingsarbeid, eller drift av
ressursforflytninger/smittevernoppfølging.

Det har vært og er en positiv utvikling av det digitale og innovative i Nordre Follo de første månedene
av 2020. Organisasjonen og prosesser designes for å utnytte dagens og morgendagens teknologi.
Situasjonen som samfunnet befinner seg i har medført økt hastighet på den digitale
transformasjonen og synliggjort organisasjonens endringsdyktighet. Videre arbeid med
tjenesteutvikling og innovasjon vil sette fokus på de strukturerte prosessene som vil sikre riktig
prioritering og realistisk gevinstplanlegging. Det vil, på sikt, bli enkelt og synlig å se prioritert
rekkefølge på forbedringstiltakene, og gevinstrealisering beregnes i alle utviklingstiltak. Fokus på
gevinstrealiseringsplaner vil øke og oppfølging av planene er et viktig område innen
tjenesteutviklingen for Nordre Follo. Et prosjekt eller en endring har ikke lykkes fullt ut før vi faktisk
kan måle gevinstuttaket og eventuelt innført ønsket endret adferd.
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7 Overordnet status økonomi

Kapittelet beskriver den totale statusen for økonomien, samt rapportering for de overordne postene
i kommunen.

Kolonnen Regnskap hiå 2020 viser bokførte inntekter og utgifter per 31.4.2020. Kolonnen Rev. bud.
2020 viser total ramme for 2020. Avvik etter tiltak viser om prognosen som er gitt for 2020 gir mer-
eller mindreforbruk, hensyntatt eventuelle tiltak som er iverksatt for å redusere merforbruket.
Negativt beløp viser et merbehov, mens positivt beløp viser mindreforbruk. Kolonnen Forslag til
budsjettjustering/Ønsket justering viser rådmannens forslag til justering av rammen.

7.1 Totaloversikt drift - fordelt på tjenesteområder

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap hiå. Rev. bud. 2020 Avvik etter
tiltak

Forslag til
budsjett-
justering

Fellesfunksjoner 112 572 223 122 -1 700 1 700
Finans og fellesutgifter -1 217 915 -3 150 402 63 530 -63 530
Barnehage 196 435 542 774 -14 260 14 260
Barnevern 43 062 137 690 0 0
Bolig -16 550 -46 255 0 0
Helse 58 759 182 910 -1 500 1 500
Kultur 48 264 126 307 -3 200 3 200
Næring -705 -15 998 0 0
Plan 21 497 39 804 -1 400 1 400
Pleie og omsorg 399 394 1 043 903 -13 830 13 830
Samferdsel 13 734 29 411 0 0
Vann, avløp og renovasjon 17 710 -81 014 0 0
Skole 300 700 788 028 -17 640 17 640
Sosial 56 168 180 484 -10 000 10 000

Fra kommunens tjenesteområder meldes det at dagens tjenestenivå utløser økte budsjettbehov
både knyttet til ordinær drift, men spesielt ut fra den spesielle situasjonen vi har i forbindelse med
Koronapandemien.
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Aktivitetsnivået i kommunens tjenester på drift melder om et merbehov på 52,2 mill. kroner. Av
dette kan 35,2 mill. kroner henføres direkte til ekstra kostnader som følge av Koronapandemien.

Prognosen for overordnede poster knyttet til renter, avdrag, statlige tilskudd inkludert kompensasjon
for utgifter knyttet til Koronapandemien, viser en forventet kompensasjon på om lag 117 mill.
kroner. Restmidlene av dette, 69 mill. kroner, er disponert til å redusere bruk av fond fra vedtatt 158
mill. kroner til 90 mill. kroner. Rådmannen vil understreke at man ikke har oversikt over de faktiske
kostnadene Koronapandemien vil gi for Nordre Follo kommune, men det forventes at både utgiftene
og inntektstapet vil øke.

Rådmannens overordnede mål er regnskapsmessig balanse av driften, i tråd med netto
budsjettrammer for driften. Det er nødvendig å gjøre strenge prioriteringer for å tilpasse
aktivitetsnivået til å samsvare med budsjett, og tidlig iverksetting av tiltak er avgjørende for å kunne
oppnå vesentlig reduksjon av merforbruket.

Rådmannen har identifisert tiltak og mulige inndekninger som krever behandling av kommunestyret.
På bakgrunn av dette foreslås budsjettjusteringer for totalt 68,6 mill. kroner, med hensikt å øke
realismen for inneværende års budsjett og bedre grunnlaget for videre oppfølging gjennom året.
Budsjettjusteringene forklares under rapporteringen til det enkelte tjenesteområde.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

Regnskap
hiå. 2020

Rev. bud.
2020

Avvik i kr Ønsket
justering

Frie disponible inntekter
Rammetilskudd -658 238 -1 328 900 52 700 -52 700
Inntekts- og formuesskatt -606 385 -2 162 800 0 0
Andre generelle driftsinntekter -13 748 -10 280 49 000 -49 000
Sum Frie disponible inntekter -1 278 372 -3 501 980 101 700 -101 700

I forbindelse med Koronapandemien har kommunen fått et ekstraordinært rammetilskudd på
40,7 mill. kroner, som skal dekke både bortfall av skatteinntekter, andre inntekter og merutgifter.
Kommunen har i tillegg mottatt 12 mill. kroner som kompensasjon for tapt brukerbetaling for SFO og
barnehager i april.

Frie inntekter består av skatt og rammetilskudd. Det er klart at kommunens skatteinntekter vil bli
betydelig redusert som følge av det store antallet arbeidsledige og permitterte på grunn av
nedstengningen av samfunnet. Per 30.4.2020 har skatteinngangen ikke vært påvirket at dette, men
det ventes at det vil bli svært merkbart fra og med mai måned. Som følge av dette er anslaget for frie
inntekter (skatt og rammetilskudd), holdt uendret. Kemnerens prognoser også utsatt på grunn av at
det ikke er mulig å si noe konkret om prognosen på nåværende tidspunkt. Rådmannen vil komme
tilbake til prognoser for frie inntekter samlet senere når det er mulig å gi prognoser for
skatteinngangen.

Per 30.4 har kommunen en skatteinngang på 9,3 mill. kroner under periodisert budsjett. Skatt og
rammetilskudd må imidlertid sees i sammenheng, og dette vil følgelig gi en reduksjon i de frie
inntektene på 5,6 mill. kroner. Imidlertid er anslagene for åretsskatteinngang svært usikre som følge
av Koronapandemien. Arbeidsledigheten blant kommunens innbyggere er per dato på omlag 7,3
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prosent. Dette vil få en stor effekt på skatteinngangen. Først når skatteinngangen for mai og juli
foreligger, er det mulig å gi et anslag for årets skatteinngang.

Integreringstilskudd hører til de sentrale inntektene i kommunene i form av statstilskudd. Dette
tilskuddet ble ikke innarbeidet i Strategi- og handlingsplan 2020-2023. Tilskuddet er beregnet til å bli
om lag 72 mill. kroner i 2020, som skal gå til å dekke tjenester til flyktninger. Beløpet inkluderer også
tilskudd for enslige mindreårige flyktninger. I budsjettarbeidet er det imidlertid avdekket ulike
budsjetteringsprinsipper som har blitt brukt i de gamle kommunene, noe som har medført at deler av
tilskuddet går til å redusere bruk av fond. For 2020 utgjør dette om lag 49 mill. kroner. Inntektene
reduserer ikke omstillingsbehovet som er innarbeidet i 2020.

På forespørsel fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har Nordre Follo vedtatt å motta 52
flyktninger i 2020, hvorav tre skal være enslig mindreårige. Nordre Follo har så langt bosatt
åtte flyktninger på ordinær plass, og én enslig mindreårig. Det har kommet tre personer på
familiegjenforening, men disse inngår ikke i den ordinære kvoten. Det var forventet at Nordre Follo
skulle oppfylle mottakskvoten for 2020, men med koronautbruddet ble bosettingen stilt i bero.
Kommunen følger retningslinjene som foreligger fra FHI og IMDi, og har nå kunnet gjenoppta
bosettingen. Det er per nå usikkert om kvoten vil nås for 2020. Dette vil vi komme tilbake til i neste
tertial. Antall flyktninger som Ski og Oppegård har vært anmodet om å motta har gått gradvis
nedover de siste årene. Dette betyr også en gradvis, men stor, nedgang i integreringstilskuddet til
Nordre Follo i de kommende årene. En eventuell nedgang i forventet antall bosatte flyktninger i år
som følge av korona gir en ytterligere nedgang i forventet integreringstilskudd.

Forslag til budsjettjusteringer sentrale inntekter

Beløp i 1000 2020
Rammetilskudd -52 700
Integreringstilskudd -49 000
Sum -101 700

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

Regnskap
hiå. 2020

Rev. bud.
2020

Avvik i kr Ønsket
justering

Finansinntekter/-utgifter
Renteinntekter -186 -39 352 -5 000 5 000
Utbytter 0 -22 0 0
Renteutgifter 5 721 170 390 20 390 -20 390
Avdrag på lån 4 080 214 740 0 0
Sum Finansinntekter/ -utgifter 9 615 345 756 15 390 -15 390

Renteinntekter antas å synke i forhold til opprinnelig prognose. Norges Bank satte ned styringsrenten
med 1,25 prosentpoeng i løpet av perioden og dette vil påvirke renteinntekter både for kommunens
innskudd og startlån. Rentene ble satt ned ytterligere i begynnelsen av mai. Inntil vi har fått den fulle
oversikten over effekten på startlån antas et samlet inntektsbortfall på 5 mill. kroner.

Kutt i styringsrenten til 0 prosent i begynnelsen av mai, sammen med tidligere rentereduksjoner, er
forventet å gi en besparelse for kommunen på om lag 20 mill. kroner. Kommunens låneportefølje til
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investeringer består av om lag 50 prosent lån med flytende rente, som blir direkte berørt av
renteendringene.

Kommunen har drøye 3 mrd. kroner i bulletlån. Endringer i renten skal ikke påvirke avdragsutgiftene
og det antas derfor ingen endringer. I en normalsituasjon uten Koronapandemi og tilhørende tiltak,
burde en rentebesparelse på 20 mill. kroner gått til å betale ekstra avdrag.

Anslaget gjelder renteinntekter og -utgifter for både konsern og startlån. Renteinntekter antas å
synke i forhold til opprinnelig prognose.

Forslag til budsjettjusteringer finansutgifter og -inntekter

Beløp i 1000 2020
Renter -15 390
Sum -15 390

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

Regnskap
hiå. 2020

Rev. bud.
2020

Avvik i kr Ønsket
justering

Avsetninger og bruk av avsetninger
Overføring til investering 0 10 300 0 0
Netto avsetninger til eller bruk av
disposisjonsfond

0 -158 479 -68 560 68 560

Netto avsetninger 0 -148 179 -68 560 68 560

På bakgrunn av blant annet økte tilskudd, samt reduserte finanskostnader, foreslår rådmannen å
redusere bruk av fond med 68,5 mill. kroner. Det understrekes at kommunen ikke har full oversikt
over de økonomiske konsekvensene av Koronapandemien ennå. Det forventes at det vil bli
ytterligere kostnader og tap av inntekter knyttet til denne. Da vil disposisjonsfondet bli brukt til å
dekke de eventuelle søkte utgiftene/tapte inntektene.

Forslag til budsjettjusteringer avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner

Beløp i 1000 2020
Bruk av fond 68 560
Sum 68 560
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7.2 Koronapandemien

Koronapandemien gir store økonomiske konsekvenser for Nordre Follo. Hittil i år har kommunen hatt
utgifter på 12,7 mill. kroner knyttet til pandemien. I tillegg kommer inntektstapet som langt er
identifisert til om lag 20 mill. kroner. Flere utgifter vil tilkomme og inntektstapet vil bli større.

Kommunen har fått ekstraordinært rammetilskudd og skjønnsmidler som kompensasjon for økte
utgifter og reduserte inntekter i forbindelse med koronasituasjonen. I tillegg er det klart at
kommunen får både merutgifter/mindreutgifter og mindreinntekter som en konsekvens av den
ekstraordinære situasjonen. Tabellen under oppsummerer dette, men rådmannen vil understreke at
noen av tallene er usikre. På det nåværende tidspunkt må dette anses å være et grovt anslag. Dette
gjelder spesielt skatteinntekter, lønnsoppgjør, utgifter til smitteverntiltak, egen koronaavdeling og
økte sosialutgifter. Varigheten av de mest kostnadskrevende tiltakene/konsekvensene er også
vanskelig å anslå nå.

Tabellen hvilke økonomiske konsekvenser koronapandemien vil gi for Nordre Follo kommune i
2020.Rådmannen vil følge utviklingen nøye, og vil komme tilbake til kommunestyret med nærmere
informasjon når situasjonen er mer oversiktlig.
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8 Kommunens tjenesteområder
Kapittelet beskriver status for økonomien til det enkelte tjenesteområde, både på drift og
investering.

For drift forklares tabellene slik: Avvik prognose i kr viser om prognosen som er gitt for 2020 gir mer-
eller mindreforbruk, hensyntatt eventuelle tiltak som er iverksatt for å redusere merforbruket.
Negativt beløp viser et merbehov, mens positivt beløp viser mindreforbruk. Kolonnen Bud.endr. viser
rådmannens forslag til justering av rammen. Kolonnen Rev. bud. 2020 viser total ramme for 2020.
Kolonnen Regnskap hiå 2020 viser bokførte inntekter og utgifter per 31.4.2020.

For investering forklares tabellene slik: Kolonne Rev. bud. 2020 viser tidligere vedtatt budsjett per
investering, og inkluderer ikke eventuelle endringsforslag i saksfremstillingen. Kolonne Regnskap hiå
viser bokførte utgifter og inntekter per 31.4.2020. Kolonne Årsprognose er innrapportert fra
virksomhetene og viser estimert behov for inneværende år. Eventuelle avvik mellom revidert
budsjett og årsprognose er vurdert i hvert enkelt tilfelle og eventuelt foreslått som en
videreføring/økning/ reduksjon i årsbudsjettet for 2020. Alle tall er netto-tall, dvs. eksklusive
inntekter knyttet til merverdiavgiftsordningen.
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8.1 Fellesfunksjoner

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste Rev. bud.
2020

Avvik
prognose i kr

Bud.endr
.

Regnskap
hiå. 2020

Administrasjon 187 502 -1 700 0 95 876
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 13 876 0 0 13 130
Administrasjonslokaler 21 744 0 1 700 3 566
Sum 223 122 -1 700 1 700 112 572

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet melder om et aktivitetsnivå som ligger an til et merforbruk på 1,7 mill. kroner ved
årets slutt.

Rammer for administrasjonslokaler er lagt med utgangspunkt i opprinnelig budsjett 2019. De
innleiekontrakter som ble inngått i 2019 av Ski kommune og av Program Nordre Follo i 2019 er ikke
tilført rammen. For tjenesteområdet Fellesfunksjoner gjelder dette lokaler i Idrettsveien 16.
Merbehovet knyttet til innleiekontrakter er 1,7 mill. kroner.

Tjenesteområdet har et generelt innsparingskrav på 5 mill. kroner, vedtatt i Strategi- og
handlingsplan 2020-2023. Dette omhandler en generell innsparing hvor ledige stillinger for
stabsområdene forblir ubesatt. Mye vil kunne dekkes inn i form av ledige stillinger som ikke besettes
eller som er ledige deler av året, samt noen sykelønnsrefusjoner. Det er imidlertid usikkert om hele
innsparingskravet vil kunne dekkes på grunn av merarbeid og merkostnader knyttet til
koronapandemien. Dette vil utdypes i rapporteringen per 2. tertial.

Det forventes merutgifter på tjenesteområdet som følge av koronapandemien. En økning av antall
politiske møter medfører ekstra kostnader i denne perioden både i form av ekstra godtgjøring til
folkevalgte, samt merarbeid ved politisk sekretariat. Det er imidlertid for usikkert til å anslå en
prognose per i dag. Rådmannen vil komme tilbake med sikrere anslag på merutgifter i rapporteringen
per 2. tertial.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering 2020
Innleiekostnader, Idrettsveien 16 1 700
Sum 1 700
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Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Årets budsjett
Investering Rev. bud. Regnskap hiå Årsprognose
10061 IKT, plattform 34 075 8 879 64 075
10062 ERP system 4 375 3 104 8 375
10064 Skole, digitalisering 10 875 0 12 975
10066 Sak, arkiv, depot 6 875 46 5 600
10068 Velferdsteknologi 3 250 0 6 250
10093 Tiltak, kommunale bygg 52 988 36 290 52 988
10099 Oppegård rådhus, rehabilitering 18 750 1 127 18 750
10100 Tiltak, el. brann og energi 6 750 0 6 750
Koronatiltak 1 0 1
MVA-avtale Myrvold/Ekornrud 1 0 1
Sum øvrige eiendeler 4 906
Sum 137 940 54 353 175 765

Sammendrag status investeringer

Investeringer knyttet til tjenesteområde Fellesfunksjoner har en opprinnelig netto budsjettramme for
2020 på netto 110,4 mill. kroner. Justert for videreføringer og foreslåtte endringer viser årsbudsjettet
netto 160,4 mill. kroner. Investeringer knyttet til området har i hovedsak fremdrift i henhold til plan.

IKTplattform er løpende årlige investeringer innen digital plattform og i tillegg investeringer i flere
nye fagsystemer, samt sammenslåing av eksisterende fagsystemer for Nordre Follo. De ulike
fagsystemene blir ført på respektive tjenester. Årsprognose på 65 mill. kroner inkluderer videreføring
av mindreforbruk fra 2019. Dette kan knyttes til forsinkelser på ferdigstillelse av den digitale
plattfo rm en, inklusiv utrulling av nye pc’er sam t harmo nisering av fem ten fagsystemer. My e av det te
faktureres først i 2020. Midlene er ikke kun knyttet til IKT plattform, men også nye fellessystemer
blant annet innenfor områdene eiendom og helse hvor kommunen går fra to til ett system på mange
områder. I årsprognose for 2020 så ligger det inne midler til følgende:

• Om lag 30 m ill. k ro ner netto t il IKT plattfo rm , inkludert sky løsninger, Io T platt fo rm , pc’er til
ansatte, nettverk, videokonferanseutstyr, servere, printere, utvikling av dashboard, sikkerhet
og overvåking etc. Her inkluderes det også noe konsulentbruk.

• Om lag 9 mill. kroner netto til digitalisering innenfor eiendom, nytt FDV system, nytt SD
anlegg, sensorer etc.

• Om lag 6 mill. kroner netto til digitalisering innenfor helse. Dette inkluderer midler til
pasientvarslingssystem, eRoom utvidelse, Follo medisinske senter, men ikke
velferdsteknologi.

• Om lag 5 mill. kroner netto til harmonisering av nye fellessystemer som kvalitetssystem, GAT,
GDPR system, Framsikt etc.

• Om lag 2 mill. kroner netto til kart og KOMTEK.
• Netto 1,9 mill. kroner er foreslått tilført investeringen i 2020.

ERP-system er et samlebegrep for et helhetlig ressursplanleggingssystem for HR, regnskap, lønn og
innkjøp (Enterprise Resource Planning system). Mye av utgiftene ble forskjøvet fra 2019 til 2020 i
forbindelse med implementering. I budsjettet knyttet til ERP ligger det i tillegg til Visma også midler
til innfordringsløsning for Nordre Follo med 1 mill. kroner.

D et e r kjø pt inn nett bret t og pc’er t il sko lene i pro sjek tet digitalisering sko le, o g en go d del av
utgiftene kommer i 2020. Netto 4,8 mill. kroner er foreslått tilført investeringen i 2020.
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Det er valgt en ny løsning for sak/arkiv og depot for Nordre Follo, som blant annet inkluderer
innføring av sak/arkiv systemet P360. Årets budsjett foreslås redusert med netto 1 mill. kroner.

På området for velferdsteknologi må det påregnes ekstra utgifter i forbindelse med Korona i tillegg til
ordinære investeringer i 2020.

Nødvendige tiltak på kommunale bygg er kartlagt. Behovet er stort og budsjettrammen for slike
oppgraderinger er lavere i 2020 enn tidligere år. Midlene benyttes i hovedsak til ferdigstillelse av
bygg og lokaler for rådhusfunksjoner, herunder Nordre Follo rådhus, Westgaarden og leid lokale på
Berghagan.

Rehabilitering av Oppegård rådhus har noe forsinket fremdrift. 10 mill. kroner er foreslått flyttet fra
2020 til 2021.
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8.2 Finans og fellesutgifter

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste Rev. bud.
2020

Avvik
prognose i kr

Bud.endr. Regnskap
hiå. 2020

Politisk styring 4 657 0 0 2 907
Revisjon og kontrollutvalg 701 0 0 1 210
Pensjon 0 0 0 0
Diverse fellesutgifter 98 879 15 000 -15 000 607
Interne serviceenheter 1 420 0 0 0
Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde -376 0 0 -19
Interkommunale samarbeid (§27/28a-samarbeid) 0 0 0 20 595
Forebygging mot branner og andre ulykker 6 447 0 0 3 325
Feiing (selvkost) 782 0 0 909
Beredskap mot branner og andre ulykker 41 469 0 0 21 308
Rammetilskudd 0 0 -52 700 0
Statstilskudd flyktninger 0 0 -49 000 0
Renter, utbytte og lån 0 0 -15 390 0
Interne finansieringstransaksjoner 0 0 68 560 0
Sum 153 979 15 000 -63 530 50 841

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet melder om et mindreforbruk på 15 mill. kroner.

Som kompensasjon i forbindelse med Koronapandemien har kommunene fått redusert
arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng i én termin. For Nordre Follo anslås denne effekten til å bli
om lag 15 mill. kroner i reduserte utgifter.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering 2020
Korona: Redusert arbeidsgiveravgift -15 000
Sum -15 000
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8.3 Barnehage

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste Rev. bud.
2020

Avvik
prognose i kr

Bud.endr. Regnskap
hiå. 2020

Ordinært tilbud bhg 360 435 -13 726 10 000 173 931
Mattilbud i barnehage -217 7 0 -580
Private/ ikke-kommunale barnehager 96 880 0 3 800 293
Styrket tilbud til førskolebarn 44 891 -83 0 12 441
Barnehagelokaler og skyss 7 173 0 0 2 917
Drift og forvaltning barbehagelokaler 19 820 0 0 3 706
Renhold barnehagelokaler 13 790 -459 460 3 726
Sum 542 771 -14 260 14 260 196 434

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet melder om et forventet merforbruk på 14,3 mill. kroner ved årets slutt.

Koronapandemien har ført til mindreinntekt fra foreldrebetaling i de kommunale barnehagene på
om lag 10 mill. kroner. Mindreutgifter på øvrig drift er da hensyntatt som følge av stengte
avdelinger. Det kan bli ytterligere tap av inntekt innenfor tjenesteområdet. Anslaget for de ikke-
kommunale barnehagene er 2,3 mill. kroner.

Mindreinntekten som følge av moderasjonsordninger i ikke-kommunale barnehage er per 1. tertial
på om lag 0,5 mill. kroner. Merforbruk på helårsbasis er estimert til 1,5 mill. kroner. Som følge av
Koronapandemien er det innført mulighet for permisjon fra barnehageplassen. Dette vil kunne
medføre ytterligere redusert inntekt.

Renholdmateriell er ikke gitt tilstrekkelige rammer og medfører et merforbruk, i tillegg til økte
renholdsutgifter knyttet til Koronapandemien. Merforbruket er på i underkant av 0,5 mill. kroner.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering 2020
Korona: Bortfall av foreldrebetaling, kommunale
og ikke-kommunale barnehager

12 300

Rengjøringsmidler 460
Moderasjonsordninger, ikke-kommunale
barnehager

1 500

Sum 14 260
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Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Årets budsjett
Investering Rev. bud. Regnskap hiå Årsprognose
Sum øvrige eiendeler 163
Sum 0 163 0

Sammendrag status investeringer

Utgifter knyttet til tjenesteområde Barnehager har budsjettposter på andre tjenesteområder, og vil
inngå i omtalen av investeringsbudsjettet der. Behovsplan barnehager er ikke medtatt her, men er
omtalt under Behovsplaner.
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8.4 Barnevern

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste Rev. bud.
2020

Avvik
prognose i kr

Bud.endr. Regnskap
hiå. 2020

Barneverntjeneste 46 594 0 0 16 311
Barneverntiltak i familien 16 782 0 0 4 947
Barneverntiltak utenfor familien 74 315 0 0 21 676
Sum 137 690 0 0 42 934

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet melder om forventet balanse ved årets slutt.

Vedtatte innsparingstiltak fra SHP 2020-2023 for barnevern følges opp fortløpende. Systematiske
innsparinger på flere tiltak gir gode effekter slik at de vedtatte innsparingskravene kan innfris. En
pålagt barnevernssak for høyesterett ga forøvrig i januar en uforutsett kostnad på over 1 mill. kroner.
Kostnaden gjaldt juridisk bistand.

Utover de konkrete økonomiske tiltakene er det lagt en plan for systematisk oppfølging på kostnader
med lønn til fosterhjem, plasseringer på institusjoner og ellers økonomisk fokus på bidrag til både
familier og barn under omsorg. Det fokuseres på oppbygging og rekruttering av riktig og erfaren
kompetanse til tjenesteområdet som skal kunne ta en større del av tiltakene internt.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Årets budsjett
Investering Rev. bud. Regnskap hiå Årsprognose
Sum øvrige eiendeler 142
Sum 0 142 0

Sammendrag status investeringer

Utgifter knyttet til tjenesteområde Barnevern har budsjettposter på andre tjenesteområder, og vil
inngå i omtalen av investeringsbudsjettet der.
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8.5 Bolig

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste Rev. bud.
2020

Avvik
prognose i kr

Bud.endr. Regnskap
hiå. 2020

Kommunale boliger uten momskompensasjon -49 792 0 0 -23 966
Kommunale boliger med momskompensasjon 4 0 0 1 616
Tilskudd og formidlingslån 2 446 0 0 5 406
Utbyggingsområder 1 087 0 0 394
Sum -46 255 0 0 -16 550

Kommentar til statusøkonomi

Tjenesteområdet melder om forventet balanse ved årets slutt.

Området har imidlertid flere usikkerhetsmomenter knyttet til prognosen. Det er etterslep på
behandling av og vedtak på tildeling av boliger. Dette påvirker inntektskravet for husleie.
Inntektskravet er i tillegg satt ut fra fullt belegg med helårseffekt på Kolbotn omsorgsboliger
(KOMBO) med 72 boenheter. Innflytting i 2020 skjer i mai og utover. Det er planlagt at 36 beboere
flytter inn i løpet av 2020. Dette er i hovedsak beboere som flyttes fra andre boliger og dermed ikke
gir en økt inntekt. Totalt antall ledige boliger per april var om lag 100 av 866. Av disse er 72 boliger i
Kombo.

Det forventes en mindreinntekt i 2020 på 7 mill. kroner som følge av flere tomme boliger i forhold til
forventet, samt manglende inntekter fra Kombo.

Direkte trekk i trygd er et virkemiddel som brukes for å unngå husleierestanser. Det arbeides med å
øke andelen av direkte trekk ved tildeling av bolig da dette, sammen med andre virkemidler, vil gi
sikrere leieinntekter.

Det har vært gjennomført mye vedlikehold av ledige boliger i 2020. Det gjøres en gjennomgang av
porteføljen for å identifisere eventuelle boliger som kan selges.

Det er et prioritert prosjekt i Handlingsrom 2023 å etablere rutiner for effektiv bruk av Husbankens
virkemidler. Dette følges løpende opp i den daglige forvaltningen.

Behov for istandsetting av boliger før innflytting er svært varierende og vanskelig å forutse. Hvis
trenden holder seg, kan dette medføre en innsparing på mellom 0,5-1,0 mill. kroner ved årets slutt.

Rådmannen vil komme tilbake med en sikrere prognose for tjenesteområdet ved rapportering til 2.
tertial.
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Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Årets budsjett
Investering Rev. bud. Regnskap hiå Årsprognose
10022 Vardåsen, bolig rusavhengige 25 000 0 25 000
10023 Bregnefaret, bolig utviklingshemmede 46 875 0 46 875
10024 Mork, institusjon psykiske lidelser 21 250 0 21 250
Sum øvrige eiendeler 343
Sum -29 948 343 -29 948

Sammendrag status investeringer

Investeringer knyttet til tjenesteområde Bolig har et opprinnelig netto inntektskrav på 48,6 mill.
kroner. Justert for videreføringer og foreslåtte endringer viser årsbudsjettet et inntektskrav på netto
26 mill. kroner. Investeringer knyttet til området har varierende fremdrift.

Et inntektskrav på 123 mill. kroner kan i sin helhet knyttes til Kolbotn omsorgsboliger (KOMBO).
Bygget ble overtatt fra entreprenør i januar 2020. Sluttoppgjør fra entreprenør er mottatt, og
kommunen må svare ut dette innen utgangen av mai. Sluttoppgjøret må da forhandles om.
Prosjektet har overskredet total budsjettbevilgning, og det ble varslet første gang i
månedsrapportering for desember 2018. Forhold i grunn, endrede riggforhold, byggets kompleksitet
og valgte entrepriseform har medført mange endringsvarsler og også behov for økt bruk av
prosjekteringstjenester. Krav om fristforlengelse har også påvirket økonomien. Entreprenør har
også krevd vederlagsjustering i forbindelse med heftelser grunnet påståtte mangler/seint levert
underlag fra rådgivergruppen. Erstatningskrav mot rådgivergruppen er oversendt.

Prosjekt Vardåsen, boliger for rusavhengige, er forsinket på grunn av at rammetillatelsen ble
forsinket, samt at avklaring rundt vanntilførsel har dratt ut i tid. Forventet ferdigstillelse av prosjektet
er januar 2021. Endring fra vanntåke til sprinkler samt endringer for vanntilførsel har belastet
risikoavsetningen i prosjektet. En klage på reguleringen har vært til behandling hos Fylkesmannen, og
Ski kommunes vedtak om reguleringsplan for del av Vardåsen opprettholdes. Netto 2,4 mill. kroner
er foreslått flyttet fra 2020 til 2021.

Bregnefaret, bolig for utviklingshemmede har også forsinket fremdrift knyttet til at søknad om
reguleringsendring måtte ut på ny høring på grunn av saksbehandlingsfeil. Igangsettingstillatelse er
nå mottatt og arbeidene er godt i gang. Ny planlagt ferdigstillelse er januar/ februar 2021. Netto 3,6
mill. kroner er foreslått flyttet fra 2020 til 2021.

Fremdriften er i henhold til plan når det gjelder Mork, institusjon for psykiske lidelser. Planlagt
ferdigstillelse er juni 2020.

Budsjett for kjøp og oppgradering av kommunens kommunale boliger har null i budsjett 2020 i
påvente av behovsplan for alle kommunens utleieboliger. Budsjettet i perioden er foreslått tatt ned
med netto 117 mill. kroner.



73

8.6 Helse

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste Rev. bud.
2020

Avvik
prognose i kr

Bud.endr. Regnskap
hiå. 2020

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 40 754 -2 337 0 12 251
Jordmortjeneste 1 799 0 0 888
Annet forebyggende helsearbeid 29 316 1 708 0 8 980
Diagnose, behandling, re-/habilitering 111 041 -871 1 500 36 625
Sum 182 910 -1 500 1 500 58 744

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet melder om et merforbruk på 1,5 mill. kroner ved årets slutt.

Det jobbes med å få til samdrift av et felles medisinsk senter i Follo. Inntil dette er på plass, er det
foreløpig vanskelig å gi noen prognose på mer-/mindreforbruk. Samdrift, etableringskostnader,
forpliktelser i foreløpig drift av medisinsk senter og eventuelle oppgjør ved avvikling av Follo
lokalmedisinske senter IKSavgjør om prognosen vil kunne gi et mer-/eller mindreforbruk. Regnskapet
for IKS'et er ikke gjort opp ennå og eventuelle krav herfra vil påvirke prognosene fremover.

Som følge av Koronapandemien er det påløpt ekstrakostnader i tjenesteområdet. Kostnadene gjelder
smittesporing, bemanning av koronatelefon, drift av luftveismottak inkludert utstyr og testing, samt
utgifter til praksiskompensasjon for private leger som har vært i karantene.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering 2020
Korona: Testing og utstyr 1 500
Sum 1 500

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Årets budsjett
Investering Rev. bud. Regnskap hiå Årsprognose
Sum øvrige eiendeler 631
Sum 0 631 0

Sammendrag status investeringer

Utgifter knyttet til tjenesteområde Helse har budsjettposter på andre tjenesteområder, og vil inngå i
omtalen av investeringsbudsjettet der.
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8.7 Kultur

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste Rev. bud.
2020

Avvik
prognose i kr

Bud.endr. Regnskap
hiå. 2020

Aktivitetstilbud barn og unge 9 560 -1 700 1 600 5 717
Bibliotek 17 522 0 0 7 355
Kino 0 0 0 57
Museer, lokalhistorie 275 0 0 0
Kunstformidling 0 0 0 2
Idrett og tilskudd til andre idrettslag 2 553 0 0 2 264
Kommunale idrettsbygg og anlegg 36 350 -1 500 0 11 262
Musikk- og kulturskoler 22 973 0 0 5 766
Andre kulturhusaktiviteter og tilskudd til andres
kulturbygg

24 540 0 0 4 789

Kommunale kulturbygg 7 767 0 1 600 2 112
Kirkelig administrasjon 53 0 0 8 270
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn -2 0 0 0
Grøntanlegg gravlunder 2 652 0 0 149
Sum 124 244 -3 200 3 200 47 743

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet melder om et merforbruk på 3,2 mill. kroner ved årets slutt.

Rammer for innleie av lokaler er lagt med utgangspunkt i opprinnelig budsjett 2019. De
innleiekontrakter som ble inngått i 2019 av Ski kommune og av Program Nordre Follo i 2019 er det
ikke tilført midler for. For tjenesteområde Kultur medfører det behov for økt ramme på 1,6 mill.
kroner for å dekke innleiekostnader av Ballettskolen.

Ved fastsettelse av rammer for 2020 ble ikke alle lønnsutgifter fra bemanningsplanen hensyntatt i
tildelingen. Dette fører til et merforbruk på 1,6 mill. kroner.

Tjenesteområdet varsler om forventet inntektstap i månedene som kommer grunnet situasjonen
med koronapandemien. Det blir mindreinntekter på utleie av kulturhusene og billettsalget blir lavere
grunnet færre arrangementer. Billettinntektene reduseresogså i svømmehallene. Kulturskolen
forventer også refusjonskrav av elevbetaling på undervisning som er lite egnet for nettbaserte
løsninger. Prognosen er usikker, men det kan forventes inntil 5 mill. kroner i inntektssvikt på årsbasis,
under forutsetning av at det meste av høsten går som planlagt. Tjenesteområdet vil komme tilbake
med sikrere prognoser ved rapportering for 2. tertial.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering 2020
Innleiekostnader, Ballettskolen 1 600
Lønnsmidler 1 600
Sum 3 200



75

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Årets budsjett
Investering Rev. bud. Regnskap hiå Årsprognose
10028 Langhus, ny svømmehall 0 3 0
10029 Ski, ny turnhall 56 250 27 560 56 250
10090 Behovsplan, idrettsbygg 113 125 3 301 113 125
10092 Tiltak, kulturbygg 1 125 0 1 125
10098 Tiltak, tros- og livssynssamfunn 1 925 0 1 925
Kirkegårdsutvidelser 625 0 625
Sum øvrige eiendeler 774
Sum 172 000 31 639 172 000

Sammendrag status investeringer

Investeringer knyttet til tjenesteområde Kultur har en opprinnelig budsjettramme for 2020 på netto
46,4 mill. kroner. Justert for videreføringer og foreslåtte endringer viser årsbudsjettet netto 74,3 mill.
kroner. Behovsplan idrettsbygg er ikke medtatt her, men er omtalt under Behovsplaner.
Investeringer knyttet til området har i hovedsak fremdrift i henhold til plan.

Ny turnhall i Ski går i henhold til plan. Netto 2,4 mill. kroner er foreslått flyttet fra 2020 til 2021.

For tiltak kulturbygg foreslås det å flytte netto 0,5 mill. kroner fra 2020 til 2022. Tiltak kulturbygg kan
knyttes til tekniske oppgraderinger av blant annet lys- og lydanlegg.

For prosjektet Tiltak, tros og livssynssamfunn er fremdriften noe forsinket. Netto 1 mill. kroner er
foreslått flyttet fra 2020 til 2021.
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8.8 Næring

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste Rev. bud.
2020

Avvik
prognose i kr

Bud.endr. Regnskap
hiå. 2020

Kommunal næringsvirksomhet -16 382 0 0 -852
Næringsutvikling 405 0 0 148
Sum -15 976 0 0 -705

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet forventer å gå i balanse ved årets slutt.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Årets budsjett
Investering Rev. bud. Regnskap hiå Årsprognose
Sum øvrige eiendeler 53
Sum 0 53 0

Sammendrag status investeringer

Utgifter knyttet til tjenesteområde Næring har budsjettposter på andre tjenesteområder, og vil inngå
i omtalen av investeringsbudsjettet der.
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8.9 Plan

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste Rev. bud.
2020

Avvik
prognose i kr

Bud.endr. Regnskap
hiå. 2020

Reguleringstjenester (selvkost) -287 -1 400 0 5 131
Overordnet planlegging og utredning 25 070 0 900 4 304
Bygge- og delesaksbehandling (selvkost) -1 590 0 0 3 671
Eierseksjonering (selvkost) -51 0 0 171
Utslippstillatelse, forurensningsloven (selvkost) 0 0 0 133
Klagesaksbehandling 969 0 0 0
Administrasjon og byggesaksbehandling 2 498 0 0 715
Forvaltning og GIS 2 985 0 0 1 036
Saksbehandling etter matrikkelloven (selvkost) -103 0 0 -167
Parker, plasser, torg og lekeplasser 5 802 0 500 3 313
Naturforvaltning, friluftsliv, folkehelse og miljø 4 532 0 0 2 963
Kulturminneforvaltning -20 0 0 227
Sum 39 804 -1 400 1 400 21 497

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet melder om et forventet merbehov på 1,4 mill. kroner i 2020.

I planstrategien ble det vedtatt at rådmannen skulle komme tilbake til prioritering av
områdereguleringer og finansiering av disse sammen med behovsplanene. Områderegulering for
Oppegård lokalsenter startet høsten 2019. Det gjenstår utredningskostnader anslått til 0,9 mill.
kroner som skal dekke nødvendig trafikkutredning, grunnundersøkelser og naturkartlegging.
Administrative ressurser til reguleringsarbeidet er ikke inkludert i dette beløpet.

Det anslås også et merforbruk knyttet til drift av Sykkelby. Merbehovet beløper seg til 0,5 mill. kroner
i 2020. Tiltaket omhandler drift av sykkelby. Midlene omfatter lønnsutgifter, asfaltering og mindre
kampanje- og aktivitetstiltak, som mobilitetsuka, vintersykkelkampanjer, stolpejakt og lignende.
Dette er tiltak som har stor betydning for å kunne gjennomføre tiltak definert i sykkelstrategien.

Det budsjetterte inntektskravet kan være noe høyt. Ved budsjetteringen hadde man ikke full oversikt
over gebyr og avgifter knyttet til tjenesteområdet. Endring av forskrift vil også påvirke inntektskravet.
Rådmannen vil komme tilbake til en sikrere prognose for inntektskravet ved rapportering til 2. tertial.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/ avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering 2020
Sykkelby 500
Områderegulering, Oppegård lokalsenter 900
Sum 1 400
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Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Årets budsjett
Investering Rev. bud. Regnskap hiå Årsprognose
10055 Kolbotn sentrum, infrastruktur 12 500 0 12 500
10056 Ski torg, utvikling 25 000 0 3 000
10067 Kartløsninger 812 180 812
10096 Ski sentrum, infrastruktur 50 000 256 50 000
Sum øvrige eiendeler 2 699
Sum 88 312 3 136 66 312

Sammendrag status investeringer

Investeringer knyttet til tjenesteområde Plan har en opprinnelig budsjettramme for 2020 på netto
70,7 mill. kroner. Justert for videreføringer og foreslåtte endringer viser årsbudsjettet netto 19,5 mill.
kroner. Investeringer knyttet til området har noe forsinket fremdrift.

Det er foreløpig ikke gjort investeringer for Kolbotn sentrum, infrastruktur, og prosjektet avventer
politiske avklaringer. Det er forutsatt at Skiveien i hovedsak finansieres gjennom utbyggerbidrag og
fylkeskommunale midler. Kommunale midler prioriteres blant annet til felles møteplasser på øvre og
nedre torg, god kobling mellom stasjonen og byen, samt bro over Kolbotnvannet slik det er beskrevet
i sak om Kolbotn sentrum - status for planlegging og utbygging - prioritering av infrastrukturtiltak.
Investeringsrammen for Kolbotn sentrum er redusert fra netto 140 til 110,2 mill. kroner totalt, og
prinsippene fra gjennomføringsmodellen om at kommunen dekker om lag 30 prosent av kostnadene
til felles infrastrukturtiltak er opprettholdt. Totalt er felles infrastrukturtiltak i Kolbotn sentrum
kostnadsberegnet til 377 mill. kroner ekskl. mva. Budsjettet har fått nytt forslag til fordeling utover
perioden.

Prosjektet Ski torg, utvikling er utsatt som følge av koordinering med Ski sentrum. Netto 17 mill.
kroner er foreslått flyttet fra 2020 til 2021.

Kostnadene til prosjekt Ski sentrum, infrastruktur fordeles på prosjektet og på selvkost. Kommende
investeringsprosjekter i Ski sentrum er avhengig av revidering av rekkefølgebestemmelser for
områdereguleringsplanene for Ski sentrum og Ski vest, samt prioritering av utbyggingsområder som
planlegges til politisk behandling høsten 2020. Reviderte rekkefølgebestemmelser blir grunnlag for
tiltaks- og finansieringsplan for Ski sentrum, og skal utarbeides høsten 2020. Det er i 2020 og i 2021
behov for midler til konsulentbistand til planlegging (forprosjekt og detaljprosjektering) av
kommende prosjekter. Realiseringen av prosjektene vil trolig starte i 2022. I 2020 starter også
arbeidet med å planlegge grunnerverv i Ski sentrum. Eventuelle kostnader knyttet til grunnerverv
legges frem til politisk behandling i 2021. Budsjettet har fått nytt forslag til fordeling utover perioden.

Utgifter i forbindelse med at hele papirarkivet er sendt til Danmark for scanning til digitalt arkiv, samt
innføring av eByggesak er først kommet i gang i 2020.
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8.10 Pleie og omsorg

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste Rev. bud.
2020

Avvik
prognose i kr

Bud.endr. Regnskap
hiå. 2020

Akt.- og servicetj. eldre og funskj.neds., Andre 34 925 -12 045 0 10 705
Akt. og servicetj. eldre og funksj.neds., Eldre 0 0 0 722
Akt. og servicetj. eldre og funksj.neds,, Hab (PU) 4 194 0 0 749
Dagaktivitetstilbud, Andre 17 758 0 0 9 114
Dagaktivitetstilbud, Eldre 6 684 0 400 -462
Dagaktivitetstilbud, Psykisk helse og rus 6 102 0 0 1 775
Dagaktivitetstilbud, Habilitering (PU) 4 745 0 0 605
Tryggh.alarm og velferdstek. innretninger, Andre 0 0 0 0
Tryggh.alarm og velferdstek., Eldre -450 0 0 38
Transporttjenester, Andre 6 961 0 0 4 036
Transporttjenester, Eldre 0 0 0 0
Transporttjenester, Psykisk helse og rus 0 0 0 0
Ambulerende vaktmester til hjemmeboende 1 526 0 0 0
Støttekontakt, Andre 2 096 0 0 532
Støttekontakt, Eldre 0 0 0 202
Støttekontakt, Psykisk helse og rus 2 212 0 0 12
Støttekontakt, Habilitering (PU) 1 756 0 0 136
Sykehjemsplass, Ordinær langtidsplass 306 156 0 0 121 763
Sykehjemsplass, Forsterket plass 15 573 0 0 2 975
Sykehjemsplass, Korttidsplass 17 721 0 12 500 4 437
Institusjonsplass, Avlasning/barnebolig (Hab, PU) 22 242 0 0 9 184
Institusjonsplass, Psykisk helse og rus 10 388 0 0 22
Praktisk bistand og opplæring, Andre 5 624 0 0 2 240
Praktisk bistand og opplæring, Eldre 2 660 0 0 319
Praktisk bistand og opplæring, Psyk. helse og rus 0 0 0 0
Praktisk bistand og opplæring, Habilitering (PU) 2 428 0 0 159
Brukerstyrt personlig assistent (BPA), Andre 45 254 0 7 100 6 273
Brukerstyrt personlig assistent (BPA), Eldre 3 609 0 0 0
Helsetjenester i hjemmet, Andre 95 770 0 0 60 163
Helsetjenester i hjemmet, Eldre 76 744 0 0 4 155
Helsetjenester i hjemmet, Psykisk helse og rus 69 588 0 0 29 990
Helsetjenester i hjemmet, Habilitering (PU) 20 0 0 6
Omsorgsbolig/bofellesskap, Andre 29 993 0 -2 500 50 556
Omsorgsbolig/bofellesskap, Eldre 23 697 0 0 3 229
Omsorgsbolig/bofellesskap, Psykisk helse og rus 5 228 0 0 61
Omsorgsbolig/bofellesskap, Habilitering (PU) 141 790 0 -4 000 44 497
Avlastning, utenfor institusjon 2 877 0 0 686
Omsorgslønn, Andre 0 0 0 2 862
Omsorgslønn, Eldre 5 799 0 0 0
Omsorgslønn, Habilitering (PU) 5 799 0 0 167
Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i
kommunene

12 101 0 0 7 380

Institusjonslokaler 8 725 0 0 5 656
Vaktmester i institusjon/bemannede omsorgsboliger 0 0 0 0
Drift og forvaltning institusjonslokaler 32 233 -2 500 0 11 054
Renhold institusjonslokaler 13 377 -335 330 3 388
Sum 1 043 903 -14 880 13 830 399 388
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Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet melder om et merforbruk på 13,8 mill. kroner ved årets slutt.

Det er opprettet en mottaksavdeling for Koronapasienter ved Langhus bo- og servicesenter.
Smittevernutstyr for hele kommunen kjøpes inn ved mottaksavdelingen og belastes her. Kostnader
for drift inkludert smittevernutstyr anslås til 12,5 mill. kroner i 2020. Lønnskostnader for 2020
estimeres til 7,1 mill. kroner dersom det blir full drift fra juni.

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) har foreløpig noe mindre forbruk enn hva vedtak og inngåtte
avtaler tilsier. Dette skyldes at deler av tjenestetilbudet ikke er benyttet som følge av
pandemisituasjonen. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å holde forbruket nede på tjenesten. På
grunn av at vedtak og inngåtte avtaler ligger langt over budsjett, vil prognose for denne tjenesten
likevel være et merforbruk på omlag 4 mill. kroner.

Antall vedtakstimer for Personlig assistanse overstiger budsjettrammen. Dette er en utfordring som
ikke kan løses med mindre man reduserer antall vedtakstimer eller at det blir et naturlig frafall av
behov for tjenester. Situasjonen er imidlertid at behovet ser ut til å øke fremfor å reduseres. Det er
satt i gang arbeid med å se på hele dette sakskomplekset med forventninger om en annen form for
styring og hvordan tjenesten skal finansieres. Merutgifter på dette området kan gi en økt inntekt fra
staten i form av tilskudd til ressurskrevende brukere. Det er igangsatt tiltak som gir en mindre
innsparing. Prognose på merforbruk etter dette er 3,1 mill. kroner.

Sykehjemmene har mistet en del inntekter knyttet til stengning av basseng og dagsenter i forbindelse
med Koronapandemien. Dette antas å utgjøre om lag 0,4 mill. kroner.

Det meldes om mindreforbruk ved Kolbotn omsorgsboliger på 2,5 mill. kroner som følge av forsinket
oppstart.

Utgifter til kjøpeplasser har et merforbruk på 7 mill. kroner. Det arbeides med å få oversikt over
betalingen av kjøpeplasser. Det er også et etterslep av fakturaer fra 2019 på 0,9 mill. kroner som må
dekkes innenfor rammen gitt for 2020. Ledige driftsmidler på grunn av forsinket oppstart av
Vardåsen, vil bli omdisponert til å dekke opp for merutgifter for brukere som det har vært nødvendig
å kjøpe plasser til utenbygds i påvente av botiltaket.

Utsatt oppstart av boligtiltak for funksjonshemmede på Myrvoll gir et forventet mindreforbruk på
4 mill. kroner.

Renhold har hatt merkostnader av økt renhold som følge av Koronapandemien på om lag 0,3 mill.
kroner så langt i 2020.

Kostnader for overliggerdøgn på sykehus har vært lave den senere tiden grunnet koronatiltak.
Rullerende opphold er avlyst noe som har resultert i mer kapasitet på korttid for uttak fra
sykehus. Høyt antall overliggere tidlig på året har forårsaket det høye forbruket på posten. Store
deler av budsjettet for inneværende år er brukt opp.

Som en del av prosjekt innsatstrappen i Handlingsrom 2023, jobbes det med å få redusert antall
kjøpte plasser og finne alternative tilbud lokalt i kommunen for å redusere kostnadene på sikt. En
kjøpeplass er allerede avsluttet med virkning fra 1. april, mens det utredes å avslutte en til. Dette
arbeidet tar tid.
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Tjenesteområdet gjennomfører store innsparingstiltak i 2020. Tjenesteutviklingsarbeidet er samlet i
prosjekt Innsatstrappen, og er en del av Handlingsrom 2023. Områdene det ses på er endringer i
organisering og oppgavefordeling, reduksjon i kjøpeplasser, redusere overliggerdøgn på sykehus og
se på mer effektiv drift av boliger ved å kartlegge behov og kompetanse. Det jobbes med å dreie
fokuset til tidlig innsats og forebyggende tjenester, og tjenestetildeling på laveste effektive nivå. Noe
av arbeidet er forsinket pga. pandemisituasjonen, men tjenesteområdet antar å greie planlagt
innsparing for 2020. Det er for tidlig å tallfeste forventet gevinst for de neste årene.

Da budsjett 2020 for transportområdet ble lagt var anbudet om leasing av nye minibusser ikke
avgjort, og det var uklart hva utgiftene ville bli med den nye leasingavtalen. Det må tas høyde for at
det kan komme til å påløpe en del utgifter til påkost i forbindelse med tilbakelevering av
fem minibusser etter leasing, men dette vil rådmannen komme tilbake til ved rapportering til 2.
tertial.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering 2020
Korona: Mottaksavdeling 12 500
Utsatt oppstart, Kolbotn omsorgsboliger -2 500
Korona: Tapte inntekter, dagsenter og basseng 400
Personlig assistanse 3 100
Brukerstyrt personlig assistanse 4 000
Utsatt oppstart, boligtiltak funksjonshemmede -4 000
Korona: Renhold 330
Sum 13 830

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Årets budsjett
Investering Rev. bud. Regnskap hiå Årsprognose
Sum øvrige eiendeler 34 652
Sum 0 34 652 0

Sammendrag status investeringer

Utgifter knyttet til tjenesteområde Pleie og omsorg har budsjettposter på andre tjenesteområder, og
vil inngå i omtalen av investeringsbudsjettet der. Behovsplan omsorgsbygg er ikke medtatt her, men
er omtalt under Behovsplaner.
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8.11 Samferdsel

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste Rev. bud.
2020

Avvik
prognose i kr

Bud.endr. Regnskap
hiå. 2020

Samferdsel/ transporttiltak -6 564 0 0 -807
Kommunale veier 35 975 0 0 14 541
Sum 29 411 0 0 13 734

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet melder om foreløpig balanse ved årets slutt.

Det varsles imidlertid om at det har vært mindreinntekter fra parkeringsautomater, på grunn av
mindre parkering som følge av Koronasituasjonen. Rådmannen kommer tilbake med sikrere
prognoser ved rapportering for 2. tertial.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Årets budsjett
Investering Rev. bud. Regnskap hiå Årsprognose
10060 Vei, biler, maskiner og utstyr 5 750 796 5 750
10094 Tiltak, vei og park 27 075 1 667 19 075
10095 Tiltak, gang- og sykkelveier 9 250 220 5 250
Sum øvrige eiendeler 2 837
Sum 42 075 5 519 30 075

Sammendrag status investeringer

Investeringer knyttet til tjenesteområde Samferdsel har en opprinnelig budsjettramme for 2020 på
netto 34,2 mill. kroner. Justert for videreføringer og foreslåtte endringer viser årsbudsjettet netto
25,6 mill. kroner. Investeringer knyttet til området har noe forsinket fremdrift.

Vei og trafikk, park og idrett har gjennomført sine innkjøp av biler, maskiner og utstyr etter planen.
Netto 0,9 mill. kroner er foreslått flyttet fra 2020 til 2021.

Tiltak vei og park har fremdrift i henhold til plan, bortsett fra rehabilitering av bruer som er forsinket.
Netto 6,4 mill. kroner er foreslått flyttet fra 2020 til 2021.

Tiltak gang- og sykkelveier har stort sett fremdrift i henhold til plan. Netto 3,2 mill. kroner er foreslått
flyttet fra 2020 til 2021.
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8.12 Vann, avløp og renovasjon

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste Rev. bud.
2020

Avvik
prognose i kr

Bud.endr. Regnskap
hiå. 2020

Kommunalt vannverk 26 079 -29 780 0 9 883
Vann-nettet (selvkost) -65 075 16 315 0 -11 002
Pumpestasjoner, vann (selvkost) 0 0 0 31
Avløpsrensing 38 503 0 0 16 935
Avløpsnett (selvkost) -82 956 4 885 0 -13 345
Pumpestasjoner avløp (selvkost) 0 0 0 364
Tømming av slam/privettømming -11 -2 0 -546
Håndtering av husholdningsavfall 2 446 8 582 0 15 390
Sum -81 014 0 0 17 710

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet forventer å gå i balanse ved årets slutt.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Årets budsjett
Investering Rev. bud. Regnskap hiå Årsprognose
10069 Tiltak, nytt vann- og avløpsnett 81 000 38 561 164 219
10070 Tiltak, oppgrad. vann- og avløpsnett 31 750 20 481 60 984
10071 Vann og avløp, driftsovervåking 5 000 0 5 000
10073 Ski-Haugbro, overføringsledning 80 000 19 257 80 000
10075 Vannverket, oppgradering 42 900 827 15 000
10077 VA, biler, maskiner, utstyr 2 500 0 2 500
10078 Sofiemyr miljøstasjon, utvidelse 2 000 0 2 000
Sum øvrige eiendeler 7 553
Sum 245 150 86 679 329 703

Sammendrag status investeringer

Investeringer knyttet til tjenesteområde Vann og avløp har en opprinnelig budsjettramme for 2020
på netto 245,2 mill. kroner. Justert for videreføringer og foreslåtte endringer viser årsbudsjettet
netto 247 mill. kroner. Investeringer knyttet til området har stort sett fremdrift i henhold til plan.

Pågående anleggsarbeider med både nye anlegg, samt oppgradering og utskifting av eksisterende
vann og avløpsnett går i henhold til plan, og vil ferdigstilles i løpet av 2020. Med unntak av Ski-
Haugbro og entrepriser knyttet til VA-arbeidene på Bålerud vil det bli liten anleggsaktivitet i
kommunal regi høsten 2020. Avløpstunnel Vevelstad-Kongslia er ferdig detaljprosjektert. Ved en
inkurie er ikke investeringskostnaden innarbeidet i Nordre Follo kommunes strategi og handlingsplan
for 2020-2023. Prosjektet vurderes inn i arbeidet med LDIP og det legges ikke inn midler i budsjett for
videre arbeid med prosjektet i 2020. Netto 10 mill. kroner er foreslått tilført investeringen i 2021.
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Kostnader knyttet til ombygging til ett felles overvåkningssystem er basert på usikre anslag, og
kommunen er derfor ikke ferdig med vurderingene.

Overføringsledning mellom Ski-Haugbro følges opp inn mot neste tertialrapportering. Budsjettet i
perioden er foreslått tatt ned med netto 20 mill. kroner.

Arbeidet med oppgradering av vannverket er forsinket/satt på vent. Netto 27,9 mill. kroner er
foreslått flyttet fra 2020 til 2023.

Innkjøp av biler, maskiner og utstyr går som planlagt. Følgende skal skiftes ut; to servicebiler, en
Transporter og en Sprinter/Crafter med plan. En ny henger til traktor og en pumpehenger som skal
være nødhenger i forbindelse med anleggsarbeid eller beredskapsarbeid skal skiftes ut.

Arbeidet med utvidelse av Sofiemyr miljøstasjon er satt på vent i forbindelse med Handlingsrom
2023. Budsjettet har fått nytt forslag til fordeling utover perioden 2020-2022.
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8.13 Skole

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste Rev. bud.
2020

Avvik
prognose i kr

Bud.endr. Regnskap
hiå. 2020

Ordinær undervisning 616 607 -17 586 7 000 232 890
Spesialundervisning 44 127 0 0 16 529
Særskilt språkopplæring 1 613 0 0 1 248
Voksenopplæring/spesialundervisning 22 877 0 790 4 589
SFO 15 895 98 8 000 8 270
Skolelokaler 16 187 0 1 700 9 149
Drift og forvaltning skolelokaler 39 514 0 0 9 846
Renhold skolelokaler 23 274 -152 150 15 145
FDV skolelokaler 634 0 0 305
Skoleskyss 7 300 0 0 2 699
Sum 788 028 -17 640 17 640 300 669

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet melder om et forventet merforbruk på 17,6 mill. kroner ved årets slutt.

I 2019 ble det besluttet at grunnskolene i Nordre Follo skulle videreføre driften fra de "gamle"
kommunene for skoleåret 2019/2020. Rammen for tjenesteområdet i 2020 viser at den tildelte
budsjettrammen ikke dekker opp dette behovet. Det er en underfinansiering av lærernormen, hvor
Nordre Follo mottok om lag 4 mill. kroner mindre enn hva grunnskolene fikk i 2019. Varslet
merforbruk fra skolene relaterer seg i stor grad til omfattende hjelpetiltak for elever med særskilte
behov. Flere skoler melder om økning i elever med vedtak som krever særskilt t ilrettelegging.

Som følge av Korona-situasjonen har skolene måttet trekke inn flere ressurser for å sikre en forsvarlig
drift nå som skolene igjen åpnes for elevene. Dette knytter seg særlig til elever som har spesielle
behov.

Totalt beløper merbehovet for grunnskolene seg til 7 mill. kroner.

Som følge av Korona-situasjonen er det gjort en beregning av mindreinntekter for SFO på i overkant
av 8 mill. kroner for april og mai. Det er i beregningen tatt hensyn til et mindreforbruk på drift
grunnet Korona.

Rammer for leie av skolebygg er lagt med utgangspunkt i opprinnelig budsjett 2019. De
innleiekontrakter som ble inngått i 2019 av Ski kommune og av Program Nordre Follo i 2019 er det
ikke tilført midler for. På dette tjenesteområdet gjelder det skolemoduler. Dette utgjør 1,7 mill.
kroner.

Ved fastsettelse av rammer for 2020 ble ikke alle lønnsutgifter fra bemanningsplanen hensyntatt i
tildelingen. Dette fører til et merforbruk på 0,8 mill. kroner.

Renhold har hatt merkostnader knyttet til ekstra rengjøring som følge av Koronapandemien, på om
lag 0,2 mill. kroner.
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Det varsles om at årsprognosen for tap av inntekter knyttet til moderasjonsordninger i SFO er svært
usikker, da dette avhenger av hvilke moderasjonsordninger kommunen skal ha fra 1. august. Tap
brukerbetaling er underfinansiert fra statens side og eventuelle kommunale moderasjonsordninger
vil bidra til ytterligere økte utgifter. SFO vil få reduserte inntekter på grunn av Korona-situasjonen, i
tillegg til at brukerne gis muligheter for å søke permisjon våren 2020.

Som en del av handlingsrom 2023 ser tjenesteområdet på ytterligere effektiviseringsmuligheter i
voksenopplæringen. Arbeidet har blitt utsatt pga. pandemisituasjonen, men omhandler salg av
undervisingsplasser, kartlegging av kompetanse og behov, og effekt av fremtidig samlokalisering. Det
er foreløpig ikke mulig å tallfeste videre økonomisk gevinst.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering 2020
Korona: Bortfall av foreldrebetaling, SFO 8 000
Grunnskole 7 000
Innleiekostnader, skolemoduler 1 700
Korona: Renhold 150
Lønnsmidler 790
Sum 17 640

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Årets budsjett
Investering Rev. bud. Regnskap hiå Årsprognose
10003 Kolbotn barneskole, utv. og rehab. 368 250 40 473 368 250
10004 Kolbotn barneskole, inventar 35 000 0 35 000
10054 Oppgrad. og sikring, uteområder 5 250 0 5 250
10087 Behovsplan, skoler 186 875 1 908 186 875
Sum øvrige eiendeler 1 007
Sum 595 375 43 388 595 375

Sammendrag status investeringer

Investeringer knyttet til tjenesteområde Skole har en opprinnelig budsjettramme for 2020 på netto
326,8 mill. kroner. Justert for videreføringer og foreslåtte endringer viser årsbudsjettet netto
261,1 mill. kroner. Behovsplan skoler er ikke medtatt her, men er omtalt under Behovsplaner.
Investeringer knyttet til området har stort sett fremdrift i henhold til plan.

Utvidelse og rehabilitering av Kolbotn skole er i gang. Prosjektet er forsinket grunnet blant annet
arbeidstidsbegrensninger og spuntarbeid, samt endringer for de gamle byggene.
Overtakelsestidspunkt er per i dag planlagt høsten 2021. Entreprenør jobber svært aktivt for om
mulig å få komprimert aktiviteter med flere lag, overlapp, parallell drift på tekniske anlegg etc.

Budsjettet har fått nytt forslag til fordeling utover perioden 2020-2022.

Oppgradering og sikring av uteområder har fremdrift i henhold til plan. Oversikt av status over
områdene i Ski opparbeides nå, innspill fra barnehager og velforeninger må behandles. Det er
usikkert hvor mye kommunen skal bidra med inn her. Lysløypeprosjektet har blitt dyrere og forsinket
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som følge av reservevannsledning og etablering av politiets beredskapssenter. Avtale med politiet i
forbindelse med beredskapssenteret forplikter imidlertid kommunen til å ha fremdrift i prosjektet.
Kommunen har også inngått en avtale med grunneier som forplikter kommunen. Samordning og
forsinkelser ved andre prosjekter i området (reservevannledningsprosjekt og beredskapssenter)
medfører at prosjektet blir dyrere enn opprinnelig antatt.
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8.14 Sosial

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste Rev. bud.
2020

Avvik
prognose i kr

Bud.endr. Regnskap
hiå. 2020

Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 61 912 0 0 20 710
Tilbud til personer med rusproblemer 13 554 0 0 1 925
Kommunale sysselsettingstiltak 8 006 0 0 4 070
Introduksjonsordningen 21 343 0 0 7 318
Kvalifiseringsprogrammet 14 146 0 0 3 957
Ytelse til livsopphold 46 500 -10 000 10 000 14 279
Ytelse til livsopphold for flyktninger 15 023 0 0 3 910
Sum 180 484 -10 000 10 000 56 168

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet melder om et merforbruk på 10 mill. kroner ved årets slutt.

Utgifter til midlertidig bolig for bostedsløse har økt. Utgifter til dette lå per 1. tertial på om lag 1 mill.
kroner, og dersom dette fortsetter vil det medføre overskridelse av budsjett på omlag 1-2 mill.
kroner. Boligsituasjonen i kommunen er vanskelig med høye leiepriser, både på kommunale og
private boliger.

Antallet unge brukere (ungdom 18-30 år) øker, og er i forhold til Koronapandemien en sårbar gruppe.
Mange av disse er ufaglærte og har bare vikariater/andre strøjobber som i stor grad nå har blitt
borte. Utover sommeren vil NAV merke dette enda mer da antall sommerjobber vil gå ned i forhold
til tidligere år.

Utbetalinger i april på grunn av Koronapandemien var om lag 0,45 mill. kroner. Det er også flere
selvstendig næringsdrivende som nå kommer til NAV som konsekvens av Koronapandemien. Det er
uvisst hvor mye disse vil belaste sosialhjelpsbudsjettet. Nivået på arbeidsledigheten og konsekvenser
av pandemien vil få betydning for videre utvikling av forbruket på sosialhjelp. Det er stor
sannsynlighet for at pandemien vil få ytterligere konsekvenser utover det som allerede er synlig.

Barnetrygden er besluttet å skulle holdes utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp uten at dette
ble fullstendig justert for i budsjettbehandlingen i desember. Dette medfører en anslått merkostnad
på 3,5 mill. kroner og bidrar til ytterligere negativt resultat.

Som en del av handlingsrom 2023 er det planlagt et prosjekt for å se på reduksjon i
sosialhjelpsutgiftene, Samarbeid for å få flere i arbeid. Prosjektet er utsatt til høsten pga.
pandemisituasjonen. NAVer en viktig aktør her, og har i denne perioden vært nødt til å prioritere
sine ressurser til innbyggere som har meldt seg arbeidsledige og til de som søker sosialhjelp.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering 2020
Sosialhjelp 6 500
Barnetrygd ut av inntektsberegning sosialhjelp 3 500
Sum 10 000
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9 Verbalvedtak

Verbalvedtak 1: Alderstilpasset opplæring i kropp, seksualitet og grenser

Rådmann bes sørge for at alle barn i Nordre Follo sikres alderstilpasset opplæring i kropp, seksualitet
og grenser etter modell fra Ski kommune.

Status:

Arbeidet med alderstilpasset opplæring i kropp, seksualitet og grenser redegjøres for i egen sak som
er planlagt lagt frem til politiske behandling i mai. Arbeidet er igangsatt og tiltak vil konkretiseres i
«Temaplan mot vold og seksuelle overgrep», som vil utarbeides og politisk behandles høsten 2020.

Verbalvedtak 2: Baderent Kolbotnvann

Med mål om et baderent Kolbotnvann foreslår vi at rådmann i tråd med rapporten fra
referansegruppen kommer med en plan for å utvikle tiltaksrettet overvåkning for å kunne spore
kildene til forurensing og gi en oversikt på tiltak som har størst effekt med mål om iverksetting i
2021.

Status:

Pumpestasjonen på Ekornrud er nå rehabilitert og det er ikke meldt om overløp sist måned. Tidligere
ble det benyttet pumpebil for å minske overløp. Rehabiliteringen antas å ha en positiv effekt på
vannkvaliteten i Kolbotnvannet.

Det meste av forurensningen til Kolbotnvannet kommer fra Augestadbekken, Skredderstubekken og
Midtoddbekken. Det er utført omfattende rehabilitering av ledningsnettet i Kolbotnvannets
nedslagsfelt siden 2006, anslagsvis 40 prosent, men nesten alt er i høytliggende
områder. Vi konsentrerer oss derfor om TV-kjøring av ledninger i områder nær Kolbotnvannet for å
avdekke evt. lekkasjer. Siden omtrent 2003-2006 sluttet kommunen å kreve at private stikkledninger
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i dårlig stand ble rehabilitert samtidig med de kommunale. Dette medfører at mange strekk hvor de
kommunale spillvannsledningene er skiftet ut, er det fortsatt lekkasjer fra private stikkledningene.

Kommunen samarbeider med NVE om å sette opp en multiparameter målestasjon nederst
i Skredderstubekken for å måle vannføring, turbiditet, nitrat og konduktivitet kontinuerlig. Dette er
noe nytt og noe som bare noen få kommuner har prøvd i Norge. Dette vil gi gode og raske
tilbakemeldinger på tilstanden i bekken. I tillegg der blitt igangsatt systematisk kildesporing med
mange prøvepunkter hvor det måles totalt reaktivt fosfor og E. coli.

Det jobbes nå med å utrede følgende tre forhold for å minske forurensning i Kolbotnvannet:

1. Direkte utslippspunkter pga. feilkoblinger, lekkasjer og hyppige overløp i felleskummer,
ofte pga. sand og hindringer i overvannsnettet.

2. Et mer systematisk problem som skyldes at overvannsnettet mange steder har for liten
kapasitet pga. fortetting og økt nedbør. Lekkasjer fra drikkevannsnettet er også viktig
her.

3. Urban overflateavrenning fra sentrumsområdet i Kolbotn.

Verbalvedtak 3: Barnehagenorm

Rådmannen bes sørge for at barnehagene i Nordre Follo drives i henhold til lovpålagt norm.
Rådmann rapporterer til utvalgsleder for oppvekst, idrett og kultur i hvert møte
om bemanningssituasjonen.

Status:

Saken ble politisk behandlet i februar 2020.

Verbalvedtak 4: Barnehager på Bøleråsen

Rådmannen bes redegjøre for hva som skal skje med barnehagene på Bøleråsen og gjøre en
vurdering på om den som eventuelt nedlegges kan benyttes til helgeavlastning for familier som har
barn med funksjonshemming. Vurderingen bes legges fram for utvalg og kommunestyret i løpet av
2020.

Status:

Saken er utarbeidet og politisk behandlet. Endelig vurdering vil gjøres i juni 2020 knyttet til
behandling av Behovsplan 1.0.
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Verbalvedtak 5: Barnevernstjenesten

Rådmannen bes utrede hvordan barneverntjenesten kan innrettes etter modell fra Kongsberg.

Status:

Til informasjon er modellen Kongsberg barneverntjeneste bruker, og som har gjort at de fikk en stor
reduksjon av antall plasseringer, «Familieråd». Dette er en modell som alle barneverntjenester kan
søke Bufetat om bistand til å gjennomføre, og som også Ski og Oppegård kommuner har brukt i
utstrakt grad lenge før Kongsberg tok i bruk modellen. Barneverntjenesten i Nordre Follo har blitt
invitert til «Utvalg for oppvekst, idrett og kultur» for å orientere om dette arbeidet, men møtet er
midlertidig utsatt på grunn av den pågående koronapandemien.

Verbalvedtak 6: Befolkningsanalyse, behovsanalyser og politikkavklaringer

Rådmannen bes legge frem til behandling i kommunestyremøtet i mars nye befolkningsanalyser,
politikk-avklaringer og behovsanalyser basert på behov og ut fra planlagt utbygging av nye
boligområder mv. slik at kommunestyret kan fatte vedtak om helhetlige og økonomisk bærekraftige
investeringer for Nordre Follo for perioden 2020 - 2023.

Status:

Behovsanalyser samt et notat om befolkningsutviklingen i Nordre Follo ble lagt frem for
kommunestyret i april. Framskrivingen som ble presenter i notatet, ble basert på boligprosjekter som
ikke kan, eller skal stoppes, fordi de enten har fått rammetillatelse, mangler rekkefølgekrav om at
skolekapasitet må være på plass før utbygging skal skje eller at tomten skal selges.

Til KST-møtet i juni, vil behovsplaner versjon 1.0 bli lagt frem. Arbeidet med behovsplaner versjon 2.0
og LDIP(Langtids drift- og investeringsplan) vil ventelig også starte opp høsten 2020 og bli lagt frem
til politisk behandling sommeren 2021.

Verbalvedtak 7: Etablering av skolehager/ parseller

Rådmannen bes komme tilbake med en sak i løpet av 2020 som ser på mulighetene for at det kan
etableres skolehager/parseller i tilknytning til alle kommunens barneskoler som brukes som ledd i
undervisningen, og at det settes av eget areal til urbant landbruk og parseller, for dyrking av mat
etter modell av Losæter i Oslo, hvor innbyggere selv står for drift og vedlikehold.

Status:

Det er etablert en intern arbeidsgruppe med ressurspersoner fra ulike fagmiljøer i kommunen, som
har kompetanse på bla byutvikling, arealplanlegging, folkehelse, skole og friluftsliv.

Oppstartsmøtet i mars måtte dessverre utsettes, og nytt møte er planlagt ultimo mai.
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Verbalvedtak 8: Finstad barneskole og Finstad ungdomsskole

Rådmann bes sørge for at bygging av Finstad Ungdomsskole og Finstad barneskole vurderes i
sammenheng. Kroppsøvingsbehovet løses felles for begge skolene.

Status:

Det vises til orienteringssak 15/20 til kommunestyret om utbygging av Finstad skole. Ytterligere
analyser og planer omkring skolekapasitet gjennomføres innenfor rammen av behovsanalyser
og behovsplaner. Behovsplaner 1.0 vil behandles politisk i juni 2020.

Verbalvedtak 9: Fritidskort

Rådmannen bes sørge for at Nordre Follo søker om å få delta i regjeringens forsøk med innføring av
fritidskort for alle barn mellom 6-17 år.

Status:

Det ble i Strategi og handlingsplan 2020-2023 bevilget 200.000 kr til tiltaket «Fritidskort». Nordre
Follo kommune har i etterkant søkt å delta som pilotkommune for innføringen av fritidskort, men
kommunens søknad ble dessverre ikke innvilget.

De allerede tilførte midlene skal gå til å fremme deltakelse og bidra til at alle barn og unge skal ha
mulighet til å delta på minst en organisert fritidsaktivitet, uavhengig av sosial og økonomisk
bakgrunn. Tiltaket er knyttet til fritidserklæringen, og kommer i tillegg til å inkludere barn og unge i
enkeltstående aktiviteter. Tiltaket vil omfatte alle barn fra familier med vedvarende lavinntekt.
Konsekvensen for barn i en lavinntektsfamilieer ofte at de ikke vil ha samme mulighet til å delta på
fritidsaktiviteter som sine venner.

Relativ fattigdom, som kan oppleves av barn i lavinntektsfamilier, kan antas å utgjøre en større
belastning i områder med et høyt inntektsnivå. Utover gruppen, som faller inn under lavinntekt, blir
det viktig å identifisere barn og unge som lever i husholdninger med gjeldsproblematikk og/eller
andre sosiale forhold.

Det må utarbeides en finansierings- og gjennomføringsmodell i samarbeid med idretten, andre
fritidsorganisasjoner og kulturskolen, for ordningen. Modellen skal inneholde:

• administrasjon av ordningen
• regelverk for finansiering av aktiviteter
• fordeling av kostnader mellom kommune, organisasjon og foreldre
• hvordan pengene skal utbetales
• hvordan barn/ungdom; som har behov for støtte, skal identifiseres
• Det er lagt opp til en fremdriftsplan som gjør det mulig å benytte ordningen fra høsten

2020

https://www.regjeringen.no/contentassets/42fc032208724215886755da5d165f1e/folder_fritidserklaeringen.pdf
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Verbalvedtak 10: Hjertesoner rundt barneskolene

Rådmannen bes sørge for at FAU ved barneskolene gis opplæring i Trygg Trafikks "Hjertesoner" og at
FAU-ene deretter utarbeider forslag til bilfrie hjertesoner ogkiss-and ride-løsninger ved sine skoler,
for slik å bedre trafikksikkerhet, redusere biltrafikk og bidra til mer sykkel og gange. Med bakgrunn i
forslagene fra FAU bes rådmannen legge fram en sak i løpet av 2020 for kommunestyret som
beskriver behov for å realisere hjertesoner rundt hver enkelt barneskole.

Status:

Det vil utarbeides en politisk sak om «Hjertesoner rundt barneskolene» høsten 2020.

Verbalvedtak 11: Innkjøp til felles maskinpark

Rådmannen bes om å legge frem en sak i løpet av første halvår 2020 om hvordan Nordre Follo kan få
til en god og effektiv samhandling med nabokommuner om innkjøp av maskiner til felles bruk der det
er hensiktsmessig (for eksempel kan dette vurderes for elektriske anleggsmaskiner). Anskaffelse av
nye maskiner skal etterleve kommunens miljøkrav og mål for klima.

Status:

Nordre Follo kommune har vært i dialog med henholdsvis Frogn, Ås og Enebakk kommune om innkjøp
til felles maskinpark. Frogn og Åa meldte tilbake at de er interessert i et slikt arbeid. Det vises til egen
sak i juni.

Verbalvedtak 12: Innkjøpspraksis relatert til etikk, klima og miljø

Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret med sak i løpet av 2020 om Nordre Follos
innkjøpspraksis med fokus på etikk, klima og miljø, og med anbefalinger til en klarere praksis for
hvordan Nordre Follo kan være en foregangsaktør innen disse områdene.

Status:

Det vil legges frem en anskaffelsesstrategi, eventuelt med tiltaksplan, til politisk behandling.
Anskaffelsesstrategien bør ses i sammenheng med kommunens klima- og energiplan som skal vedtas
i 2020, og dermed ha et noe tilsvarende tidsmessig løp.

Verbalvedtak 13: Inspeksjon av bygg/ byggeplasser og ulovlighetskontroller

Rådmannen bes sikre at inspeksjoner av bygg/byggeplasser og ulovlighetskontroller gjennomføres på
en god og tilstrekkelig måte. Gjennomføring og omfanget av disse bes rapporteres årlig til utvalg for
areal, klima og byggesak.
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Status:

Tilsynsaktiviteten i kommunen pågår. Per i dag er 50 av 200 tilsyn for 2020 avholdt. Tilsynsstrategi for
Nordre Follo ble vedtatt i utvalg for areal, klima og byggesak 5.5.20.

Verbalvedtak 14: Internasjonalt samarbeid: vennskapskommune

Rådmannen bes legge frem en sak for kommunestyret i løpet av 2020 om å opprette et samarbeid
med en kommune i et utviklingsland. Hensikten med et slikt samarbeid er å styrke utvikling og
demokrati.

Status:

Det vil settes ned en tverrfaglig gruppe med kompetanse innen bla demokrati og bistandsarbeid.
Arbeidet vil starte etter at beredskapssituasjonen er stabilisert og senest i august/september.

Verbalvedtak 15: Kommunedelplan: mangfold, integrering og inkludering

Nordre Follo skal utarbeide en kommunedelplan for mangfold, integrering og inkludering etter
modell fra Sarpsborg kommune. om en del av en slik kommunedelplan bør Nordre Follo kommune ha
en handlingsplan for LHBT+ (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner). Nesodden kommune har tatt
initiativ til et felles arbeid for å kartlegge situasjonen for LHBT+ personer i Follokommunene, og å
utarbeide handlingsplaner for LHBT+ personer. Nordre Follo kommune er positiv til dette initiativet,
og kommunestyret ber rådmannen støtte opp om en felles satsning på dette i Follo. Prosjektet
forutsettes finansiert gjennom eksterne bidrag.

Status:

Det er nå utarbeidet et prosjektmandat som er besluttet i ledergruppen i Nordre Follo. Det planlegges
for politisk behandling våren 2021– og den vil hete «Temaplan for mangfold, integrering og
inkludering, inkl. LHBT handlingsplan», (altså ikke kommunedelplan), i tråd med vedtatt planstrategi

Verbalvedtak 16: Leksefri skole

Rådmannen bes komme tilbake med en sak til kommunestyret innen juni 2020 om gjennomføring av
forsøk med leksefri skole. Forsøket skal innebære:

a. at det på en ungdomsskole gjennomføres forsøk med mengdetrening (etter modell fra
Oppegård)

b. at det på en barneskole gjøres forsøk hvor det ikke skal gis lekser eller hjemmearbeid i
det hele tatt.
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Status:

Rådmannen har blitt orientert om hvordan et slikt tiltak er tenkt gjennomført, og kommunestyret vil
få en sak om dette over sommeren.

Verbalvedtak 17: Livssynsåpent seremonirom

Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med en sak om å etablere et livsynsåpent
seremonirom i Follo i løpet av 2020 i samarbeid med de andre Follo-kommunene

Status:

Grunnet Koronapandemien har dette arbeidet ikke startet opp per i dag. Det utformes i første
omgang en plan for oppdraget, der det bla skal etableres en og inviteres til en prosjektgruppe og
referansegruppe.

Verbalvedtak 18: Matglede

Rådmannen bes å lage en plan for å styrke matglede i hele kommunen og at denne legges frem for
kommunestyret før sommeren.

Status:

Det vil legges frem en sak for kommunestyret om matglede i løpet av inneværende trimester.

Verbalvedtak 19: Mobbeombud

Rådmannen bes følge opp vedtaket gjort i kommunestyrene i Ski og Oppegård om at det skal
opprettes et eget mobbeombud i Nordre Follo, og komme med en sak i løpet av 2020 om dette og
forslag til andre tiltak for å styrke arbeidet mot mobbing i skolen til utvalget for oppvekst, idrett og
kultur.

Status:

Arbeidet med å finne gode løsninger i kommunen, som forebygger og styrker det målrettede arbeidet
mot mobbing, er i gang og vil presenteres OIK før sommeren. Det er viktig å tenke helthetlig for å
komme i mål på dette området. Det skal jobbes tett med skolene og barnehagene, men vi må også
rette oppmerksomheten mot idrettsmiljøer, ungdomsklubber og kulturaktiviteter, som også er
arenaer der barn og unge opplever utenforskap.



96

Verbalvedtak 20: Om omorganisering av spesialpedagogisk team

Rådmann bes sørge for at omorganiseringen av spesialpedagogisk team (SPT) ikke gir et dårligere
tilbud til brukerne, og det bes om at det sikres jevnlige felles fagutviklingsarenaer for
støttepedagogene på samme nivå som dagens organisering i SPT for å sikre dette.

Status:

Det vil bli utarbeidet en politisk sak om omorganisering av spesialpedagogisk team, som kommer til
behandling høsten 2020.

Verbalvedtak 21: Omsorgs- og sykehjemsplasser

Det blir flere eldre. Rådmannen bes om å utrede behovet for omsorgs- og sykehjemsplasser i Nordre
Follo med tanke på «eldrebølgen».

Status:

Behovet for fremtidige omsorgs- og sykehjemsplasser vil bil delvis fanget opp i behovsanalysen for
omsorgsbygg, som ble lagt frem for de folkevalgte tidligere i vår.

Arbeidet med behov for sykehjem og omsorgsboliger vil forøvrig bli analysert mer grundig i arbeidet
med handlingsprogram 2023. Både fremtidig behov og bruk av eksisterende kapasitet vil blir vurdert.
Dette kan dreie seg om hvordan plassene benyttes, kostnader knyttet til de enkelte formålene og
hvilke økonomiske rammer som må være tilstede for å innfri kommunens forventninger til
tjenesteleveransen.

Verbalvedtak 22: Salg av kommunale eiendommer

Rådmannen bes legge frem en samlet oversikt over kommunale eiendommer vedtatt solgt samtidig
med behovsplanen, med reguleringsformål, foreslått omregulering, antatt salgspris og forventet
tidspunkt for salg.

Status:

I tråd med verbalvedtaket vil en oversikt bli lagt frem samtidig med behovsplanene. Oversikten vil
ligge vedlagt saken: "Salg av kommunale eiendommer - avklaringer", som skal til behandling i FSK 11.
juni og KST 17. juni.

Verbalvedtak 23: Skolehelsetjeneste

Rådmannen bes om å legge frem en sak for utvalget i løpet av første kvartal 2020 med en vurdering
på hvordan vi kan styrke antallet skolehelsetjenestearbeidere og hvordan helse sykepleierne nevnt i
post «styrking, helsesykepleiere» (5,66 mill) på side 101 er tenkt brukt. Det bes om en vurdering om
modellen fra Ski og Haugjordet ungdomsskoler bør videreføres på flere skoler.
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Status:

Saken ble lagt frem for Utvalg for oppvekst, idrett og kultur, 4. mai 2020.

Verbalvedtak 24: Sosial boligbygging

Rådmann bes om å utarbeide et saksgrunnlag for en sterkere satsing på sosial boligutbygging i
Nordre Follo i sammenheng med etablering av boligstrategi for Nordre Follo. Dette bes legges frem
for kommunestyret i løpet av 2020.

Status:

Sosial boligbygging i Nordre Follo skal ses i sammenheng med "Strategi for sosial boligbygging".
Strategien skal vedtas, i henhold til den vedtatte planstrategien, 1. kvartal 2021. Mandat er under
utarbeidelse og skal vedtas av ledergruppen i Nordre Follo i mai.

Verbalvedtak 25: Årlige samtaler med elever på ungdomstrinnet

Rådmannen bes vurdere hvordan det kan legges til rette for årlige samtaler for alle elever på
ungdomsskoletrinnet for å fremme livsmestring, samt skaffe oversikt over utfordringer hos den
enkelte elev og vurdere behovet for oppfølgende samtaler eller videre henvisning.

Status:

Det vil bli utarbeidet en politisk sak om hvordan kommunen kan legge til rette for årlige samtaler med
alle elever på ungdomstrinnet, som kommer til behandling høsten 2020.
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10 Status behandling ulike eiendommer og områder

Under følger oversikt som viser status på behandling av ulike områder og eiendommer:

Nedre Ekornrud

Planarbeid pågikk fram til KST vedtak 16.4.2020 i forbindelse med behandling av planstrategi for
Nordre Follo: «Arbeidet med områderegulering for Nedre Ekornrud videreføres ikke før
prioriteringene av områderereguleringene gjøres i forbindelse med behovsplanene».

Det er vedtatt salg av det arealet som blir avsatt til bebyggelsesformål etter vedtak av
områderegulering. Det er ikke iverksatt prosesser knyttet til salg av arealet på nåværende tidspunkt.
Salgsprosesser avventes til områdereguleringen er vedtatt.

Rosenholm Campus og Li Gård

Ny arealbruk avklart i kommuneplanen. Reguleringsarbeid er ikke påbegynt. Krav om
områderegulering.

Kommunen eier areal i ytterkant av området som er avsatt til bebyggelsesformål i kommuneplanen.
Det er ikke iverksatt prosesser knyttet til salg av arealet på nåværende tidspunkt. Kommunen bør ha
tett dialog med aktør som skal planlegge for utvikling av området.

Ødegården skog

Planarbeid ikke påbegynt, krav om områderegulering. Andre områder prioriteres før dette.
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Det er ikke iverksatt prosesser knyttet til salg av dette arealet, utover innspill i forbindelse med
kommuneplanrulleringen. Tidspunkt for salg og utbygging av Ødegården skog bør ses i sammenheng
med kapasitet og behov for sosial infrastruktur.

Lokesvei 5

Det er vedtatt at en del av eiendommen, tilsvarende det arealet som er regulert til barnehage, kan
reguleres til småhusbebyggelse og selges. Det kan samtidig ryddes opp i gjengroing og privatisering
av friområde-/ turveisystemet på eiendommen. Planarbeidet er ikke påbegynt, men det er planlagt å
innhente ekstern bistand til å gjennomføre detaljregulering av eiendommen så snart som mulig. Det
vises til sak: "Salg av kommunale eiendommer - avklaringer", som skal til behandling i FSK 11. juni og
KST 17. juni for ytterligere opplysninger om eiendommen.

Veslebukta i Kolbotn

Villabebyggelse i dag. Arealet ligger innenfor områdereguleringen for Kolbotn sentrum.
Detaljregulering til leiligheter og rekkehus er vedtatt.

Kommunen er i pågående dialog med utvikler av Veslebukta for salg av kommunal eiendom som
inngår i planområdet og er avsatt til bebyggelsesformål.

Kurud skog

Eiendommen er uregulert med unntak av to områder regulert til skytebane. Regulering til LNF-formål
stoppet opp som følge av konflikten med Oppegård skytterlag. Denne konflikten er nå avklart i Follo
Tingrett.

Rådmannen fremmer en sak i juni om fremtidig eierskap og forvaltning av eiendommen.

Finstadskogen

Arealet har ligget som utbyggingsområde lenge i kommuneplanen i Ski. En reguleringsplan med
boligformål etter gammel plan- og bygningslov, og derfor med krav om bebyggelsesplan, ble vedtatt i
2009. For de to mest sentrale (av de til sammen tre) delfeltene, er det privat planforslag
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