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1. Saksfremlegg
Kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2022-2025
Kommunedirektørens innstilling
1. Økonomi- og handlingsplan 2022-2025, inkludert årsbudsjett og økonomiplan, vedtas i samsvar
med forskriftsmessige oversikter i kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan
2022-2025, herunder:
1. Hovedoversikt drift slik den fremgår av §5-4 Bevilgningsoversikt drift (1A)
2. Netto driftsbudsjett per virksomhetsområde slik det fremgår av §5-4 Sum bevilgning
drift, netto (1B)
3. Hovedoversikt investering slik den fremgår av §5-5 Bevilgningsoversikt investering (2A)
4. Investeringsbudsjett per virksomhetsområde slik det fremgår av §5-5
Bevilgningsoversikt investering (2B)
5. Investeringsbudsjett for investeringsprosjektene
2. Lån:
1. Det tas opp lån i 2022 på inntil 778,3 mill. kroner til investeringsformål.
2. Det tas opp startlån i 2022 på inntil 190 mill. kroner for videre utlån.
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme begrenset
oppad til 100 mill. kroner i henhold til kommunens reglement for finans- og gjeldsforvaltning.
4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor rammene i reglement for finansog gjeldsforvaltning.
5. For tjenester innen vann, avløp, renovasjon, slam, feiing, private reguleringsplaner, bygge/delesaker, saksbehandling etter matrikkelloven og utslippstillatelser etter forurensningsloven
skal gebyrnivået tilsvare full kostnadsdekning i henhold til lovverk og gjeldende retningslinjer for
selvkost. Tilsvarende gjelder også for seksjoneringssaker.
6. Kommunale gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes slik det fremgår av
saksfremstillingen og for øvrig som vist i økonomi- og handlingsplanen.
7. Planstrategi i Økonomi- og handlingsplan 2022-2025 legges til grunn i det videre arbeidet.
8. Ved utskriving av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser.
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Sammendrag
Kommunedirektøren legger med dette frem sitt forslag til økonomi- og handlingsplan for Nordre Follo
kommune for perioden 2022-2025. Det legges frem et forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett.
Forslaget bygger på tidligere økonomiplanvedtak og vedtak gitt i tidligere saker.
Kommunedirektørens forslag gir et positivt netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i 2022
og 2023. Mens kommunens vedtatte handlingsregel for netto driftsresultat er satt til 2,0 prosent, gir
kommunedirektørens budsjettforslag et nivå på dette nøkkeltallet i 2022 på 1,1 prosent. Utover
i perioden har forslaget et positivt netto driftsresultat på gjennomsnittlig 0,9 prosent.
Det foreslås et samlet omstillingsbehov i 2022 på 95 mill. kroner. Omstillingsbehovet for hele
planperioden er anslått til om lag 300 mill. kroner. Investeringsbudsjettet i planperioden 2022-2025 er
på samlet brutto 5,3 mrd. kroner, der finansieringsbehovet i 2022 i form av lånopptak er på totalt 968
mill. kroner inklusive startslånsopptak. Gjennomsnittlig gjeldsgrad for planperioden vil være på 139
prosent, og 128 prosent for 2022. Samlet finansieringsbehov forutsetter salg av eiendom for om lag 675
mill. kroner i perioden.
Økonomi- og handlingsplan viser kommunens prioriteringer og ønskede resultater i fireårsperioden frem
mot 2025. Dokumentet inneholder både budsjett og handlingsplan i henhold til kommunelovens
bestemmelser og periodens handlingsdel for Kommuneplan 2019-2030.
Nordre Follo legger i Økonomi- og handlingsplan 2022-2025 fram sitt første klimabudsjett.
Klimabudsjettet presenterer 15 tiltak som foreslås gjennomført i 2022, sammen med utslippseffekt av
tiltakene og finansiering. Tiltakene i dekker både direkte og indirekte utslipp. Det betyr både utslipp som
skjer innenfor kommunens grenser, og utslipp som skjer utenfor kommunens grenser som resultat av
aktiviteter innenfor kommunens grenser.
Faktaopplysninger
Bakgrunn
Økonomi- og handlingsplan er kommunedirektørens forslag til prioriteringer og målsettinger for
perioden 2022-2025. Kommunelovens § 14-3 regulerer kommunenes krav om økonomiplan i
fireåresperioder og årsbudsjett.
Saken har betydning for
Barn og unge
Eventuelle konsekvenser for barn og unge går frem av økonomi- og handlingsplanen.
Personer med nedsatt funksjonsevne
Eventuelle konsekvenser for personer med nedsatt funksjonsevne går frem av økonomi- og
handlingsplanen.
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Eldre mennesker
Eventuelle konsekvenser for personer med eldre mennesker går frem av økonomi- og handlingsplanen.
Lover og regler
Forslaget bygger videre på Strategi- og handlingsplan 2021-2024, justert for endringer i de økonomiske
rammeforutsetningene som har kommet frem i løpet av høsten, herunder de forutsetninger som ligger i
forslag til statsbudsjett og lokale prognoser for skattevekst.
Forslaget til Økonomi- og handlingsplan 2022-2025 er utarbeidet i samarbeid med kommunens
virksomheter. Tillitsvalgte har medvirket i arbeidet gjennom drøftinger i lokale og sentrale
samarbeidsutvalg. Forslaget behandles i partssammensatt utvalg før politisk behandling.
Økonomiske konsekvenser
Økonomiske konsekvenser er grundig utredet. Det vises spesielt til kapitlene Økonomisk bærekraft og
Hovedtallene i budsjettforslaget.
Alternative løsninger
I henhold til Kommunelovens § 14-3 må økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det
kommende året vedtas før årsskifte. Det er ingen alternativ til å utarbeide en økonomi- og
handlingsplan.
Kommunedirektørens vurdering
Regjeringsskifte
Frie inntekter og føringer fra statsbudsjettet 2022 er lagt med bakgrunn i Solberg-regjeringens forslag til
statsbudsjett. Den nye regjeringen vil legge fram en tilleggsproposisjon senest 10. november, hvor
behandlingen er satt til senest 25. november. Kommunedirektøren vil legge fram en tilleggssak til
politisk behandling når proposisjonen foreligger.
Overordnet status økonomi
Kommunens økonomiske handlingsrom er fortsatt under sterkt press i planperioden. Økte renter og
store investeringer setter spesielt sitt preg på driften i årene fremover. Dagens utgiftsnivå, og det
økende behovet for å finansiere renter og avdrag, er ikke økonomisk bærekraftig over tid. For å klare å
utvikle morgendagens tjenester samtidig som vi oppnår en bærekraftig økonomi, er det helt avgjørende
at vi har en felles forståelse av de utfordringene vi står overfor som samfunn og kommune. Vi må se
langt fram i horisonten for å ta de riktige valgene for framtiden. Omstillingsprogrammet Utvikling og
bærekraft skal bistå med helhetlige retningsvalg ved omstilling av tjenestene, felles prioriteringer og
gjennomføring.
Budsjettforslaget bygger på prinsipper om å gi en balansert fremstilling av frie inntekter, utvikling i
finansutgifter og tilgjengelige midler til fordeling i tjenestene. På den måten synliggjøres det reelle
behovet for tilpasning og effektivisering av tjenestetilbudet.
I kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2022-2025 videreføres de strategiske
grepene for å styrke den økonomiske bærekraften som ble startet i 2020.
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Etterslepet for befolkningsøkning fra og med 2022 sett opp mot prognoser fra SSB, er hentet inn i 2022.
Dette gir et positivt overordnet resultat. Det er tatt høyde for økte kostnader og økte inntekter knyttet
til befolkningsøkning i hele perioden. Det er likevel viktig å holde farten oppe på omstillingen.
Kommunedirektørens budsjettforslag for 2022 innebærer omstillingstiltak på 95 mill. kroner. Samlet i
økonomiplanperioden er det totale omstillingsbehovet, inkludert 2022, i størrelsesorden 300 mill.
kroner. Omstillingen kan bety endrede eller reduserte tjenester og i noen tilfeller oppsigelser av
medarbeidere. Inndekning for økte rente- og avdragskostnader kan skje enten ved å frigjøre midler fra
kommunens tjenester eller reduksjon i planlagte investeringer. Selv om utfordringene er store, skal disse
løses. Imidlertid betyr dette at det vil ta lenger tid å nå ambisjonsnivået som er satt på en del områder.
Det er i perioden lagt inn økning knyttet til demografi- og arealendringer. For 2022 er rammen økt med
41,5 mill. kroner knyttet til dette. Konsekvensjusteringene er lagt inn med helårsvirkning fra 2023.
Konsekvensjusteringene må ses opp mot endringene i demografi. Kommunedirektøren har ikke funnet
rom for å legge inn ytterligere konsekvensjusteringer fra 2023-2025. Dette forutsettes dekket innenfor
rammen av demografiendringer eller innenfor gjeldende ramme til det enkelte virksomhetsområde.
Investeringsbudsjettet er i all hovedsak basert på tidligere vedtatte investeringer og vedtak i Langsiktig
driftsanalyse og investeringsplan fra juni 2021. Justeringer mellom årene i perioden, samt enkelte
økninger/reduksjoner er foreslått tatt inn. I tillegg er det meldt inn enkelte nye investeringer. Det er
foretatt vurderinger med hensyn til realisme og kritisk behov.
Det er vedtatt å legge frem en revidert Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) til politisk
behandling våren 2022, som vil ha et langsiktig perspektiv på 20 år og gi grunnlag for ytterligere
investeringsbeslutninger.
Det legges opp til at gebyrinntekter og kommunale avgifter skal være til selvkost/selvfinansierende der
dette ikke er i strid med lov eller forskrift.
Avgifter og gebyr
Arbeidet med harmonisering av gebyrer i Nordre Follo har fortsatt også i 2021.
Kommunedirektøren foreslår som et utgangspunkt en generell prisjustering av kommunens avgifter og
gebyrer på 2,5 prosent, med unntak av de satser som er særbehandlet av kommunestyret eller er
foreslått endret i budsjettforslaget. For øvrig vises det til økonomi- og handlingsplanen for en komplett
oversikt over forslag til satser.
I tillegg kommenteres følgende:
Makspris foreldrebetaling, barnehager
I forslag til statsbudsjett er makspris for foreldrebetaling barn i barnehager økt fra kr 3 230 til kr 3 315
fra 01.01.2022.
Dagsenter
Det foreslås en harmonisering av egenbetaling for dagsentertilbud i kommunen. Satsen følger
egenbetalingsordningen i vederlagsforskriften § 4 om betaling for dagopphold.
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Parkering
Det fremmes en egen sak om parkering som sluttbehandles i kommunestyret 03.11.2021.
Graving kommunale veier og arealer
Det foreslås en økning utover deflatorjustering av Tilleggsgebyr for ikke istandsatt til frist. Det er flere
som ikke prioriterer å gjøre arbeidet i veien ferdig til avtalt tid. Satsen på gebyret økes for å stimulere til
at problemet minimeres. Gebyret foreslås økt fra 2 880 kroner til 5 000 kroner.
Det foreslås et nytt tilleggsgebyr på 3 000 kroner fra 2022 for gravearbeid som pågår utover en måned.
Mange gravearbeider pågår over lang tid og det krever mye ressurser å følge opp. Gebyret foreslås for å
stimulere til at arbeidene sluttføres innen fristen.
Utleie haller og andre lokaler
Det fremmes en egen sak om brukerbetaling for leie av kommunens haller og baner i løpet av høsten
2021.
Folkebadene Sofiemyr, Ski og Kråkstad
Det foreslås en harmonisering for betaling og klippekort for folkebadene.
Persontransport
Egenandel på persontransport per tur følger Ruter sine takster for 1 sone, pt. 38 kroner, og fremkommer
ikke som et eget gebyr i gebyrtabellen.
Startlån
Nordre Follo kommune har inngått avtale med Lindorff om administrasjon av formidlingslån/Startlån via
Husbanken. En forholder seg til de til enhver tid gjeldende gebyrer i henhold til inngått avtale.
Merutgifter knyttet til koronapandemien
I kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2022-2025 er det forutsatt at kommunens
merutgifter/mindreinntekter som følge av pandemien i 2022 dekkes av statlige ekstrabevilgninger. Det
er derfor ikke budsjettert med merutgifter i forslaget til økonomiplan.

Ski, 29.10.2021
Øyvind Henriksen
kommunedirektør

Jane Short Aurlien
ass. kommunedirektør
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Vedlegg
1. Økonomi- og handlingsplan 2022-2025
1. ØHP 2022-2025
2. Endringer i vedtatte rammer, investering
3. Gebyrregulativ 2021
2. Innkallinger og protokoller fra IKS, kommunale samarbeid
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2. Innledning
Nordre Follo kommune er på vei inn i sitt tredje år. De to første årene ble helt annerledes enn vi hadde
forventet, da en krevende pandemi kastet om på alle planer. Mange ansatte har på imponerende vis
måttet takle nye oppgaver og endring av arbeidsmåter, samtidig som vi måtte etablere systemer for
både testing, smittesporing og vaksinering.
Det er ikke mindre enn imponerende hvordan dette har vært håndtert midt i en krevende startfase som
ny kommune, der mye skulle falle på plass. De siste to årene har vist hva vi er laget av og hvilket
potensiale vi har til å håndtere krevende situasjoner. Disse erfaringene vil ha stor betydning for hvordan
vi møter de utfordringene vi står overfor de neste årene på en god måte.
Må prioritere riktig
Kommunestyret har vedtatt en Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP), som på nøkternt vis
peker ut retning for de kommende årene, med de økonomiske utfordringer som nødvendige
investeringer gir. I løpet av de neste seks årene må vi omstille for flere hundre millioner kroner. Dette er
et krevende arbeid som speiles i Økonomi- og handlingsplan (ØHP) for den kommende perioden.
Omstilling innebærer at vi må jobbe smartere for å klare å skape gode tjenester også i fremtiden, når
andelen eldre øker og økonomien blir mer krevende.
For å jobbe målrettet både med innovasjon og omstilling, har vi etablert omstillingsprogrammet
Utvikling og bærekraft. Det skal sikre at vi prioriterer ressursene våre riktig og at vi satser på de
omstillingstiltakene som gir størst gevinst. Nordre Follo kommune har alt som skal til for å møte denne
utfordringen: Vi har dyktige, kompetente medarbeidere, gode verktøy og systemer, engasjerte og
ansvarlige politikere og et godt samarbeid med de tillitsvalgte.
Innbyggere som mestrer eget liv
Nordre Follo skal være et godt sted å leve og bo for alle. Vi skal samhandle godt med innbyggerne våre
og ta utgangspunkt i den enkeltes behov. Vi skal bidra til at alle i størst mulig grad kan mestre livet sitt
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selv, og når det er behov for bistand skal målet også være selvmestring i størst mulig grad. Våre
innbyggere skal være sjef i eget liv, og møtes som det.
Innbyggerne i Nordre Follo skal fortsatt få det de trenger når de trenger det, men de grepene vi må ta
for å få en bærekraftig økonomi innebærer at det ikke alltid blir slik man er vant til eller forventer.
I Økonomi- og handlingsplan legges det opp til omstillingstiltak på til sammen 95 millioner kroner i 2022.
Dette innebærer endringer og omstilling både for ansatte og innbyggere.
En stor del av omstillingen handler ikke bare om bærekraftig økonomi. Det handler også om viktig
prioritering mellom de ulike formålene og ikke minst en villet omstilling til bedre innrettede tjenester for
innbyggerne våre. Dette innebærer blant annet at vi innenfor helse og mestring legger opp til at eldre
kan bo hjemme så lenge som mulig og få bistand i kjente omgivelser slik de ønsker det. Samtidig vil det
være tilstrekkelig med institusjonsplasser, slik at de som har behov for dette får det.
Gode forebyggende tiltak
Ambisjonen om å bli Norges beste oppvekstkommune lever i beste velgående. Barnevernreformen var
for vår del ikke helt fullfinansiert, men vi var godt forberedt og det er lagt inn tilstrekkelige ressurser på
området for 2022 for å håndtere denne oppvekstreformen.
Omstillingen innenfor oppvekst og læring opprettholder kvaliteten på tjenestene, og det legges opp til
enda bedre samskaping. Dette gjelder særlig på det helsefremmende og det forebyggende området. Vi
skal være rustet slik at vi så tidlig som mulig fanger opp de barna som trenger ekstra støtte og bistand
for å få en god oppvekst og at de får nødvendig oppfølging så tidlig som mulig. I årene som kommer blir
det viktig å sikre at de ressursene vi bruker på forebyggende arbeid er koordinerte og treffsikre.
Vi fortsetter å jobbe aktivt for å bedre levekårene for vanskeligstilte og bidra til sosial og økonomisk
trygghet. Overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet legges til grunn for all
innsats.
Ansatte er en viktig ressurs
Det er et betydelig omstillingskrav på administrasjon og styring. Det jobbes kontinuerlig med å hente ut
effekter av at vi nå er blitt en større kommune for å tilpasse organisasjon og funksjoner slik at vi henter
ut stordriftsfordeler. Våre ansatte er kommunens viktigste ressurs for å lykkes med vårt
samfunnsoppdrag. Dette krever tillitsbasert lederskap som bidrar til at våre medarbeidere opplever
frihet til å løse de daglige oppgavene i samhandling med innbyggerne på en god måte. Tillit skaper
forpliktelse og bidrar til et godt arbeidsmiljø og økt nærvær. For å sikre god kvalitet i tilbudene er det
avgjørende at sykefraværet er så lavt som mulig. Det legges opp til aktivt og målrettet nærværsarbeid i
alle virksomheter og gode støtteressurser for de virksomhetene som har særlig høyt fravær.
Legge til rette for folkevalgte
Kommunen skal ivareta sin rolle som samfunnsutvikler, og fortsette å være en viktig aktør i
Osloregionen. Sammen jobber vi for at vi skal være en bærekraftig og internasjonal konkurransedyktig
region gjennom felles innsatsområder som areal og transport, klima og miljø, samt næringsutvikling og
innovasjon.
God politisk styring er en forutsetning for å lykkes. Kommunens administrasjon skal legge til rette for at
våre folkevalgte settes i stand til å fatte gode beslutninger. Dette innebærer at administrasjonen skal
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støtte opp under de fire forvaltningsverdiene: demokrati, rettssikkerhet, faglig integritet og effektivitet.
Vi skal legge frem saker til kommunestyret med høy faglig standard slik at det fattes gode vedtak og
vedtak som er i samsvar med lovverket.
Økonomi- og handlingsplan 2022-2025 krever god dialog og samhandling med innbyggerne, og tett og
godt samarbeid på alle nivåer. Verdigrunnlaget vårt står fast og arbeidet vårt skal være preget av ansvar,
omsorg og respekt.
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3. Budsjettet på 1 - 2 - 3
Innbyggerne i Nordre Follo skal ha det bra
Nordre Follo skal være en god kommune å bo i. Innbyggerne lever i sine lokalsamfunn med lokale skoler,
barnehager, idrettsarenaer, friluftsområder og fritidsaktiviteter. For å bygge gode lokalsamfunn, er det
nødvendig med god kommunikasjon mellom kommunens folkevalgte, administrasjon, innbyggere, lag,
foreninger og næringsliv. Nordre Follo kommune er en demokratisk og inkluderende kommune.
Nordre Follo er i utvikling
I kommunens befolkningsprognose er det beregnet en folkemengde på i overkant av 67 000 innbyggere
i 2030 og om lag 73 800 innbyggere i 2042. Det betyr at befolkningen vil øke med 14 000 innbyggere, en
vekst på 23 prosent, i perioden 2020-2042. Det er lagt til grunn at det blir bygget 550 boliger per år de
første tre årene, og deretter 400 boliger per år.
Befolkningsframskrivingene viser at Nordre Follo kommune vil ha en demografiutvikling som følger de
nasjonale trendene, noe som innebærer at kommunen får en langt større andel eldre. Samtidig vil de
andre befolkningsgruppene også ha en økning.
Nordre Follo kommune skal legge til rette for et bærekraftig, nyskapende og konkurransedyktig
næringsliv. Vi skal bruke ressursene i både tjenester og stab- og støtteapparat effektivt. Vi skal være en
dynamisk organisasjon som hele tiden tilpasser seg kommunens behov. Vi jobber for en kultur som har
søkelys på forbedring og tidsriktige tjenester. Alle ledere og medarbeidere skal sammen ta ansvar for
arbeidsmiljøet og for arbeidsplassen som helhet.
Nordre Follo har fortsatt behov for omstilling
Vi må ha en bærekraftig økonomi for å skape en god kommune og Nordre Follo må omstille for rundt
300 mill. kroner i årene 2022-2025. I 2022 er det beregnet omstillingskrav for rundt 95 mill. kroner.
Omstilling innebærer at vi må jobbe smartere for å klare å skape gode tjenester også i fremtiden, når
andelen eldre øker og økonomien blir mer krevende.

Side 13

Kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2022-2025

Omstillingskravet forutsetter at kommunen får solgt eiendommer for 675 millioner kroner innen 2025
slik det er budsjettert med.
For å klare å utvikle morgendagens tjenester samtidig som vi oppnår en bærekraftig økonomi, er det
helt avgjørende at vi har en felles forståelse av de utfordringene vi står overfor som samfunn og
kommune. Vi må se langt fram i horisonten for å ta de riktige valgene for framtiden.
Vi skal jobbe målrettet med innovasjon og omstilling, og sikre at vi prioriterer ressursene våre riktig og
satser på de omstillingstiltakene som gir størst gevinst.
Overordnede tall i budsjettforslaget
Kommunens frie inntekter anslås i perioden 2022-2025 til å være om lag 3,9 mrd. kroner årlig. Brutto
investeringer i planperioden er på om lag 5,3 mrd. kroner. Av disse finansieres 3,5 mrd. kroner ved lån.
Dette tilsvarer 66 prosent av finansieringsbehovet.
Kommunens lånegjeld vil med kommunedirektørens forslag øke fra om lag 6 mrd. kroner per oktober
2021 til 8,7 mrd. kroner ved utgangen av 2025. I 2022 er det budsjettert med netto finansutgifter på
362 mill. kroner, hvorav renteinntekter på 27 mill. kroner. Netto finansutgifter stiger til 521 mill. kroner i
slutten av planperioden. Det tas opp lån i 2022 på inntil 778 mill. kroner til investeringsformål.
Kommunedirektørens forslag legger til grunn en flytende rente på kommunens lån på 1,9 prosent i
2022, med en gradvis økning til 2,65 prosent i slutten av planperioden.
Gjeldsgraden vil gjennomsnittlig være på 139 prosent i planperioden, noe som er langt over den
vedtatte handlingsregelen på 110 prosent i gjennomsnitt.
Kommunedirektørens forslag gir et positivt netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i 2022.
Mens kommunens vedtatte handlingsregel for netto driftsresultat er satt til 2,0 prosent, gir
kommunedirektørens budsjettforslag et nivå på dette nøkkeltallet i 2022 på 1,1 prosent. Utover i
perioden har forslaget et positivt netto driftsresultat på gjennomsnittlig 0,9 prosent.
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter er i snitt på 8,6 prosent i planperioden.
Gebyrer og betalingssatser foreslås i hovedsak endret i tråd med kommunal deflator på 2,5 prosent. For
områder hvor statlige maksimalsatser gjelder, er disse lagt til grunn.
Satsinger i planperioden
Klimabudsjett
Nordre Follo leverer i Økonomi- og handlingsplan 2022-2025 sitt første klimabudsjett. Temaplan for
klima og energi 2021-2030 har satt et høyt ambisjonsnivå. Blant annet at de direkte utslippene for
kommunen som organisasjon skal være redusert med 50 prosent innen 2025 sammenlignet med 2020.
Klimabudsjettet utgjør den årlige handlingsplanen for temaplanen. Klimabudsjettet presenterer 15 tiltak
som foreslås gjennomført i 2022, sammen med utslippseffekt av tiltakene og finansiering. Tiltakene
dekker både direkte og indirekte utslipp. Det betyr både utslipp som skjer innenfor kommunens grenser,
og utslipp som skjer utenfor kommunens grenser som resultat av aktiviteter innenfor kommunens
grenser.

Side 14

Kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2022-2025

Kultur og inkludering
Virksomhetsområdet skal prioritere følgende i kommende periode:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samarbeid på tvers for å forebygge utenforskap
Tilrettelegge for frivillighet innen eldreomsorgen
Tilgang til kultur- og fritidstilbud for alle barn og unge
Møteplasser og arenaer
Samskaping og medvirkning med innbyggere, frivillige og næringsliv
Tydeliggjøre bærekraft som konkurransekraft
Skape gode forutsetninger for jobb fra ungdomsår til pensjonsalder
Kvalifisering til arbeid og arbeidsrettede tiltak
Oppfølging av barnefamilier
Virkemidler som reduserer behov for økonomiske stønader over tid

Oppvekst og læring
Virksomhetsområdet skal prioritere følgende i kommende periode:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oppvekstløftet
Sikre målrettede og inkluderende tiltak rundt utsatte grupper, både hos barn og voksne
Bærekraftige barnehager og en hensiktsmessig barnehagestruktur
Bærekraftige skoler og en hensiktsmessig skolestruktur
Realisere ny barnevernlov og barnevernreform
Bruke foresatte som ressurs, og videreutvikle støttende tiltak til foresatte med økt søkelys på
gruppetilbud
Trygge, gode og robuste barnehager og skoler med høy kvalitet
Høy kvalitet i helsetjenestene og støttetjenestene
Trygge og gode nærmiljøer og et variert fritidstilbud
Sørge for et inkluderende fellesskap, tidlig innsats og godt tverrfaglig samarbeid

Helse og mestring
Virksomhetsområdet skal prioritere følgende i kommende periode:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Innsatstrappen dimensjoneres for et fremtidig, bærekraftig tjenestenivå. Tiltak som fremmer
mestring av eget liv gjennom å forebygge, redusere problemutvikling blir viktig.
Gevinster av å være en stor kommune. Driftsmessige endringer som er faglig fundert og gir mer
treffsikre tjenester og økonomisk gevinst.
Bidra til systematisk evaluering av tjenestene
Utvikle og etablere en forvaltningsmodell for å tildele tjenester på rett nivå
Sikre målrettet samarbeid mellom fastleger, fysioterapeuter med driftsavtaler og de kommunale
tjenestene
Bidra til å gjøre mestringsteknologi tilgjengelig for innbyggere som har nytte av denne
Legge til rette for livsmestring gjennom videreutvikling av hverdagsrehabilitering og
rehabiliteringstjenestene, og sikre koordinerte tjenester i sammensatte saker rundt barn og
unge
Etablere en samfunnsmedisinsk avdeling og styrke ressurser til feltet
Sikre innbyggerne nødvendige akuttmedisinske tjenester av god faglig kvalitet ved Follo
medisinske senter
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Eiendom, by og samfunn
Virksomhetsområdet skal prioritere følgende i kommende periode:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klima og miljø og oppfølging av kommunens klima- og energiplan
Effektiv bruk av arealer
Samhandling
Boligstrategi
Ny samlet arealplan
Lede komplekse byutviklingsprosjekter «fra plan til gjennomføring»
Effektiv plan- og byggesaksbehandling
Kvalitet i utbyggingsprosjekter
Redusere tap av naturmangfold
Sikre god flomhåndtering, overvåking og forbedring av vannkvalitet
Hente inn vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier innen 2032
Satsing på kollektiv, sykkel og gange
Trafikksikkerhet for myke trafikanter
Fornyelse og kapasitetsutvidelse av vann og avløpsnettet

Administrasjon og styring
Virksomhetsområdet skal prioritere følgende i kommende periode:
•
•
•
•
•
•

Fortsette arbeidet med å utvikle kommunens organisasjon
Legge til rette for god politisk styring av kommunen
Utvikle en sterk og styringsdyktig organisasjon
Arbeide for en økonomisk bærekraftig kommune med søkelys på omstilling og utvikling
Videreutvikle kommunens arbeid for samfunnssikkerhet og beredskap
Tilrettelegge for at sykefraværet i hele organisasjonen reduseres i tråd med foreslåtte
resultatkrav
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4. Samfunnstrender og drivkrefter
Det som skjer rundt oss, samfunnstrender og utviklingstrekk påvirker kommunen.
Demografiendringer, økonomisk handlingsrom, klima- og miljøutfordringer er kjente utfordringer Norge
og kommunesektoren vil stå overfor de neste tiårene. Vi må regne med at det kommer endringer som
ikke er kjent og tatt høyde for. Alle de store samfunnstrendene i Norge og verden påvirker Nordre Follo
kommune i større eller mindre grad.

4.1.

Befolkningsprognoser

Befolkningsframskrivinger er et
viktig verktøy for at vi skal kunne
planlegge for fremtidige tjenester
og samfunnsutvikling, og gir
verdifull kunnskap om forventet
utgifts- og inntektsnivå i
kommunen. Nordre Follo bruker
Kompas (kommunenes plan- og
analysesystem) til analyser og
framskrivninger av
befolkningsmengden.
Framskrivningene oppdateres
årlig og justeres i tråd med den
faktiske utviklingen.
Befolkningsutvikling i Nordre Follo

I hovedalternativet til SSB
forventes det en vekst i Nordre
Follo kommune på om lag 15 prosent (0,5 prosent per år) i perioden 1. januar 2020 til 1. januar 2050.
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Hovedalternativet anslår at Nordre Follo kommune har om lag 63 000 innbyggere i 2030 og 66 000
innbyggere i 2040.
Det vises for øvrig til KST-sak 95/21 Behovsanalyser og befolkningsutvikling 2022-2041.
Nordre Follo kommune mot 2042
Kommunens framskrivinger bygger på de samme nasjonale trendene som SSB legger til grunn, men tar i
tillegg høyde for den boligbyggingen kommunen legger til rette for i perioden. Utviklingen skal skje i
prioriterte utbyggingsområder. Hovedtyngden av boligbyggingen er forutsatt lagt til Ski, Kolbotn og i
gangavstand fra jernbane og høyfrekvente bussruter. Boligbygging og framskrivinger henger også tett
sammen med kommunens muligheter til å investere i teknisk og sosial infrastruktur.
Befolkningsprognosene i kommuneplanens samfunnsdel regner med en årlig vekst på om lag 500
boliger. Nasjonale trender har endret seg siden forutsetningene i kommuneplanen ble vurdert; lavere
forventet befolkningsvekst på landsbasis og større treghet i boligmarkedet kan påvirke
befolkningsutviklingen i alle kommuner. Samtidig forventes det vekst som følge av Follobanen.
Utviklingen må følges nøye framover.
I kommunens hovedalternativ er det lagt til grunn en boligtakt på 550 boliger de første tre årene, før
utviklingen avtar til 400 boliger per år. I denne vurderingen er det lagt vekt på historisk boligbygging,
vedtatte detaljreguleringsplaner og byggesaker, utbyggernes framdriftsplaner, markedsvurderinger og
barnehage- og skolekapasitet. Hovedalternativet estimerer en folkemengde på i overkant 67 000
innbyggere i 2030 og om lag 73 800 innbyggere i 2042. Dette tilsvarer en befolkningsøkning på nærmere
14 000 innbyggere og en vekst på 23 prosent i perioden 2020-2042.
Demografi og befolkningssammensetning
I dagens situasjon har Nordre Follo kommune en større andel barn og unge (0-19 år) sammenlignet med
landsgjennomsnittet. Unge voksne er derimot noe lavere i Nordre Follo. Andelen i aldersgruppen
25- 29 år er 4,8 prosent i Nordre Follo mot 6,8 prosent på landsbasis. Befolkningsframskrivningene viser
at Nordre Follo kommune samlet sett vil ha en utvikling som følger de nasjonale trendene, noe som
innebærer at kommunen får en langt større andel eldre. Samtidig vil de andre befolkningsgruppene også
ha en økning.
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Befolkningssammensetning i Norge og Nordre Follo

4.2.

Bolig- og byutvikling

Boligutvikling
I perioden 2010 til 2020 ble det til sammen bygget om lag 3 200 boliger i Ski og Oppegård kommuner.
Dette gir et årlig snitt på 290 boliger. I samme periode har det vært gitt igangsettingstillatelse til om lag
340 boliger i gjennomsnitt per år.

Historisk boligbygging i Nordre Follo kommune 2010-2020. «Godkjente boliger» er boliger som er gitt rammetillatelse.
«Igangsatte boliger» er boliger som er gitt igangsettingstillatelse i byggesaken. Fullførte boliger er boliger som er bygget,
og som enten er gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.
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Osloregionen er et sammenhengende bo- og arbeidsmarked, og generelle endringer i regionen påvirker
utviklingen i Nordre Follo kommune. Nordre Follo er en attraktiv kommune for boligutbygging.
Framskrivingen estimerer en befolkningsøkning på nærmere 14 000 innbyggere fram til 2042.
Follobanen kommer, og den største andelen av veksten vil komme i og rundt Ski. I Kolbotn forventes
også en betydelig vekst.
Etterspørselen etter boliger styres av mange faktorer, men kommunene sitter på viktige virkemidler som
har stor betydning for framtidig boligbygging og vekst. Kommunens muligheter for å investere i
infrastruktur påvirker også farten på boligbyggingen.
I kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030,
samfunnsdelen, er det definert ti
arealstrategier. De to første strategiene har
særlig betydning for prioritering av
utbyggingsområder til boligformål:
1. Nordre Follo styrer boligbyggingen
mot fortetting i prioriterte
utbyggingsområder. Hovedtyngden
av veksten skjer i Ski, på Kolbotn og i
gangavstand fra jernbane og
områder med høyfrekvente
bussruter.
2. Veksten skjer innenfra og ut, med
høyest arealutnyttelse nær
jernbanestasjoner i Ski og på
Kolbotn. De små tettstedene i
kommunen skal ha en
vedlikeholdsvekst, slik at de kan
videreutvikles som bærekraftige
lokalsamfunn.
I kommuneplanens arealdel (delplan Ski og
delplan Oppegård) er prioriterte
utbyggingsområder kartfestet til områder
rundt kollektivknutepunktene i Ski sentrum,
Kolbotn sentrum, Langhus/Vevelstad,
Utbyggingsområder i Nordre Follo kommune
Oppegård lokalsenter, Greverud og Myrvoll.
Det er knyttet en planbestemmelse til disse
områdene som omhandler arealutnyttelse, kvalitet, miljøhensyn, mobilitet og hensyn til grøntarealer,
uteoppholdsarealer med mer.
I KST-sak 84/21 Prioritering av utbyggingsområder sett i sammenheng med langsiktig driftsanalyse og
investeringsplan (LDIP) vedtok kommunestyret i juni 2021 en prioritering av boligområder. En
prioritering av utbyggingsområdene gjør at man får en boligutvikling sett i sammenheng med
tjenestebehov og gir økt kontroll over den økonomiske risikoen knyttet til store utbygginger. Parallelle
investeringer kan da unngås, og risikoen for at nye kommunale bygninger ikke blir tatt i bruk fullt ut kan
begrenses. Samtidig kan investeringene som gjøres utnyttes maksimalt.
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Boligtyper
Erfaringsmessig er fortettingsområder nær stasjonene attraktive for den kjøpesterke eldre delen av
befolkningen. De yngre kjøper oftest eneboliger og rekkehus utenfor sentrum. Det meste som er bygget
nytt de siste årene er bygget stasjonsnært, og oppfyller nye krav om livsløpsstandard. Andelen eldre
øker fremover, og det er forventet at denne gruppen fortsetter å etterspørre leiligheter med
livsløpsstandard. Dette bidrar til å forsterke trenden. Kommunen legger til rette for variasjon i
boligtyper i fortettingsområder ved å sette krav om varierte boligstørrelser i reguleringsarbeidet. De
siste ti årene har leiligheter stått for om lag 60 prosent av alle boliger som er bygget i kommunen. Selv
om andelen leiligheter i kommunen har økt de siste ti årene er det fortsatt småhus som dominerer det
totale boligtilbudet. Leiligheter står for om lag 25 prosent av det totale boligtilbudet i 2020, mens
eneboliger står for om lag 40 prosent.

Boligmengde etter bygningstyper i Nordre Follo. Kilde: SSB/Kompas

Det er omtrent 24 000 boenheter i Nordre Follo kommune. Ulike boligtyper er viktig for å kunne tilby
boliger til alle og ivareta sosial bærekraft. I tillegg er det nødvendig å ta i bruk virkemidler som
utbyggingsavtaler, kommunal eiendomspolitikk og Husbankens låne- og støtteordninger for å styrke en
boligsosial profil.
Byutvikling
Ski og Kolbotn skal forsterkes som kommunens to byer og skal utvikles konsentrert, med god kvalitet på
offentlige møteplasser og et godt kollektivtilbud. Utviklingen skal som hovedprinsipp skje innenfra og ut.
Byutvikling stiller store krav til samarbeid, både mellom offentlige aktører på ulike nivåer, og mellom
kommune, utbyggere og innbyggere. Utbygging vil pågå over mange år og berøre de som bor og driver
næring i sentrumsområdene. De tradisjonelle modeller for medvirkning må utfordres for å stimulere til
løpende, åpen og kunnskapsbasert debatt om byens utvikling.
I utviklingen av Ski og Kolbotn må kommunen ta aktivt grep om koordinering og samhandling mellom
aktørene. Kommunen må også ta ansvar for en gjennomføring som bidrar til minst mulig ulemper for de
som allerede bor og driver næring i sentrum. For å få til god koordinering av utbyggingsprosjekter og
aktiviteter, er det organisert egne program for utvikling av Ski og Kolbotn, med en rekke tilknyttede
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prosjekter. Det handler om å få på plass nødvendig infrastruktur, renovasjon, møteplasser og torg og få
til en hensiktsmessig rekkefølge og kostnadsfordeling i gjennomføringen.

4.3.

Næringsutvikling

Nordre Follo kommune ønsker å legge til rette for et bærekraftig, nyskapende og konkurransedyktig
næringsliv.
Næringsutviklingen påvirker i stor grad samfunnsutviklingen i Nordre Follo, med betydning for
kommunens arbeidsmarked, attraktivitet, økonomi og tjenestetilbud. Kompetansen som finnes innen
næringslivet representerer en viktig ressurs for å finne nye og innovative løsninger på kommunens
oppgaver og utfordringer.
Næringslivet i Nordre Follo består for det meste av små og mellomstore virksomheter. Flest
arbeidsplasser finnes innen varehandel, servering og forretningsmessige tjenester. Arbeidsmarkedet i
Nordre Follo er tett knyttet til resten av regionen, og det er stor inn- og utpendling i kommunen.
Tverrfaglige næringssamarbeid har betydning for fremtidig verdiskapning og oppnåelsen av
bærekraftsmålene, så vel som målene satt i kommuneplanen. Vi utvikler derfor et nært og konstruktivt
samarbeid mellom kommunen, næringslivet, utdanningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner for å
etablere løsninger og produkter som kommer både næringslivet og kommunens innbyggere til gode.
Samarbeid mellom sektorer etableres også regionalt, med mål om å realisere næringsmessige synergier
av utviklingen på tvers av Folloregionen og Osloregionen, særlig knyttet til nærliggende
kompetansemiljøer samt omfattende utbygging av infrastruktur og kollektivknutepunkt. Synergiene
knytter seg spesielt til etablering av nye arbeidsplasser, økt motstrømspendling, samt vekst innen
fremtidsrettede fagmiljøer.
Kommunen tilrettelegger for stimuleringstiltak som gjør kommunen attraktiv for gründerskap og nye
etableringer. Samtidig må vi bygge yrkesfaglig kompetanse som samsvarer med fremtidig etterspørsel
etter faglært arbeidskraft.
Med bakgrunn i målet om å virkeliggjøre flere bærekraftige forretningsideer og omstillingstiltak er det
etablert et grønt bærekraftsfond for lokalt næringsliv. Kommunen søker også å utnytte mulighetene
som er i anskaffelsesregelverket til innovative anskaffelser, slik at flere samarbeid kan etableres med
lokale næringsaktører. Tiltakene ses i sammenheng med de negative konsekvensene av
koronapandemien og hvordan et svekket næringsliv vil kunne ramme særlig yngre, ufaglærte og eldre
arbeidstakere.
Vi utarbeider også en temaplan for næringsutvikling som tar hensyn til at Nordre Follo er en del av et
større sammenhengende bo- og arbeidsmarked, og at næringslivet er mangfoldig og av stor betydning
for samfunnsutviklingen. Veksten i Nordre Follo understreker viktigheten av å tiltrekke, og tilrettelegge
for, både offentlige og private aktører som kan bidra til å skape flere arbeidsplasser. Nordre Follo
kommune søker derfor samarbeid som fremmer en næringsutvikling som stimulerer til sysselsetting og
god utnyttelse av den økte kapasiteten i infrastrukturen.
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4.4.

Folkehelse

Folkehelselovens formål er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale
helseforskjeller. Sosiale helseforskjeller handler om systematiske forskjeller i fysisk og psykisk helse
mellom grupper. Ulikheten er skapt av sosiale, økonomiske og miljømessige faktorer, inkludert
livsstilsfaktorer, som påvirker mennesker gjennom hele livsløpet. Folkehelseperspektivet skal inngå i
lokal samfunnsutvikling, all planlegging, forvaltning og tjenesteyting.
Folkehelsearbeid krever bred og tverrfaglig innsats. Et nært samarbeid mellom kommune, frivillighet,
innbyggere og næringsliv for å påvirke levekår, livssituasjon, miljø og levevaner er viktig. Det er den
samlede innsatsen og ikke enkelttiltak som er avgjørende for folkehelsearbeidet.
En målrettet oppvekstpolitikk og tidlig innsats vil ha stor betydning for å komme i gang med støttetiltak
for utsatte barn.
Folkehelsearbeidet i Nordre Follo
Nordre Follos folkehelse og oppvekstprofil, KOSTRA-tall, Ungdata-undersøkelsen og
innbyggerundersøkelser brukes for å se effekten av tiltakene. Oversikt over helsetilstanden og
påvirkningsfaktorer i Nordre Follo legges frem neste gang i 2023.

Utfordringer og utviklingstrekk
Forskjellen i forventet levealder mellom utdanningsgrupper tyder på sosiale helseforskjeller i
befolkningen. I Nordre Follo lever personer med grunnskole som høyeste utdanningsnivå i gjennomsnitt
5,4 år kortere enn de som har fullført videregående skole.
Antibiotikaresistens er også en stor trussel mot folkehelsen. WHO har definert antibiotikaresistens som
en av flere av topp ti globale helsetrusler. Arbeidet med å øke bevisstheten rundt dette må styrkes
både i helsetjenesten og i befolkningen i Nordre Follo.
I Nordre Follo øker psykiske symptomer og lidelser i alle aldersgrupper, spesielt ser vi dette hos unge
jenter. Hos unge voksne ser man økende angst, gjerne i kombinasjon med depresjon. Under pandemien
har pågangen til psykisk helsetjenester økt, også blant nye grupper.
Mobbing er en vesentlig individuell risikofaktor for psykiske lidelse. Tallene fra elevundersøkelsen
varierer noe fra år til år. For skoleåret 2020/2021 økte andelen elever som opplevde mobbing i 7. trinn,
mens andelen elever i 10. trinn er lavere. https://khs.fhi.no/webview/
Tilgangen på rusmidler øker. I Nordre Follo ser vi at narkotika og kriminalitet en økende utfordring i
ungdomsmiljøet.
Frafall fra videregående skole er en folkehelseutfordring. Andelen som ikke gjennomfører, er størst
blant elever fra familier med lav utdannelse. Grupper som ikke har fullført videregående utdanning, har
vanskeligere for å få jobb og er mer utsatt for levekårs- og helseproblemer. Høye boligpriser gjør det
vanskelig å komme inn på boligmarkedet, spesielt for unge voksne og lavinntektsgrupper.
Økonomi kan være en betydelig barriere for å delta i fritidsaktiviteter. Å delta i fritidsaktiviteter anses å
ha positiv virkning på barns utvikling, læring og psykiske helse. Utenforskap har sosiale konsekvenser og
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kan på lengre sikt føre til økonomiske konsekvenser, gi negative helsekonsekvenser og redusert
livskvalitet.
Skader og ulykker har gått nedover siden 1950-tallet, men er fortsatt et helseproblem blant barn, unge
og eldre. Nordre Follo har tett bebyggelse og flere store veier. Økt trafikk ved bolig, barnehager, skoler
eller helseinstitusjoner kan gi økte folkehelseutfordringer knyttet til trafikkskader, luftforurensning
og støy. Trafikkfare og støy knyttet til langvarig anleggsvirksomhet er en stor utfordring i Nordre Follo.
Generelle støyplager i forbindelse med fortetting i kommunen er også en stor utfordring.
Grøntområder stimulerer til fysisk aktivitet, noe som bedrer både den psykiske og fysiske helsen. En stor
andel sykdommer kan forebygges gjennom gode levevaner. Inaktivitet er en stor
folkehelseutfordring. Selv om noen trener mer, er hverdagsaktiviteten totalt sett redusert, og tid foran
skjerm øker. Selvrapportert overvekt og fedme ved sesjon for førstegangstjenestene har økt.
Nasjonale undersøkelser viser at vi spiser for lite grønnsaker og fisk. Alkohol omsatt i dagligvarebutikker
og vinmonopol ligger over landsgjennomsnittet i Nordre Follo.
Godkjenning av Nordre Follo som trygt lokalsamfunn og organiseringen av det tverrfaglige arbeidet vil
være førende for folkehelsearbeidet i Nordre Follo.

4.5.

Økonomianalyse

Agenda Kaupang gjennomførte i 2021 en økonomianalyse for Nordre Follo basert på KOSTRA-tall for
2020. Kommunen blir sammenlignet med andre kommuner, blant annet gjennomsnittet i KOSTRAgruppen. Som følge av endringer i kommunestruktur, har Statistisk sentralbyrå (SSB) endret
sammensetningen av kommunegruppene i KOSTRA. Nordre Follo er nå i KOSTRA-gruppe 11, som består
av ti kommuner med innbyggertall mellom 45 000-74 999 innbyggere. Analysen ble lagt frem for
kommunestyret i temamøte 20.05.2021, temamøtesak 13/21 Økonomianalyse 2020 v/Agenda Kaupang.
Økonomianalysen for 2020 viser at kostnadsnivået i tjenestene i Nordre Follo var om lag 40 mill. kroner
høyere enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen. Kommunen har vesentlig høyere utgifter enn
gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen innenfor tjenestene administrasjon, barnevern, helse, pleie og
omsorg og sosialtjenester. Grunnskolen, boliger, næring og kirke drives betydelig billigere enn KOSTRAgruppen. Tjenestene med størst økning i kostnadene de siste tre årene mot KOSTRA-gruppen er
administrasjon, grunnskole, helse og pleie og omsorg. Kostnadene har gått ned sammenlignet med
KOSTRA-gruppen i barnehage, barnevern, bolig og kultur. Utgiftene til drift av eiendom (formålsbygg),
var om lag 87 mill. kroner høyere enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen. Kommunen bruker vesentlig
flere kvadratmeter per innbygger enn KOSTRA-gruppen. Høye utgifter til drift av bygg er en viktig årsak
til høye kostnader på enkelte av tjenestene.
Kommunestyret vedtok i økonomiplanen for 2021-2024 samlet omstilling på om lag 170 mill.
kroner. Gjennom 2021 har det vært drevet et omstillingsarbeid innenfor områder der økonomianalysen
viser potensiale for innsparing. Det er grunn til å tro at KOSTRA-tallene for 2021 allerede vil vise at
kommunen driver mer kostnadseffektivt enn i 2020 på flere områder.
I kommunens budsjettmodell fordeles budsjettmidlene med utgangspunkt i hvor stort
innsparingspotensial de enkelte tjenestene er vurdert å ha. Samtidig er det tatt hensyn til politiske
prioriteringer vedtatt i Nordre Follo, og at omstillingen ikke skal bli for stort på det enkelte
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virksomhetsområdet. Virksomhetsområdene med størst omstillingsbehov får dette fordelt over flere år,
for å ha mulighet til å omstille tjenestene.

4.6.

Forslag til statsbudsjett 2022

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2022 på 3,8 mrd.
kroner. Dette tilsvarer en realvekst på 0,7 prosent. Ved beregning av realvekst i kommunesektorens
inntekter er det lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst på 2,5 prosent.
For å sette kommunene i stand til å levere gode tjenester både under og etter koronakrisen, foreslår
regjeringen at kommunesektoren får en vekst i frie inntekter på 2 mrd. kroner i 2022. Av dette får
kommunene en vekst på 1,6 mrd. kroner.
Regjeringens tilførsel av frie inntekter baserer seg på makroøkonomiske forhold. Det er ingen nødvendig
sammenheng mellom tilførsel av midler til kommunene og om kommunen har behov for eller ønske om
å bruke midlene på samme måte som regjeringen legger opp til. Kommunedirektørens forslag til
budsjettprioriteringer legger vekt på å ivareta lokale behov og føringer fra kommunestyret.
Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter som følge
av befolkningsutvikling og merutgifter knyttet til pensjon. Demografiutgiftene for kommunesektoren i
2022 ble i kommuneproposisjonen for 2022 beregnet til om lag 1,2 mrd. kroner av Det tekniske
beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU). Av dette er 0,9 mrd. kroner knyttet
til tjenester som finansieres av de frie inntektene, fordelt med knapt 0,6 mrd. kroner på kommunene.
Det anslås en vekst i de samlede pensjonskostnadene på om lag 0,4 mrd. kroner i 2022, hvorav
kommunenes del utgjør 0,36 mrd. kroner. Departementet anslår for sektoren samlet at om lag 23 mrd.
kroner blir tilført premiefond i 2021 som følge av frigjøring av premiereserver. Anslaget for veksten i de
samlede pensjonskostnadene er fortsatt usikkert.
De anslåtte merutgiftene sier noe om hva det vil koste å opprettholde tjenestetilbudet til blant annet
barnehage, skole og omsorgstjenesten med uendret standard og produktivitet i tjenestene. Frie
inntekter skal også dekke økte pensjonskostnader, rentekostnader, demografikostnader og utgifter til
kommunal lønns- og prisvekst (deflator). Deflator består av en delindeks for lønnvekst og en delindeks
for kjøp av varer og tjenester. Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren for 2022 er anslått til 2,5
prosent, herav 3,2 prosent for lønn og 1,6 prosent for kjøp av varer og tjenester.
Etter dette anslås kommunenes handlingsrom å øke med 0,465 mrd. kroner.

Veksten i frie inntekter
Merkostnader til demografi
Merkostnader til pensjon
Satsinger innenfor veksten i frie inntekter
Økt handlingsrom

Kommunesektoren
2,0
-0,9
-0,4
-0,2
0,5

Herav kommunene
1,6
-0,6
-0,36
-0,175
0,465

Fra 2021 til 2022 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 1,5 prosent (fra
anslag på regnskap 2021).
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Den kommunale skattøren foreslås redusert med 1,2 prosentpoeng til 10,95 prosent. Endringene
ivaretar regjeringens opplegg om at skatteinntekter skal utgjøre 40 prosent av kommunesektorens
inntekter. Kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue anslås å få en nominell reduksjon
på 0,1 prosent fra 2021.
Særskilte satsinger og endringer som påvirker Nordre Follos budsjettrammer i 2022
Barnevernsreformen
Reformen gjelder fra 2022 og skal blant annet gi kommunene økt faglig og økonomisk ansvar.
Rammetilskuddet til kommunene øker med 1 310 mill. kroner i 2022. Av dette fordeles 655 mill. kroner
etter delkostnadsnøkkelen for barnevern, mens 655 mill. kroner fordeles særskilt i en overgangsperiode
på to år basert på kommunenes bruk av barnevernstiltak før reformen (regnskapsåret 2020). Beløpet i
2022 er lavere enn anslått i kommuneproposisjonen for 2022, noe som skyldes oppretting av en feil i
beregningsgrunnlaget. Den varige effekten på 2,1 mrd. kroner som ble varslet i kommuneproposisjonen,
endres ikke.
Stortinget har vedtatt nye krav om relevant utdanning for ansatte i barnevernet. For 2022 foreslås det at
rammetilskuddet til kommunene økes med 52,5 mill. kroner. Tidligere øremerket tilskudd til stillinger i
de kommunale barnevernstjenestene, innlemmes i rammetilskuddet med 841 mill. kroner. Midler for
begge disse forholdene fordeles etter kostnadsnøkkelen for barnevern.
Ressurskrevende tjenester
Ordningen strammes inn med 300 mill. kroner. Dette vil påvirke kommunenes budsjetter allerede fra
2021. Innslagspunktet økes med 50 000 kroner utover lønnsvekst, til 1 520 000 kroner. Innstrammingen
vil i utgangspunktet ikke påvirke tjenestetilbudet til mottakerne, da de har rettigheter etter blant annet
helse- og omsorgstjenesteloven.
Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3.–4. trinn – helårseffekt av endring i 2021
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2021 ble det besluttet å utvide den nasjonale ordningen med
inntektsgradert foreldrebetaling i SFO til 3.– 4. trinn fra skoleåret 2021/2022. Rammetilskuddet til
kommunene ble økt med 25 mill. kroner som kompensasjon. Endringen får helårseffekt i 2022, og
rammetilskuddet blir derfor økt med ytterligere 35,9 mill. kroner som fordeles etter
delskostnadsnøkkelen for grunnskole.
Kapitaltilskudd til private barnehager
Ved behandlingen av Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet vedtok Stortinget å videreføre
satsene for kapitaltilskuddet til private barnehager nominelt på samme nivå i 2021 som i 2020, i
utgangspunktet for første halvår 2021. Ved behandlingen av Prop. 195 S (2020–2021) vedtok Stortinget
at satsene også skulle videreføres på 2020-nivå i andre halvår 2021. Økningene i rammetilskuddet som
kompenserte for den midlertidige videreføringen av kapitaltilskuddet i 2021, korrigeres ut i 2022.
Rammetilskuddet reduseres derfor med 265,7 mill. kroner.
Pensjon i private barnehager – redusert tilskudd og skjermingsordning
Kunnskapsdepartementet foreslår å redusere pensjonspåslaget til private barnehager fra dagens nivå på
13 prosent til 11 prosent fra 1. januar 2022. For å gi barnehager med mindre økonomisk handlingsrom
noe bedre tid til å tilpasse seg inntektsbortfallet, opprettes en ny overgangsordning for enkeltstående
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barnehager. Samlet sett innebærer dette at kommunene får lavere utgifter til private barnehager.
Rammetilskuddet reduseres derfor med 206,9 mill. kroner.
Økonomisk tilsyn med private barnehager
Ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med private barnehager skal etter planen overføres fra
kommunene til det nyopprettede nasjonale tilsynet i Utdanningsdirektoratet fra 1.1.2022. Det foreslås
derfor å redusere rammetilskuddet med 5 mill. kroner.
En ekstra skoletime naturfag i grunnskolen
Det innføres en ekstra time naturfag i grunnskolen fra skoleåret 2022/2023. Kommunesektoren
kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 99,8 mill. kroner. Midlene fordeles etter
delkostnadsnøkkelen for grunnskole.
Basistilskudd til fastleger – helårseffekt av endring i 2021 og økning i 2022
I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble rammetilskuddet til
kommunene økt med 75 mill. kroner som kompensasjon for en økning av basistilskuddet til fastleger
under knekkpunktet fra 1. juli 2021. Som kompensasjon for helårseffekten økes rammetilskuddet med
ytterligere 77,1 mill. kroner i 2022. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Det
foreslås i tillegg at basistilskuddet til fastleger økes ytterligere i 2022. Som kompensasjon økes
rammetilskuddet med 51 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse.
Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger
Helse- og omsorgsdepartementet sendte i juli 2021 på høring et forslag om endringer i
pasientjournalloven mv. som legger det rettslige grunnlaget for målet Én innbygger – én journal.
Forslaget innebærer blant annet en plikt for kommuner til å betale for kostnadene til forvaltning og drift
av helsenettet, inkludert grunndata og helseID, kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. Kommunene
kompenseres for eksisterende kostnader til forvaltning og drift av løsningene, men må bidra til å dekke
kostnadsveksten fra 2021 til 2022. Kommunenes betaling for medlemsavgiften til helsenettet
kompenseres fullt ut i 2022. Som følge av dette økes rammetilskuddet med 322,2 mill. kroner. Midlene
fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse.
Økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger – kompensasjon
Det foreslås å innføre en felles dagsats for tiltakspenger tilsvarende minste sats for dagpenger fra 1.
januar 2022. Det legges til grunn at tiltakspengemottakere som allerede mottar supplerende sosialhjelp,
vil motta mer sosialhjelp når tiltakspengene reduseres. Som kompensasjon for dette økes
rammetilskuddet med 69 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp.
Rusreformen
Ved Stortingets behandling av Prop. 92 L (2020– 2021) Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og
straffeloven m.m. (rusreform – opphevelse av straffansvar med videre) ble det vedtatt å opprette
rådgivende enheter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Enhetene skal møte personer når
oppmøte for enheten er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon, herunder gjennomføre
ruskontroll etter straffeloven § 37 første ledd bokstav d, dersom det er satt som vilkår. Kommunene
kompenseres for etablering av enhetene gjennom en økning i rammetilskuddet på 100 mill. kroner.
Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp.
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Barnekoordinator
Som en del av Likeverdsreformen blir det innført en lovfestet rett til barnekoordinator. Helårsvirkningen
for kommunene er anslått til 180 mill. kroner, tilsvarende om lag 280 koordinatorstillinger. Det legges
opp til ikrafttredelse fra 1. august 2022. I 2022 kompenseres kommunene gjennom en økning i
rammetilskuddet på 100 mill. kroner. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse.
Ressurskrevende tjenester – finansiering av tilleggskompensasjon
Fra 2022 etableres det en ekstra kompensasjon, i tillegg til det ordinære toppfinansieringstilskuddet, til
enkelte mindre kommuner som har spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. Tilskuddet er
finansiert ved et trekk i innbyggertilskuddet til alle kommuner på i alt 55 mill. kroner.

4.7.

Økonomisk bærekraft

Lav økonomisk bærekraft i Nordre Follo
Nasjonale føringer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), KS og Statsforvalteren i Oslo
og Vikens anbefalinger knyttet til hva som er bærekraftige nivåer brukes til å indikere hvilket nivå
Nordre Follo kommune befinner seg på. Tabellen under viser intervaller som indikerer lav, middels eller
god økonomisk bærekraft på de tre viktigste indikatorene kommunen bruker i budsjettstyringen.

Lav bærekraft

Middels bærekraft

God bærekraft

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter

<1,75 %

1,75 % - 3,0 %

>3,0 %

Netto lånegjeld i % av driftsinntekter

>100 %

100 % - 80 %

<80 %

<5 %

5 % - 10 %

>10 %

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Tabell: Nivå for lav, middels og god bærekraft basert på nasjonale føringer og anbefalinger
I KST-sak 31/20 Finansielle måltall og handlingsregler, ble det vedtatt følgende:
•
•
•

Netto driftsresultat skal være minimum to prosent
Netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter (gjeldsgrad) skal ikke overstige 110 prosent i
gjennomsnitt i økonomiplanperioden, og reduseres til 80 prosent av driftsinntektene innen 2030
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter skal være minimum åtte prosent

Tabellen under viser prognose, historikk og mål for nivået på indikatorene netto driftsresultat,
gjeldsgrad og disposisjonsfond for Nordre Follo kommune. Fargekodene viser nivået på den økonomiske
bærekraften til Nordre Follo basert på de nasjonale føringene og Statsforvalterens anbefalinger.
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Indikator
Netto driftsresultat
Gjeldsgrad
Disposisjonsfond

Mål 2022-2025 Prognose Prognose Prognose Prognose
Historisk
2022
2023
2024
2025
gjennomsnitt

Periode

Min 2 %

1,1 %

0,7 %

0,8 %

1,4 %

1,8 %

2015-2020

Snitt 110 %

128 %

139 %

143 %

146 %

101 %

2015-2020

Min 8 %

10,7 %

11 %

11,3 %

12,1 %

10,5 %

2015-2020

Tabell: Prognose, historikk og mål for nivå
Handlingsregelen for å nå målene om netto driftsresultat og disposisjonsfond, har vært å holde
gjeldsgraden på 110 prosent i perioden, og gradvis redusere denne frem mot 2030 ved å redusere
investeringene, øke salg av eiendom og eventuelt benytte overføring fra drift til investering i større
grad.

Kommunaløkonomisk bærekraft. Kilde: Kommunalbanken

Figuren over er hentet fra Kommunalbanken og viser hvordan Nordre Follo gjør det på de tre valgte
indikatorene sammenlignet med alle kommunene i Norge. Svakeste tall observert siste fem år gir en
indeksverdi på 0 og sterkeste tall gir en indeksverdi på 200. Anbefalt verdi ifølge Kommunalbankens
regnemåte er en indeksverdi på 100. Jo større trekant jo bedre økonomisk bærekraft. Indeksverdiene
for Nordre Follo er:
•
•
•

Netto driftsresultat: 94,3
Netto lånegjeld: 39,8
Disposisjonsfond: 101,4

Størrelsen på trekanten indikerer at den økonomiske bærekraften til Nordre Follo er lavere enn anbefalt
nivå, og det er spesielt størrelsen på lånegjelden som reduserer bærekraften.
Utfordringene kommunen står ovenfor kan også visualiseres ved å bruke rangeringen under. Sifrene i de
grå søylene indikerer hvilken plass Nordre Follo ligger på blant alle kommunene i landet basert på
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KOSTRA-tall for 2020. Disposisjonsfondet er bare rangert litt bedre enn midten, mens vi på netto
driftsresultat og netto lånegjeld har langt flere foran enn bak oss.

Rangering på utvalgte økonomiske indikatorer. Kilde: Kommunalbanken

Prognosene for økonomiplanperioden 2022-2025 viser en bedring på disposisjonsfond sammenlignet
med historisk nivå, og også med prognosene fra Strategi- og handlingsplan 2021-2024.
Både gjeldsgrad og netto driftsresultat er klart innenfor de intervaller som tilsier at kommunens
økonomiske bærekraft er lav. Den høye gjeldsgraden innebærer at en høy andel av driftsbudsjettet må
brukes på renter og nedbetaling av gjeld. Dette medfører at en mindre andel av budsjettet kan brukes til
tjenesteproduksjon. Siden det kun eksisterer en pott med penger, og et netto driftsresultat i kategorien
som tilsier lav bærekraft, må den ene siden av vekten reduseres hvis den andre stiger. Med et høyt
gjeldsnivå har kommunen også en høy renterisiko. Det vil si at en økning i rentenivået vil kunne medføre
at en uforutsett innstramming i tjenestenivået er nødvendig for å oppnå balanse.
I Strategi- og handlingsplan 2021-2024 ble det anslått at gjennomsnittlig gjeldsgrad for perioden ville
være 127 prosent. Det ble samtidig signalisert at dette tallet med stor sannsynlighet ville øke etter
behandling av Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) sommeren 2021. Årsaken til dette var
at mange nødvendige investeringer var blitt satt på vent til man hadde sett den nye kommunen under
ett ut fra behov, plassering og vedlikehold. Flere investeringer som var med i de gamle
investeringsbudsjettene til Oppegård og Ski kommuner, ble tatt ut av Nordre Follos to første
økonomiplaner. Etter en grundig gjennomgang i LDIP reflekterer nå investeringsbudsjettet Nordre Follos
reelle behov. Gjennomsnittlig gjeldsgrad for perioden 2022-2025 er nå beregnet til å være 139 prosent.
Hver 100 mill. kroner ekstra på investeringsbudsjettet som må lånefinansieres, gir en utgift i
driftsbudsjettet i form av renter og avdrag på om lag 6 mill. kroner. En tilsvarende økning/reduksjon i
låneopptaket vil gi en endring i gjeldsgrad på om lag 2 prosent.
Tabellen nedenfor viser omstilling som er lagt inn i budsjettene i perioden 2022-2025. Beregningen av
omstillingen inkluderer anslag på økt utgiftsbehov knyttet til vekst i arealkostnader som følge av
ferdigstilte nybygg, og demografiske endringer som ikke fullt ut er kompensert i rammetilskuddet.
Tallene er rundet av til nærmeste million kroner.
(i 1 000 kr)
Netto driftsresultat i prosent
Årlig ny omstilling
Total omstilling

2022
1,1 %
95 000
95 000
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2023
0,7 %
59 000
154 000

2024
0,8 %
67 000
221 000

2025
1,4 %
88 000
309 000
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Samlet ligger det omstilling på 309 mill. kroner i perioden 2022-2025. I 2022 er 95 mill. kroner fordelt på
definerte prosjekter og tiltak. Utover i perioden ligger det nye 59 mill. kroner i 2023, 67 mill. kroner i
2024 og 88 mill. kroner i 2025. I årets budsjettprosess kom det inn i overkant av 100 mill. kroner i nye
konsekvensjusteringer og tiltak. Dersom tilsvarende beløp skulle komme inn i budsjettene utover i
perioden, vil det legge et enda større press på kommunens økonomi og øke omstillingsbehovet
ytterligere.
Strategi for styrket økonomisk bærekraft
I Økonomi- og handlingsplan 2022-2025 videreføres de strategiske grepene for å styrke den økonomiske
bærekraften som ble startet i 2020.
Følgende tiltak er lagt til grunn:
•

•

•
•

4.8.

Økonomi- og handlingsplan 2022-2025 legger til grunn en omstilling i driften på om lag 95 mill.
kroner i 2022 sett i forhold til 2021-budsjettet. Omstillingen kan bety endrede eller reduserte
tjenester og i noen tilfeller oppsigelse av medarbeidere. Samlet i økonomiplanperioden er det
totale omstillingsbehovet, inkludert 2022, i størrelsesorden 309 mill. kroner.
Kommunen må gjennom en større omstillingsprosess de nærmeste årene som vil være krevende
for både organisasjonen og de ansatte. Tilstrekkelige ressurser til å drive innovasjon og
omstilling vil kunne sikre både en raskere gjennomføring og bedre resultater. Denne type midler
er også svært viktig for organisasjonens evne til digitalisering. Det er viktig at kommunen har
midler som kan bidra til å realisere gode ideer og innspill til endringer. Derfor er det lagt inn
midler til innovasjon og omstilling i hele perioden.
Det legges opp til at gebyrinntekter og kommunale avgifter skal være til
selvkost/selvfinansierende der dette ikke er i strid med lov eller forskrift.
Etablering av omstillingsprogrammet Utvikling og bærekraft

Utvikling og bærekraft

For å klare å utvikle morgendagens tjenester samtidig som vi oppnår en bærekraftig økonomi, er det
helt avgjørende med en felles forståelse av de utfordringene vi står overfor som samfunn og kommune.
Vi må se langt fram i horisonten for å ta de riktige valgene for framtiden. For å lykkes i arbeidet må vi
løfte blikket ut av hvert virksomhetsområde, og gjøre felles prioriteringer som er de beste for hele
kommunen.
Omstillingsprogrammet Utvikling og bærekraft startet opp sommeren 2021. Programmet skal bidra til
en helhetlig og bærekraftig effektivisering og omstilling av tjenestene, som skal gi et økonomisk
handlingsrom i årene framover. For at Nordre Follo kommune skal lykkes med dette arbeidet, vil det bli
nødvendig med krevende arbeid og tøffe prioriteringer i flere år framover. Utvikling og bærekraft skal
bidra med helhetlige retningsvalg, felles prioriteringer og fokus på gjennomføring.
Det økonomiske omstillingsbehovet er tydelig beskrevet i kommunens Langsiktig driftsanalyse og
investeringsplan (LDIP). For å sikre økonomisk bærekraft er det behov for en omstilling på over 300 mill.
kroner innen utgangen av 2025 sammenlignet med budsjett 2021.

Side 31

Kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2022-2025

Vi kan ikke løse de store utfordringene vi nå står overfor ved bare å forbedre det vi gjør i dag.
Utfordringene krever innovasjon og nye måter å jobbe på. For å sikre ressurser og krefter til å
gjennomføre omstilling, må det gjøres en samlet og helhetlig prioritering av ressursene for kommunen.
Høsten 2021 har Utvikling og bærekraft utarbeidet en samlet oversikt over alle prosjektene som pågår i
kommunen. Vi har koblet sammen prosjekter som naturlig hører sammen, uavhengig av hvor i
organisasjonen eller i hvilken tjeneste de gjennomføres. Alle prosjektene er vurdert i forhold til
hverandre og ut fra hvor strategisk viktige de er for kommunen.
Felles prioriteringer
Kommunen må vite hvor vi skal, og vi må velge ut og gjennomføre prosjekter som bidrar til at vi kommer
dit. For å ha kapasitet til å gjennomføre de viktigste prosjektene og oppnå planlagte gevinster, er det
helt nødvendig å prioritere ressursene. Det betyr at kommunen må bruke kreftene på de beste
initiativene, og at mange gode forslag og løsninger må vente eller velges bort.
I løpet av høsten 2021 vil det bli etablert en prosjektportefølje. Den skal bestå av de prosjektene som
kommunedirektøren vurderer som de strategisk viktigste prosjektene på nåværende tidspunkt.
Potensialet for økonomisk gevinst og i hvilken grad prosjektet vil bidra til å nå kommuneplanens mål, er
de mest tungtveiende vurderingskriteriene når ulike prosjekter skal vurderes inn i porteføljen.
De valgte prosjektene vil samles i seks delprogrammer i Utvikling og bærekraft.

Delprogrammene i omstillingsprosjektet Utvikling og bærekraft

Felles metode
Det er laget et felles verktøy og en felles metode som skal brukes i alle prosjekt i porteføljen. Det skal
gjøre det enklere å gjennomføre prosjekter og sikre at det gjøres på samme måte i hele kommunen. I
verktøyet er det stort fokus på behov og gevinst. Det skal være forståelig, gjenkjennelig og lite
rapportering. Med større fokus på behov, og ikke løsning, vil dette i større grad åpne opp for nye måter
å løse oppgaver på med innovative løsninger.
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Veien videre i 2022
2022 vil bli en milepæl i Nordre Follo kommune, og representerer starten på en nødvendig
omstillingsperiode. De første prosjektene i Utvikling og bærekraft vil bli gjennomført og vi går fra plan til
ny praksis. Når tiltak er gjennomført, forventer vi å kunne ta ut konkrete økonomiske gevinster.
Siden vi fortsatt er i etableringsfasen av prosjekter i Utvikling og bærekraft er det ikke innarbeidet
økonomiske gevinster av prosjektene i Økonomi- og handlingsplan 2022-2025. Vi forventer imidlertid at
gevinster fra de første prosjektene vil bidra på en positiv måte til at det store omstillingsbehovet nås.
Det vil bli vurdert om prosjekter som startet i 2021, og hvor vi forventer økonomisk gevinst i 2022, skal
inngå i prosjektporteføljen.
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5. Organisasjon og styring
5.1.

Organisasjonen Nordre Follo

Ledelse og styring i Nordre Follo tar utgangspunkt i kommunens mål, øvrige politiske vedtak og
kommunens fire roller, som er samfunnsutvikler, myndighetsutøver, demokratisk arena og
tjenesteutøver. Den valgte modellen for administrativ modell tydeliggjør virksomhetenes resultatansvar
og stabens ansvar for helhetlig styring og utvikling.
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/om-nordrefollo/organisasjon/organisasjonskart-juni-2021.pdf
Nordre Follo kommune skiller i sin organisering mellom myndighetsnivå og ledernivå.
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/om-nordrefollo/styringsdokumenter/reglementer/administrativt_delegeringsreglement-_oppdatert_22-06-201.pdf
Nordre Follo skal bruke ressursene i både tjenester og stab- og støtteapparat effektivt. Vi skal være en
dynamisk organisasjon som hele tiden tilpasser seg kommunens behov. Fra Nordre Follo ble etablert er
den administrative organiseringen ved flere anledninger justert i tråd med disse prinsippene.
For å nå målet om sterke og robuste fagmiljøer, og hensiktsmessig ledelsesstruktur, vil arbeidet ha
prioritet og videreføres i kommende planperiode.

5.2.

Kultur- og lederutvikling

Gjennom ledelse skal kultur og strategi forsterke hverandre. Kommunens fire satsingsområder beskriver
resultatene vi ønsker oss, og verdiene beskriver handlingsrommet vi skal arbeid innenfor.
Satsingsområdene er beskrevet i eget kapittel.
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Vi jobber for en kultur som har legger vekt på forbedring og treffsikre tjenester.
Mål- og resultatstyring gir leder og medarbeider retning og handlingsrom som fører fram til de gode
tjenestene. Tillitsbasert ledelse som utgangpunkt og arbeidsform setter lederne i stand til å jobbe
effektivt og selvstendig, innenfor klare rammer.
Godt lederskap er helt nødvendig for å realisere Nordre Follo kommunes ambisjoner, respondere hurtig
på endringer i behov, ta i bruk tilgjengelig teknologi og utvikle nye løsninger.
Pandemien slo inn over oss drøyt to måneder at Nordre Follo var etablert. En del miljøer har vært på
hjemmekontor over svært lang tid, og det gjenstår en innsats for å få Nordre Follo-kulturen i den
retningen vi ønsker.
Ledere og medarbeidere har vist sterk vilje og innsats under byggingen av Nordre Follo. Sikring av trygg
og forsvarlig drift inn i oppstarten av den nye kommunen har vært første prioritet. Vi går nå inn i en
konsolideringsfase, og det vil i 2022 være viktig å kunne bidra til påfyll, motivasjon og utvikling for alle
ledere og medarbeidere som har hatt som hovedfokus å gi Nordre Follo en god start. Fra 2022 og utover
i perioden, er det en prioritet å kunne legge til rette for tilpasset lederutvikling og fortsatt utvikling av
Nordre-Follo-kulturen blant alle medarbeidere.

5.3.

Medarbeidere

Overgangen til ny kommune har vært stor for mange av våre medarbeidere. Harmonisering av
arbeidsformer og rutiner, nye systemer, andre oppgaver, nye oppmøtesteder og kolleger har krevd mye
av den enkelte medarbeider. Midt opp i dette kom pandemien, som også skulle, og fortsatt skal,
håndteres.
Det har vært høyt engasjement og imponerende innsatsvilje i hele organisasjonen siden vedtaket om ny
kommune kom i 2016. Denne kraften er fortsatt høyst til stede blant medarbeiderne og må ivaretas.
Utvikling og bærekraft er kommunens omstillingsprogram som skal hjelpe organisasjonen med å
prioritere utviklingsarbeidet. Ansattløftet er et eget program i satsningen. Gjennom tett samarbeid
mellom Ansattløftet, HR og øvrige virksomheter, er målet å styre og prioritere utviklingsarbeid på kort
og lang sikt. Nordre Follo skal fortsatt være en god og attraktiv kommune å jobbe i. Fagkompetansen er
høy, og den vil vi bevare og videreutvikle. Nordre Follo skal være nysgjerrig og søke innovative løsninger,
sammen med våre medarbeidere.
Kommunens økonomiske situasjon, krever at vi må fortsette å omstille oss. I noen miljøer ser vi
omstillingstrøtthet, og dette må vi ta hensyn til i det videre arbeidet gjennom tett dialog mellom ledere,
medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjenesten. Medarbeidere skal sikres medvirkning i
omstillingsarbeidet slik at det oppleves reelt og nyttig.
Det er stort fokus på å bruke kompetansen til alle medarbeiderne i kommunen, men i noen tilfeller er
det behov for å hente inn kompetanse eksternt til komplekse problemstillinger der kommunen ikke har
egen kompetanse. Dette gjelder spesielt innenfor investeringsprosjektene der det ikke ville vært
hensiktsmessig om kommunen til enhver tid skulle hatt den nødvendige kompetansen innen egen
organisasjon. Bruk av innleie av ekstern ekspertise og konsulenter, begrenses til det aller nødvendigste.
Alle ledere og medarbeidere skal sammen ta ansvar for arbeidsmiljøet og for arbeidsplassen som
helhet. Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor gir organisasjonen klare retninger på hvor vi må legge inn
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innsatsen for organisasjonen generelt og i de ulike virksomhetene spesielt for å oppnå dette. Den første
undersøkelsen for den nye kommunen ble gjennomført senhøsten 2021, og resultatene rapporteres til
Partssammensatt Utvalg (PSU).
Inkluderende arbeidsliv
Som arbeidsgiver skal Nordre Follo kommune jobbe for et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en
helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske
skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den
teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, jf. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
§ 1- 1.
Kommunestyret vedtok 23.09.2020 kommunens arbeidsgiverstrategi blant annet for å gi en felles
referanseramme for de verdier, holdninger og handlinger kommunen som arbeidsgiver hver dag skal stå
for og praktisere overfor medarbeiderne. Her nevnes blant annet et helsefremmende arbeidsmiljø som
en viktig forutsetning for kommunens arbeid.
Nordre Follo kommune har hittil ikke fastsatt indikatorer for sitt helsefremmende arbeid. Dette har
likevel ikke gått på bekostning av det faktiske arbeidet. Kommunedirektøren legger i Økonomi- og
handlingsplan 2022-2025 fram flere forslag til indikatorer.
Så langt det er mulig skal kommunen benytte seg av indikatorer som er utviklet nasjonalt, men det skal
også være rom for å beskrive lokale indikatorer som vil være relevante for vår kommune.
Det er to nasjonale mål for gjeldende Intensjonsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen):
•
•

Sykefravær: Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med
årsgjennomsnittet for 2018
Frafall: Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres

IA-avtalen omfatter hele det norske arbeidslivet, og ble undertegnet av KS 18.12.2018 på vegne av
kommunene. Avtalen gjelder fram til og med 2022 og har som overordnet mål å skape et arbeidsliv med
plass til alle, gjennom å forebygge sykefravær og frafall, og på denne måten bidra til å øke
sysselsettingen.
Sykefravær
Oppegård og Ski kommuner rapporterte et samlet sykefravær i 2018 på henholdsvis 7,9 og 8,1 prosent.
Da vi ikke har felles tallgrunnlag for sykefraværet i de to kommunene for 2018, og kommunene var
tilnærmet like store, kan en noe forenklet ta utgangspunkt i at kommunene hadde et samlet sykefravær
på 8 prosent. Med et slikt utgangspunkt vil 10 prosent reduksjon innen utgangen av 2022 utgjøre et
samlet måltall for Nordre Follo kommune på 7,2 prosent for 2022.
Nordre Follo kommune har siden oppstart i 2020 hatt et høyere sykefravær enn Oppegård og Ski
kommuner hadde i 2018. Vi er fortsatt en ny kommune og vil ha andre utfordringer enn de to tidligere
veletablerte kommuner. Nordre Follos sykefravær utgjorde i 2020 8,6 prosent uten koronarelatert
fravær og 9,3 prosent inkludert koronarelatert fravær. Det synes vanskelig å oppnå et mål om et samlet
sykefravær på 7,2 prosent for 2022. Å redusere sykefraværet med mer enn 10 prosentpoeng på i
overkant av ett år, virker vanskelig å gjennomføre når IA-avtalen la opp til tilsvarende reduksjon over
fire år.
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Når kommunen skal fastsette en indikator for sykefraværet, bør en hensynta at kommunens
virksomheter er forskjellige og har ulike arbeidsmiljøutfordringer. Et sykehjem vil ha andre utfordringer
enn en kontorarbeidsplass. Dette vil ha betydning for virksomhetsområdenes sykefravær og bør
gjenspeiles i hvilke måltall som settes for sykefraværet.
Kommunedirektøren anbefaler at det differensieres tilsvarende når det utarbeides måltall for redusert
sykefravær i 2022, og at måltall for 2022 utgjør 5 prosentpoeng reduksjon fra det faktiske resultatet i
2020 uten koronarelatert fravær, og ytterligere 2,5 prosent per år den resterende perioden.
Tiltak for å nå målene på sykefravær
Sykefravær er komplekst og sammensatt, men vi vet at noen av de faktorene vi som arbeidsgiver kan
påvirke handler om arbeidsmiljø, ledelse og kollegialt samhold.
Erfaring har vist oss at arbeid med å redusere sykefravær er ressurskrevende og er et langvarig,
systematisk arbeid. Det fordrer samarbeid og gode krefter samlet. Sykefraværsoppfølging må arbeides
med på to ulike nivå, individnivå og organisatorisk systemnivå. Vi må kartlegge de organisatoriske
faktorene som påvirker nærværet, og sette søkelys på arbeidsmiljøets betydning for
organisasjonsforpliktelsen. I tillegg må vi bruke de gode verktøyene vi allerede har for å analysere
sammenhenger, og finne hovedårsakene til sykefraværet.
Det nedsettes høsten 2021 en felles arbeidsgruppe med ressurser fra KS/IA-Bransjeprogram og Nordre
Follo kommune. Gruppen skal bruke anonyme data fra ressursstyrings- og analyseverktøyet GAT, på
sykefraværet i de fire sykehjemmene som deltar i IA-Bransjeprogram, og analysere disse opp mot brudd
på Arbeidsmiljøloven, overtid, avvik og heltid/deltid. Målet er å se om vi finner sammenhenger, og
komme opp med en organisatorisk modell som har overføringsverdi til andre områder og kommuner.
Det er også interessant å sette funnene i analysene opp mot forskning, tjenestedesign og brukerhistorier
fra andre deler av IA- Bransjeprogram i Nordre Follo kommune.

5.4.

Lokaldemokrati og samskaping

Nordre Follo skal være en god kommune å bo i. Innbyggerne lever i sine lokalsamfunn med lokale skoler,
barnehager, idrettsarenaer, friluftsområder og fritidsaktiviteter. For å bygge gode lokalsamfunn, er det
nødvendig med god kommunikasjon mellom kommunens folkevalgte, administrasjon, innbyggere, lag,
foreninger og næringsliv.
Nordre Follo kommune er en demokratisk og inkluderende kommune. Innbyggermedvirkning har til
hensikt å gi folkevalgte innspill til politiske saker og prosesser. Medvirkning kan øke tilliten til folkevalgte
og vedtakene som fattes. Dette fordi folkevalgte får økt kunnskap om ønsker og behov hos innbyggerne,
samtidig som innbyggerne lærer mer om folkevalgtes beslutningsprosesser, avveininger og
prioriteringer.
Særlig viktig er det å høre stemmen til dem som sjelden eller aldri gir uttrykk for sin mening. Hvilke
medvirkningsordninger som fungerer godt, avhenger av situasjonen. Kommunen kartlegger hvilke
ordninger som egner seg best til ulike situasjoner, og er bevisst på hvilke ordninger som benyttes når.
Innbyggerne og kommunens næringsliv sitter på mye kunnskap og kompetanse, og i fremtidens
kommune er vi avhengig av å ta i bruk denne ressursen for å lykkes med å nå kommunens mål.
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Kommunen deltar i prosjektet Den samskapende kommune sammen med Stad kommune,
Telemarkforsking og innovasjonsteamet Tinkr. I perioden 2021-2023 gjennomfører vi
innovasjonsprosjekter innen satsningsområdene Aktiv hele livet, Trygg oppvekst og Byvekst med
grønne kvaliteter. Prosjektgrupper innenfor disse områdene er satt sammen av folkevalgte valgt av
kommunestyret, innbyggere og representanter fra kommunens administrasjon. Vi utvikler kommunale
tjenester i samarbeid med innbyggere og næringsliv gjennom å teste ulike metoder for involvering og
medvirkning innenfor satsningsområdene. Målet er at vi skal komme opp til toppen av
samskapingstrappen. Godt utviklet samskaping vil være et nyttig verktøy for kommunen. Den
samskapende kommunen er nå en del av omstillingsprogrammet Utvikling og bærekraft.

Illustrasjon av Samskapingstrappen

5.5.

Styringssystem

Tillit og ansvar er kjernen i styringssystemet vårt
Målene og resultatene vi jobber etter skal være et sentralt verktøy i styringen av Nordre Follo. God
informasjon om egne resultater er en forutsetning for at vi skal kunne tilpasse oss endringene i
samfunnet, og prestere godt på de målene vi har vedtatt. Innenfor dette systemet skal virksomhetene
ha stort handlingsrom til selv å igangsette nødvendige aktiviteter som leder frem til de resultater som
gjør at roller, mål og vedtak blir oppfylt. Kjernen i styringssystemet er tillit og ansvar.
Mål- og resultatkjeden fastslår sammenhengen mellom kommuneplanen som overordnet
styringsdokument og kommunens gjennomføring av denne.

Mål- og resultatkjeden
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Gjennom bruk av tydelige mål- og resultatindikatorer, det vil si målinger som viser i hvor stor grad vi har
lykkes, skal vi få en tydeligere prioriteringsdiskusjon om hva som er viktig, og et bedre grunnlag for en
dialog om hva som skaper resultatene.
Åpenhet, tydelighet og medvirkning i styringsaktivitetene vil gi den tilliten som er en forutsetning for å
få de beste resultatene. Faste styringsaktiviteter skal sikre kontinuiteten og kvaliteten i dette. Ledelse er
avgjørende for å lykkes med bærekraftarbeidet så vel i kommunen som helhet som i den enkelte
virksomhet.
Internkontroll er rammeverk for kvalitet
Kommuneloven definerer at internkontrollen skal være systematisk og tilpasses kommunens størrelse,
egenart, aktiviteter og risikoforhold. Kommunedirektøren og hans lederteam har det overordnede
ansvaret for kommunens internkontroll. Det vil i praksis si for de ansattes sikkerhet, og for kvalitet og
forsvarlighet i tjenesteyting og forvaltning. Internkontroll er et lederansvar på alle nivå i organisasjonen,
og er en nødvendig forutsetning for god styring og måloppnåelse. God internkontroll bidrar til en
utvikling i tråd med folkevalgte planer og vedtak, sikrer kvalitet og effektivitet i tjenesteyting og
forvaltning, og bidrar til godt omdømme og legitimitet for kommunen.
Systematisk kvalitetsarbeid er viktig. Ansattes registrering, oppfølging og refleksjon over uønskede
hendelser/avvik bidrar til kontinuerlig læring og forbedring av kommunens tjenester, noe som fremmer
Nordre Follos visjon om å være nær og nyskapende.
For å understøtte kommunedirektørens internkontroll og styrke det systematiske kvalitetsarbeidet, har
vi etablert et Kvalitetsråd. Målet er å sikre en god struktur og oppfølging av kvalitet og internkontroll, og
dermed etablere en bedre kultur for læring og forbedring.

5.6.

Samfunnssikkerhet

Nordre Follo skal kunne levere kritiske tjenester til innbyggerne uansett situasjon. Kommunen har få
naturgitte risikoer, god infrastruktur og korte avstander. Vår sentrale beliggenhet gir høy utbygningstakt
med stort press på systemer og strukturer, men også rask tilgang på store regionale redningsressurser.
Den digitale utviklingen går raskt og gir kommunen både nye muligheter og utfordringer – det er
avgjørende at utvikling og vekst ikke går på bekostning av innbyggerens sikkerhet og kommunens
robusthet.
Pandemien har vist hvor viktig det er med en robust organisering i det daglige: Ansvar og myndighet må
være klart og tydelig, vi må ha god kontroll på tjenesteproduksjonen, og vi må ha fokus på risiko i
kommunens prioriteringer. God styring av virksomheter og kritiske prosesser er det beste utgangspunkt
også i kritiske situasjoner. God virksomhetsstyring er god beredskap. Kommunen har håndtert de to
siste årene godt i en krevende situasjon. Dette har vi sett eksempler på i den pågående pandemien.
Kommunen er viktigste premissgiver og risikoeier i samfunnsplanleggingen. Økt avhengighet av digitale
løsninger, raske klimaendringer, pandemi og høyt utbyggingspress er eksempler på forhold vi må kunne
håndtere i et langsiktig perspektiv, samtidig som vi forbedrer kommunens totale risikobilde.
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5.7.

Personvern

Nordre Follo kommune kan forbedre og forenkle innbyggernes tilgang til kommunens tjenester og øke
kvaliteten på tjenestene. Dette fordrer at kommune legger stor vekt på personvernområdet. I takt med
stadig mer bruk av digitale løsninger, er det nødvendig å styrke de ansattes bevissthet knyttet til
personvern både ved anskaffelse av nye løsninger, og ved konkret bruk av løsningene.
Personvernombudet og ledere på flere nivåer vil arbeide med å øke fokus på personvern i alle
virksomheter, gjennom tilpasning til General Data Protection Regulation-kravene (GDPR), utarbeidelse
av risikovurderinger, og bedre utnyttelse av ressursene ved å ta i bruk de beste tilgjengelig datatekniske
løsningene.
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6. Strategi for å nå mål
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir føringer for alt arbeid som gjøres
i organisasjonen. Den består av en samfunnsdel, en arealdel og en handlingsdel.
Kommunestyret i Nordre Follo vedtok i desember 2019 samfunnsdelen av kommuneplan for Nordre
Follo. Arealdelen av kommuneplanen er delt geografisk etter de to tidligere kommunene Oppegård og
Ski og ble vedtatt av kommunestyrene forsommeren 2019. Arealdelene inneholder felles føringer og
felles generelle planbestemmelser, mens tekst og planbestemmelser knyttet til geografiske områder er
utarbeidet separat. De to arealdelene fungerer som delplaner for de geografiske områdene som
tidligere var Oppegård og Ski kommuner. I tråd med planstrategien for Nordre Follo er arbeidet med
rullering av kommuneplanens arealdel startet høsten 2021.
Økonomi- og handlingsplan utgjør handlingsdelen av kommuneplanen, inkludert årsbudsjett og
økonomiplan, og rulleres årlig. Kommuneplanen har et langsiktig perspektiv, 10-12 år frem i tid, mens
handlingsdelen viser hva kommunen skal gjøre de neste fire årene for å oppfylle de langsiktige målene.
Kommuneplanen har fire satsingsområder, med 20 tilhørende mål, som alle bygger opp om FNs
bærekraftmål. Ved hjelp av mål- og resultatstyring skal vi synliggjøre hvordan målene fra
kommuneplanen oppfylles. Kommuneplanens fire satsingsområder er:
•
•
•
•

Sammen for en ny kommune
Trygg oppvekst
Aktiv hele livet
Byvekst med grønne kvaliteter

Visjon
Nordre Follo kommune - nær og nyskapende
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Visjonsbeskrivelse
Visjonen Nær og nyskapende inspirerer og skaper vårt fremtidsbilde. Solidaritet og likeverd skal være
det bærende kulturuttrykket for hvordan vi sammen løser oppdraget vårt. Organisasjonskulturen skal
bygge på verdiene ansvar, omsorg og respekt.
En prioritering for 2022 er å etterleve kommunens visjon og verdier i ord og handling i møte med
innbyggere, samarbeidspartnere og andre virksomheter. Det skal videreutvikles og iverksettes en felles
lederplattform der visjon og verdier gjenspeiles som en rød tråd.

6.1.

Sammen for en ny kommune

En god kommune skapes av alle som bor og jobber her. Vi ønsker å utvikle en kommune der innbyggere
og andre aktører enkelt kan ta initiativ og der kommunen er en aktiv medspiller. Samskaping1 er tatt i
bruk som begrep når to eller flere offentlige og private parter inngår i et likeverdig samarbeid, med
hensikt å definere problemer, utforme og ta i bruk nye og bedre løsninger.
Nordre Follo kommune skal bidra til å utvikle lokaldemokratiet og bruke nye metoder for å involvere
innbyggerne. Stort frivillig engasjement skaper tilhørighet og integrering, bedre helse og et godt
lokalmiljø. Nordre Follo skal oppmuntre bedrifter til å engasjere seg i lokalsamfunnet. Kommunen skal
gå foran som et godt eksempel med en inkluderende arbeidsgiverpolitikk.
Som arbeidsgiver skal Nordre Follo gi medarbeiderne muligheter til å tenke nytt og gi rom for å prøve og
feile. Vi skal ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsformer til beste for innbyggerne.
Mål for kommunen
Mål

Resultat

Indikator

Nordre Follo har en bærekraftig
økonomi

Kvadratmeter bygg per innbygger

Kvm bygg per innbygger
samlet for alle tjenestene
Disposisjonsfond i prosent
av brutto driftsinntekter
(B) (Kommunekasse)

Nordre Follo kommune har
økonomisk handlingsrom slik at
målene som fremkommer i
kommuneplanen oppfylles

Virksomhetsområdene har en sunn
og bærekraftig økonomi
Nordre Follo kommune bygger på en Ansatte i Nordre Follo trives og har
etisk plattform, er en attraktiv
det bra på jobb
arbeidsgiver og en organisasjon i
utvikling

1

Definisjon hentet fra den danske forskeren Jakob Torfing
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Gjeldsgrad, gjennomsnitt i
perioden
Korrigert netto
driftsresultat i prosent av
brutto driftsinntekter (B)
Budsjettoppnåelse
Nærvær

Mål
2022

Mål
2025

5,1

4,3

8,0 %

8,0 %

110,0 %

110,0 %

1,0 %

2,0 %

≤100%

≤100%

8,2 %

7,6 %
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Mål

Resultat

Indikator

Nordre Follo kommune er attraktiv
for et næringsliv som tar
samfunnsansvar

Kommunen gir veiledning til
nyetablering, omstilling, innovasjon
og bærekraftig utvikling til lokalt
næringsliv og fremtidige etablerere
Nordre Follo kommune involverer
Innbyggerne i Nordre Follo opplever
brukere og innbyggere i utformingen at det er «en dør inn» og får
av tjenestene
helhetlige tjenester på rett nivå

Sammen utvikler vi Nordre Follo
kommune

6.2.

Resultat på
medarbeiderundersøkelse,
intervall 0-5
Veiledning gis

Ny modell for tildeling av
tjenester er innført

Reduksjon antall
overliggerdøgn på sykehus
Foreldre deltar aktivt i foreldreråd og Deltakelse i foreldreråd og
samarbeidsutvalg i barnehage og
samarbeidsutvalg
skole

Mål
2022

Mål
2025

4

4

Ja

Ja

Ja

10,0 %

20,0 %

100,0 %

100,0 %

Trygg oppvekst

Om satsingsområdet
Nordre Follo har som ambisjon å være landets beste oppvekstkommune. En trygg oppvekst gir grunnlag
for et godt liv. Barn og unge skal føle seg inkludert, delta aktivt og ha mulighet til å utfolde seg.
Foresatte og familien er viktigst for barn og unges oppvekst. Trygge foresatte gir barn og unge rammer
og muligheter til å utvikle seg positivt. I Nordre Follo er det fokus på gode barnehager og skoler, samt å
gi foresatte og barn god, tverrfaglig hjelp, som bidrar til trygghet, utvikling og mestring.
Mål for kommunen
Mål

Resultat

Indikator

Barn og unge i Nordre Follo kommune Barn og unge opplever støtte fra
får realisert sitt potensiale for utvikling foresatte
og læring, uavhengig av sosial og
økonomisk bakgrunn
Barn og unges utvikling og læring er god
i skoler med høy kvalitet
Barns utvikling og læring er god i
barnehager med høy kvalitet
Elever fullfører videregående skole og
er godt rustet for videre utdanning
og/eller arbeidsliv
Kommunen har etablert varierte
arenaer for læring og kompetanse

Vi er en kommune som bidrar til å
kvalifisere ungdom for utdanning og
arbeid
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Elever opplever støtte
hjemmefra

Gjennomsnittlig
grunnskolepoeng
Barnehagene benytter
kvalitetskjennetegn
Andel elever som
fullfører videregående
skole
Andel barn i kulturskolen
Andel barn som deltar i
Sommerles
Andel som mottar
sosialhjelp 18-24 år

Mål 2022

Mål
2025

4,2

4,3

43,6

44,0

100,0 %

100,0 %

83,0 %

84,0 %

12,0 %

13,0 %

60,0 %

60,0 %

4,10

3,45
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Mål

Resultat

Indikator

Barn og unge i Nordre Follo kommune
har mulighet til hvile, fritid og lek og
deltar i idrett, fysisk aktivitet og
kulturaktiviteter

Barn og unge er inkludert på
fritidsarenaer som bidrar til at de føler
tilhørighet og mestring

Andel som opplever at
tilbudet av lokaler til å
treffe andre unge på
fritida er bra
Andel som synes
kulturtilbudet er bra
Andel som synes tilbudet
av idrettsanlegg er bra
Elevmedvirkning og
demokrati 10. trinn

Barn og unge i Nordre Follo kommune
medvirker, sier sin mening og blir hørt

Barn og unge i Nordre Follo kommune
opplever trygghet og mestring

6.3.

Barn og unge erfarer deltakelse,
medvirkning og demokrati på ulike
arenaer, i saker som omhandler dem

Gjennomføre barnetråkk i
områdereguleringer
Barn og unge opplever et trygt og godt Barn og unge er trygge i
oppvekstmiljø
nærmiljøet
Barn og unge lar være å
begynne med alkohol
Barn og unge lar være å
begynne med rusmidler
Barn og unge opplever
mobbefritt skolemiljø
Barn og unge opplever
vennskap som motvirker
ensomhet
Barn og unge trives på
skolen
Barn og unge utvikler god
psykisk helse
Nordre Follo er trafikksikker kommune Økt antall meter
siktrydding med eget
mannskap

Mål 2022

Mål
2025

55,0 %

70,0 %

70,0 %

80,0 %

80,0 %

3,5

3,6

100,0 %

100,0 %

88,0 %

90,0 %

89,0 %

90,0 %

97,0 %

97,3 %

95,9 %

96,2 %

83,0 %

86,0 %

93,0 %

94,0 %

85,0 %

87,0 %

1,0 %

2,0 %

Aktiv hele livet

Om satsingsområdet
I Nordre Follo skal vi legge til rette for at innbyggerne føler seg trygge, er aktive og lever i gode og helsefremmende omgivelser. Å delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv gir mening og tilhørighet.
Å være aktiv hele livet handler om å mestre egen hverdag, uansett funksjonsnivå. Et trygt sted å bo er
en forutsetning for å mestre hverdagen.
Gode levevaner og fysisk aktivitet i hverdagen gir store helsegevinster. Innbyggerne skal ha mulighet til å
delta i organiserte og uorganiserte aktiviteter og ha tilgang til natur, frilufts- og kulturliv. Vi trenger gode
møteplasser i nærmiljøet og varierte kultur- og fritidstilbud.
Mennesker med nedsatt funksjonsevne har samme rett som funksjonsfriske til et selvstendig liv og til å
være en del av samfunnet.
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Mål for kommunen
Mål

Resultat

Indikator

Innbyggerne i Nordre Follo kommune
bor godt og trygt

Innbyggerne tar i bruk
velferdsteknologiske løsninger

Digitalt tilsyn Brukere av
omsorgstjenester (per 1
000 innbygger), 67-79 år

Enkeltvedtak blir løpende revurdert i
samarbeid med innbyggeren

IPLOS oppdateres ved
endrede behov

Innbyggerne er tilknyttet utdanning og
arbeidsliv
Nordre Follo kommune har
forebyggende lavterskeltilbud til
innbyggere som ikke kan nyttiggjøre seg
andre tilbud i kommunen
Nordre Follo kommune har tilgjengelige
akuttjenester

Andel på sosialhjelp 2566
Øke innsatsen med
Hverdagsrehabilitering og
Intensivt
rehabiliteringsteam
Andel svar innen to
minutter på
legevaktsentralen

Innbyggerne i Nordre Follo kommune er
fysisk aktive hele livet
Innbyggerne i Nordre Follo kommune
har tilgang til gode møteplasser, idretts, friluftsliv- og kulturtilbud
Innbyggerne i Nordre Follo kommune
mestrer sin egen hverdag

6.4.

Mål 2022

Mål
2025

60,0 %

80,0 %

2,7 %

2,5 %

60,0 %

80,0 %

70,0 %

80,0 %

Byvekst med grønne kvaliteter

Om satsingsområdet
Nordre Follo skal utvikle attraktive og bærekraftige byer og tettsteder. Tettere utbygging gir potensial
for å utvikle mer levende byer og tettsteder, med gode sosiale møteplasser og variasjon i tilbud av
handel, service og kultur.
Veksten legger press på grønne arealer, men ved å bygge tettere sparer vi totalt sett dyrket mark,
kultur- og naturverdier. Kommunen er en stor innkjøper og utbygger av infrastruktur og bygninger og
har et ansvar for å etterspørre og bruke nye miljøvennlige løsninger.
Klimaloven som trådte i kraft 1. januar 2018, skal bidra til at Norge blir et lavutslippssamfunn. Et
lavutslippssamfunn bruker lite energi, og den energien som brukes, er fornybar.
Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Nordre Follo. For å bli et lavutslippssamfunn, må
forventet vekst i persontransport (som følger av befolkningsvekst) tas med kollektiv, gange og sykkel.
Arealplanlegging som reduserer behovet for bruk av personbil er, sammen med restriktive parkeringsbestemmelser, er viktige virkemidler.
Klimaendringer og andre risikofaktorer krever at vi forebygger uønskede hendelser og har beredskap for
å begrense eventuelle konsekvenser. Nordre Follo skal forbedre samfunnssikkerheten ved å sikre
kritiske funksjoner og ved å bruke arealene fornuftig.
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Mål for kommunen
Mål

Resultat

Indikator

Nordre Follo kommune er rustet for
klimaendringer
Nordre Follo kommune forvalter natur
og arealressurser på en bærekraftig
måte

Arealene utnyttes effektivt

Fysisk nedbygd areal
bygninger per innbygger,
i km2
Fysisk nedbygd areal
veibane per innbygger, i
km2
Omdisponering av dyrka
og dyrkbar mark, i daa

Dyrket mark vernes
Nordre Follo kommune har attraktive
og levende byer og tettsteder
Nordre Follo kommune legger til rette
for et bærekraftig landbruk basert på
lokale ressurser
Nordre Follo kommune tar ansvar for
samfunnssikkerhet og beredskap
Nordre Follo kommune tar miljøansvar Kommunens bilpark er fossilfri så langt
og er en foregangskommune på vei mot det er mulig
lavutslippssamfunnet
Kommunens bygg- og anleggsplasser er
fossilfrie eller utslippsfrie

Nordre Follo kommune tar vare på
naturmangfold og arters leveområder,
herunder artsmangfold

Andel av kommunens
bilpark som er fossilfri

Andel fossilfrie eller
utslippsfrie kommunale
bygg- og anleggsplasser
Kommunens forbruk og innkjøp av nye Antall anskaffelser på
varer reduseres, og det skjer en gradvis brukte produkter i
overgang mot sirkulærøkonomi
rammeavtaler og større
enkeltanskaffelser
Redusert klimapåvirkning av
Andel anskaffelser med
kommunens anskaffelser ved å stille
krav/kriterier til
krav/kriterier til miljø og klima i
klima/miljø
anskaffelser der det er relevant
Utbredelse av et utvalg fremmede arter Antall fremmede arter
reduseres
bekjempet eller i
tilbakegang
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Mål 2022

Mål
2025

4,20

4.2

4,20

4,20

0,0

0,0

62,0 %

93,0 %

100,0 %

100,0 %

2

3
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7. Status kommunale planer
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, vedta
en kommunal planstrategi. Planstrategi Nordre Follo 2020-2023 ble vedtatt i Nordre Follo
kommunestyre i april 2020. Planstrategien inneholder en oversikt over planlagte temaplaner, strategier
og meldinger. Oversikten tas inn i økonomi- og handlingsplan årlig, og om nødvendig endres den som en
del av økonomi- og handlingsplanvedtaket.
Tabellen nedenfor viser tematiske planer, strategier og meldinger vedtatt i planstrategien. Planer som er
vedtatt, eller forventes vedtatt før 2022, er markert med grønn bakgrunn. Planer som ikke lå inne i
planstrategien, og planer med justert sluttvedtak, er markert med blå skrift.
I Økonomi- og handlingsplan 2022-2025 er det foretatt enkelte endringer i prioriteringene av
planoppgavene sammenlignet den vedtatte planstrategien. Generelt er endringene foretatt på bakgrunn
av kommunens ressurssituasjon. Spesielt har omstillingsprosjekter innenfor Utvikling og bærekraft krevd
betydelige administrative ressurser, noe som har ført til at enkelte planoppgaver er blitt forsinket eller
nedprioritert.
Temaplaner, strategier og meldinger skal bidra til bedre ressursutnyttelse og mer effektive løsninger i
kommunen. Det er derfor viktig at organisasjonen har kapasitet til å forankre og gjennomføre tiltakene
og aktivitetene som er vedtatt eller foreslått.
Satsingsområde Sammen for en ny kommune
Plan/strategi/melding
Oppstart
Vedtak
Kommunikasjonsstrategi
2020
2021
Eiendomsstrategi
2020
2020
Innovasjons- og digitaliseringsstrategi (sammenslåing og
2021
2022
revisjon av tidligere versjoner)
Arbeidsgiverstrategi (revisjon av versjon 2019)
2020
2020
Eierstyring i Nordre Follo
2020
2020
Temaplan for frivillighet
2020
2021
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Vedtatt
Vedtatt

Vedtatt
Vedtatt
Vedtatt
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Plan/strategi/melding
Temaplan for næringsutvikling

Oppstart
2021

Vedtak
2022/2023

2020

2021

Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP)

Kommentar/status
Vedtatt. Revideres våren
2022

Satsingsområde Trygg oppvekst
Plan/strategi/melding

Oppstart

Vedtak

Kommentar/status

Melding – demokratiprogram for barn og ungdom

2020

2021

Kvalitetsmelding for oppvekst og temaplan for oppvekst

2020

2022/2023

Temaplan for forebyggende arbeid

2021

2022

-

-

Temaplan – rammeplan for SFO

Vedtatt
Kvalitetsmelding for
oppvekst ble vedtatt i
2020. Temaplan forskyves
pga. arbeid med plan for
forebyggende arbeid – se
nedenfor.
Plan for forebyggende
arbeid iht. ny
barnevernlov.
Utgår og erstattes av
nasjonal rammeplan for
SFO.

Satsingsområde Aktiv hele livet
Plan/strategi/melding

Oppstart

Vedtak

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

2020

2020

Kvalitetsmelding og temaplan for helse og omsorg

2021

2022

Temaplan for mangfold, integrering og inkludering, inkl.
LHBT handlingsplan

2020

2023

Temaplan mot vold og overgrep i nære relasjoner
Temaplan/Lokal handlingsplan for å
bekjempe radikalisering og hatkriminalitet
Strategi for sosial boligbygging

2020

2021

2020

2023

2020

2022

Temaplan psykisk helse og rus

2020

2021

Temaplan SLT

-

-

Kulturstrategi

2021

2022

Matglede - Ernæringsstrategi

2021

2021

Melding – helsetilstanden og påvirkningsfaktorer

2023

2023

Kommentar/ status
Vedtatt
Handlingsplan LHBT er
avhengig av framdrift for
felles Folloprosjekt.
Vedtatt

Vedtatt
Utgår og erstattes av
vedtatt SLT-modell med
tiltaksplan.
Endres fra temaplan til
strategi for å møte
behovet for et dokument
som gir overordnet retning
for utvikling av kulturlivet,
inkl. bruk av kulturhus og
arealer til kulturformål.
Vedtatt

Satsingsområde Byvekst med grønne kvaliteter
Plan/strategi/melding

Oppstart

Vedtak

2020

2021

Temaplan for klima og energi med forpliktende
klimabudsjett.
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Kommentar/status
Temaplan vedtatt .
Klimabudsjett integrert i
ØHP
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Plan/strategi/melding

Oppstart

Vedtak

-

-

2021

2022

2020

2021

Vedtatt

Temaplan for trafikksikkerhet

2020

2021

Vedtatt

Temaplan for skjøtsel av uteområder

2020

2021

Vedtatt

Temaplan for mobilitet. Sykkelstrategi for Nordre Follo

2020

2022

Strategi for å redusere det materielle forbruket.

Temaplan (Hovedplan) for vannforsyning, avløp og
vannmiljø.
Temaplan for kommunale veier. Hovedplan

Melding om grøntområder i byggesonen

-

-

Melding om kulturminner – grunnlag for ny
kommuneplan

-

-

2020

2022

Kommunedelplan for naturmangfold

Temaplan – dyrevelferd

-

-

Kommentar/status
Utgår og ivaretas gjennom
kommunens
anskaffelsesstrategi,
klimakommunikasjon og
tiltak innenfor
byggforvaltning.
Inkluderes også i temaplan
for næringsutvikling.

Utgår som egen melding,
men inngår i
kunnskapsgrunnlaget til
rullering av
kommuneplanens
arealdel.
Utgår som egen melding,
men inngår i
kunnskapsgrunnlaget til
rullering av
kommuneplanens
arealdel.
Utgår da plantemaet ligger
utenfor kommunens
myndighetsområde og
kommunen mangler derfor
virkemidler for
gjennomføring.

Oversikten på neste side viser hvilke reguleringsplaner som vil bli prioritert i perioden. Denne oversikten
revideres årlig, men det kan også komme enkelte endringer i løpet av året. Nye planer kan komme til, og
planer som i utgangspunktet er prioritert, kan bli utsatt eller avsluttet. For private reguleringsplaner
styres framdriften fram til førstegangsbehandling hovedsakelig av forslagsstiller.
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Planoppgaver
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Kommuneplan – rullering av arealdelen
Ingierveien 2-6 – detaljregulering
Oppegårdveien Nord, gang- og sykkelvei – detaljregulering
Kurud Skog - detaljregulering
Ski sentrum - områderegulering (førstegangsbehandlet 13.10.20)
Ski sentrum syd, Felt S12, S13, S14 – detaljregulering
(førstegangsbehandlet 15.9.20)
Skolekvartalet – detaljregulering (førstegangsbehandlet 4.2.20)
Trekantkvartalet – detaljregulering (førstegangsbehandlet 27.4.21)
Vestveien 22 – detaljregulering
Vestveien 24 – detaljregulering
Vestveien – detaljregulering
Sofiemyr skole – detaljregulering
Waldemarhøyveien 5-7 – detaljregulering
Trollåsen senter – detaljregulering
Lienga 6 og 8 - Mastemyr – detaljregulering
Parkveien 3 og 5, Langhus stasjon – detaljregulering
Haugbro pumpestasjon opp til og langs Tussebekken – detaljregulering
Skiveien-Skrenten, Felt BF – detaljregulering
Skiveien/Skrenten, Felt B1 – detaljregulering
Mellomåsveien 1 (Volvotomta) – detaljregulering
Stasjonsveien 10 A, 10 B og 12, Kråkstad - detaljregulering
Åsveien 3-15 – detaljregulering
Nedre Ekornrud – områderegulering
Ski stasjonsområde vest, felt K/T2 og F/K/T3 – detaljregulering
Ski stasjonsområde øst, felt F/K/T4 – detaljregulering
Ski Vest syd for Finstadbekken – detaljregulering
Høydebasseng på Skotbu – detaljregulering
Regulering av lysløyper – detaljregulering

Side 50

Antatt sluttbehandling i
kommunestyret
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022/2023
2022/2023
2022/2023
2022/2023
2022/2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023/2024
2023/2024
2023/2024
2023/2024
2024

Kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2022-2025

8. Klimabudsjett
Dette er Nordre Follo kommunes første klimabudsjett. Klimabudsjettet viser hvilke klimatiltak som skal
gjennomføres i 2022.
Tiltakene i klimabudsjett dekker både direkte og indirekte utslipp, altså både utslipp som skjer innenfor
kommunens grenser, og utslipp som skjer utenfor kommunens grenser som resultat av aktiviteter
innenfor kommunens grenser.
Temaplan for klima og energi 2021–2030 ble vedtatt av kommunestyret i februar 2021. Planen angir fire
klimamål, fordelt på indirekte og direkte utslipp for kommunen som samfunn og indirekte og direkte
utslipp for kommunen som organisasjon:
Kommunen som organisasjon:
1. Direkte utslipp: 50 prosent utslippsreduksjon innen 2025 sammenlignet med 2020
2. Indirekte utslipp: Klimafotavtrykket fra kommunal virksomhet er lavere i 2025 sammenlignet
med 2020.
Kommunen som samfunn:
1. Direkte utslipp: 55 prosent utslippsreduksjon innen 2030 sammenlignet med 2009 (reduksjon
av utslipp innenfor kommunens grenser).
2. Indirekte utslipp: 20 prosent utslippsreduksjon innen 2030 sammenlignet med 2020.
Klimabudsjettet utgjør den årlige handlingsplanen for klima og energi, og er en integrert del av
kommunens Økonomi- og handlingsplan. Den følger budsjettets årshjul og rapporteringsrutiner.
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8.1.

Arbeidsprosess for klimabudsjettet

Arbeidet med klimabudsjettet startet i januar 2021. Kommunens virksomheter ble bedt om å
konkretisere tiltakene fra klima- og energiplanen, samt melde inn nye klimatiltak.
De innmeldte tiltakene er vurdert ut ifra forventet reduksjon av klimagassutslipp, gjennomførbarhet i
2022 og forventede kostnader. I klimabudsjettet for 2022 foreslås det totalt 15 tiltak. Tre av disse er
knyttet til konsekvensjusteringer, mens de øvrige 12 tiltakene vil kunne finansieres innenfor rammen.
Ideelt sett skal en mulig utslippsreduksjon beregnes for tiltakene i klimabudsjettet. For flere av tiltakene
har vi ikke gode nok metoder for å beregne utslippsreduksjon. Dette gjelder særlig for indirekte utslipp.
Rapportering inngår som en viktig del av årshjulet knyttet til klimabudsjettarbeidet. I beskrivelsen av
tiltakene nedenfor er det angitt hvor hyppig rapportering det legges opp til samt hvilken indikator det
skal rapporteres på.

8.2.

Andre tiltak og prosesser av betydning for klima

Klimabudsjettet gir ikke et fullstendig bilde av alt kommunen jobber med som har betydning for klima.
Det er også viktig å merke seg at en rekke beslutninger som tas på regionalt og nasjonalt nivå har
betydning for utviklingen i klimagassutslipp i vår kommune.
I 2022 vil det pågå arbeid med flere planer og strategier som vil ha betydning for klimagassutslippene i
kommunen. Dette gjelder rullering av kommuneplanens arealdel, sykkelstrategi og mobilitetsplan.
Tiltakene som disse strategiene resulterer i, vil være aktuelle for klimabudsjettet for 2023 og påfølgende
år.
Nordre Follo kommune har gjennom sine anskaffelser mulighet til å redusere direkte og indirekte
klimagassutslipp ved å etterspørre klimavennlige produkter, stille krav til både miljøsertifisering
og transport med mer. I hver anskaffelse som gjøres skal klima og miljøkrav eller tildelingskriterier
vurderes og velges dersom det er mulig. Dette følges opp gjennom anskaffelsesstrategien og tilhørende
handlingsplan.
Tiltak som gjennomføres i regi av fylkeskommunen eller staten, og som bidrar til reduksjon av
klimagassutslipp, er ikke tatt med i kommunens klimabudsjett. Noen av disse tiltakene er hensyntatt i
referansebanen.
Utslipp og opptak fra skog og arealbruk inngår på nasjonalt nivå i et eget klimaregnskap og vises ikke i
klimabudsjettet med unntak av tiltak syv knyttet til ungskogpleie og suppleringsplanting. Det er skogen
som sørger for høyest opptak av klimagasser i vår kommune. Oppfølging av arealstrategiene i
kommuneplanen som for eksempel gjenbruk av arealer, arealnøytralitet og bevaring av skog, våtmarker,
myrer og landbruksområder er dermed viktige tiltak. Som ledd i revisjonen av kommuneplanen vil noen
områder avsatt til utbygging som ennå ikke er bebygd, bli vurdert tatt ut og omdefinert til Landbruks-,
natur- og friluftsområder (LNF-områder). Dette vil også kunne ha en positiv effekt på klimaet, da
arealenes opptak av klimagasser opprettholdes.
Blant ikke kvantifiserbare tiltak med positiv klimaeffekt kan også nevnes gjenbruk av bygningsmasse,
sambruk av kommunale lokaler og arealer, samt lokalisering av kommunens tjenester og virksomheter
så nær kollektivtransport som mulig. Svært viktig er også det løpende arbeidet som gjøres i skoler og
barnehager for å sikre at klima- og miljøhensyn ivaretas. Det skal igangsettes arbeid for å redusere
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forbruk. Blant annet skal gjenbruksbutikken OMA i Kolbotn også utrede oppstart av gratisbutikk. Det
pågår også et prosjekt i regi av NTNU kalt Clean Cultures, som bruker blant annet Nordre Follo kommune
som case. Her forskes det på hvordan en bred tilnærming til klimaendringer på nabolagsnivå kan bidra
til holdningsendringer og motivere til klimavennlig handling.

8.3.

Klimatiltak

Direkte utslipp
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter
Beløp i 1000 kr

Klimatiltak

Totalkostnad Sektor
2022-2025

Innføre krav om fossilfrie
anleggsplasser i kommunale byggog anleggsprosjekter
Klimavennlig utbyggingsmønster
Planlegging av nye og oppgradering
av eksisterende gang-, sykkel og
snarveier
Utskifting av fossile tjenestebiler til
elbiler
Sum

Red. 2022

Red. 2023

Red. 2024

Red. 2025

0,0

130,0

330,0

330,0

0 Veitrafikk
0 Veitrafikk

1 500,0
85,0

3 000,0
170,0

4 500,0
255,0

6 000,0
340,0

0 Veitrafikk

30,0

30,0

30,0

30,0

1 615,0

3 330,0

5 115,0

6 700,0

0 Annen mobil
forbrenning

0

Beskrivelse klimatiltak
Innføre krav om fossilfrie anleggsplasser i kommunale bygg- og anleggsprosjekter
Nye kommunale bygg- og anleggsplasser med privat entreprenør er fossilfrie. Tiltaket innebærer bruk av
bærekraftig biodrivstoff på arbeidsmaskinene i bygg- og anleggsprosjekter. Det er fem prosjekter der
dette er stilt som krav; Ski vest ungdomsskole, Sofiemyr barneskole, Tømtebanen kunstgressbane,
tunnel for spillvannsledning mellom Vevelstad-Kongslia samt en av Bålerudentreprisene (vann og
avløpsnett). For prosjekter der kommunale arbeidsmaskiner skal brukes må det først avklares om
arbeidsmaskinene kan bruke bærekraftig biodrivstoff. Utslippsreduksjon for dette tiltaket er estimert til
330 tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2022-2025. Ansvar for gjennomføring av dette tiltaket ligger hos
Prosjektkontor bygg, VA, Vei og Park.

Finansiering
Tiltaket kan ha en merkostnad. Dette finansieres over investeringsrammen til det enkelte prosjekt.

Klimavennlig utbyggingsmønster
Kommunens arealplanlegging er et svært viktig virkemiddel i klimaarbeidet. Dette blir viktig når Nordre
Follo kommune utarbeider en ny samlet arealdel. Når vi legger til rette for konsentrert vekst i prioriterte
utbyggingsområder nær kollektivknutepunktene, med vekt på utvikling av attraktive og innholdsrike
sentrumsområder med flerfunksjonalitet, bidrar det til at flere kan sykle eller gå til sine daglige gjøremål.
Det gir også grunnlag for et konkurransedyktig og godt utbygget kollektivtilbud. I sum gir det mindre
behov for bilkjøring. Ansvar for gjennomføring av dette tiltaket ligger hos Eiendom, by og samfunn.
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Å gjøre en beregning av klimagassreduksjon for dette tiltaket blir meget usikkert, men et estimat på en
reduksjon av utslipp som kommer av at behov for bil reduseres og at bruk av kollektivtrafikk øker er
gjort og lagt inn i tiltaksbanen.

Finansiering
Ingen merkostnader, arbeidstid.

Planlegging av nye og oppgradering av eksisterende gang-, sykkel og snarveier
I kommuneplanen og reguleringsplaner skal det sikres at eksisterende gang-, sykkelvei- og snarveier
opprettholdes og ved behov oppgraderes. Det bør også ses på nødvendigheten av å etablere nye,
attraktive gang- og sykkelveier for å forbedre fremkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter. Der
det er hensiktsmessig skal rekkefølgekrav benyttes for å sikre etablering av gang- og sykkelveiene. Å
gjøre en beregning av klimagassreduksjon for dette tiltaket blir meget usikkert, men et estimat på en
reduksjon av utslipp som følge av økt bruk av sykkel er foretatt og lagt inn i tiltaksbanen. Ansvar for
gjennomføring av dette tiltaket ligger hos Byutvikling og arealplanlegging.

Utskifting av fossile tjenestebiler til elbiler
Kommunen har en kjøretøypark på om lag 250 lette kjøretøy. De fleste av disse bilene er leaset. Andelen
elektriske personbiler i Nordre Follo kommune var i januar 2020 om lag 50 prosent. Kommunen hadde
på samme tidspunkt fem elektriske varebiler. Nå skal andelen kommunale elektriske kjøretøy gradvis
øke. I 2022 skal det byttes ut 26 biler i henhold til dagens leasingavtaler. Delmål M5 i klima- og
energiplanen sier at tilnærmet alle nyanskaffelser av lette kjøretøy (person- og varebiler) til den
kommunale bilparken er utslippsfrie eller biogasskjøretøy. Fullmakt til å inngå leasingavtaler av biler er
desentralisert, det er derfor viktig å følge opp at informasjonen når ut i organisasjonen for å sikre
ivaretakelse av delmålet Som følge av dette er ansvaret plassert på overordnet nivå. Utslippsreduksjon
for dette tiltaket er estimert til 30 tonn CO2-ekvivalenter i 2022.

Finansiering
Innenfor eksisterende ramme, ingen merkostnader.

Direkte utslipp, ikke-kvantifiserbare
Beløp i 1000 kr

Klimatiltak
Økt ungskogpleie og suppleringsplanting med flere
treslag
Etablering av ladepunkter for kommunale kjøretøy
Sum

Kostnad
2022

Totalkostnad
2022-2025

Sektor

Kilde

0

0

Jordbruk

500
500

2 000
2 000

Veitrafikk

Utslipp og opptak
av klimagasser
Personbiler
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Beskrivelse klimatiltak
Etablering av ladepunkter for kommunale kjøretøy
Tiltaket går ut på å etablere ladepunkter i takt med utskifting av kommunens kjøretøypark til utslippsfrie
biler. Kommunen vil bruke rammeavtalen som Viken fylkeskommune har inngått på vegne av blant
annet Nordre Follo kommune til arbeidet. Det anslås at det i perioden 2021-2025 vil være snakk om å
lease 109 nye elbiler, med et tilsvarende behov for 72 nye ladepunkter frem mot 2025. I 2022
estimereset behov for 26 el-biler og tilhørende 17 ladepunkter. Ansvar for gjennomføring av dette
tiltaket ligger hos Vei og Park.
Utslippsreduksjonen for dette tiltaket er beregnet i tiltak om Utskifting av fossile tjenestebiler til el-biler.

Finansiering
Investeringskostnaden ligger på 1,2 mill. kroner (brutto) i 2022 og totalt 5 mill. kroner i perioden 20222025. I tillegg er det estimert 0,5 mill. kroner i driftsutgifter per år.

Økt ungskogpleie og suppleringsplanting med flere treslag
For å binde karbon etter hogst er det viktig at det plantes ny skog og at denne skjøttes godt de første 1020 årene (ungskogpleie) for å sikre god vekst og kvalitet på fremtidig skog. Dette gir god volumtilvekst
og sikrer fremtidige generasjoners tilgang til fornybare råvarer til produksjon av byggematerialer,
bioenergi og andre produkter. Det er også viktig å fremme klimarobuste skoger med større innslag av
løvtrær. For å oppnå dette skal landbrukskontoret styrke sitt arbeid med oppfølging og kontroll av
foryngelseskravet i Skogbruksloven § 6.
For å binde karbon etter hogst er det viktig at det plantes ny skog og at denne skjøttes godt de første 1020 årene (ungskogpleie) for å sikre god vekst og kvalitet på fremtidig skog. Dette gir god volumtilvekst
og sikrer fremtidige generasjoners tilgang til fornybare råvarer til produksjon av byggematerialer,
bioenergi og andre produkter. Det er også viktig å fremme klimarobuste skoger med større innslag av
løvtrær. For å oppnå dette skal landbrukskontoret styrke sitt arbeid med oppfølging og kontroll av
foryngelseskravet i Skogbruksloven § 6. Ansvar for gjennomføring av dette tiltaket ligger hos
Landbrukskontoret Follo.

Finansiering
Innenfor eksisterende ramme, samt tildeling av midler til nærings- og miljøtiltak i skogbruk (NMSK).
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Indirekte utslipp, ikke-kvantifiserbare
Beløp i 1000 kr

Klimatiltak

Totalkostnad 2022-2025 Sektor

Byggesak fører tilsyn med at klimarelevante krav er oppfylt
Deltakelse i FutureBuilt
Gjennomføre energisparende tiltak i eksisterende tjenestebygg
Klimakontakt i Klima Viken
Klimapott til klimakommunikasjon og kampanjer
LED lys i veibelysning
Utarbeide reisepolicy for å redusere bilbruk til og i arbeid
Øke sorteringsgrad i virksomhetene - iverksette sortering for blant
annet matavfall
Informere og veilede om klimatiltak i landbruket
Sum

0
0
0
0
0
0
0
0

Annet
Annet
Annet
Annet
Annet
Annet
Annet
Annet

0
0
0

Annet
Jordbruk

Beskrivelse klimatiltak
Byggesak fører tilsyn med at klimarelevante krav er oppfylt
Kommunen skal øke tilsyn på klimarelevante krav i byggesaker. Det er planlagt følgende:
•
•
•
•

Tilsyn med at TEK17 sine energibestemmelser er oppfylt.
Tilsyn med ansvarlige foretak har kompetanse til å lage energiregnskap.
Kreve uavhengig kontroll av tetthet og energi i store bygg.
Føre tilsyn på byggeplassene, for eksempel avfallssortering.

Ansvar for gjennomføring av dette tiltaket ligger hos Byggesaksavdelingen. Utslippsreduksjon er ikke
mulig å beregne for dette tiltaket.

Finansiering
Innenfor eksisterende ramme.

Deltakelse i FutureBuilt
FutureBuilt er et forbildeprogram for utvikling og utstilling av innovative klimaløsninger for byer og
tettsteder. Forbildeprosjektene skal demonstrere innovative løsninger, strekke seg mot nullutslipp og
bidra til godt bymiljø og sosial bærekraft. For både offentlige og private utbyggere som går inn i
FutureBuilt med forbildeprosjekter bidrar programmet med oppfølging 1:1 for å komme frem til klimaog miljøvennlige løsninger på frivillig basis. Programmet fungerer som en innovasjons- og læringsarena
for myndigheter, kommuner og byggenæring. Nordre Follo kommune har vært medlem siden
2021. Gjennom samarbeidet med FutureBuilt kan kommunen høste erfaringer om bærekraftig bygg og
byområder, samt videreføre erfaringer til andre prosjekter i kommunen.
Utslippsreduksjon er i hovedsak ikke mulig å beregne for dette tiltaket, kun i enkelte byggeprosjekt vil
det la seg gjøre.
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Finansiering
Finansieres av innovasjonsmidler i 2022 med kr 70 000.

Gjennomføre energisparende tiltak i eksisterende tjenestebygg
Energiforbruket kan potensielt reduseres i kommunale tjenestebygg. Det vil i 2022 innebære installering
av nye LED-lys, nye ventilasjonsanlegg samt bevegelig lysstyring. Målet er 10 prosent reduksjon i
energiforbruk for kommunens tjenestebygg innen 2024 sammenlignet med 2020.
Utslippsreduksjonen er indirekte og kommer i form av redusert strømforbruk, men denne reduksjonen
er vanskelig å estimere. Siden dette er en indirekte utslippsreduksjon for Nordre Follo da
strømproduksjonen skjer utenfor kommunegrensen vil den ikke inkluderes i tiltaksbanen.

Finansiering
Innenfor eksisterende ramme.

Informere og veilede om klimatiltak i landbruket
God agronomi og kunnskap om klimatilpasning er viktige tiltak for å nå målet om økt matproduksjon
uten økte klimagassutslipp. Mange gode agronomiske tiltak vil også gi positiv klimaeffekt, som for
eksempel riktig bruk av gjødsling , drenering av dyrket jord, bruk av fangvekster med mer..
Det finnes ulike nasjonale og regionale tilskuddsordninger og verktøy for å gjennomføre klimatiltak og
for å utarbeide klima og energiplaner i landbruket. Follo landbrukskontor informerer og veileder om
disse ordningene til gårdbrukere.
Utslippsreduksjon er ikke mulig å beregne for dette tiltaket.

Finansiering
Innenfor eksisterende ramme, ingen merkostnader.

Klimakontakt i Klima Viken
Klima Viken er Viken-kommunenes felles klimasatsing. Det er et partnerskap mellom fylkeskommune og
kommunene for å oppnå vedtatte klimamål. Nordre Follo har vedtatt ambisiøse klimamål i egen
temaplan, og kommunen trenger dedikerte klimaressurser i tiden framover. Det er avgjørende med
samarbeid på tvers av kommuner og fylkesgrenser dersom kommunen skal nå sine klimamål, spesielt
innen veitrafikk. Et samarbeid på tvers av kommunegrenser legger også til rette for erfaringsutveksling
og tilgang på et større og godt fagmiljø på klimaområdet.
Finansieringsmodellen er basert på innbyggertall der alle Follokommunene skal dele på kostnadene for
en felles resurs. Finansieringsmodellen er per september 2021 ikke vedtatt i alle Follokommuner.
Utslippsreduksjon ikke mulig å beregne for dette tiltaket.
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Finansiering
Nordre Follos kontingent tilsvarer 0,13 mill. kroner i 2022 og totalt 0,5 mill. kroner i perioden 20222025.

Klimapott til klimakommunikasjon og kampanjer
Kommunikasjon er et sentralt virkemiddel for å få til involvering og atferdsendring. God og tydelig
kommunikasjon er nødvendig for at innbyggerne skal forstå hva som kan gjøres for å kutte utslipp av
klimagasser. Potensialet for klimagassreduksjon gjennom slik kunnskapsoppbygging er stort.
Det er derfor behov for å sette av midler til en såkalt "klimapott". Disse midlene skal brukes til å
planlegge og gjennomføre kampanjer primært rettet mot innbyggere og frivillige organisasjoner.
Eksempler er Europeisk mobilitetsuke, bilfri dag, sykle til skolen-aksjonen, symaskinverksted m.m.
Foreløpig er aktiviteter for 2022 ikke konkretisert. Klima og miljø vil disponere potten og fordele
midlene til virksomheter som ønsker å planlegge og gjennomføre klimarelaterte kampanjer eller
arrangementer.
Utslippsreduksjon ikke mulig å beregne for dette tiltaket, for enkelte kampanjer vil det muligens la seg
gjøre.

Finansiering
0,3 mill. kroner kr i 2022 og 1,2 mill.kroner i perioden 2022-2025.

LED-lys i veibelysning
Kommunen har et pågående arbeid med å oppgradere veilysene til å benytte LED-pærer. Innen
utgangen av 2021 er det forventet at 4 900 av totalt 9 000 veilys er skiftet ut. I 2022 vil ytterligere 2 500
veilys skiftes ut, og det vil da gjenstå ytterligere 1 600 veilys til utskiftning som forventes skiftet ut i
2023.
Det forventes en energibesparelse på 50 prosent sammenlignet med dagens løsning, og klimaeffekten
knyttes til redusert energiforbruk. Tiltaket gir også tilleggsgevinster i form av redusert behov for
vedlikehold og bedret sikkerhet som følge av bedre belysning.
2 500 nye LED lys er estimert å gi en energibesparelse på 1 095 MWH, det tilsvarer en utslippsreduksjon
på 18,6 tonn CO2-ekvivalenter i 2022. Siden dette er en indirekte utslippsreduksjon for Nordre Follo
kommune fordi strømproduksjonen skjer utenfor kommunegrensene, vil den ikke inkluderes i
tiltaksbanen.

Finansiering
Innenfor eksisterende ramme.
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Utarbeide reisepolicy for å redusere bilbruk til og i arbeid
Ifølge den interne reisevaneundersøkelsen kjører omkring 60 prosent av de ansatte i kommunen bil til
og fra jobb, i en normalsituasjon uten pandemi, sommer og vinter sett under ett. 18 prosent reiser
kollektivt. 20 prosent sykler eller går. 1 av 3 av de som kjører bil oppgir å kjøre elbil.
Det er behov for en reisepolicy som vil begrense bruk av privatbil til og fra jobb og i tjeneste, og samtidig
fremme bruk av kommunale elbiler, kollektivtrafikk og sykkel. For øvrig vil en viss andel hjemmekontor
kunne redusere transportbehovet til og fra jobb.
Utslippsreduksjon er ikke mulig å beregne for dette tiltaket.

Finansiering
Ingen merkostnader, arbeidstid.

Øke sorteringsgrad i virksomhetene - iverksette sortering for blant annet matavfall
Kommunen sorterer i for liten grad plast, papir, matavfall samt har for mye restavfall i forhold til det
som er estimert i rammeavtalen med kommunens renovasjonsbedrift. Kommunen må få fokus på å
sortere alle typer avfall, herunder spesielt sortering av matavfall. Matavfall veier mye, og ved å
kildesortere det vil kostnadene for restavfall reduseres. De reduserte kostnadene som kommer av
mindre restavfall, vil kunne dekke tiltakets merkostnader. Matavfall er i tillegg en viktig type avfall å
kildesortere da det danner biodrivstoff og biogjødsel.
Ansvar for gjennomføring av dette tiltaket ligger hos Byggdrift og Renhold. Utslippsreduksjon er ikke
mulig å beregne for dette tiltaket.

Referansebane
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter
Beløp i 1000 kr

Klimatiltak
Forventet
utslippsøkning fra
annen mobil
forbrenning
(referansebane)
Forventet utslippskutt
fra oppvarming
(referansebane)
Forventet utslippskutt
fra veitrafikk
(referansebane)
Sum

Totalkostnad Sektor
2022-2025

Red.
2020

Red. 2021

Red.
2022

Red.
2023

Red.
2024

Red. Langsiktig
2025
red.

-97,0

-194,0

-291,0

-388,0

-485,0

-582,0

0,0

0

Annen
mobil
forbrenning

0

Oppvarming 1 564,0

1 564,0 1 564,0 1 564,0 1 564,0 1 564,0

1 564,0

0

Veitrafikk

2 191,0

4 382,0 6 573,0 8 764,0 10 995,0 13 146,0

0,0

3 658,0

5 752,0 7 846,0 9 940,0 12 074,0 14 128,0

1 564,0

0
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Beskrivelse klimatiltak
Forventet utslippskutt fra oppvarming (referansebane)
For oppvarming kommer utslippene kun fra vedfyring, klimagassene metan og lystgass. På grunn av
forbudet mot fossiloljefyring er det antatt at dette ikke forekommer og at karbondioksidutslippene
dermed er null.

Finansiering
Ingen merkostnad.

Forventet utslippskutt fra veitrafikk (referansebane)
For veitrafikk er det antatt at utslippene reduseres med 3,1 prosent per år på grunn av økt andel elkjøretøy, økt andel innblanding av biodrivstoff samt redusert bruk av kjøretøy, særlig personbiler. Dette
tiltaket ligger i referansebanen.

Finansiering
Ingen merkostnad.

Forventet utslippsøkning fra annen mobil forbrenning (referansebane)
Utslippene fra annen mobil forbrenning er antatt å øke med 0,75 prosent per år. Her er økt
byggeaktivitet grunnet befolkningsøkning en av faktorene som øker utslippene. Utslippsreduksjon fra
fossil- og utslippsfrie bygge- og anleggsplasser er inkludert i analysen. Dette tiltaket ligger i
referansebanen.

Finansiering
Ingen merkostnad.

8.4.

Kort analyse av historiske utslipp

Per 2021 har Nordre Follo kommune kun tall for direkte utslipp for hele samfunnet. Tall fra 2019 er de
seneste som er publisert. I referanseåret 2009 lå det direkte klimagassutslippet på 105 200 CO2ekvivalenter og i 2019 utgjorde utslippene om lag 93 100 CO2-ekvivalenter.
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Klimagassutslipp fra Nordre Follo som geografisk område

Sammenlignet med 2018 er utslippene redusert med 6 700 tonn CO2-ekvivalenter. Det tilsvarer en
reduksjon på 7 prosent. Det er utslippsreduksjon fra veitrafikk og oppvarming som bidrar til dette. I
andre sektorer er det kun registrert marginale endringer. Utslippene fra veitrafikk kommer av økt
innblanding av biodrivstoff samt økt andel elektriske kjøretøy. Kjøring med personbil i Nordre Follo
kommune er redusert noe siden 2016, hvilket også bidrar til reduserte utslipp fra veitrafikk. Derimot har
kjørte kilometer med varebil økt siden 2016. Rundt 40 prosent av veitrafikken skapes av kommunens
innbyggere, 40 prosent av kjøretøy registrert i Oslo, 10 prosent av kjøretøy fra de andre tilgrensende
nabokommunene mens 10 prosent er fra andre kommuner eller land. Utslippsreduksjonene fra
oppvarming kommer av redusert bruk av fossilt brensel.
Til fremtidige klimabudsjett vil det bli vurdert å publisere andre klimaregnskap, for eksempel for
kommunen som organisasjon.

8.5.

Prognose for fremtidige utslipp

I dette kapitlet vil et estimat av klimabudsjettets tiltakseffekt bli presentert. Tiltakseffekten er beregnet
frem til 2025. Effekt av tiltak for perioden 2026-2030 er ikke med i tiltaksbanen.
Referansebane
En referansebane viser hvordan de direkte klimagassutslippene i kommunen kan utvikle seg dersom det
ikke blir gjennomført noen tiltak. Det er viktig å være klar over at en referansebane er et overslag med
betydelig usikkerhet. Målemetodene er usikre, og referansebanen gjenspeiler kun de faktorene og
antagelsene som er tatt med i beregningen.
De siste utslippstallene for direkte utslipp er fra 2019, og referansebanen starter derfor i 2019. Å lage en
egen referansebane for Nordre Follo er tidskrevende. Denne referansebanen er derfor basert på Oslo
kommunes referansebane samt Ciceros rapport Referansebane og framskrivning for Oslos
klimagassutslipp mot 2030 - Revisjon mai 2019. Kommunene Oslo og Nordre Follo har lignende
utfordringer når det gjelder klimagassutslipp.
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Referansebanen tar utgangspunkt i reduserte utslipp fra veitrafikk og oppvarming, men økte utslipp fra
annen mobil forbrenning. For utslipp fra andre sektorer er 2019-nivået beholdt helt frem til 2030. Tiltak
som er inkludert i referansebanen:
•
•
•
•

Oslopakke 3, det vil si bompenger, differensiering av kjøretøytakst og forbedret
kollektivtrafikkutbud
Nasjonalt forbud mot oljefyring fra 2020
Nasjonalt krav om innblanding av biodrivstoff, herunder statlig omsetningskrav på 20
prosent biodrivstoff i 2020
Nødvendig utbygging av infrastruktur for elektriske biler, som resulterer i økt andel el-biler

For veitrafikk er det antatt at utslippene reduseres med 3,1 prosent per år som følge av økt andel elkjøretøy, økt andel innblanding av biodrivstoff samt redusert bruk av kjøretøy, særlig personbiler.
Utslippene fra oppvarming kommer kun fra vedfyring, det vil si utslipp av klimagassene metan og
lystgass. På grunn av forbudet mot fossiloljefyring er det antatt at det ikke forekommer og at
karbondioksidutslippene dermed er null. Utslippene fra annen mobil forbrenning er antatt å øke med
0,75 prosent per år. Her er økt byggeaktivitet grunnet befolkningsøkning en av faktorene som påvirker
økingen i utslipp. Utslippsreduksjon fra fossil- og utslippsfrie bygge- og anleggsplasser er inkludert i
analysen.
Utslippsreduksjoner fra presenterte tiltak
Å estimere utslippsreduksjoner fra klimatiltak er en vanskelig øvelse. Det ligger mange usikre antakelser
bak beregningene. Det er derfor viktig å ikke tolke tallene eksakt, men se på dem som en indikasjon på
mulig utslippsreduksjon. Få tiltak lar seg kvantifisere, men det betyr ikke at de ikke kvantifiserbare
tiltakene er mindre viktige. Disse er gode klimatiltak som vil bidra til at utslippene går ned, men som det
foreløpig ikke er mulig å tallfeste effekten av.
Av de tiltakene som er nevnt i dette klimabudsjett er det kun fire som har en kvantifisert
utslippsreduksjon. Når det gjelder fossilfri byggeplass er det per i dag ikke klart når tiltaket vil få effekt,
det vil si når byggingen skal starte opp. Her er det lagt til grunn at oppstart for Ski vest ungdomsskole vil
skje vinteren 2023 og oppstart for Sofiemyr barneskole høsten 2022. Utslippsreduksjon for tiltaket er
derfor fordelt på 2023 og 2024. Utslippsreduksjon for de andre tre prosjektene med fossilfri byggeplass
har ikke vært mulig å estimere.
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Direkte utslipp fra Nordre Follo

Figuren viser direkte utslipp fra Nordre Follo kommune. Det er lagt inn en bane med historiske utslipp og
en referansebane. Referansebanen viser at utslippene vil reduseres noe frem mot 2030 uavhengig av
kommunale tiltak. Det som bidrar til at utslippene vil reduseres som følge av referansebanen er
beskrevet ovenfor i kapitlet Referansebane.
Det er også lagt in en tiltaksbane som viser utslippsreduksjon som følge av tiltakene presentert i tabellen
under. Her er de to tiltakene med kvantifisert utslippsreduksjon i klimabudsjettet for 2022, utskiftning
av kommunale tjenestebiler og utslipps- og fossilfri byggeplass, inkludert. I tillegg er det estimert en
utslippsreduksjon som følge av økt andel sykling og bruk av kollektivtrafikk til et nivå som tilsvarer
oppnåelse av delmål M2 i klima- og energiplanen. Økt bruk av sykkel og kollektivtrafikk er forventet som
en effekt av tiltakene. Planlegging av nye og oppgradering av eksisterende gang-, sykkel og snarveier,
klimapott til klimakommunikasjon og kampanjer, samt klimavennlig utbyggingsmønster.
Tiltaksbanen viser hvordan tiltakene bidrar til å dra referansebanen ned mot målet som er 55 prosent
utslippsreduksjon innen 2030.
Tabellen viser at tiltaket som har størst effekt er økt kollektivtrafikkandel. Dette henger sammen med at
kollektivtrafikkreiser kan erstatte lengre bilturer, at andelen som kan benytte kollektivtrafikk i Nordre
Follo kommune er høy, samt at kollektivtrafikken i kommunen vil kjøre med nullutslippskjøretøy.
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Satsningsområde

Mobilitet og
arealbruk
Bygg, anlegg
og energi
Mobilitet og
arealbruk

Mobilitet og
arealbruk

Mobilitet og
arealbruk

Sum

Tiltak

Utskifting av fossile
tjenestebiler til elbiler
Utslipps og fossilfrie
bygg- og anleggsplasser
Alle tiltak som vil føre
til at
kollektivtrafikkandel i
delmål M2 vil bli
oppnådd.
Alle sykkeltiltak som vil
føre til at sykkelandel i
delmål M2 vil
bli oppnådd.
Fossilfri
kollektivtransport,
overgang til elektriske
busser 4.

Kostnader i 1 000 kroner

2022
1 200

2023
1 200

2024
1200

Utslippsreduksjon målt i

2025
1 200

Ansvarlig

tonn CO2-ekv.
2022 2023
30
01

2024
01

2025
01

Innenfor eksisterende ramme

0

1302

2003

0

Innenfor eksisterende ramme
(for 2022)

1 500

1 500

1 500

1 500

85

85

85

85

Innenfor eksisterende
ramme (for 2022)

Ingen kostnader for Nordre
Follo kommune.

Tiltakseffekten har ikke vært
mulig å beregne.

1 200

1 625

1 200

1 200

1 200

1 725

1 795

Kommunedirektøren
Byggeprosjekt og
VA/Vei og park
Eiendom, by og
samfunn

Byutvikling og
arealplanlegging

Ruter

1 595

Konklusjon
Den samlede tiltakseffekten av de kvantifiserte tiltakene vil ikke være nok for å nå målet om 55 prosent
utslippsreduksjon, sammenlignet med utslippsnivået i 2009. For å nå målet må det iverksettes flere
tiltak, først og fremst for å redusere utslippene fra veitrafikken.
Imidlertid er utslippsreduksjon av ikke kvantifiserte tiltak samt tiltak som vil iverksettes for perioden
2026-2030 ikke inkludert i tiltaksbanen. Reelt sett vil altså utslippsnivået i 2030 sannsynligvis være
lavere enn vist i figur om utslipp i Nordre Follo.
[1] https://www.klimaoslo.no/wp-content/uploads/sites/88/2018/05/Utslippsfrie-bygge-oganleggsplasser.pdf
Per dags dato har Nordre Follo kommune kun klimastatistikk for direkte utslipp for kommunen som
samfunn. Tall fra 2019 er de seneste som er publisert. I referanseåret 2009 lå det direkte
klimagassutslippet på 105 200 CO2-ekvivalenter (CO2-ekvivalenter) og i 2019 utgjorde utslippene cirka
93 100 CO2-ekvivalenter.

1

Per september 2021 er denne utslippsreduksjon satt til 0 siden det ikke er kjent hvor mange kommunale
tjenestebiler på fossilt drivstoff som skal skiftes ut i perioden 2023-2025. Tallet for 2022 kan brukes som
referansetall.
2
Gjelder Sofiemyr barneskole.
3
Gjelder Ski Vest ungdomsskole.
4
Dette er et tiltak som ikke er med i referansebane eller tiltaksbane og som ytterligere vil redusere utslippene. Per
september 2021 har ikke utslippsreduksjonen vært mulig å estimere.
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8.6.

Detaljer rundt beregningene av utslippsreduksjon

Utskifting av fossile tjenestebiler til elbiler
En elektrisk personbil som kjører 1000 mil reduserer de direkte utslippene med i gjennomsnitt 1,23 tonn
CO2-ekvivalenter per år. For en varebil gjelder 1,64 tonn CO2-ekvivalenter per år. Hvis alle 26 biler som
skal erstattes er fossildrevne kjøretøy og dette gjelder personbiler vil utslippsreduksjonen være om lag
30 tonn CO2-ekvivalenter i 2022.
Alle sykkeltiltak som vil føre til at sykkelandel i delmål M2 vil bli oppnådd
Tiltakseffekten er beregnet til 340 tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2022-2025. Den
utslippsreduserende effekten av tiltaket beregnes som følge av at sykkelreiser erstatter bilreiser og at
mål om sykkelandel på 8 prosent oppnås. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2013-2014 er brukt
for antakelser om gjennomsnittlig reiselengde og andel tidligere biltrafikanter som bytter til sykkel.
Statistikk fra Ruter er brukt for tall for sykkelandel. Sykkelandelen var ifølge Ruter 3,7 prosent for
Oppegård kommune og 3,3 prosent for Ski kommune i 2018. Samme sykkelandel er antatt gjeldende for
2021 og dermed estimerer denne utslippsberegningen at sykkelandelen øker med 1,1 prosentpoeng per
år frem mot 2025.
Utover dette er tiltaksberegningen basert på befolkningstall og prognoser for fremtidens
befolkningsutvikling, utslippsfaktorer for fossildrevne personbiler og elbilandel. Andel sykkelreiser som
overføres fra bilreiser er beregnet ut ifra et snitt av andel syklister i Oslo kommune som oppgir bil som
alternativ reisemåte og andel av totale reiser, minus sykkel- og elbilandel, som er bilreiser i Nordre Follo
kommune.
Alle tiltak som vil føre til at kollektivtrafikkandel i delmål M2 vil bli oppnådd
Utslippsreduksjonen beregnet til 6 000 tonn CO2-ekvivalenter i tidsperioden 2022-2025. Beregningen av
utslippsreduksjon fra økt sykling ligger til grunn for denne beregningen. Dette betyr at det er tatt
utgangspunkt i at kollektivtrafikkreiser erstatter bilreiser og at kollektivtrafikkandel vil være 30 prosent i
2025. Samme kilder som er brukt i estimering av utslippsreduksjon for økt sykling er brukt også i denne
beregningen.
Her er kollektivtrafikkandelen 22,2 prosent i 2021 og utslippsberegningen estimerer en økning i
kollektivtrafikkandel med om lag 2 prosentpoeng per år frem mot 2025. Dette er et svært usikkert
estimat med tanke på Koronapandemien. Det er usikkert om kollektivtrafikkselskapene kan holde oppe
tilsvarende frekvens dersom passasjergrunnlaget svekkes på grunn av pandemien. Mange ønsker å
fortsette på hjemmekontor, ifølge blant annet NAF. Det er en usikker fremtid for kollektivtrafikken. På
en annen side kommer Follobanen i desember 2022, og det er lovet enda hyppigere matebusser inn mot
Ski, som vil gjøre det enklere for de som ikke bor ved knutepunktene å reise kollektivt.
Fossilfri byggeplass
Det er foreløpig per oktober 2021 vedtak på to kommunale byggeprosjekter de nærmeste fem årene.
Kommunen er imidlertid i gang med en analyse, som kan lede til flere byggeprosjekt. De to vedtatte
prosjektene er Ski vest ungdomsskole og Sofiemyr barneskole. Disse er estimert å få et areal på
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henholdsvis 6 000 og 3 700 kvadratmeter. Ifølge en rapport fra DNV GL1 er det gjennomsnittlige
klimagassutslippet fra byggeplasser 34 kg CO2-ekv./m2. Det vil si at hvis prosjektene gjennomføres med
fossilfri byggeplass med bærekraftig biodrivstoff ville tiltaket føre til en utslippsreduksjon på 330 tonn
CO2-ekvivalenter. Det er per oktober 2021 foreløpig planlagt for oppstart for Ski vest ungdomsskole i
vinteren 2023 og for Sofiemyr barneskole høsten 2022. Den største delen av utslippsreduksjonen fra
bygging av Sofiemyr barneskole vil skje i 2023. For bygging av Ski Vest ungdomsskole vil
utslippsreduksjonen skje 2024. Utslippsreduksjon fra tiltaket ligger derfor både i 2022 og 2023.
Utslippsreduksjon for de andre tre prosjektene med fossilfri byggeplass har ikke vært mulig å estimere.

1

https://www.klimaoslo.no/wp-content/uploads/sites/88/2018/05/Utslippsfrie-bygge-oganleggsplasser.pdf
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9. Hovedtallene i budsjettforslaget
Budsjettforslaget baserer seg på de føringer som ble vedtatt i Strategi- og handlingsplan 2021-2024 for
Nordre Follo.
Budsjettforslaget består av følgende spesifikasjoner.
•
•
•
•

Budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikter drift (1A) viser kommunens finansiering av løpende
utgifter og inntekter og utleder dermed rammen til virksomhetsområdene
Budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikter drift (1B) viser den totale rammen på drift for hvert
enkelt virksomhetsområde
Budsjettskjema §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A) viser kommunens investeringer og
finansieringen av disse
Budsjettskjema §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B) viser den totale rammen på
investering for hvert enkelt virksomhetsområde

Budsjettskjemaene er forskriftsbaserte og innehar forhåndsdefinerte begreper fra Forskrift om
økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.
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9.1.

Driftsbudsjett

I dette kapittelet gis en forklaring av hovedtallene i driftsbudsjettet. Dette gjelder overordene poster
som sentrale inntekter, finanskostnader og avsetninger. Kapitlet viser også hvordan rammen foreslås
disponert. Nærmere beskrivelse av forslag til driftsbudsjett for virksomhetsområdene fremkommer
under kapittelet Kommunens virksomhetsområder.

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)
Beløp i 1000

Regnskap
2020
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre generelle driftsinntekter
Sum generelle driftsinntekter
Korrigert sum bevilgninger drift,
netto
Avskrivinger
Sum netto driftsutgifter
Brutto driftsresultat

Oppr.
budsjett
2021

Rev.
budsjett
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

-1 472 519 -1 320 081 -1 410 081
-2 090 650 -2 271 278 -2 300 908
0
0
0
-8 594
-9 780
-9 780
-3 571 763 -3 601 139 -3 720 769

-1 421 410
-2 423 278
0
-9 280
-3 853 968

-1 445 838
-2 445 278
0
-8 780
-3 899 896

-1 461 005
-2 468 278
0
-8 280
-3 937 563

-1 480 005
-2 474 278
0
-8 280
-3 962 563

3 234 557

3 283 511

3 460 706

3 434 348

3 445 338

3 414 836

3 370 668

317 971

0

0

320 000

320 000

320 000

320 000

3 552 528
-19 234

3 283 511
-317 628

3 460 706
-260 063

3 754 348
-99 620

3 765 338
-134 558

3 734 836
-202 727

3 690 668
-271 895

Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle
omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter

-30 475
-15
0

-28 875
-22
0

-28 875
-22
0

-26 500
-22
0

-42 500
-22
0

-51 350
-22
0

-56 350
-22
0

121 055
202 344
292 910

161 574
197 775
330 452

130 000
229 349
330 452

138 866
250 312
362 656

190 206
271 432
419 116

227 747
305 347
481 722

249 689
327 684
521 001

Motpost avskrivninger

-317 971

0

0

-320 000

-320 000

-320 000

-320 000

-44 296

12 824

70 389

-56 964

-35 442

-41 005

-70 894

13 427
16 813

10 600
-9 758

51 494
-66 127

11 300
-9 758

11 830
-9 758

12 330
-9 758

12 330
-9 758

14 056

-13 666

-56 360

55 422

33 370

38 433

68 322

0

0

0

0

0

0

0

44 296

-12 824

-70 993

56 964

35 442

41 005

70 894

0

0

-605

0

0

0

0

Netto driftsresultat
Disponering eller dekning av
netto driftsresultat
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av
bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av
disposisjonsfond
Dekning av tidligere års
merforbruk i driftsregnskapet
Sum disponeringer eller dekning
av netto driftsresultat
Fremført til inndekning i senere
år (merforbruk)
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Sentrale inntekter
Beløp i 1000

Regnskap Oppr. bud. i fjor
2020
2021
Ordinært rammetilskudd
Skatt på inntekt og
formue
Andre generelle
statstilskudd
Sum sentrale inntekter

2022

Økonomiplan
2023

2024

2025

-1 472 519
-2 090 650

-1 320 081
-2 271 278

-1 421 410
-2 423 278

-1 445 838
-2 445 278

-1 461 005
-2 468 278

-1 480 005
-2 474 278

-8 594

-9 780

-9 280

-8 780

-8 280

-8 280

-3 571 763

-3 601 139

-3 853 968

-3 899 896

-3 937 563

-3 962 563

Skatteinntekter og rammetilskudd er sentrale inntekter for kommunen. Dette er midler kommunene
fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. De omtales derfor som
frie inntekter.
Nivået på skatteinntektene påvirkes av lokal skatteinngang, mens rammetilskuddet beregnes gjennom
det kommunale inntektssystemet. Formålet med kommunenes inntektssystem er å bidra til at alle
kommuner skal kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne. Skatteinntektene blir derfor delvis
utjevnet mellom kommunene gjennom året. Tilførsel eller trekk gjennom skatteutjevningen avregnes
mot det statlige rammetilskuddet. Rammene for skatt og rammetilskudd må derfor sees i sammenheng.
De forutsetninger som legges til grunn ved beregning av frie inntekter for 2022 og videre i planperioden,
er basert på forslag til statsbudsjett for 2022 og forventninger om den videre økonomiske utviklingen i
Nordre Follo kommune.
KS utarbeider prognosemodell som kommunedirektøren også benytter i beregningen av frie inntekter.
Tilpasninger i inntektssystemet og forslag til statsbudsjett er innarbeidet i modellen. Anslaget på
kommunesektorens skatteinntekter i statsbudsjettet bygger blant annet på en sysselsettingsvekst på
1,4 prosent og en årslønnsvekst på 3,2 prosent fra 2021 til 2022. I statsbudsjettet er det lagt til grunn en
nominell reduksjon på skatteinntektene på 0,1 prosent fra 2021. Kommunedirektøren har ingen
informasjon som tilsier at lokal skatteinngang skal bli annerledes.
Den kommunale skattøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig inntekt for personlige skattytere
som tilfaller kommunesektoren.
Posten for andre generelle statstilskudd er knyttet til ordningen for rentekompensasjon for tidligere
investeringer ved Reform 94, sykehjem og omsorgsboliger, skoleanlegg og kirkebygg.

Finansinntekter og -utgifter
Økonomiplan

Beløp i 1000

Regnskap Oppr. bud. i fjor
2020
2021
Renteinntekter
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto
finansinntekter/finansutgifter
Finansutgifter i
virksomhetsområdene
Totale finansutgifter
Motpost avskrivninger

2022

2023

2024

2025

-29 423
120 916
202 344
293 837

-28 875
161 574
197 775
330 474

-26 500
138 866
250 312
362 678

-42 500
190 206
271 432
419 138

-51 350
227 747
305 347
481 744

-56 350
249 689
327 684
521 023

-927

-22

-22

-22

-22

-22

292 910
0

330 452
0

362 656
0

419 116
0

481 722
0

521 001
0
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Nordre Follo kommunes finansinntekter og -utgifter har nær sammenheng med kommunens gjeld og
markedets rentenivå. Dagens markedsrente er svært lav og fortsatt preget av koronapandemien. Norges
Bank økte styringsrenten fra 0 til 0,25 prosent i september 2021, og det er forventet en ny renteheving
på rentemøtet i desember 2021.
Norges Bank ser for seg at styringsrenten mot slutten av
2024 vil ligge på 1,68 prosent. Dette er en oppgang fra 1,56
prosent sammenlignet med anslaget Norges Bank kom med i
juni 2021. Som grafen viser, vil styringsrenten ligge noe over
det nivået den lå på før koronaepidemien startet i mars
2020. Denne rentebanen gjør at vi kan forvente en NIBORrente ved utgangen av 2024 på mellom 1,75 og 2,1 prosent.
Bankenes påslag er normalt i størrelsesorden 0,6 prosent,
noe som kan gi en innlånsrente for kommunen på om lag 2,7
prosent fra 2024.
Kommunens innlån kan henføres til ordinær gjeld, selvfinansierende gjeld og startlån. Med
selvfinansierende menes gjeld til områder som kan øke brukerbetalinger for å finansiere renter og
avdrag, for eksempel vann og avløp. Videre inngår selvfinansierende gjeld i Gjeld til investeringer.
Renteinntekter
For avkastning på innskudd har Kommunedirektøren lagt til grunn følgende rentesatser:
•
•
•
•

2022:
2023:
2024:
2025:

1,17 prosent
1,39 prosent
1,54 prosent
1,54 prosent

Innskuddsrenten er justert i tråd med forventet utvikling i styringsrenten. Basert på erfaringstall og
finansreglementets krav til ledig likviditet, er det lagt til grunn en årlig gjennomsnittslikviditet på 900
mill. kroner i planperioden 2022-2025.
Renteinntekter for startlån inngår i kommunens renteinntekter. Låntakere av startlån tilbys den samme
rentesats på lånene som kommunen selv oppnår i Husbanken, med et tillegg på 0,25 prosentpoeng.
Denne merinntekten, budsjettert til om lag 2 mill. kroner, skal finansiere kommunens
administrasjonskostnader i forbindelse med forvaltning av ordningen.
Renteutgifter
Estimerte renteutgifter for perioden baserer seg på forslag til låneopptak i kommunens
investeringsbudsjett. Eventuell forsinket eller forsert fremdrift i investeringene gir grunnlag for
reduksjon/økning i anslaget på renteutgiftene påfølgende år.
Renteutgiftene inkluderer alle Nordre Follo kommunes lån (inkludert Startlån) og lån til de
selvfinansierende områdene.
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Startlån
Renteutgifter til startlån følger rentebane til Husbanken. Det er budsjettert med et låneopptak på
190 mill. kroner årlig. Basert på låneoppfølgingsverktøyet til Kommunalbanken/Husbanken får vi en
gjennomsnittsrente som vist under.

Gjennomsnittsrente startlån

2022
0,99 %

2023
1,81 %

2024
2,11 %

2025
2,18 %

Investeringer
Kommunedirektøren har lagt til grunn Kommunalbankens forslag til budsjettrenter for opptak av nye lån
til investeringer:
•
•
•
•

2022:
2023:
2024:
2025:

1,90 prosent
2,35 prosent
2,60 prosent
2,65 prosent

Budsjettrentene over er flytende renter. Kommunedirektøren vil, som vedtatt i Finansreglementet,
vurdere om det bør inngås fastrenteavtaler ved nye låneopptak. Eventuelle fastrenteavtaler vil ha en
høyere rentesats enn lån med flytende rente, men vil kunne være risikoreduserende og sikre finansiell
stabilitet.
Kommunens eksisterende låneportefølje til investeringer hadde ved 2. tertial 2021 en gjennomsnittlig
rentekostnad på 1,53 prosent. Beregningen av fremtidig gjennomsnittsrente er gjort i
Kommunalbankens verktøy for låneoppfølging. Denne porteføljen består av om lag 54 prosent lån med
fastrente, og rentebanen er ventet å utvikle seg som følger:
•
•
•
•

2022:
2023:
2024:
2025:

1,83 prosent
2,17 prosent
2,28 prosent
2,31 prosent

Tabellen under viser rentekostnader gitt rentebanene for eksisterende og nye lån. Fremtidig låneopptak
er satt til 1. september hvert år, slik at det året gjelden tas opp, vil det kun betales renter tilsvarende 1/3
av lånebeløpet. Beløpet til renterisiko er et risikoreduserende tiltak og forklares i neste avsnitt.
Rentekostnader
Rente eksisterende lån
Eksisterende gjeld til investeringer
Rentekostnad eksisterende investeringslån
Rente nye lån til investeringer
Låneopptak investeringer
Rentekostnad nye lån til investeringer
Sum rentekostnad investeringer
Renterisiko
Rentekostnad startlån
Total rentekostnad

2022
1,83 %
6 007 487
109 937

2023
2,17 %
5 767 187
125 148

2024
2,28 %
5 536 500
126 232

2025
2,31 %
5 315 040
122 777

1,90 %
778 311
4 929
114 866
10 000
14 000
138 866

2,35 %
1 119 312
27 058
152 206
10 000
28 000
190 206

2,60 %
863 774
56 015
182 247
10 000
35 500
227 747

2,65 %
796 706
77 411
200 189
10 000
39 500
249 689
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Renterisiko
Rentebanene tar ikke høyde for renterisiko, annet enn det som ligger innbakt av renteendringer i
markedet. Alle innlån i planperioden er basert på flytende rente. Det vil si at andel lån med flytende
rente vil øke fra 46 prosent i 2021 til om lag 67 prosent i 2025. Dette vil øke renterisikoen. En
renteheving på 1 prosentpoeng utover det som ligger inne i utviklingen i budsjettrentene, vil bety en
ekstra rentekostnad på 26,4 mill. kroner i 2022 og en tilsvarende økning i 2025 vil utgjøre 49 mill.
kroner. I perioden 2022-2025 er det synliggjort et årlig beløp på 10 mill. kroner for å redusere risikoen
for at ytterligere rentehevinger skal gå utover tjenestene.
Renterisiko ved lån med flytende rente
Flytende netto Lånegjeld per 1.1
Låneopptak
Avdrag flytende lån
Flytende netto Lånegjeld per 31.12
Bankinnskudd
Netto renteeksponering
Renter Investeringslån
Renterisiko ved rente + 1%
Renterisiko ved rente + 2%

2022
2 878 587
778 311
116 145
3 540 754
900 000
2 640 754
114 928
26 408
52 815

2023
3 540 754
1 119 312
142 631
4 517 434
900 000
3 617 434
152 516
36 174
72 349

2024
4 517 434
863 774
181 699
5 199 510
900 000
4 299 510
182 855
42 995
85 990

2025
5 199 510
796 706
208 982
5 787 234
900 000
4 887 234
201 075
48 872
97 745

Grafen under viser rentekostnader gitt forventet rentebane. Den viser også rentekostnadene hvis
rentene øker med henholdsvis 1 og 2 prosentpoeng.
Renter Investeringslån

Rente + 1%

Rente + 2%

350 000
300 000

250 000
200 000
150 000
100 000

50 000
0
2022

2023

2024
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Avdrag på lån
Avdragsutgiftene er beregnet ut fra kommunens gjeld. I beregningen tas det høyde for forventede
låneopptak i 2021, samt budsjetterte låneopptak i resten av økonomiplanperioden. Avdrag på startlån
belastes investeringsbudsjettet og inngår ikke her.
Kommunens nye lån vil ha en avdragstid på 25 år. Avdragstiden er innenfor kommunelovens
bestemmelser om minimumsavdrag. Kommunen har også flere lån med avdragsfrihet, slik at mål om
minimumsavdrag blir nådd ved å justere hva som betales i avdrag på disse lånene.
Eksempel gjeldsutvikling ny gjeld (i mill. kroner)
Låneopptak 2022
Avdrag 2023 (av låneopptak 2022)
Låneopptak 2023
Ny gjeld per 1.1.2024

Under er avdragsberegningene oppsummert. Avdrag betales ikke samme året som lånet tas opp, men
får full effekt det påfølgende året. Ny gjeld per 01.01.2024 vil for eksempel være beregnet på følgende
måte:
Avdrag
Avdragstid eksisterende lån (år)
Eksisterende gjeld per 1.1
Avdrag eksisterende lån
Avdragstid nye lån (år)
Ny gjeld per 1.1
Avdrag nye lån
Sum avdrag

2022
25
6 257 799
250 312

2023
25
6 007 487
240 299

2024
25
5 767 187
230 687

2025
25
5 536 500
221 460

25
250 312

25
778 311
31 132
271 432

25
1 866 491
74 660
305 347

25
2 655 605
106 224
327 684

Kommunens gjeld per 01.01.2022 er beregnet til 6 257 mrd. kroner. Dette inkluderer forventet
låneopptak i slutten av 2021 på 470 mill. kroner. Størrelsen på lånet avhenger av fremdrift i
investeringsprosjektene.

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner
Beløp i 1000

Regnskap Oppr. bud. i fjor
2020
2021
Bruk av fond
Overført til investering
Avsetning til fond
Netto avsetninger
Netto avsetninger og
årsoppgjørsdisposisjoner i
virksomhetsområdene
Totale avsetninger

2022

Økonomiplan
2023

2024

2025

-397 720
11 855
441 188
55 322
37 157

-17 774
10 600
4 008
-3 166
-9 658

0
11 300
56 322
67 622
-10 658

0
11 830
34 270
46 100
-10 658

0
12 330
39 333
51 663
-10 658

0
12 330
69 222
81 552
-10 658

42 724

-12 824

56 964

35 442

41 005

70 894
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Basert på anslag i tertialrapporten per 31.08.2021 anslås det at Nordre Follo ved inngangen til 2022 vil
ha om lag 514 mill. kroner på disposisjonsfond. I kommunedirektørens forslag til Økonomi- og
handlingsplan for 2022-2025 foreslås det å avsette om lag 56 mill. kroner til disposisjonsfond i 2022. I
2021 er det budsjettert med bruk av disposisjonsfond med om lag 18 mill. kroner. Det er viktig å bygge
opp reserver for å ha en bærekraftig økonomi og for å kunne håndtere uforutsette hendelser. I tråd med
anbefalinger fra andre økonomimiljøer bør disposisjonsfond være på om lag 10 prosent av brutto
driftsinntekter, om de andre måltallene innfris, for å sikre at kommunen har en reserve til å møte
uforutsette hendelser som svikt i skatteinntektene eller store renteøkninger over kort tid. Det er viktig
for kommunens likviditet at disposisjonsfondene er på det anbefalte nivået.
I Økonomi- og handlingsplan for 2022-2025 er kommunedirektørens målsetting at det ikke skal brukes
av disposisjonsfond, og at de nødvendige tilpasningene til et bærekraftig budsjettnivå må skje ved
fortsatt omstilling og stram prioritering av alle tiltak både for drift og investeringer. Det foreslås å sette
av midler til disposisjonsfond hvert år i perioden.

Disponering av driftsrammen
Diagrammet på neste side viser endringen i disponible midler og bruken av disse.
Den største endringen i disponible midler kommer fra frie inntekter. Endringen er på 262 mill. kroner. I
tillegg bidrar omstillingstiltak med 95 mill. kroner mer i disponible midler.
I bruken av midlene er det konsekvensjusteringer som utgjør den største delen på 211,5 mill. kroner.
Dette må også ses i opp mot demografi- og arealendringer på 41,6 mill. kroner. Avsetninger og
årsoppgjørsdisposisjoner utgjør 72 mill. kroner av endringen i bruken av midlene.
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Beløp i 1000
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§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)
Beløp i 1000

Administrasjon og styring
Kultur og inkludering
Oppvekst og læring
Helse og mestring
Eiendom, by og samfunn
Interkommunale samarbeid
Overordnede områder
Sum bevilgninger drift, netto
Herav:
Avskrivinger
Netto renteutgifter og inntekter
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller
bruk av bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller
bruk av disposisjonsfond
Korrigert sum bevilgninger
drift, netto

Regnskap
2020

Oppr.
budsjett
2021

Rev.
budsjett
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

243 713
309 388
1 363 850
1 065 834
294 416
1
313 862
3 591 064

191 758
271 170
1 358 174
1 060 974
276 132
0
115 645
3 273 853

212 880
236 741
1 414 940
1 159 726
247 365
75
122 152
3 393 878

220 919
238 884
1 446 727
1 118 164
267 384
0
451 612
3 743 690

220 770
241 463
1 454 476
1 107 516
267 251
0
463 205
3 754 680

216 114
242 292
1 437 656
1 102 640
265 600
0
459 877
3 724 178

220 652
240 058
1 419 128
1 084 762
259 996
0
455 415
3 680 010

317 971
-193

0
0

0
0

320 000
0

320 000
0

320 000
0

320 000
0

1 572
16 813

0
-9 758

0
-66 127

0
-9 758

0
-9 758

0
-9 758

0
-9 758

20 345

100

-700

-900

-900

-900

-900

3 234 557

3 283 511

3 460 706

3 434 348

3 445 338

3 414 836

3 370 668

Tabellen viser kommunedirektørens forslag til driftsbudsjett 2022-2025 fordelt på kommunens ulike
virksomhetsområder.

Tabellen under viser den budsjettmessige utviklingen for de ulike funksjonene i 1 000 kroner.
KOSTRA

KOSTRA-funksjon

Regnsk.
2020

100
110
120
121

Politisk styring
Kontroll og revisjon
Administrasjon
Forvaltningsutgifter i
eiendomsforvaltningen
Administrasjonslokaler
Årets premieavvik
Amortisering av tidligere
års premieavvik
Pensjon
Diverse fellesutgifter
Interne serviceenheter
Førskole
Grunnskole
Styrket tilbud til
førskolebarn
Voksenopplæring
Skolefritidstilbud
Førskolelokaler og skyss
Skolelokaler
Skoleskyss

130
170
171
172
180
190
201
202
211
213
215
221
222
223

Rev.
budsj.
2021
13 663
1 245
181 472
21 046

ØP 2022

ØP 2023

9 514
1 721
241 517
22 515

Oppr.
budsj.
2021
12 471
1 250
187 322
19 558

9 343
1 278
232 947
23 142

13 309
1 296
228 038
25 293

9 613
1 307
222 960
26 011

15 428
1 319
221 680
25 230

29 438
-93 788
80 531

30 420
0
0

26 910
0
0

33 942
0
-7 000

37 904
0
-11 500

29 830
0
-16 000

29 040
0
-20 500

0
1 690
0
480 454
675 790
43 428

0
108 364
0
483 737
669 052
38 505

0
42 604
0
511 808
702 435
39 456

0
116 411
0
508 812
703 267
38 826

0
132 984
0
518 246
706 142
37 197

0
134 448
0
504 181
711 670
37 013

0
134 448
0
500 191
706 225
37 026

24 350
17 406
61 739
140 849
9 033

31 130
6 573
43 502
84 910
6 537

28 382
8 430
41 680
85 075
9 137

29 057
6 354
71 973
134 317
6 655

30 404
6 343
69 072
131 840
6 663

28 571
6 279
76 388
130 382
6 674

28 835
6 374
74 982
130 036
6 626
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KOSTRA

KOSTRA-funksjon

231

Aktivitetstilbud barn og
unge
Forebygging, helsestasjonsog skolehelsetjeneste
Annet forebyggende
helsearbeid
Aktiviserings- og
servicetjenester overfor
eldre og personer med
funksjonsnedsettelser
Diagnose, behandling, re/habilitering
Råd, veiledning og sosialt
forebyggende arbeid
Tilbud til personer med
rusproblemer
Barnevernstjeneste
Barnevernstiltak når barnet
ikke er plassert av
barnevernet
Barnevernstiltak når barnet
er plassert av barnevernet
Helse- og omsorgstjenester
i institusjon
Helse- og omsorgstjenester
til hjemmeboende
Tilbud om øyeblikkelig
hjelp døgnopphold i
kommunene
Institusjonslokaler
Kommunalt disponerte
boliger
Arbeidsrettede tiltak i
kommunal regi
Introduksjonsordningen
Kvalifiseringsordningen
Økonomisk sosialhjelp
Bistand til etablering og
opprettholdelse av egen
bolig
Tjenester utenfor ordinært
kommunalt ansvarsområde
Interkommunale
samarbeid (§§ 27/28a samarbeid)
Plansaksbehandling
Byggesaksbehandling og
eierseksjonering
Kart og oppmåling
Boligbygging og fysiske
bomiljøtiltak
Kommunal
næringsvirksomhet
Tilrettelegging og bistand
for næringslivet
Landbruksforvaltning og
landbruksbasert
næringsutvikling

232
233
234

241
242
243
244
251

252
253
254
256

261
265
273
275
276
281
283

285
290

301
302
303
315
320
325
329

Regnsk.
2020

Rev.
budsj.
2021
13 752

ØP 2022

ØP 2023

ØP 2024

ØP 2025

13 444

Oppr.
budsj.
2021
10 166

13 059

12 241

13 622

13 035

40 045

37 506

40 805

42 454

39 818

36 805

34 804

26 378

31 336

65 937

30 147

29 017

23 705

22 136

79 895

98 530

98 898

104 195

99 810

98 271

96 705

135 942

123 888

96 904

97 614

92 071

87 835

83 139

57 829

45 312

52 564

49 282

49 259

48 804

47 225

3 040

5 237

5 177

6 459

6 121

14 470

13 799

41 513
19 273

35 274
16 318

47 971
16 489

63 504
16 701

68 681
15 881

67 876
15 486

65 600
14 922

70 112

68 418

59 205

70 940

66 569

65 087

62 278

386 227

320 468

350 438

327 408

337 917

347 710

353 707

567 097

543 769

570 323

581 889

578 002

564 748

555 765

14 337

23 229

281

-384

-633

-789

-1 058

79 732
-10 508

67 677
-71 412

68 440
-56 005

94 280
-30 171

94 050
-30 948

70 191
-7 299

68 291
-7 848

6 854

8 038

7 703

7 999

8 246

9 255

9 077

23 274
13 780
74 184
-1 980

31 778
11 799
62 130
-14 628

28 787
12 513
69 023
454

27 431
15 317
67 929
2 247

27 263
14 574
61 870
2 026

26 990
13 032
58 133
9 315

25 917
12 606
53 672
8 167

-641

107

5

5

5

-359

-359

0

0

45 506

45 571

46 229

46 658

47 103

19 618
-275

17 248
633

17 529
-253

17 528
-1 196

17 078
-1 196

10 115
-3 539

10 115
-3 539

2 191
792

1 628
-1 016

2 860
-1 041

3 258
-1 066

2 758
-1 066

5 585
-2 537

5 585
-2 537

-11 120

-12 860

-19 282

-13 436

-13 708

-536

-728

1 690

998

1 223

3 399

3 412

3 515

3 524

1 560

1 560

1 560

1 560

1 560

2 527

2 527
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KOSTRA

KOSTRA-funksjon

330

Samferdselsbedrifter/trans
porttiltak
Kommunale veier
Rekreasjon i tettsted
Forebygging av branner og
andre ulykker
Beredskap mot branner og
andre ulykker
Produksjon av vann
Distribusjon av vann
Avløpsrensing
Avløpsnett/innsamling av
avløpsvann
Tømming av slamavskillere,
septiktanker o.l
Innsamling , gjenvinning og
sluttbehandling av
husholdningsavfall
Naturforvaltning og
friluftsliv
Kulturminner
Bibliotek
Kino
Muséer
Kunstformidling
Idrett og tilskudd til andres
idrettsanlegg
Kommunale idrettsbygg og
idrettsanlegg
Musikk- og kulturskoler
Andre kulturaktiviteter og
tilskudd til andres
kulturbygg
Kommunale kulturbygg
Den norske kirke
Andre religiøse formål
Gravplasser og krematorier
Skatt på inntekt og formue

332
335
338
339
340
345
350
353
354
355

360
365
370
373
375
377
380
381
383
385

386
390
392
393
800
840

850

860
870
880

Statlig rammetilskudd og
øvrige generelle
statstilskudd
Generelt statstilskudd
vedrørende flyktninger
m.v.
Motpost avskrivninger
Renter/utbytte og lån
(innlån og utlån)
Interne
finansieringstransaksjoner

Regnsk.
2020

Rev.
budsj.
2021
-1 170

ØP 2022

ØP 2023

ØP 2024

ØP 2025

-3 701

Oppr.
budsj.
2021
-4 558

-3 705

-3 705

2 877

2 877

67 068
14 436
6 733

35 175
6 114
6 509

34 365
6 446
6 440

67 979
11 158
6 986

69 741
11 012
7 074

68 353
11 479
7 881

68 684
11 542
7 945

43 650

43 583

44 041

48 884

46 258

47 349

47 772

27 934
-39 103
32 375
-49 995

28 091
-63 169
37 532
-80 574

28 195
-63 016
37 532
-80 427

29 490
-49 525
35 448
-68 116

29 490
-49 525
35 448
-68 116

3 411
-23 886
-3 055
-28 615

3 411
-23 886
-3 055
-28 615

-12

-25

-25

-1

-1

-1

-1

1 867

1 551

-135

819

819

819

819

5 371

4 565

3 996

5 664

5 732

5 265

5 306

579
19 356
209
587
72
4 095

668
18 849
188
275
-1 600
5 015

655
17 222
340
223
0
2 657

655
17 157
17
234
0
4 726

655
17 170
117
234
0
4 761

655
16 678
117
234
0
8 108

655
16 322
117
234
0
7 931

51 403

34 908

34 892

43 665

46 216

30 337

29 537

22 817
14 032

19 852
7 303

18 609
11 974

17 644
11 255

17 399
10 571

17 316
10 649

16 709
10 426

15 617
21 720
4 140
1 838
-2 090
650
-1 482
237

7 781
10 171
-2
531
-2 271
278
-1 329
861

7 957
20 655
28
4 656
-2 300
908
-1 419
861

17 950
22 065
-2
4 972
-2 423
278
-1 430
690

17 531
22 516
-2
4 731
-2 445
278
-1 454
618

16 621
22 566
0
4 803
-2 468
278
-1 469
285

16 221
22 634
0
4 643
-2 474 278

-78 138

-48 616

-57 616

-37 000

-33 606

-31 806

-31 806

-317 971
297 011

0
347 729

0
334 729

-320 000
364 678

-320 000
421 138

-320 000
483 744

-320 000
524 023

8 426

-3 166

-4 166

67 622

46 100

51 663

81 552
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Driftsutgifter per virksomhetsområde
Beløp i 1000

Regnskap Oppr. bud. i fjor
2020
2021
Administrasjon og styring
Kultur og inkludering
Oppvekst og læring
Helse og mestring
Eiendom, by og samfunn
Interkommunale
samarbeid
Overordnede områder
Driftsutgifter per
tjenesteområde

2022

Økonomiplan
2023

2024

2025

243 713
309 373
1 363 850
1 065 834
294 416
1

191 758
271 148
1 358 174
1 060 974
276 132
0

220 919
238 862
1 446 727
1 118 164
267 384
0

220 770
241 441
1 454 476
1 107 516
267 251
0

216 114
242 270
1 437 656
1 102 640
265 600
0

220 652
240 036
1 419 128
1 084 762
259 996
0

-4 827
3 272 359

115 645
3 273 831

131 612
3 423 668

143 205
3 434 658

139 877
3 404 156

135 415
3 359 988

Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer per virksomhetsområde i økonomiplanperioden
Beløp i 1000

Virksomhetsområde

Administrasjon og styring
Kultur og inkludering
Oppvekst og læring
Helse og mestring
Eiendom, by og samfunn
IKS og andre samarbeid
Interkommunale samarbeid
Overordnede områder
Sum netto driftsutgifter

Vedtatt Prisjustering og
budsjett 2021
diverse
endringer
179 442
268 374
1 343 219
1 030 361
253 981
0
0
125 347
3 200 724

7 610
-28 910
26 998
31 740
20 107
11
-11
-56 936
608
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Effektivisering

Nye tiltak og
realendringer
budsjett

Budsjett 2025

0
-7 758
-33 340
-22 790
-13 560
0
0
-8 000
-85 448

33 600
8 330
82 251
45 450
-533
0
0
75 005
244 103

220 652
240 036
1 419 128
1 084 762
259 996
11
-11
135 415
3 359 988
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9.2.

Investeringsbudsjett

Ambisjonsnivå
Nordre Follo kommune har snart to års erfaring som ny storkommune, og det merkes i form av både
forventninger, forpliktelser og muligheter innenfor investeringsområdet. Det er naturlig at kommunen
ønsker å legge til rette for høy befolkningsvekst, noe som også gjenspeiles i kommunens mange
arealplaner. En slik vekst utløser tilsvarende behov for kapasitetsøkninger og oppgraderinger på mange
områder, og spesielt knyttet til kommunens bygningsmasse og infrastruktur. Det er viktig å sørge for
handlingsrom og gode beslutninger underveis, samt strategiske og bærekraftige løsninger i forhold til
hva den nye kommunen trenger av barnehager, skoler, omsorgsbygg med mer. Samlet kapasitet i
byggene må vurderes fortløpende, samtidig som det er viktig å se den nye storkommunen under ett.
Nordre Follo kommune har høye ambisjoner og et ambisiøst investeringsbudsjett. Omfattende
kartlegging av kommunens formålsbygg med tanke på dagens og fremtidig behov, byggenes tilstand og
eventuell avvikling av arealer er foretatt. Slik kartlegging er helt nødvendige for å kunne innarbeide
realistiske investeringer i årene som kommer. Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP), vedtatt
våren 2021, strekker seg 20 år frem i tid. Den bidrar i stor grad til å gi et godt grunnlag for politiske
investeringsbeslutninger, større forutsigbarhet for kommunens grunneiere og utbyggingsaktører, og
samtidig gi god styring og utnyttelse av offentlige investeringer og infrastruktur. Fokus på langsiktighet i
vurdering av investeringer er skjerpet.
Det høye investeringsnivået i kommunen vil også i stor grad få konsekvenser for driftsbudsjettet i årene
fremover, og dagens utgiftsnivå er ikke økonomisk bærekraftig over tid. Nordre Follo kommunes økende
gjeldsbelastning vil påvirke det politiske handlingsrommet, da realøkning i kommunens frie inntekter i
årene fremover i stor grad må brukes til betaling av renter og avdrag. Inntektssystemet i
kommunesektoren gir ikke kompensasjon som følge av økte renter og avdrag. Dette må dekkes ved
omprioritering av kommunens samlede frie inntekter. Per i dag er i overkant av fem prosent av
kommunens driftsinntekter bundet opp til å betale rente- og avdragsutgifter. Dersom kommunen ikke
reduserer utgiftsnivået utover i planperioden, vil den økonomiske bærekraften bli vesentlig svekket.
Dette innebærer at kommunen får lav kapasitet til å opprettholde og bygge ut tjenestetilbudet over tid.
Kommunen vil også være vesentlig mer sårbar i forhold til fall i skatteinntekter, økte renteutgifter og
eventuelt andre uforutsette utgifter. Med dagens rentenivå vil et ekstra lånopptak til en verdi av
100 mill. kroner øke rente- og avdragsutgifter over drift med om lag 6 mill. kroner årlig de påfølgende
årene.
Status og fremtidig investeringsbehov for kommunen
Planperioden 2022-2025
Kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan for 2022-2025 viser et investeringsnivå på i
overkant av 5,3 mrd. kroner (brutto). Til sammenligning var tilsvarende tall for forrige planperiode på
3,4 mrd. kroner. Tallet inkluderer forslag om nye investeringer for om lag 382,9 mill. kroner (brutto) i
fireårsperioden, som følge av at en del investeringer ble skjøvet på i påvente av Langsiktig drittanalyse
og investeringsplan (LDIP) utarbeidet i 2021. Investeringsbudsjettet er realistisk, men samtidig svært
ambisiøst. Samlet forslag til budsjett 2022, inklusive nye investeringer, beløper seg til 1,3 mrd. kroner.
Gjennomsnittlig gjeldsgrad i planperioden er 139 prosent, noe som er langt over vedtatte handlingsregel
på 110 prosent i gjennomsnitt i planperioden. Det betyr at kommunens gjeld ved utgangen av
planperioden er langt høyere enn brutto driftsinntekt for samme periode. Nordre Follo kommunes høye
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gjeldsgrad kan i stor grad forklares med den høye andelen gjeld fra de tidligere kommunene. Økt gjeld
på 100 mill. kroner øker kommunens gjeldsgrad med om lag 2 prosent.
For 2022 ligger gjeldsgraden på 128 prosent, noe som også er langt over anbefalt nivå for en økonomi.
Økonomiske fagmiljøer anbefaler en maksimal gjeldsgrad på rundt 80 prosent.
Gjeldsgrad i planperioden, eksklusive selvkostinvesteringer knyttet til VA, ender på 96prosent. For 2022
vil tilsvarende gjeldsgrad ende på 87 prosent. Denne gjeldsgraden er anbefalt å ikke overstige
50 prosent.
Opprinnelig budsjett 2022, på 994,2 mill. kroner foreslått i Strategi- og handlingsplan 2021-2024, har økt
til 1 306,4 mill. kroner i kommunedirektørens forslag til nytt investeringsbudsjett 2022 i Økonomi- og
handlingsplan 2022-2025. Det er en økning på om lag 312,2 mill. kroner kun for dette året, noe som gir
økte utgifter i form av renter og avdrag på drift i 2023 med nesten 19 mill. kroner.
Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP)
Nordre Follo sin første Langsiktige driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) ble vedtatt av
kommunestyret i juni 2021. Formålet med LDIP er å vise hvilke investeringskostnader og
finansieringsbehov som vil være nødvendig i et 20-årsperspektiv for å møte endrede og økte behov
knyttet til befolkningsvekst, demografisk utvikling og endrede krav til kommunen. LDIP er et viktig
styringsredskap for å forberede kommunen på utfordringer som kommer, og for å tilpasse driften.
Befolkningsframskrivingene og den demografiske utviklingen spiller en viktig rolle i analysene av
fremtidige behov for kommunen. Hovedalternativet for befolkningsframskrivingene viser at
befolkningen i Nordre Follo vil øke fra om lag 60 000 til 73 000 i tyveårsperioden.
Befolkningsveksten vil utløse behov for forsvarlig kapasitet i bygningsmasse som tjener ulike
brukergrupper som barnehage, skole, institusjoner, hallkapasitet til idrett og annen
bygningsmasse/infrastruktur.
I LDIP er det foreslått totale investeringer for om lag 12,4 mrd. kroner i perioden 2022-2042.

Figuren viser at de totale investeringene på 12,4 mrd. kroner fordeler seg på de ulike investeringsområdene. Den viser
også at det foreslås store investeringer i første del av LDIP-perioden, og at gjennomsnittlig investeringsnivå er synkende
utover i perioden.

Side 81

Kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2022-2025

LDIP bygger på behovsanalyser for barnehage, skole, idrett og helse og omsorg, samt strategier og
tiltaks- og vedtaksplaner, som Vedlikeholdsstrategi for kommunale bygg og anlegg, Temaplan for
kommunale veier og Tiltaksplan for vann- og avløp.
I behovsanalysene for barnehage og skole var hovedformålet å lage et beslutningsgrunnlag for å sikre
riktig dimensjonert barnehage- og skolekapasitet i kommunen. Behovsanalysen for idrett beskriver
behovet for idrettsanlegg i kommunen. Behovsanalysen for helse og omsorg beskriver behovet for
kapasitet i sykehjem/omsorgsboliger, boliger for innbyggere med nedsatt funksjonsevne, boliger
innenfor psykisk helse og rus samt ordinære kommunale utleieboliger.
Med investeringsnivået som er foreslått vil kommunen stå overfor store omstillingsbehov i perioden. I
tillegg vil investeringsnivået medføre en høy gjeldsgrad for kommunen.
For å håndtere omstillingsbehovet på en god og bærekraftig måte må kommunen ta langsiktige grep.
Det innebærer at kommunens tjenester må utvikles, og bli mer formåls- og kostnadseffektive. I tillegg
kan kommunen ved å øke arealeffektiviteten i formålsbyggene og rehabilitere bygg redusere fremtidige
investeringer, noe som igjen reduserer omstillingsbehovet som må løses over driftsbudsjettet.
Frem mot neste versjon av LDIP, som legges frem våren 2022 vil kommunedirektøren ta en ny
gjennomgang av investeringene som er planlagt fra og med 2026. I tillegg vil det jobbes helhetlig og
systematisk for å identifisere prosjekter og tiltak som skal bidra til at kommunen både når målene i
kommuneplanen, og samtidig oppnår en bærekraftig økonomi.

Gjeld
Nordre Follo kommunes totale lånegjeld, eksklusivt resterende låneopptak 2021, beløper seg til om lag
7,3 mrd. kroner per oktober 2021. Av dette er om lag 1,25 mrd. kroner lån i Husbanken, mens 6,05 mrd.
kroner er lån til investeringer. Det andre låneopptaket i 2021 gjøres i slutten av november, og størrelsen
på lånet avhenger av fremdrift i investeringsprosjektene. I avsnittet om Finansutgifter fremgår det at
størrelsen på dette lånet er beregnet til 470 mill. kroner. Dette lånet inngår ikke i diagrammene under.

Figuren viser fordeling av dagens lånegjeld per kredittinstitusjon og fordeling av fast/flytende rente

Med de foreslåtte investeringene i Økonomi- og handlingsplan for 2022-2025, vil kommunens lånegjeld
øke vesentlig i planperioden. Basert på Kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett for
perioden, vil netto lånegjeld knyttet til investeringer (ekskl. startlån) øke fra om lag 6 mrd. kroner per
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oktober 2021 til 8,7 mrd. kroner ved utgangen av 2025. Dette tilsvarer en endring på om lag 40 prosent.
Endringen inkluderer at andre låneopptak i 2021 ender på om lag 470 millioner kroner.

Gjeldsgrad og netto lånegjeld for Nordre Follo

Hvis alle investeringer gjennomføres i henhold til planen, vil Nordre Follo ha en gjeldsgrad på 146
prosent i 2025. Dette er svært høyt blant norske kommuner og legger et stort press på kommunens
økonomi. I henhold til KST-sak 31/20 Finansielle måltall, skal ikke kommunens netto lånegjeld overstige
110 prosent i gjennomsnitt i økonomiplanperioden og reduseres til 80 prosent innen 2030.

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)
Beløp i 1000

Investeringer i varige
driftsmidler
Tilskudd til andres
investeringer
Investeringer i aksjer og
andeler i selskaper
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter
Kompensasjon for
merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Salg av finansielle
anleggsmidler
Mottatte avdrag på utlån av
egne midler
Bruk av lån
Sum investeringsinntekter

Regnskap
2020

Oppr.
budsjett
2021

Rev.
budsjett
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

962 752

1 059 035

940 836

1 306 389

1 549 532

1 227 935

1 230 452

1 089

0

0

0

0

0

0

10 541

10 600

10 600

9 700

10 200

10 700

11 200

164 936
33 859
1 173 177

0
41 309
1 110 944

0
41 309
992 745

0
44 818
1 360 907

0
53 975
1 613 707

0
56 896
1 295 531

0
62 951
1 304 603

-133 736

-163 262

-132 800

-204 278

-252 420

-166 561

-196 446

-79 656
-23 113
0

0
-56 500
0

-146 625
-94 500
0

-73 300
-250 500
0

-53 000
-124 800
0

-97 600
-100 000
0

-37 300
-200 000
0

-105 330

-41 309

-41 309

-44 818

-53 975

-56 896

-62 951

-883 245
-1 225 080

-1 039 873
-1 300 944

-767 511
-1 182 745

-968 311
-1 541 207

-1 309 312
-1 793 507

-1 053 774
-1 474 831

-986 706
-1 483 403
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Beløp i 1000

Videreutlån
Bruk av lån til videreutlån
Netto utgifter videreutlån
Overføring fra drift
Netto avsetninger til eller
bruk av bundne
investeringsfond
Netto avsetninger til eller
bruk av ubundet
investeringsfond
Dekning av tidligere års
udekket beløp
Sum overføring fra drift og
netto avsetninger
Fremført til inndekning i
senere år (udekket)

Regnskap
2020

Oppr.
budsjett
2021

Rev.
budsjett
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

0
0
0

190 000
0
190 000

190 000
0
190 000

190 000
0
190 000

190 000
0
190 000

190 000
0
190 000

190 000
0
190 000

-13 427
106 224

0
0

0
0

-9 700
0

-10 200
0

-10 700
0

-11 200
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 797

0

0

-9 700

-10 200

-10 700

-11 200

40 894

0

0

0

0

0

0
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Sum investeringsutgifter
Totale investeringer i varige driftsmidler, inklusiv avgiftsfinansierte investeringer, utgjør samlet for
økonomiplanperioden i overkant av 5,3 mrd. kroner (brutto). I tillegg skal egenkapitaltilskudd,
startlånsopptak samt avdragsutgifter til startlån finansieres, noe som øker de totale
investeringsutgiftene til i underkant av 5,6 mrd. kroner.
Av dette utgjør investeringer i varige driftsmidler utenfor merverdiavgifts-kompensasjonsordningen på i
overkant av 1,2 mrd. kroner i fireårsperioden. Av dette kan 200 mill. kroner knyttes til kjøp og
oppgradering av kommunale boliger, og resten er avgiftsfinansierte investeringer på selvkostområdet
vann, avløp og renovasjon (VAR).
Posten Investeringer i aksjer og andeler i selskaper gjelder egenkapitaltilskudd til KPL. Dette skal i
henhold til forskriften dekkes på investeringsbudsjettet enten ved overføring fra driftsregnskapet eller
ved bruk av disposisjonsfond. Det er ikke lov å lånefinansiere dette. Det er derfor lagt inn en overføring
fra drift til investeringsbudsjettet.
Avdrag på lån knyttet til startlån skal forskriftsmessig føres over investeringsbudsjettet. For
økonomiplanperioden 2022-2025 budsjetteres det med mottatte avdrag på startlån på til sammen 218,6
mill. kroner, herunder 44,8 mill. kroner i 2022.
Sum investeringsinntekter
Nordre Follo kommunes investeringer finansieres hovedsakelig med lånopptak. Kommunen praktiserer
lånopptak to ganger årlig, én gang før sommeren og én gang mot slutten av året når sluttbehovet er
kjent. For planperioden vil det være et samlet lånebehov på om lag 4,3 mrd. kroner, inklusive
startlånsopptak. Om lag 968,3 mill. kroner gjelder 2022. Inntekter som bidrar til å redusere kommunens
lånopptak er:
Merverdiavgiftskompensasjon på investeringer. Inntekter knyttet til ordningen med refusjon av
merverdikompensasjon på investeringer gir kommunen en betydelig inntekt. Beløpet vil variere fra år til
år i takt med de kompensasjonsberettigede utgiftene som påløper i investeringsregnskapet.
Tilskudd fra andre. Inntekter i form av spillemidler/nærmiljømidler fra Staten og tilskudd fra for
eksempel Husbanken føres på en overordnet post og vises her som en delfinansiering. Det er ofte
usikkerhet knyttet til hvilket år kommunen mottar midlene og inntektene periodiseres etter beste
skjønn. I hovedsak må kommunen forskuttere slike midler ved bruk av lån i påvente av utbetaling, men
inntektene bidrar til å redusere lånebehovet det året inntekten mottas.
Det forventes inntekter fra spillemidler og tilskudd på til sammen 261,2 mill. kroner i planperioden,
herunder 73,3 mill. kroner i 2022. For noen av inntektene er det mottatt tilsagnsbrev, mens andre
inntekter er et estimat basert på investeringenes forventede kostnad. Inntektene i 2022 knytter seg til
følgende investeringer:
•
•
•
•
•

Kolbotn barneskole, flerbrukshall (10 mill. kroner) og utendørs kunstgress bane og
aktivitetsanlegg (0,3 mill. kroner).
Siggerud skole, nærmiljøanlegg ved skoler (0,3 mill. kroner).
Program Ski sentrum, utbyggingsområde 1 (38 mill. kroner).
Tømtebanen, kunstgress (2,2 mill. kroner)
Oppegård bru, byvekstavtale (22,5 mill. kroner)
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Salg av varige driftsmidler. Det forutsettes salg av varige driftsmidler/eiendommer/tomter for til
sammen 675,3 mill. kroner, herunder 250,5 mill. kroner i 2022. Til sammenligning lå budsjettet for
forrige planperiode på 1 171 mill. kroner. Forventede salgsinntekter er basert på grove overslag og er
hensyntatt sak om Prioritering av utbyggingsområder og planoversikt ØHP 2022-2025.
Det er mange usikkerhetsmomenter som har påvirkning på betalingstidspunkt og forventede inntekter,
herunder valg av oppgjørsmodell, private aktørers fremdrift og eiendomsmarkedet for øvrig. Prosesser
knyttet til å klargjøre eiendommene for salg er tid- og ressurskrevende, og nødvendig for å optimalisere
verdiene. For hver enkelt eiendom vil det påløpe kostnader i forbindelse med salgsarbeidet.
Sum netto utgifter videreutlån
Nordre Follo kommune bruker boligvirkemidler som startlån, bostøtte og tilskudd til etablering og
tilpasning av bolig, formidlet gjennom Husbanken, i stor grad. Slike lån tilbys langvarig vanskeligstilte på
boligmarkedet, og i tråd med Husbankens retningslinjer er startlån behovsprøvd. Boligmarkedet i Nordre
Follo kommune er preget av høye boligpriser, og kommunen mottar over 400 søknader om startlån og
tilskudd årlig. Startlån som topplån eller som fullfinansiering, gunstig flytende eller fast rente samt
fleksibel nedbetalingstid gjør det enklere for mange å komme inn på boligmarkedet. For
økonomiplanperioden 2022-2025 budsjetteres det med videreformidling av startlån på til sammen 760
mill. kroner, fordelt med 190 mill. kroner årlig.
Sum overføring fra drift og netto avsetninger
Beløpet gjelder overføring fra drift. Posten benyttes til å dekke betaling av egenkapitaltilskuddet til KLP.
Det er forskriftsmessig ikke anledning til å lånefinansiere dette. Overføring fra drift settes til 41,8 mill.
kroner for hele planperioden. Om det ikke er mulig å avslutte driftsbudsjettet med et positivt Netto
driftsresultat må Egenkapitaltilskuddet finansieres ved bruk av fond.
Det er ikke budsjettert med bruk av eller avsetning til investeringsfond i perioden.

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)
Tabellen viser kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett 2022-2025, per eiendel.

1. Investeringer i varige driftsmidler
Beløp i 1000

Administrasjon og
styring
Kultur og inkludering
Helse og mestring
Eiendom, by og
samfunn
Investeringer i varige
driftsmidler

Regnskap
2020

Oppr.
budsjett
2021

Rev.
budsjett
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

49 667

101 188

43 136

81 312

79 387

70 200

68 700

299 599

1 867
586
909 514

6 125
0
951 722

398
1 489
895 813

1 125
500
1 223 452

500
0
1 469 645

0
0
1 157 735

0
0
1 161 752

1 625
500
5 012 584

961 634

1 059 035

940 836

1 306 389

1 549 532

1 227 935

1 230 452

5 314 308
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2. Tilskudd til andres investeringer
Beløp i 1000

Regnskap
2020

Oppr.
budsjett
2021

Rev.
budsjett
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

19

0

0

0

0

0

0

0

1 070
1 089

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Ski-Haugbro,
overføringsledning
Momsavtaler
Tilskudd til andres
investeringer

Øk.plan
Øk.plan
2025 Sum 20222025

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Beløp i 1000

Regnskap
2020

Oppr.
budsjett
2021

Rev.
budsjett
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

10 541

0

0

9 700

10 200

10 700

11 200

41 800

0

10 600

10 600

0

0

0

0

0

10 541

10 600

10 600

9 700

10 200

10 700

11 200

41 800

Regnskap
2020

Oppr.
budsjett
2021

Rev.
budsjett
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

164 936
164 936

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1 138 200

1 069 635

951 436

1 316 089

1 559 732

1 238 635

1 241 652

5 359 108

Kjøp og salg av aksjer
og eiendeler
Egenkapitaltilskudd
KLP
Investeringer i aksjer
og andeler i selskaper

Øk.plan
Øk.plan
2025 Sum 20222025

4. Utlån av egne midler
Beløp i 1000

Startlån
Utlån av egne midler
Sum del 1-4

Øk.plan
Øk.plan
2025 Sum 20222025

Beløp i tabellen vises forskriftsmessig brutto. Alle tall vises i hele tusen.
Avgiftsfinansierte investeringer innenfor vann, avløp og renovasjonsområdet ligger utenfor
merverdikompensasjonsordningen. I tillegg er det enkelte kommunale boliger som også ligger utenfor
ordningen.
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10.Økonomisk utvikling i planperioden
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Nordre
Follo

KOSTRA
2017

KOSTRA
2018

KOSTRA
2019

KOSTRA
2020

Budsjett
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

2,5 %

1,0 %

0,1 %

1,2 %

-0,3 %

1,1 %

0,7 %

0,8 %

1,4 %

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

Nordre
Follo

KOSTRA
2017

KOSTRA
2018

KOSTRA
2019

KOSTRA
2020

Budsjett
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

10,9 %

10,7 %

10,1 %

11,7 %

10,7 %

11,7 %

12,2 %

12,9 %

14,3 %

Side 88

Kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2022-2025

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

Nordre
Follo

KOSTRA
2017
90,0 %

KOSTRA
2018
99,6 %

KOSTRA
2019
107,9 %

KOSTRA
2020
117,3 %

Budsjett
2021
123,9 %
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11.Kommunens virksomhetsområder
Fremstilling av virksomhetsområdenes budsjettabeller
Drift
Budsjettrammene til det enkelte virksomhetsområde fremstilles på bakgrunn av totalsummene for
vedtatt ramme 2021, tidligere vedtatte endringer og kommunedirektørens forslag til nye tiltak fra 2022.
Inndelingen i tabellene forklares i påfølgende tabell.
Beløp i 1000

Økonomiplan
2022

2023

2024

2025

500 000
200

550 000
-500

600 000
1 000

600 000
1 000

Vedtak forrige periode
Tiltak A
Tiltak B

-1 000
-1 500

-1 000
-1 500

-1 000
-1 500

-1 000
-1 500

Sum Vedtak forrige periode

-2 500

-2 500

-2 500

-2 500

Sum Demografi- og arealendringer

-1 000

-1 000

500

1 000

Sum Budsjettendring i år

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-4 300
495 700

-5 000
545 000

-2 000
598 000

-1 500
598 500

Omstillingstiltak
Tiltak C
Tiltak D

-3 000
0

-3 000
-1 000

-3 000
-1 500

-3 000
-1 500

Sum Omstillingstiltak

-3 000

-4 000

-4 500

-4 500

Prioriteringer
Tiltak E

1 000

1 000

1 000

1 000

Tiltak F
Sum Prioriteringer

2 500
3 500

5 000
6 000

5 000
6 000

5 000
6 000

Vedtatt budsjett
Sum Tekniske justeringer

Vedtatte endringer
Konsekvensjustert ramme
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Konsekvensjusteringer
Tiltak G

1 000

2 000

2 000

2 000

Sum Konsekvensjusteringer
Nye tiltak og arealendringer budsjett

1 000
1 500

2 000
4 000

2 000
3 500

2 000
3 500

497 200

549 000

601 500

602 000

Ramme 2022-2025

Vedtatt budsjett er rammen som var utgangspunktet for budsjett 2021. Sum vedtak forrige periode
gjenspeiler de tiltakene som ble vedtatt i økonomiplandelen av Strategi- og handlingsplan 2021-2024,
mens Budsjettendring i år viser hvilke endringer som er vedtatt i år, eller som er gjort innenfor
kommunedirektørens fullmakt, som også har konsekvenser for 2022-2025. Summen av disse, sammen
med Sum tekniske justeringer og Sum Demografi- og arealendringer, gir Vedtatte endringer. Summen av
Vedtatt budsjett og Vedtatte endringer gir Konsekvensjustert ramme.
Konsekvensjusteringer, Omstillingstiltak og Prioriteringer viser hvilke tiltak som er nye i Økonomi- og
handlingsplan 2022-2025. Summen av disse gir Nye tiltak og realendringer budsjett. Konsekvensjustert
ramme og Nye tiltak og realendringer budsjett gir Ramme 2022-2025.
Demografiendringer gjelder justering av ramme for å sikre nye brukere lovpålagte tjenester.
Arealendringer gjelder justering av ramme for å utføre minimum av vedlikehold på nye bygg.
Investering
Investeringstabellene per virksomhetsområde vises brutto og med tall i hele tusen. Alle eventuelle
inntekter knyttet til en investering, som tilskudd og spillemidler, anleggsbidrag/utbyggerbidrag og
momskompensasjon inntektsføres overordnet under posten Tilskudd fra andre, og lånefinansieres
midlertidig.
Beløp i 1000

Økonomiplan
Ferdig år

Eiendel A

Løpende

Eiendel B

2024

Tidligere bevilget

Sum Virksomhetsområde

2022

2023

2024

2025

2 000

1 500

1 500

1 500

8 300

4 800

3 200

1 000

0

8 300

6 800

4 700

2 500

1 500

Kolonnen Tidligere bevilget viser samlet beløp for brukte midler før sammenslåing til Nordre Follo
kommune, samt revidert budsjett for 2020 og 2021. Investeringene kan i tillegg ha estimerte kostnader
etter planperioden 2022-2025 og vises da ikke her. Disse beløpene ligger i LDIP, og fremmes til ny
politisk behandling våren 2022.
For investeringsprosjektene vises ikke eventuelle tilskudd/anleggsbidrag fra eksterne eksplisitt i
tabellene. Inntektene er en del av investeringens brutto ramme, det vil si at eventuell inntekt utlignes av
tilsvarende utgift, og går dermed i null. Det arbeides med å få vist prosjektenes totale
investeringsramme i tabellene.
Driftstiltak og investeringsprosjekt kan berøre flere virksomhetsområder. Dette gjør at tekstbeskrivelse
til hvert enkelt driftstiltak og investeringsprosjekt kan fremkomme under flere virksomhetsområder.
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11.1. Administrasjon og styring
Administrasjon og styring - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter
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Beløp i 1000 kr

Beskrivelse av virksomhetsområdet

Virksomheter i området
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunedirektøren
Juridisk avdeling
Økonomistyring
Kommunikasjon og
politisk sekretariat
HR
Anskaffelser
Regnskap og lønn
Fellessystemer og
kunnskapssenter
Digitalisering

Administrasjon og styring skal bidra til at kommunens ressurser blir
brukt som vedtatt, og at politiske mål og vedtak blir realisert.
Området skal bidra til en helhetlig utvikling, støtte og rådgiving til
alle virksomhetsområdene og bidra til å ivareta de ansatte. Det er
om lag 150 årsverk knyttet til Administrasjon og styring.
Til virksomhetsområdet ligger fellesfunksjonene som HR,
organisasjonsutvikling, beredskap, regnskap, lønn, juridisk,
økonomistyring, anskaffelser, kommunikasjon, politisk sekretariat,
IKT. Kommunedirektøren er plassert i dette området.
Virksomhetsområdet har oppgaver i tilknytning til utvikling og
analyser, inkludert programansvaret for Utvikling og bærekraft.

Antall faste årsverk: 150 (eksklusiv
frikjøpte tillitsvalgte)

Virksomhetsområde Administrasjon og styring skal være pådrivere
og tilretteleggere, skape utvikling og læring, både for tjenestene og
de ansatte. Et av hovedoppdragene er å skape kultur for
tjenesteutvikling og innovasjon i hele organisasjonen.
Området skal kontinuerlig arbeide for en mest mulig ressurseffektiv forvaltning, administrasjonens
integritet og uavhengige rolle, helhetlig styring og utvikling gjennom å:
•
•
•
•
•

Sikre grunnlag for styrket lokaldemokrati og politisk styring
Ta ansvar for kommunens strategiutvikling
Sikre en bærekraftig økonomi
Ivareta kommunens samfunnsutviklerrolle
Sikre et likeverdig og godt tjenestetilbud
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•
•
•
•
•
•
•

Gi lederstøtte og bidra til at alle ansatte har forutsigbar arbeidshverdag gjennom gode systemer
og rutiner
Ivareta krav til beredskap
Sikre utarbeidelse av gode beslutningsgrunnlag
Legge til rette for kunnskapsbaserte beslutninger i hele kommunen
Klargjøre faktiske og rettslige forhold
Sikre styring og etterlevelse
Sørge for iverksettelse av vedtak

Kostnadene til området henger tett sammen med kommunens organisering og hvordan oppgaver er
fordelt mellom virksomhetene i organisasjonen. Det avgjørende er derfor ikke hva
administrasjonskostnadene alene utgjør, men at de administrative oppgavene løses på en måte som
samlet sett gir lave kostnader og gode tjenester til innbyggerne.
KOSTRA-nøkkeltall
Nordre Drammen Kristiansand Lørenskog Ullensaker Kostragruppe
Follo
11
2020
Prioritet
Netto driftsutgifter per innbygger (100)
politisk styring (B) *) **)
Netto driftsutgifter per innbygger (120)
administrasjon (B) *) **)
Netto driftsutgifter per innbygger til Adm,
styring og fellesutgifter (B) *) **)

168

284

301

305

283

285

4 456

4 166

4 939

3 900

2 483

3 381

5 408

5 662

6 162

4 884

3 556

4 475

*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov

Oppfølging av kommuneplanen
Alle virksomhetsområder har ansvar for å følge opp målene i kommuneplanen. Punktene under viser
hvilke mål som er særlige relevante for virksomhetsområde Administrasjon og styring.
•
•
•
•

Sammen utvikler vi Nordre Follo kommune
Nordre Follo har en bærekraftig økonomi
Nordre Follo tar miljøansvar og er en foregangskommune på vei mot lavutslippssamfunnet
Nordre Follo involverer brukere og innbygger i utformingen av tjenestene

Utviklingstrekk
Kommunene i Norge har fått og vil få nye utfordringer og større oppgaver, særlig innen helse og velferd.
Nordre Follo vil få en vekst i befolkningen, og kommunen vil også få en betydelig økning i eldre
innbyggere. Det stiller krav til alle kommunale tjenester. Endringer i klimaet gjør at kommunen må
tenke nytt for å sikre god vannkvalitet, forhindre oversvømmelser og redusere forurensning.
Oljeinntektene i Norge avtar, og det må forventes at de økonomiske rammene blir strammere i årene
fremover.
Nordre Follo skal ha en økonomistyring som sikrer at økonomien er i balanse og forblir solid i et
langsiktig perspektiv. Kommunen skal være en attraktiv og inkluderende arbeidsgiver som gir
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utviklingsmuligheter for den enkelte medarbeider og for organisasjonen samlet. Nordre Follo kommune
skal rekruttere, videreutvikle og beholde kapasitet og kompetanse innen alle virksomhetsområder, og
være offensiv med hensyn til blant annet lærlingordninger.
Det er tendens som viser økt sykefravær i kommunesektoren. Nordre Follo har et høyt sykefravær, og
det vil i perioden være stort fokus på forebygging av sykefravær. Det vil bli satt klare målsettinger for
hele kommunen og de enkelte virksomhetene på dette området.
Innen området Digitalisering er det svært rask utvikling, både i forhold til nye muligheter og nye
utfordringer innen datasikkerhet. Digitaliseringsstrategien er styrende for det videre arbeidet inn i 4årsperioden. Det er forventet at effekten av alle investeringer på dette området vil gi klare resultater i
de neste årene.
Nordre Follo kommune bruker flere hundre millioner på å anskaffe varer og tjenester hvert år.
Kommunestyret har vedtatt en anskaffelsesstrategi der framtidige anskaffelser skal ta spesielt hensyn til
klima og miljø. Dette følges opp gjennom en handlingsplan og seriøsitetsmodell, og blir en viktig satsning
framover.
Kommunen har vært i drift i snart to år. Organisasjonen vil fortsette å være i endring etter hvert som vi
gjør nye erfaringer og ser nye behov. Siden oppstart av den nye kommunen i 2020, er det tatt ned 16
administrative stillinger eller 11 prosent av totalt antall årsverk Selv om regnskapet for 2021 ennå ikke
er avsluttet, er det allerede klart at administrasjonsutgiftene er betydelig redusert i forhold til regnskap
2020. Endring er den nye normalen. Ved inngangen til ny kommune var det høyt fokus på måten det
samarbeides på, uavhengig av organisatorisk plassering. Det skal utvikles videre.
Det er behov for å sikre at de ansatte ikke trøttes ut av omskiftninger. Derfor er det vesentlig å ha god
involvering og gjøre gode vurderinger og analyser før nye omorganiseringer iverksettes. Det vil være
viktig med fortsatt tett samarbeid med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i perioden.
Staben arbeider aktivt med å tilpasse bemanningen til de økonomiske rammene området har hatt siden
etableringen av Nordre Follo. Det var allerede fra 2020 lagt til grunn at stillinger skulle holdes
vakante/inndras etter hvert som de ble ledige. Staben har hatt følgende omstillingskrav vedtatt
i økonomiplanene i den nye kommunens to første år:
2020
-5,0

Innsparing som følge av vakante stillinger i
stabsområdet (2020-2023)
Omstillingstiltak stabsenheter (2021-2024)

2021
-7,0

2022
-9,0

2023
-11,0

2024
-11,0

-7,8

-7,8

-7,8

-7,8

For 2022 er det dermed allerede vedtatt omstilling på til sammen 16,8 mill. kroner for Administrasjon og
styring. Det er viktig at staben har en bemanning som er tilstrekkelig til å bidra til den store omstillingen
for å gi kommunen en bærekraftig økonomi. Stabens ansatte deltar inn i mange av de
omstillingsprosessene som er i gang innenfor Utvikling og Bærekraft, samtidig som det fortsatt er mye
arbeid i å fullføre etableringen av den nye kommunen. Koronapandemien har vanskeliggjort
dette arbeidet. Det er stor bevissthet rundt omstilling innenfor staben,
Omstillingsarbeidet vil fortsatt ha stort fokus i de kommende årene, samtidig som det er en balanse på
hvor mange stillinger som kan reduseres uten at konsekvensene blir for store.
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Prioriteringer, strat egier og virkemidler
Kommunedirektøren foreslår følgende prioriteringer i kommende fireårsperiode:
•
•
•
•
•

Fortsette arbeidet med å utvikle kommunens organisasjon
Legge til rette for god politisk styring av kommunen
Utvikle en robust og styringsdyktig organisasjon
Arbeide for en økonomisk bærekraftig kommune med fokus på omstilling og utvikling
Videreutvikle kommunens arbeid for samfunnssikkerhet og beredskap

Utvikle kommunens organisasjon
De største utgiftene på virksomhetsområdet går til å dekke det man tradisjonelt har definert som
administrasjon i en kommune. Ved etableringen av Nordre Follo ble det tatt i bruk en rekke nye digitale
løsninger, både i form av plattform og nytt IKT-utstyr, men også komplekse systemer som nytt ERPsystem og saks- og arkivsystem. Arbeidet med å få tatt ut effekten av de nye systemene har vært mer
krevende enn først antatt. Dette skyldes både kompleksiteten i dette, men også at koronapandemien,
som medførte nedstengning og et helt annet fokus, inntraff allerede i mars 2020.
Robust og styringsdyktig organisasjon
Arbeidet med å bygge den nye organisasjonen vil fortsette for fullt i 2022 når smittesituasjonen
forhåpentligvis blir bedre. Det vil da bli lettere å gjennomføre endrings- og utviklingsarbeid i hele
kommunen. Bemanningen i staben skal tilpasses til et bærekraftig nivå, samtidig som omstillingsavtalen
som ble inngått i etableringen av Nordre Follo kommune skal overholdes. Antall årsverk i staben er ved
fremleggelsen av Økonomi- og handlingsplan redusert med anslagsvis 16 årsverk, inkludert
kommunedirektørens ledergruppe. Det er nødvendig å redusere ytterligere antall årsverk i staben for å
tilpasse budsjettet til de tilgjengelige budsjettrammene som virksomhetsområdet har. Samtidig er det
viktig å ha tilstrekkelige ressurser i staben til blant annet å være pådriver for det helt nødvendige
omstillingsarbeidet som pågår.
En økonomisk bærekraftig kommune med fokus på omstilling og utvikling
Økonomistyringen i kommunen må være slik at økonomien er i balanse og forblir solid i et langsiktig
perspektiv. Arbeidet med Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) vil fortsette fremover, og
frem mot sommeren 2022 vil det bli lagt frem en oppdatert analyse. Nordre Follo må innrette
økonomien slik at den har evne til større investeringer, samt tåle variasjon i inntekter og utgifter. For å
sikre dette er det viktig at kommunen har disposisjonsfond på et nivå som gjør det mulig å dekke inn
uforutsette utgifter eller for eksempel svikt i skatteinntekter eller en rask renteøkning.
Omstillingsarbeidet tidligere knyttet til Handlingsrom 2023 blir forlenget utover i tid, og har nå endret
navn til Utvikling og bærekraft. Dette arbeidet vil få enda større fokus utover i 2022 når de ulike
prosjektene vil bli mer konkretisert også i forhold til innsparing og gevinstrealisering.
Videreutvikle kommunens arbeid for samfunnssikkerhet og beredskap
Virksomhetsområdet har hovedansvaret for det overordnede arbeidet med beredskap i kommunen.
Erfaringene fra koronapandemien viser at kommunen har gjort gode valg for hvordan
beredskapsarbeidet er organisert, men det vil fortsatt være viktig å videreutvikle beredskapsarbeidet i
kommunen.
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2022
Vedtatt budsjett
Sum Tekniske justeringer
Demografi- og arealendringer
Areal
Demografi
Sum Demografi- og arealendringer
Sum Budsjettendring i år
Vedtatte endringer
Konsekvensjustert ramme
Konsekvensjusteringer
Digitalisering - lisenser systemavtaler og drift av nasjonale
e-helseløsninger
Eiertilskudd, Arkiv Øst IKS
IKT-sikkerhet
Juridisk bistand, barnevern
KS-kontingent, OU-midler og premie ansattforsikring
Valg 2025
Sum Konsekvensjusteringer
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2022-2025

Økonomiplan
2023
2024

2025

179 583
3 175

182 623
-2 164

179 442
-4 883

179 442
-7 583

4
2 639
2 643
7 617
13 435
193 019

46
4 747
4 793
7 617
10 247
192 870

67
5 970
6 037
7 617
8 772
188 214

89
7 487
7 576
7 617
7 610
187 052

23 500

23 500

23 500

23 500

920
1 700
1 000
780
0
27 900
27 900
220 919

920
1 700
1 000
780
0
27 900
27 900
220 770

920
1 700
1 000
780
0
27 900
27 900
216 114

920
1 700
1 000
780
5 700
33 600
33 600
220 652

Konsekvensjusteringer
Digitalisering - lisenser systemavtaler og drift av nasjonale e-helseløsninger
Ved etableringen av Nordre Follo kommune ble det sett som hensiktsmessig å samle koordineringen,
anskaffelse og oppfølgingen av alle IKT- og systemavtaler sentralt på vegne av alle øvrige virksomheter i
organisasjonen. Ambisjonsnivået var høyt, og det ble på noen områder valgt løsninger som ikke lå
innenfor de tidligere kommunenes opprinnelige IKT/digitaliseringsbudsjetter. Da første budsjett ble lagt,
ble det blant annet ikke avsatt nok for lisenser og service- og vedlikeholdsavtaler for alle fagsystemene i
kommunen. Samtlige ansatte i kommunen, også timelønnede stillinger og folkevalgte, fikk lisens i Office
365. Det innebærer over 7 000 lisenser. Bakgrunnen til at de fullverdige lisensene ble gitt til alle
ansatte og politikere (elever er gratis, forutsatt lisens på lærere) i 2019, var blant annet avhengigheter til
andre systemer som ikke var ferdigstilte, ressurskapasitet og tidspress før overgangen til ny
kommune. Dagens budsjett gjenspeiler ikke de valg og vurderinger som ble gjort ved inngangen til
Nordre Follo.
Per 1. tertial ble det meldt om en underdekning på 27 mill. kroner. Per august 2021 viste en
gjennomgang av planlagte/gjennomførte nedtak av lisenser at behovet var
21,3 mill. kroner. Dette inkluderer også flere nye løsninger for Nordre Follo, ikke tiltak/løsninger som
følge av koronapandemien. MS Office har varslet en prisøkning på opptil 25 prosent på noen lisenser fra
mars 2022.
Det arbeides ytterligere med nedjustering utover det som er gjort, men prisøkning vil
redusere gevinsten noe. Det er lagt inn et behov for konsekvensjusteringer på 20 mill. kroner for å få et
realistisk budsjett for digitalisering i perioden. Dette er inkludert usikkerhet rundt effekten av
prisøkningen fra MS Office.
I statsbudsjettet forslås endringer i forskrift om IKT-standarder i helse og omsorgstjenesten. Formålet er
å styrke og legge til rette for digitalisering i helse- og omsorgssektoren. For at de nasjonale e-
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helseløsningene skal bli mest mulig effektive er det viktig at de brukes av alle relevante aktører i
sektoren. Forslaget omfatter løsningen for elektroniske resepter (e-resept), Nasjonal kjernejournal,
helsenorge.no og helsenettet, inkludert grunndata. Nordre Follo kommune tilføres 3,5 mill. kroner i
statsbudsjettet fra 2022 for forvaltning og drift av e-helseløsningene.
Eiertilskudd, Arkiv Øst IKS
Kommunen ble i 2020 medlem av Arkiv Øst IKS (tidligere IKA Østfold), et interkommunalt selskap eid av
14 kommuner i Viken og Viken fylkeskommune. Selskapets oppgave er å forvalte eldre og avsluttede
arkiver både på papir og digitale arkiver fra eierkommunene. Rammen er ikke tidligere økt i henhold til
kostnaden.
Eiertilskuddet for Nordre Follo kommune i Arkiv Øst IKS øker fra 2022 fra 0,6 mill. kroner i 2021 til
0,9 mill. kroner i 2022. Endringen må sees i sammenheng med konsekvensjusteringen fra mål- og
rammesaken om kommunens tilskudd til Arkiv Øst IKS.
IKT-sikkerhet
Det er behov for å styrke arbeidet rettet mot et stadig økende trusselnivå fra internett og digitale
innbrudd. Midlene skal blant annet brukes til å oppdage unormal trafikk i nettet og gi tidlig varsler slik at
eventuelle innbrudd eller datatap kan avgrenses. Det vil også være behov for å flytte backup av alle
fagsystemer og andre data til et trygt sted, som for eksempel skybaserte løsninger eller til en annen
lokasjon i kommunen.
Juridisk bistand, barnevern
Nordre Follo bruker egne jurister til å føre kommunens saker i fylkesnemnd og retten. Omfanget av
saker har økt, og det har vært mer behov for juridisk bistand. Dersom ikke ressursene økes, må
kommunen kjøpe ekstern bistand. Dette vil være dyrere enn å utføre oppgavene med egne ressurser.
KS-kontingent, OU-midler og premie ansattforsikring
KS-kontingenten og FoU øker med 3,5 prosent i 2022. Forsikringspremien for ansattforsikringene i 2021
viser at budsjettrammen for 2022 er om lag 0,4 mill. kroner for lav.
Selvkost vann, avløp, renovasjon, feiing og slamtømming
Tiltaket omhandler rammeendring i selvkostområdene Vann, Avløp, Renovasjon, Feiing og
Slamtømming, og er tjenestene sitt bidrag til administrasjon og låneutgifter. Det er forventet et
overskudd på om lag 105 mill. kroner, en økning på 26,3 mill. kroner i forhold til 2021. Overskuddet skal
i hovedsak brukes til finansutgifter knyttet til investeringene på dette området. Et mindre beløp vil også
brukes til indirekte kostnader til administrasjon og sentrale støttefunksjoner.
Tilbakeføring omstilling
For å opprettholde forsvarlige tjenester i henhold til lov og forskrift, må deler av tidligere
omstillingskrav reverseres.
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Valg 2025
Det avholdes valg annethvert år. Det må derfor justeres midler inn og ut av budsjettet avhengig av om
det er valgår eller ikke. I 2025 er det stortingsvalg, og det må derfor legges inn midler til valget. Det var
trukket ut dobbelt beløp i 2025 og det er nå lagt inn ett samlet beløp.

Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringer
Administrasjon og styring
Digitalisering, bygg og infrastruktur
Digitalisering, fellessystemer
Digitalisering, plattform
Digitalisering, samskaping/innbyggertjenester
Digitalisering, skole og bhg.
Digitalisering, velferdsteknologi
Etterarbeider
Innsynsløsning, bygge-/delesaksarkiv
Mulighetsstudie
Sum Administrasjon og styring

Samlet
investeringsbeløp
Ferdig år Tidligere
bevilget
Løpende
Løpende
Løpende
Løpende
Løpende
Løpende
Løpende
2022
Løpende

4 625
113 063

Økonomiplan
2022

2023

2024

2025

4 000
3 750
19 187
2 750
20 375
29 875
500
375
500
81 312

2 500
3 750
25 125
1 500
16 262
29 250
500
0
500
79 387

2 500
2 500
24 875
1 250
15 575
22 500
500
0
500
70 200

2 500
2 500
22 125
1 250
16 825
22 500
500
0
500
68 700

Digitalisering, bygg og infrastruktur
Prosjektet vil fra og med 2022 hovedsakelig være knyttet til Program Smarte Bygg i Utvikling og
bærekraft, herunder til blant annet inneklima sensorikk.
Digitalisering, fellessystemer
Prosjektet erstatter tidligere ERP-system samt Sak, arkiv og depotløsning. Formålet er å samle alt som
går på felles fagsystemer og som benyttes av alle virksomheter internt i Nordre Follo kommune.
Hovedfokuset de neste årene vil være harmonisering av flere fagsystemer.
Digitalisering, plattform
Formålet med prosjektet er blant annet å sikre systematisk flytting av fagsystemer fra lokale servere til
skybaserte løsninger. Om lag halvparten av midlene brukes til innkjøp av PC'er og Ipad'er til ansatte, i
henhold til plan for løpende utskifting. Etablering av egen dataplattform for å kunne ta imot og
prosessere sensorisk data, som støtter opp under satsing på velferdsteknologi, er spesielt viktig for at
kommunen skal kunne ta eierskap til alle sine data. Nettverket ved mange formålsbygg er ikke optimalt
og støtter ikke videre utvidelse i bruk av velferdsteknologi eller økt bruk av andre digitale løsninger.
Her ligger det også midler til å utbedre nettverket ved behov. Det er behov for å kjøpe spisskompetanse
for å utvikle egne løsninger, samt for å digitalisere og automatisere deler av arbeidsprosesser i
kommunen. Fra og med 2022 er avvikling av gammel telefonsentral planlagt.
Digitalisering, samskaping/innbyggertjenester
Formålet med prosjektet er å investere i digitale løsninger som støtter opp under samskaping, og
løsninger som kan benyttes av alle innbyggere. Dette er en viktig strategi for å få selvbetjente
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innbyggere med på veien mot kommune 3.0. Løsninger vil bli prioritert og utviklet gjennom Program
Innbyggerløftet i Utvikling og bærekraft. Kommunen har per i dag to ulike biblioteksystem, og det er
behov for å harmonisere og implementere en ny felles løsning. Det er også avsatt midler til digitale
tavler til nye lokaler for Integrering og kompetanse.
Digitalisering, skole og bhg.
Prosjektet skal sikre at alle elevene i skolen får et digitalt hjelpemiddel, PC og/eller nettbrett, i henhold
til strategiplan med mål om 1:1 dekning av digitale hjelpemidler. Det settes også av midler til nettbrett
til lærere. I tillegg skal gammelt og utrangert utstyr skiftes ut, herunder blant annet gamle tavler. Arbeid
i forbindelse med anskaffelse og implementering av oppvekstadministrativt system for Nordre Follo
kommune fortsetter i 2022.
Digitalisering, velferdsteknologi
Prosjektets formål er å øke kvaliteten på tjenestene, samt effektivisere arbeidsprosessene, innenfor
velferdsteknologiområdet. Behovet for direkte bistand skal reduseres og innsatsen skal justeres til et
lavere innsatsnivå. Prosjektet bygger på Helhetlig tjenestemodell for velferdsteknologi, noe som også vil
stille krav til omstilling i kommunen. Større tiltak som oppgradering av pasientvarsling, digitalt tilsyn og
medisindispensere er planlagt, og vil pågå over flere år.
Etterarbeider
Prosjektet skal fortrinnsvis brukes til sluttfakturaer, garantioppgjør og andre kostnader som påløper
etter at hovedinvesteringen er avsluttet. Utgiftene aktiveres på det opprinnelige hovedprosjektet.
Innsynsløsning, bygge-/delesaksarkiv
Formålet med prosjektet er å skanne og digitalisere kommunens arkiver. I løpet av 2022 skal det
anskaffes en innsynsløsning slik at hele arkivet kan være tilgjengelig for publikum på nett.
Mulighetsstudie
Prosjektet skal fortrinnsvis brukes til utredninger og bestillinger fra Kommunestyret hvor det ikke følger
med budsjettmidler. Dette er kun en midlertidig post som skal tømmes ved årsslutt. Utredninger og
forarbeid som fører til igangsetting av nye investeringer omposteres til ny vedtatt investering. Det
øvrige omposteres til drift.
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11.2. Kultur og inkludering
Kultur og inkludering - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter
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Beløp i 1000 kr

Beskrivelse av virksomhetsområdet

Virksomheter i området
•
•
•
•
•
•
•
•

Nordre Follo bibliotek
Folkehelse og kultur
Næring- og
regionalutvikling
Nordre Follo kulturskole
Integrering og
kompetanse
Folkehelse, idrett og
friluftsliv
Samskaping og
lokalsamfunn
NAV Nordre Follo

Virksomhetsområdet skal bidra til at innbyggerne kan lære hele
livet, være aktive, selvstendige og oppleve mestring og livskvalitet i
hverdagen, slik at de kan delta i og ta medansvar for både samfunn
og fellesskap.
Området har et særlig ansvar for å tilrettelegge for god folkehelse,
frivillighet og samskaping på tvers i organisasjonen. Å legge til rette
for samarbeid med andre aktører i samfunnet er også viktig.
Utvikling av arenaer for kultur, fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og
frivillighet, samt videreutvikling av andre former for
innbyggermedvirkning, står sentralt i virksomhetsområdets arbeid.

Kommunen har kultur- og fritidstilbud for innbyggere i alle aldre.
Her inngår blant annet aktivitetstilbud for barn og unge, friluftsliv,
kulturbygg med kulturhus, bibliotek, kulturskole, frivillighet,
tilskuddsordninger, gravplasser og Den norske kirke. Tjenestene skal bidra til at innbyggerne har tilgang
til gode møteplasser, idrett-, friluftsliv- og kulturtilbud. Et satsingsområde er å arbeide for et godt og
trygt oppvekstmiljø der alle barn og unge har mulighet til å delta i aktiviteter og kan oppleve læring og
mestring.
Antall faste årsverk: 211

Virksomhetsområdet skal bedre levekårene for vanskeligstilte og bidra til sosial og økonomisk trygghet.
Overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet skal også fremmes. Tjenestene
skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, samt styrke flyktninger og
innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet og deres økonomiske
selvstendighet. Kommunen har hovedansvaret for å forvalte lover og forskrifter og hjelpe vanskeligstilte
på boligmarkedet. Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud til de som ikke klarer det selv.
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Virksomhetsområdet har også et spesielt ansvar for barn og unges medvirkning gjennom drift av
Ungdomsråd og Barn og unges kommunestyre.
Generell- og landbruksbasert næringsutvikling inngår i virksomhetsområdet. Tjenestene skal legge til
rette for et bærekraftig, nyskapende og fremtidsrettet næringsliv i kommunen.

KOSTRA-nøkkeltall
Nordre Drammen Kristiansand Lørenskog Ullensaker Kostragruppe
Follo
11
2020
Prioritet
Andel netto driftsutgifter til økonomisk
sosialhjelp (B)
Netto driftsutgifter for kultursektoren per
innbygger i kroner (B) *)
Netto driftsutgifter per innbygger (213)
voksenopplæring (B) *) **)
Netto driftsutgifter per innbygger (231)
aktivitetstilbud barn og unge (B) *) **)
Netto driftsutgifter per innbygger (370)
bibliotek (B) *) **)
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og
kulturskoler, per innbygger 6-15 år (B) *)

42,1 %

40,1 %

28,3 %

41,5 %

49,3 %

41,0 %

2 181

2 153

2 722

2 872

2 156

2 273

400

229

350

93

47

342

214

134

255

267

198

136

325

245

307

268

204

293

2 605

2 055

2 251

2 117

1 867

1 964

12,8 %

8,0 %

11,4 %

11,0 %

10,7 %

10,5 %

43,6 %

37,6 %

49,7 %

48,1 %

31,7 %

44,4 %

27

56

75

17

13

15,1 %

20,8 %

14,2 %

22,4 %

21,7 %

Dekningsgrad
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i
kommunens musikk- og kulturskole, av antall
barn i al (B)
Andel mottakere med sosialhjelp som
hovedinntektskilde (B)

Andre nøkkeltall
Flyktninger - Faktisk bosetting - antall
personer
Innvandrere i prosent av befolkningen
*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov

Oppfølging av kommuneplanen
Alle virksomhetsområder har ansvar for å følge opp satsingsområdene i kommuneplanen. Punktene
under viser hvilke mål som er særlige relevante for virksomhetsområde Kultur og inkludering.
•
•
•
•
•
•

Barn og unge i Nordre Follo kommune har mulighet til hvile, fritid og lek og deltar i drett, fysisk
aktivitet og kulturaktiviteter
Barn og unge i Nordre Follo kommune får realisert sitt potensiale for utvikling og læring,
uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn
Innbyggerne i Nordre Follo kommune har tilgang til gode møteplasser, idrett, friluftsliv og
kulturtilbud
Nordre Follo kommune involverer brukere og innbyggere i utformingen av tjenestene
Sammen utvikler vi Nordre Follo kommune
Nordre Follo kommune er attraktiv for et næringsliv som tar samfunnsansvar
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•
•

Innbyggerne i Nordre Follo mestrer sin egen hverdag
Barn og unge medvirker, sier sin mening og blir hørt

Utviklingstrekk
Et rikt og variert kulturtilbud er en av forutsetningene for ytringsfrihet og et velfungerende demokrati.
Kunst og kultur kan danne, forme og styrke fellesskap og samfunnsstrukturen rundt oss. Kunst og kultur
har evnen til å samle mennesker i fellesskap på tvers av meninger, interesser og bakgrunn. Å bringe
mennesker sammen på tvers av sosiale, politiske og kulturelle skillelinjer kan medvirke positivt til å
skape sosiale fellesskap og nettverk som styrker samhold og inkludering.
Stortingsmelding Meld. St. 18 (2020–2021), Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn
og unge, presenterer for første gang barne- og ungdomskulturfeltet som et samlet politisk
satsingsområde på nasjonalt nivå. Målet er å gi alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn, tilgang til
kunst og kultur. Andre relevante stortingsmeldinger er Meld. St. 8 (2018-2019), Kulturens kraft –
Kulturpolitikk for framtida og Meld. St.10 (2018/2019), Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig –
Den statlege frivlligheitspolitikken. Stortingsmeldingene må legges til grunn i utarbeidelsen av lokale
planer på områdene.
Økende bruk av trygdeytelser på grunn av psykiske/psykososiale lidelser og plager er en utvikling Norge
deler med de fleste land i Europa. Frafall fra videregående skole kan føre til at ungdommer får
manglende yrkesfaglig kompetanse. Utfordringsbildet forsterkes av at det blir stadig færre
arbeidsplasser hvor det ikke stilles krav om yrkesutdanning, videregående utdanning eller mer formell
kompetanse. Samtidig ser vi at når det er mulighet for arbeid med lite krav om formal kompetanse, har
mange ungdommer problemer med å starte opp da de har ulike tilleggsutfordringer.
Den norske bosettingsmodellen av flyktninger bygger på frivillighet. Fra 2019 innførte regjeringen en ny
bosettingsstrategi hvor den enkelte kommune blir anmodet om å bosette flyktninger ut fra resultatet i
bosettingsarbeidet, arbeidsmarkedet og kommunestørrelse. Andelen flyktninger til Norge endres ut fra
nasjonal og internasjonal politikk. Det er utfordrende å tilpasse kommunale tjenester til variasjoner i
bosettingsbehovet.
KS og Frivillighet Norges plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor fornyes i
2021. Avtalen skal bidra til å forenkle samarbeid og dialog mellom kommune og lokal frivillighet, og slår
fast noen prinsipper som samarbeidet bør baseres på. Viktige prinsipper er blant annet likeverdig
partnerskap og gjensidig respekt for hverandres roller. Tett samarbeid med frivillige er et utviklingstrekk
i samfunnet og er forankret i Nordre Follos øvrige planer og dokumenter.
Meld. St. 30 (2019–2020) En innovativ offentlig sektor — Kultur, ledelse og kompetanse gir innspill til
hvordan samskaping bidrar til innovasjon i offentlig sektor. En viktig utviklingstrend er å se nytt på
måten vi samhandler på og hvordan vi involverer innbyggerne i tjenesteutviklingen.
Næringsutviklingen påvirker i stor grad samfunnsutviklingen i Nordre Follo. Næringssatsingen har stor
betydning for kommunens arbeidsmarked, økonomi og tjenestetilbud til innbyggerne. Kommunens
næringsliv har vært hardt rammet av lokale og nasjonale smitteverntiltak knyttet til koronapandemien.
Kommunale kompensasjonsordninger og andre tilskuddsordninger er etablert for å avhjelpe den
økonomiske situasjonen for lokale virksomheter.
Nordre Follo er del av et større og sammenhengende bo- og arbeidsmarked, Næringsstrukturen i
Oslofjordregionen er i endring. Arealkrevende logistikk og produksjon søker seg ut av befolkningstette
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områder og mot rimeligere arealer knyttet til effektive transportårer. Samtidig etablerer
kunnskapsbaserte næringer seg sentralt og urbant, nært kollektivknutepunkt.
Nordre Follo har verdifull dyrket jord og gunstig klima for mat- og trevirkeproduksjon. Store deler av
kulturlandskapet i kommunen er klassifisert som spesielt verdifullt..
Landbruket er også en viktig premissleverandør av grønne og bærekraftige produkter og opplevelser. I
Nordre Follo skal det tilrettelegges for at landbruket skal kunne utvikle slike tilbud, basert på lokale
ressurser.

Prioriteringer, strategier og virkemidler
Kommunedirektøren foreslår følgende prioriteringer i kommende fireårsperiode:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samarbeid på tvers for å forebygge utenforskap
Tilrettelegge for frivillighet innen eldreomsorgen
Tilgang til kultur og fritidstilbud for alle barn og unge
Møteplasser og arenaer
Samskaping og medvirkning med innbyggere, frivillige og næringsliv
Tydeliggjøre bærekraft som konkurransekraft
Skape gode forutsetninger for jobb fra ungdomsår til pensjonsalder
Kvalifisering til arbeid og arbeidsrettede tiltak
Oppfølging av barnefamilier
Virkemidler som reduserer behov for økonomiske stønader over tid

Samarbeid på tvers for å forebygge utenforskap
For å møte utfordringen med utenforskap og ensomhet er tiltak for økt aktivitet og deltakelse viktig.
Samarbeid med lag og foreninger er sentralt for å fremme aktivitet og deltakelse i alle aldre, ettersom
man ser det er en forebyggende faktor for psykiske helseutfordringer. Tradisjonelt sett har kommunene
i større grad jobbet behandlende enn forebyggende. I arbeidet med barn, unge og familier gir tidlig
innsats store muligheter til å lykkes med forebyggende og helsefremmende arbeide. Dette kan bidra til å
forhindre skjevutvikling og utenforskap, samt muligheter til et selvstendig liv.
Oppvekstprofilen for Nordre Follo kommune viser at de fleste barn og unge har et godt oppvekstmiljø,
men at det er en mindre gruppe som faller utenfor på viktige livsarenaer for barn, som skole, fritid og
arbeidsliv. Forebygging av utenforskap må prioriteres i alt planarbeid for barn og unge og deres
oppvekstmiljø. Tverrfaglig og sammenhengende innsats overfor sårbare grupper som er i ferd med å
falle utenfor fritid, skole og arbeidsliv vil kunne redusere risikoen for utenforskap. Vi skal se helheten i
barn- og unges oppvekstmiljø og motvirke at ungdom faller ut av videregående skole i samarbeid
mellom aktører som treffer ungdom på fritiden og ungdomsskolene i kommunen..
Samarbeid mellom virksomhetsområdene og med familiene må til for å nå målet om trygg oppvekst, og
redusere bruk av rusmidler blant unge. Lavterskel helsetjenester og støttende tiltak for foresatte vil
være viktige virkemidler. Arbeidet med ruskontrakter for unge i samarbeid med politiet, oppsøkende
arbeid blant unge og arbeidet innenfor område Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende
tiltak (SLT), skal bidra til at barn og unge får riktig hjelp til riktig tid.
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Tilrettelegge for frivillighet innen eldreomsorgen
Nordre Follo kommune har mange engasjerte innbyggere. Mange av dem ønsker å gjøre en innsats for
andre og være frivillige. Under koronapandemien var det svært mange som ønsket å bidra, ikke minst
ble dette svært synlig i vaksinasjonskampanjen da over 300 innbyggere meldte seg som frivillige i løpet
av en helg.
Det er behov for mange ekstra hender innen eldreomsorgen framover. Det er ønskelig at innbyggerne
kan få bo i sitt eget hjem så lenge som mulig og også ha et godt liv. Hjelp i hagen, til å lufte hunden eller
litt ekstra selskap kan gjøre at en innbygger kan klare seg på egen hånd mye lenger enn om den ikke får
den hjelpen. Derfor skal virksomhetsområdene samarbeide tett for å etablere gode strukturer slik at de
frivilliges kompetanse brukes i oppgaver som både er nyttige og interessante for frivillige å utføre.
Tilgang til kultur og fritidstilbud til alle barn og unge
Hovedbudskapet i den nye stortingsmeldingen Oppleve, skape, dele er at alle barn og unge skal få
oppleve og skape kunst og kultur på egne premisser. Kommunen skal sikre varierte og lett tilgjengelige
kultur- og fritidstilbud for barn og unge. Alle barn skal gis muligheten for kulturtilbud med god kvalitet.
Digitale løsninger som gir informasjon om tilgjengelige fritidsaktiviteter for barn og unge skal
videreutvikles.
Sosialtjenesteloven har et særskilt søkelys på barns oppvekstforhold og det skal i perioden jobbes aktivt
for at barn av sosialhjelpsmottakere ikke ekskluderes sosialt eller har reduserte muligheter til aktiv
deltakelse i fritidsaktiviteter med andre barn. Det skal tilrettelegges for at alle barn og unge i Nordre
Follo kan delta i aktiviteter. Arbeidet med tilskuddsordningen for barn i lavinntektsfamilier skal
videreføres.
Møteplasser og arenaer
Innbyggerne i Nordre Follo skal ha mulighet til å delta i organiserte og egenorganiserte aktiviteter, og ha
tilgang til natur, frilufts- og kulturliv. Møteplasser, arenaer og naturopplevelser i nærmiljøet bidrar
også til helse og livskvalitet, og vil være sentrale punkter for å legge til rette for mestring og deltakelse.
De etablerte møteplassene i kommunen som knutepunkt for aktivitet skal videreutvikles. Det skal
tilrettelegges for egenorganisert aktivitet og kommunens lokaler og arealer skal gjøres tilgjengelig for
frivillig initiativ. Det skal etableres gode samhandlingsarenaer mellom kommunen og frivillige
organisasjoner. Vi skal tilrettelegge kommunens lokaler, friluftsområder, leke- og rekreasjonsareal,
nærmiljøanlegg og idrettsanlegg for enkel tilgang og bruk.
Kommunen skal gi et profesjonelt kulturtilbud til innbyggerne.
Samskaping og medvirkning med innbyggere, frivillige og næringsliv
For å oppnå treffsikre løsninger i tjenesteutviklingen, er det nødvendig med et godt samspill med
innbyggere. Kommunen deltar på prosjektet Den samskapende kommune for å få bistand til å finne de
gode formene for samskaping med innbyggere. Parallelt jobbes det med medvirkningsordninger og ulike
former for innbyggerdialog.
Barn og unges kommunestyre (BUK) og Ungdomsråd er arenaer der barn og unge medvirker i saker som
gjelder hele kommunen. Det er lovpålagt at barn og unge medvirker, sier sin mening og blir hørt i saker
som gjelder dem gjennom barnekonvensjonens artikkel 12. Dette er i tillegg et mål for Nordre Follo
kommune. For å bidra til måloppnåelse innen dette feltet, utarbeides det nå en handlingsplan for
demokrati, som skrives i samskaping med elever ved Hellerasten skole. Formidling av planen gjøres
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sammen med elever fra Haugjordet ungdomsskole. Intensjonen er at ungdom selv skal skrive og
formidle en plan som omhandler deres egne rettigheter.
Nordre Follo kommune ønsker tett dialog med innbyggerne. Innbyggerne og kommunens næringsliv
sitter på mye kunnskap og kompetanse, og vi er avhengig av å ta i bruk denne ressursen for å lykkes med
de målene vi har. Vi skal utvikle de kommunale tjenestene i samarbeid med innbyggere, frivillighet og
næringsliv. Temaplan for samskaping og frivillighet er sentral i videre arbeid med dette området.
Virksomhetsområdet skal tilrettelegge for frivilligheten, i tråd med kommunens egne mål og
samarbeidsplattformen mellom KS og Frivillighet Norge. Samarbeidsavtaler mellom kommunen og
frivillige organisasjoner skal videreutvikles, det samme skal brukervennlige digitale løsninger for
frivillighåndtering. Kommunen skal utvikle et godt samarbeid med lokale kunst- og kulturorganisasjoner.
Næringslivet har verdifull kompetanse for å finne nye løsninger på sosiale utfordringer. Det er stort
potensiale lokalt og regionalt for å utvikle tverrfaglige nettverk der fagkompetanse deles, og innovasjon
skapes. Samarbeidsavtaler mellom kommunen og aktuelle næringsaktører skal inngås for å oppnå en
mer strategisk forankring og langsiktighet. Nye finansieringsmodeller for samarbeid mellom offentlig og
privat sektor skal prøves ut. Vi skal videreutvikle møteplasser, samhandling og dialog mellom næring og
kommune.
Tydeliggjøre bærekraft som konkurransekraft
Bærekraftig utvikling oppnås i samhandling med næringslivet. Nordre Follo kommune vil tilrettelegge for
at bærekraftig næringsvirksomhet samsvarer med lønnsom drift. Kommunens rammevilkår overfor
næringslivet, samt tiltak for næringsutvikling, skal gjenspeile arbeidet for å oppnå FNs bærekraftsmål
som kommuneplanen bygger på. Bærekraft skal prioriteres ved kommunens tilskudds- og
støtteordninger. Vi skal bygge bærekraftskompetanse gjennom etablerertjeneste og annen
næringsrelatert opplæring. Miljøansvar og øvrig bærekraftsansvar skal vektlegges ved kommunale
anskaffelser.
Skape gode forutsetninger for jobb fra ungdomsår til pensjonsalder
Kommunen tilrettelegger for tiltak som gjør Nordre Follo attraktiv for gründerskap og næringsvekst.
Samtidig må det bygges yrkesfaglig kompetanse som samsvarer med fremtidig etterspørsel etter faglært
arbeidskraft. Kommunen må legge til rette for et inkluderende arbeidsliv, med fleksible og tilpassede
løsninger for den enkelte arbeidstaker. Det skal stimuleres til fremtidsrettet gründerskap gjennom
etablerertjeneste. Næringskompetanse blant ungdom skal bygges gjennom Ungt Entreprenørskap som
fast aktivitet i skolenes årshjul. Vi skal sikre yrkesopplæring i tråd med fremtidige behov, og bidra til
flere fagbrev gjennom lærlingeordning i kommunen. Virksomhetsområdet skal tilrettelegge for mentorordning i bedrift.
Kvalifisering til arbeid og arbeidsrettede tiltak
Kommunens sosiale tjenester skal være et sikkerhetsnett for familier som har behov for sosiale
tjenester, men samtidig arbeide på en sånn måte at de fremmer mestring og bidrar til selvstendighet på
sikt. Det viktigste virkemiddelet på veien mot økonomisk og sosial selvstendighet er arbeidsrettet
oppfølging. Et tiltak som skal gå inn som en del av det er ordinære arbeidet er å være en pådriver for
sommerjobber til unge fra 16 til 20 år.
Kvalifisering til arbeid eller videre utdanning er vesentlig for å nå målet om høy sysselsetting etter
fullført introduksjonsprogram og for å oppnå varig tilknytning i arbeidslivet. Samarbeid med det
lokale/regionale næringslivet og samskaping med sosiale entreprenører er viktig for å nå målet.
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For å oppnå høyere deltakelse i arbeid og samfunnsliv, ble ny lov om integrering gjennom opplæring,
utdanning og arbeid vedtatt i 2020 med ikrafttredelse 01.01.2021. Målet er at flere nyankomne
flyktninger og innvandrere skal få høyere kompetanse gjennom formell opplæring i
introduksjonsprogrammet, og dette skal øke sjansen for varig fotfeste i arbeidslivet. Lengden på
programmet kan variere fra tre måneder til tre år med mulighet for forlengelse avhengig av
utdanningsnivå, alder og sluttmål.
Det innføres obligatoriske elementer i introduksjonsprogrammet, som Livsmestring i et nytt land og
obligatorisk foreldreveiledning for deltakere som har barn, i tillegg til opplæring i norsk og
samfunnskunnskap, og arbeids- eller utdanningsrettede elementer. Innholdet i
introduksjonsprogrammet vil tilpasses og differensieres etter deltakernes sluttmål.
I samarbeid med Viken fylkeskommune har kommunen etablert et kombinasjonsprogram ved Ski
videregående skole fra skoleåret 2021/2022. Kombinasjonsprogrammet tilbyr grunnskoleopplæring for
innvandrerungdom i alderen 16-24 år. Programmet er for elever som går ut av ungdomstrinnet med
manglende norskkunnskaper og faglig grunnlag, ungdom som har fullført grunnskole i hjemlandet, men
som mangler norskkompetanse, og ungdom som ikke har godkjent grunnskole fra utlandet og som må
gjennomføre grunnskole for å kvalifisere seg til inntak på videregående skole. Formålet med tilbudet er
å bidra til at flere unge fullfører og består videregående opplæring.
Oppfølging av barnefamilier
Sosialtjenesten plikter å gjøre individuelle vurderinger i stønadsutmålingen, spesielt med tanke på barns
behov. Det er et viktig prinsipp i sosialtjenesteloven at alle andre muligheter for å forsørge seg selv skal
prøves først. Økonomisk stønad er ment å være det siste sikkerhetsnettet.
NAV Nordre Follo vil utmåle økonomisk stønad i henhold til statens satser, og ivareta barnas behov
gjennom individuelt tilpasset utmåling av stønad og arbeidsrettet oppfølging av foresatte. Arbeid til
foresatte er en viktig faktor for å bedre familiens levekår. Arbeidet med barnefamilier og unge
stønadsmottakere vil ivaretas av egne team som skal utvikle metoder for oppfølging av disse
målgruppene spesifikt. Foreldreveiledning og ulike prosjekter som eksempel Bydelsmødre i Nordre Follo,
skal styrke oppvekstmiljøet for barn og unge i kommunen.
Virkemidler som reduserer behov for økonomiske stønader over tid
Kommunens viktigste virkemiddel for å inkludere innbyggere med nedsatt arbeidsevne er et utstrakt
tverrfaglig samarbeid på tvers i kommunen, men også gjennom fylkeskommunale tjenester og gjennom
partnerskapet i NAV. Sosialhjelpsmottakere som ikke er deltakende i arbeidslivet per i dag, har ofte både
sosiale- og helseutfordringer som krever god og koordinert samhandling mellom flere aktører.
Vi ser også at en del av de som mistet arbeidet under pandemien har vanskeligheter å komme inn igjen i
yrkeslivet. Kommunen har prosjektet Individual Placement and Support, Individuell Jobbstøtte (IPS) som
er en forpliktende samarbeidsmodell mellom NAV, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.
Tettere samarbeid skal hjelpe mennesker med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer og
eventuelle rusmiddelproblemer ut i ordinært arbeidsliv. Gjennom samarbeid med NAV Øst Viken har
kommunen også god tilgang til markedsressurser for å få flere ut i arbeid.
Kommunen eier to bedrifter, EMPO AS og OK-service AS, som har varige tilrettelagte arbeidsplasser.
Kommunen har også et eget sysselsettingstiltak i OMA gjenbruksbutikk på Kolbotn.
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Det er behov for flere tilrettelagte arbeidsplasser/ aktiviteter for en del av våre innbyggere. Kommunen
har igangsatt et prosjekt for å skaffe nye tilrettelagte arbeidsplasser og å sette i gang nye aktiviteter for
sine brukere.

Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2022
Vedtatt budsjett
Sum Tekniske justeringer
Demografi- og arealendringer
Demografi
Sum Demografi- og arealendringer
Sum Budsjettendring i år
Vedtatte endringer
Konsekvensjustert ramme
Omstillingstiltak
Inntekter, OMA
Konkurranseutsette kinodrift
Nedtrekk årsverk: Integrering og kompetanse
Nedtrekk årsverk: NAV
Nedtrekk årsverk: Omlegging tilbud kulturskolen
Nedtrekk årsverk: Omstrukturering, Innbyggertorg
Nedtrekk årsverk: Redusert aktivitet, Biblioteket
Nedtrekk årsverk: Voksenopplæring
Tilskuddsordning, kultur, idrett og nærmiljøtiltak
Sum Omstillingstiltak
Konsekvensjusteringer
Finstadtunet kafe
Integreringstilskudd
Leieinntekter, idrettshall
Lønnsmidler, Innbyggertorg
Sosialhjelp
Tilskudd Krise- og incestsenter
Sum Konsekvensjusteringer
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2022-2025

Økonomiplan
2023
2024

2025

267 988
3 735

267 439
2 184

268 374
50

268 374
-2 050

5 062
5 062
-40 945
-32 148
235 840

7 831
7 831
-37 785
-27 770
239 669

9 530
9 530
-37 755
-28 175
240 198

10 895
10 895
-37 755
-28 910
239 464

-150
-80
-2 176
-1 420
-600
-328
-600
-2 154
-250
-7 758

-150
-80
-2 176
-1 420
-600
-328
-600
-2 154
-250
-7 758

-150
-80
-2 176
-1 420
-600
-328
-600
-2 154
-250
-7 758

-150
-80
-2 176
-1 420
-600
-328
-600
-2 154
-250
-7 758

1 400
-2 050
700
5 700
4 900
130
10 780
3 022
238 862

1 400
-1 800
700
5 700
3 400
130
9 530
1 772
241 441

1 400
0
700
5 700
1 900
130
9 830
2 072
242 270

1 400
0
700
5 700
400
130
8 330
572
240 036

Omstillingstiltak
Inntekter, OMA
Ny plassering på Kolbotn senter og ulike tiltak antas å gi grunnlag for økt inntjening for OMA. Utvikling
av nye tjenester som vil bidra til økt inntjening er planlagt. Det samarbeides også med Follo Ren IKS om
innhenting av varer levert hos dem slik at OMA får økt tilgang på varer. Nåværende dieselbil erstattes
med el-bil som gir lavere driftskostnader, og inntjening fra utleie når den ikke benyttes av OMA. Det skal
innføres tiltak for å øke inntjeningen, som for eksempel kundekvelder, deltakelse på markeder, økt
aktivitet på sosiale medier, samt økte priser på enkelte varegrupper.
Konkurranseutsette kinodrift
Tiltaket innebærer nedleggelse av kinotilbudet i Kolben. For å oppnå reduksjonen må årsverk knyttet til
kinodrift avvikles. Videre drift av kinoen vil kreve en investering i fremvisningsutstyr på om lag 1 mill.
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kroner i 2022. Det er ikke satt av midler i investeringsbudsjettet til dette, og en videreføring av
kinodriften vil få konsekvenser for nødvendige investeringer til andre kulturbygg.
Det sees på muligheten for om private kan overta driften av kinoen. Det er Kommunestyret som gir
kinokonsesjon.
Nedtrekk årsverk: Integrering og kompetanse
Tiltaket innebærer et nedtrekk av tre årsverk. Dette gjøres ved naturlig avgang og omfordeling av
oppgaver. Oppgavene overføres til øvrig personale. Ett årsverk holdes vakant. Reduksjonen gjøres med
bakgrunn blant annet i nedgang av antall deltakere.
Nedtrekk årsverk: NAV
Tiltaket innebærer et nedtrekk av to årsverk. Dette gjøres gjennom naturlig avgang og omrokkering av
oppgaver.
Nedtrekk årsverk: Omlegging tilbud kulturskolen
Kulturskolen arbeider med omstilling og omlegging til et større breddetilbud til barn og unge. Tiltaket
medfører nedtrekk i årsverk. Skolen vil fortsette prosessen med utvikling av flere gruppetilbud til barn
og unge.
Nedtrekk årsverk: Omstrukturering, Innbyggertorg
Tiltaket vil føre til omstrukturering av innbyggertorg ved å ikke ha fast stilling knyttet til bestemte
møtesteder, men samle kompetansen og ha målrettede kampanjer mot innbyggergrupper. Tiltaket gir
nedtrekk av vakant årsverk. Tiltaket gir ingen konsekvenser for innbyggere i forhold til dagens tilbud.
Nedtrekk årsverk: Redusert aktivitet, Biblioteket
Tiltaket innebærer nedtrekk av om lag ett årsverk ved å se på administrative kostnader og ytterligere
samkjøring av de to bibliotekene. Oppgaver og aktiviteter omfordeles og sees på nytt.
Nedtrekk årsverk: Voksenopplæring
Tiltaket innebærer et nedtrekk av tre årsverk. Dette gjøres ved naturlig avgang og omfordeling av
oppgaver. Oppgavene overføres til øvrig lærerpersonale. Ett årsverk holdes vakant. Reduksjonen gjøres
med bakgrunn blant annet i nedgang av antall deltakere.
Tilskuddsordning, kultur, idrett og nærmiljøtiltak
Rammene til kommunale tilskuddsordninger til kultur, idrett og nærmiljøtiltak reduseres. Kommunale
tilskuddsordninger er en tilskuddsordning som organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner kan søke
på. Den totale tilskuddspotten til denne type tiltak er på om lag 2 mill. kroner.
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Konsekvensjusteringer
Finstadtunet kafe
I forbindelse med bygging av budsjettrammer etter kommunesammenslåingen ble midler til to årsverk
ved Finstadtunet kafe utelatt. Det er ikke mulig å finne midler til disse årsverkene innenfor eksisterende
rammer. Konsekvensen av å ikke tilføre midlene er derfor at tilbudet må avvikles. Kultursentret benyttes
både av hjemmeboende eldre, rehabiliteringspasienter i trening og beboere på sykehjemmet.
Integreringstilskudd
Kommunen mottar integreringstilskudd for bosatte flyktninger i fem år. Budsjettert tilskudd justeres i
forhold til forventet bosetting fremover. I anslaget er det forutsatt en bosetting på 30 personer fra 2022.
Kommunens boligsituasjon vanskeliggjør bosetting. For enslige mindreårige flyktninger er det i 2022 stor
utflytting grunnet alder og nedlagte boliger.
Leieinntekter, idrettshall
Inntektskrav knyttet til utleie av Sofiemyr idrettshall til Roald Amundsens videregående skole var
budsjettert dobbelt.
Lønnsmidler, Innbyggertorg
I forbindelse med kommunesammenslåingen ble det bygd nye budsjettrammer. Lønnsmidler til årsverk
innenfor politisk prioriterte funksjoner som medvirkning, samarbeid, koordinering og samskaping i
forhold til innbyggere og frivillighet er ikke tilstrekkelig i budsjettrammen. Disse funksjonene var ikke
fullt ut etablert ved byggingen av Nordre Follo og kom ikke med i rammebyggingen.
Sosialhjelp
Rammen for sosialhjelp er for lav i forhold til faktiske utbetalinger. Rammene er ikke justert i henhold til
prisøkningen i samfunnet selv om satsene for sosialhjelp økes hvert år. Husleieprisene har økt kraftig de
siste årene der kommunen selv har bidratt med å innføre gjengs leie på kommunale
utleieboliger. Pandemien har medført høyere arbeidsledighet med flere som trenger hjelp.
Langtidseffekten av pandemien er usikker, men antas å ha negativ effekt i mange år. En av
hovedutfordringene er store barnefamilier med innvandrerbakgrunn og foreldre med sammensatte
utfordringer som ikke er i jobb eller aktivitet. En stor andel av mottakerne har uavklart helsesituasjon.
Det gjøres tiltak for å redusere behovet for sosialhjelp.
Tilskudd Krise- og incestsenter
Kommunens tilskudd til Krise og incestsenteret øker fra 2022 i henhold til deres vedtatte budsjett- og
økonomiplan 2022-2025.
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Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringer
Kultur og inkludering
Tiltak, kulturbygg
Sum Kultur og inkludering

Samlet
investeringsbeløp
Ferdig år Tidligere
bevilget
Løpende
1 000

Økonomiplan
2022

2023

2024

2025

1 125
1 125

500
500

0
0

0
0

Tiltak, kulturbygg
Prosjektet omfatter generell oppgradering av kulturbyggene, inklusive kulturarenaenes tekniske utstyr, i
henhold til Tiltaksplan for kommunens kulturbygg. Det er stor bruk av kommunens kultur- og utleiehus
og behovet for teknisk oppgradering er stort. Teknologi utdateres og utstyr blir slitt, spesielt gjelder
dette lys og lyd. En oppgraderingsplan for hvert av kulturhusene og en felles for utleiehusene
Waldemarhøy bygde- og kultursenter, Kråkstad samfunnshus og Langhuset er utarbeidet.
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11.3. Oppvekst og læring
Oppvekst og læring - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter
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Beskrivelse av virksomhetsområdet

Virksomheter i området
•
•
•
•
•
•
•
•

42 kommunale
barnehager
14 ikke-kommunale
barnehager
20 skoler
Helsetjenester for barn
og unge
Forebygging og tiltak
Pedagogisk-psykologisk
tjeneste
Barnevernstjenesten
Utvikling og forvaltning

Virksomhetsområdet omfatter store deler av kommunens tilbud og
tjenester til innbyggere fra svangerskap opp til 23 år og til deres
foresatte. I Nordre Follo skal det være trygge og gode
oppvekstsvilkår og gode læringsarenaer for barn og ungdom.
Virksomhetsområdet har ansvar for at barn og unge får et helhetlig
tjenestetilbud og at de har et godt og inkluderende oppvekstmiljø
som fremmer trygghet, trivsel, læring og helse.
Virksomhetene i området jobber tett sammen og samarbeider med
barn og unge, foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere.
Sammen skaper vi gode barnehager, en god skole og en trygg og god
oppvekst i kommunen.

Antall faste årsverk: 1 666

Virksomhetsområdet jobber helsefremmende og forebyggende for
gravide, barn og unge og deres familier, med vekt på tidlig innsats og
koordinerte tjenester. Gjennom råd og veiledning fremmes psykisk og fysisk helse og gode sosiale
miljømessige forhold. Arbeidet skal også forebygge sykdom, skade, vold, overgrep og omsorgssvikt.
Ansvaret for enslige mindreårige flyktninger med bofellesskap og ettervern ligger også til
virksomhetsområdet.

KOSTRA-nøkkeltall
Nordre Drammen Kristiansand Lørenskog Ullensaker Kostragruppe
Follo
11
2020
Prioritet
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjonsog skolehelsetj. per innb 0-20 år (B) *) **)
Netto driftsutgifter per innbygger (211)
styrket tilbud til førskolebarn (B) *) **)
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år,
barnevernstjenesten (B) *) **)
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i
kroner, barnehager (B) *) **)
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per
innbygger 6-15 år (B) *) **)
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215),
per innbygger 6-9 år (B) *) **)

2 721

3 433

3 766

3 026

2 556

2 948

646

740

830

661

902

698

10 429

10 162

8 367

7 558

8 449

10 316

160 866

165 746

160 673

144 996

162 290

165 967

83 898

84 599

90 985

85 443

81 399

89 986

5 699

4 808

7 748

1 718

6 345

5 760

97,0 %

98,0 %

95,0 %

98,0 %

97,0 %

94,0 %

356
177,4

368
135,0

276
159,6

410
132,0

354
107,3

292
150,6

3 299
93,7 %

4 910
90,1 %

5 900
91,0 %

2 409
91,8 %

2 262
91,9 %

27 100
92,5 %

Produktivitet
Andel undersøkelser med behandlingstid
innen 3 måneder
Elever per kommunal grunnskole
Årstimer til spesialundervisning per elev med
spesialundervisning (antall)

Dekningsgrad
0-6 år barn i barnehage (antall)
1-5 år andel barn i barnehage i forhold til
innbyggere (prosent)
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Nordre Drammen Kristiansand Lørenskog Ullensaker Kostragruppe
Follo
11
2020
Andel barn i kommunale barnehager i
forhold til alle barn i barnehage
Andel barn med barnevernstiltak per 31.12
ift. innbyggere 0-17 år
Andel barn som har fullført
helseundersøkelse innen utgangen av 1.
skoletrinn (B)
Andel barn som har fullført
helseundersøkelse ved 2-3 års alder (B)
Andel elever i grunnskolen som får
spesialundervisning (B)
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og
privat SFO

79,9

48,1

41,4

62,6

16,8

44,6

2,2 %

2,6 %

2,0 %

2,2 %

1,6 %

3,0 %

103,1 %

39,0 %

108,6 %

110,1 %

87,2 %

96,2 %

95,4 %

41,5 %

74,8 %

82,1 %

91,5 %

96,3 %

6,3 %

8,0 %

6,4 %

5,3 %

8,6 %

7,9 %

70,5 %

49,9 %

44,7 %

63,3 %

43,5 %

56,8 %

39,3 %

42,9 %

44,4 %

35,3 %

30,6 %

43,5 %

44,7
14,0

43,7
14,0

42,7
13,8

43,3
15,0

41,6
14,3

42,8
13,4

11,5

10,3

11,2

9,6

10,8

11,3

8 177

11 785

13 235

4 925

5 312

63 048

Kvalitet
Andel barnehagelærere i prosent av
grunnbemanningen (prosent)
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.10.årstrinn

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere
(årsverk)
kommunal Elever alle trinn Elever (antall)
*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov

Oppfølging av kommuneplanen
Alle virksomhetsområder har ansvar for å følge opp satsingsområdene i kommuneplanen. Punktene
under viser hvilke mål som er særlige relevante for virksomhetsområde Oppvekst og læring.
•
•
•

Barn og unge i Nordre Follo kommune opplever trygghet og mestring
Barn og unge i Nordre Follo kommune medvirker, sier sin mening og blir hørt
Barn og unge i Nordre Follo kommune får realisert sitt potensial for utvikling og læring
uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn

Utviklingstrekk
Kommunereform, omorganisering og harmonisering skal gi innbyggere bedre tjenester. Samtidig
forventes det befolkningsvekst. Dette gir økt press på tjenestene i virksomhetsområdet.
For at barn, unge og foresatte skal erfare gode tjenester og møtes av ansatte i kommunen på en best
mulig måte, vil det arbeides systematisk med kompetanseheving og læring. Inkluderende fellesskap er
et viktig omstillingstiltak.
Kvalitetsmelding for Oppvekst ble politisk vedtatt høsten 2020 og gir føringer for virksomhetsområdet.
Sentrale tema blir belyst; lek og læring, digital hverdag, foreldre som ressurs, trygg oppvekst og god
fysisk og psykisk helse. Dette gir føringer for arbeidet.
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Kommunesammenslåingen gir oss muligheter, men tar også tid. Skoler og barnehager påvirkes av
at digitale verktøy innføres, planer og strategier utarbeides og møteplasser og arenaer etableres.
Pandemien har skapt utfordringer med å gjennomføre barnehage- og skolehverdagen slik vi er vant
med. Virksomhetsområdet har brukt mye tid og ressurser på å ivareta barn, foresatte og ansatte i tråd
med gjeldende smittevernanbefalinger. Barn i risiko har vært prioritert.
Barnehage
Nesten 94 prosent går i barnehage. Det forventes befolkningsvekst i kommunen, og det stiller krav til
gradvis økt barnehagekapasitet.
Bemanningsnormen sier det skal være én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn
over tre år. Pedagognormen innebærer minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og minst én
pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Det er utfordrende å rekruttere barnehagelærere og
pedagogiske ledere med godkjent utdanning. I 2021 har 26 av om lag 275 ansatte i Nordre Follo
dispensasjon fra utdanningskravet. Vi ser en nedgang i antall dispensasjoner fra året før, og det er
gledelig.
Barn vokser opp i en digital verden. Barn i Nordre Follo-barnehagen har ulik tilgang til teknologiske og
digitale verktøy. Digitalisering og digitale verktøy gir barn mange muligheter, men barn lærer seg ikke
nødvendigvis klok bruk av digitale verktøy på egenhånd. Foresatte har et hovedansvar for å følge opp
barna sine, men det vil også arbeides med digitalisering på ulike måter i barnehagene. Rammeplanen for
barnehage sier blant annet at bruk av digitale verktøy i barnehagen skal støtte opp om læreprosesser og
bidra til et variert læringsmiljø. Ved bruk av digitale verktøy skal ansatte være aktive sammen med
barna. Digitale verktøy skal brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal
utøve digital dømmekraft og bidra til at barna har en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale
medier.
Barnehagen skal være et inkluderende fellesskap for alle og gi muligheter for sosialt samspill, aktivitet,
hvile, lek og læring. Barnehager med høy kvalitet er i seg selv helsefremmende og bidrar til å gi barn en
god start på livet og læringsløpet.
I Nordre Follo er det mange barn som vokser opp under gode sosioøkonomiske forhold. Sammenlignet
med andre kommuner er det færre barn som vokser opp i familier med lav inntekt, men om lag 350 har i
dag vedtak om redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid i barnehage. I SFO er det om lag 190 som
har vedtak om redusert foreldrebetaling.
Barn og foresatte vil oppleve ulike belastninger. Erfaringer fra barnehagene viser at flere foresatte,
familier og barn har sammensatte behov. Ungdata viser at en del barn og unge opplever psykiske
utfordringer. De tusen første dagene i et barns liv er svært viktige og har betydning for livsmestring.
Ansatte i barnehage skal være oppmerksomme og ta tak i utfordringer sammen med foresatte,
helsestasjonen og øvrig hjelpeapparat så tidlig som mulig. Det er for mange barn og unge som lever i en
hverdag med omsorgssvikt, vold og overgrep. Barnehagen har en viktig rolle i å forebygge, avdekke og
håndtere dette i samarbeid med foresatte og barnevern. Det er utarbeidet en egen plan for å skolere,
avdekke og håndtere dette: Se meg – hele meg. Det er også utarbeidet kvalitetskjennetegn for Se meg –
hele meg som barnehagene benytter for å vurdere egen praksis.
Ny barnehagelov gir barnehagene krav om å forebygge og håndtere krenkelser og mobbing.
Barnehagene har en aktivitetsplikt og skal utarbeide aktivitetsplaner dersom barn opplever krenkelser
og mobbing. Det er utarbeidet en felles plan for dette arbeidet, og vi har opprettet nettverk for
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barnehageledere som jobber med dette temaet. Mobbeombudsfunksjonen ble etablert i 2021 og bidrar
sammen med øvrige samarbeidspartnere med dette arbeidet.
Barnevern
Barneverntjenesten har deltatt i regelmessige beredskapsmøter sammen med barnehager, skoler og
øvrige støttetjenester, for å ivareta sårbare barn og unge på en god måte og for å redusere
belastningene pandemien har medført.
Ny barnevernlov skal sikre barn rett til omsorg og beskyttelse, og bedre barns medvirkning. Loven skal
medvirke til forebygging og tidlig innsats, og muligheter for å sette inn tiltak som er bedre tilpasset
barnet og familien. Ressurser og muligheter i barnets omgivelser skal også benyttes på en bedre måte. I
tillegg gjennomføres en nasjonal barnevernreform hvor deler at tiltakstilbudet til Barne-, ungdoms- og
familieetaten (Bufetat) overføres til kommunen. Egenandelene for plasseringer kan øke med 150
prosent.
I Nordre Follo er det mange barn og unge som vokser opp i trygge og gode hjem. Sammenlignet med
mange kommuner er det imidlertid flere meldinger til barnevernet. Nasjonale undersøkelser viser at én
av fem jenter, og én av ti gutter rapporterer om seksuelle overgrep, før fylte 18 år. 10 prosent av barn
under 18 år beskriver vold fra foresatte i barndommen. Barnevernet i Nordre Follo kommune får få
meldinger om vold og seksuelle overgrep. Dette tyder på underrapportering. Dette jobbes det som
nevnt med i barnehager og skoler innenfor Se meg – hele meg. Her lærer barn om kropp, seksualitet og
grenser. I Nordre Follo har meldinger om høyt konfliktnivå i familien og vold hatt mest økning det siste
året.
Barn og unge vokser opp i en digital verden med tilgang til digitale verktøy og internettilgang 24 timer i
døgnet. Dette gir muligheter, men også en risiko for trakassering, misbruk og overgrep. Ungdata viser at
ungdom rapporterer om økt rus- og voldsbruk. Dette er et faresignal som vi må ta på alvor og som kan
resultere i flere meldinger til barneverntjenesten dersom kommunen ikke klarer å sette inn
forebyggende tiltak.
Det er gjennomført et dypdykk på barneverntjenesten og forebyggende tjenester i regi av Agenda
Kaupang. Hvordan kan ressursene i forebyggende tjenester og barneverntjenesten benyttes best mulig
for å gi tidlig hjelp og riktig hjelp til barn, unge og foresatte? Kommunens økonomiske situasjon gjør
dette arbeidet ekstra utfordrende da det legges opp til omstilling som gir reduserte driftsutgifter til både
forebyggende tjenester og barneverntjenesten. Da blir det viktig å ha god oversikt over tjenester og
tiltak og satse på de tiltakene som virker best.
Helse
Selv om de fleste innbyggerne i Nordre Follo lever gode liv, gir nasjonale målinger et bilde av
utfordringer som kommunen må jobbe med. Symptomer på psykiske plager og lidelser øker i alle
aldersgrupper. Foresatte rapporterer oftere om å ikke mestre utfordringer ved foreldrerollen, og sosial
ulikhet i helse er et økende problem. Forekomst av utenforskap og ensomhet øker blant barn og unge.
Det siste året har vært preget av pandemien. Dette har påvirket alles livskvalitet i mer eller mindre grad.
Kjøs-utvalget viser til at barn og unge har vært særlig utsatt, spesielt de som var utsatt fra før.
I 2020 var det 580 fødsler i Nordre Follo. 90 prosent av alle gravide går til kommunejordmor, og nær 100
prosent av alle barn følger helsestasjons- og skolehelsetjenesteprogrammet. Helsetjenestene merker at
kommunen er en attraktiv tilflytningskommune for småbarnsforeldre. Det var eksempelvis 400
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tilflyttende barn i alderen 0-5 år som ble registrert inn i helsestasjonen i 2020. Det er en stor oppslutning
om vaksinasjonsprogrammet som er et viktig helsefremmende og forebyggende tiltak.
Skole
Nordre Follo-skolen er etablert og skal videreutvikles til beste for elever, foresatte og
ansatte. Utviklingen av Nordre Follo vil gi befolkningsvekst og økt elevtall. Det vil kreve økt
skolekapasitet, samtidig som det må tilrettelegges for at arealene benyttes på en klok måte. Det er
sannsynlig at det etableres flere private skoler i Nordre Follo i løpet av de nærmeste årene. Dette vil gi
et mer variert tilbud til elevene samtidig som det vil påvirke kommunens skolestruktur, kapasitet og
økonomi.
Ny læreplan for grunnskolen (LK20) og vurderingsforskrift er innført. Skolene har jobbet grundig med å
forstå innholdet og ansvarliggjøre alle ansatte slik at planverket omsettes til god undervisning.
Fagfornyelsen har tydeliggjort verdigrunnlaget og retningen for skolene gjennom en overordnet del som
også beskriver tre tverrfaglige temaer; folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og
bærekraftig utvikling. Disse temaene skal gå igjen i alle fag hvor det er hensiktsmessig. Fagene er de
samme, men kompetansemålene er revidert og vurdering skal nå være en integrert del av opplæringen
og skal ikke skje som en punktvis måling. Skolene jobber samlet og systematisk med å realisere
intensjonen i både LK20 og vurderingsforskriften.
Digitalisering og digitale verktøy gir elevene muligheter, men de må lære å benytte disse på en
hensiktsmessig måte. Skolene jobber både med de tekniske kompetansene knyttet til digitale verktøy,
men også det innholdsmessige som skal gi elevene et bedre pedagogisk utbytte. En
digitaliseringsstrategi for skolene er utarbeidet og vedtatt, og skolene arbeider med å realisere denne.
For barn og unge er foresatte og familien betydningsfull for en trygg oppvekst og et godt liv. Barn,
foreldre og familier vil oppleve belastninger. Et barn som mistrives, er ett for mye og vi har utfordringer
med krenkelser og mobbing. Ungdata forteller også om økt rus- og voldsbruk. Undersøkelsen viser at
mange barn og unge har psykiske utfordringer. Erfaringer fra skolene viser at flere barn og unge
opplever psykiske belastninger, og at flere barn og unge har store sammensatte spesielle behov. Det er
for mange barn og unge som lever i en hverdag med omsorgssvikt, vold og overgrep. Å håndtere dette
fordrer godt tverrfaglig samarbeid og at utfordringer oppdages så tidlig som mulig.

Prioriteringer, strategier og virkemidler
Kommunedirektøren foreslår følgende prioriteringer i kommende fireårsperiode:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Videreutvikle god kvalitet i tjenestene
Oppvekstløftet – et program i Utvikling og bærekraft
Samskaping
Inkluderende fellesskap
Sikre målrettede og inkluderende tiltak rundt utsatte grupper, både hos barn og voksne
Bærekraftige barnehager og en hensiktsmessig barnehagestruktur
Bærekraftige skoler og en hensiktsmessig skolestruktur
Realisere ny barnevernlov og barnevernreform
Videreutvikle støttende tiltak til foresatte med økt fokus på gruppetilbud
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Videreutvikle god kvalitet i tjenestene
Det skal jobbes videre med å sikre god kvalitet i alle tjenestene. Kvalitetsmelding for oppvekst skal følges
opp.
Barnehagene skal videreutvikle et inkluderende, trygt og godt leke- og læringsmiljø ved at barn og
foresatte erfarer en god barnehagestart og senere en trygg og god overgang til skolen. Barn skal bli sett
og hørt, og erfare samtaler med ansatte i tråd med prinsipper fra gode barnesamtaler. Vi skal jobbe med
tema livsmestring og folkehelse, og gi barn kunnskap om kropp, grenser og seksualitet.
Barn og foresatte skal erfare at barnehagen viderefører helsestasjonens arbeid med å forebygge og
avdekke omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Når det er behov for det skal det settes inn riktig
hjelp til riktig tid. Det er viktig at barn erfarer at de er en del av fellesskapet også når det har behov for
tilrettelegging og ekstra hjelp. Ekstra hjelp til læring skal skje i fellesskapet sammen med andre barn.
Vi skal bruke kvalitetskjennetegn for å vurdere og videreutvikle egen praksis. Det vil jobbes med å
utvikle en digitaliseringsstrategi for barnehagene.
Arbeidet med å videreutvikle undervisningen i tråd med nye læreplaner fortsetter. Dette omfatter
arbeidet med å sikre at elevene har tilstrekkelig tilgang til digitale verktøy og læremidler, og at disse
benyttes når det er hensiktsmessig for å skape variert, motiverende og tilpasset undervisning. Sammen
med foresatte skal vi utvikle digitale ferdigheter og dømmekraft.
Det skal videreutvikles et inkluderende, trygt og godt oppvekst- og skolemiljø hvor elever og foresatte
erfarer gode og trygge overganger. Elever skal bli sett og hørt, og erfare nyttige elevsamtaler. Elever skal
lære om fysisk og psykisk helse og delta i undervisningsopplegg som gir kunnskap om kropp, grenser og
seksualitet. Skolen skal videreføre helsestasjonens og barnehagenes arbeid med å avdekke
omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Når det er behov for det, skal det settes inn riktig hjelp til
riktig tid. Elevene skal erfare å være aktivt deltakende i sin utvikling og læring og oppleve å være en del
av fellesskapet.
Elever og foresatte skal få konkrete tilbakemeldinger om utvikling og læring. Hvis de har behov for
ekstra støtte og hjelp skal hjelpen utformes i samarbeid med den det gjelder. Elever og foresatte skal
oppleve en inkluderende skole, som involverer elevene for å skape variert, praktisk, motiverende,
tilpasset og relevant opplæring i tråd med nye læreplaner.
Oppvekstløftet
Oppvekstløftet er etablert som et program under Utvikling og bærekraft. I Oppvekstløftet skal det
jobbes tverrfaglig med føringer fra Kvalitetsmelding for oppvekst og Tjenesteanalyse barnevern og
forebyggende tjenester. Det er mange kommunalområder som jobber med aktiviteter og forebyggende
tjenester mot barn og unge. Ved å få en samlet oversikt over hvordan vi bruker ressursene våre på ulike
arenaer og på ulike områder, vil vi få et godt grunnlag for å prioritere og målrette innsatsen.
Kommunen må oppdage barna i risiko tidligst mulig for å kunne støtte dem og familiene deres. I tillegg
må vi legge til rette for et godt samarbeid med alle foresatte som en viktig ressurs gjennom hele
oppveksten. Arbeidet under Oppvekstløftet skal omfatte områder som Familie og omsorgssituasjon,
Nærmiljø og sosiale nettverk, Læringsmiljø og læringsutbytte og Fysisk og psykisk helse.
Foreldre er viktigst for barns utvikling og læring. Foresatte har hovedansvaret for oppdragelse og sikre
barna en trygg oppvekst. Barnehagen og skolen skal jobbe i nær forståelse og samarbeid med foresatte.
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Barnehagen og skolen kan benyttes som arena for samarbeid og aktiviteter. Foresatte skal oppleve
foreldremøter som nyttige møteplasser og de skal tas med på råd når det skal utarbeides en plan for
foreldremøter fra barnehage til 10.trinn. Foresatte kan bruke barnehagen og skolen som arena for
aktiviteter.
Gode og trygge nærmiljøer, variert og aktiv fritid, bredt utvalg av frivillige lag og organisasjoner og et
godt kommunalt tjenestetilbud skaper god oppvekst. Gjennom Oppvekstløftet er det igangsatt et stort
arbeid med å videreutvikle tjenestetilbudet for barn og unge, med mål om et godt definert og helhetlig
tilbud som på sikt kan bidra til å realisere intensjonen om å bli Norges beste oppvekstkommune.
Foresatte skal få tilbud om veiledning og rådgivning når det er behov for det. Målet er at familier skal
rustes for å være med på å skape et oppvekstmiljø som styrker barn og unges evne til å greie seg i
samfunnet.
Barn, unge og foresatte skal erfare at barneverntjenesten har ressurser og nyttige hjelpetiltak. Hjelpen
som gis skal være nyttig og evalueres regelmessig. Barneverntjenesten gir hjelpetiltak til enkelte barn og
foreldre der foreldrene i utgangspunktet har god nok omsorgskompetanse og hvor barnets utfordringer
handler om eksempelvis store psykiske utfordringer eller autismespekterlidelser. Familiene skulle fått
hjelp av andre på et tidligere tidspunkt for å unngå skjevutvikling. Her vil vi gjøre en kartlegging av
omfanget og muligheten for å flytte ressurser fra barneverntjenesten til andre forebyggende tjenester.
Slik kan vi forebygge at barn eller familier senere trenger tjenester fra barnevernet.
Vi skal sammen utvikle et inkluderende, trygt og godt oppvekstmiljø hvor tjenestene oppleves
samstemt, helhetlig og tilgjengelige. Tjenestene skal ha høy faglig kompetanse og gjennomføre
helhetlige og grundige undersøkelser for å avdekke behov for hjelpetiltak, omsorgssvikt, vold og
overgrep. Det skal settes inn riktig hjelp til riktig tid.
Samskaping
Intensjonene med kommunereformen skal realiseres ved å involvere innbyggerne i utformingen av
tjenesten. Barn, foresatte, kulturliv, frivillige lag og organisasjoner skal samarbeide nært med
kommunen for å utvikle barnehager og skoler med høy kvalitet som bidrar til trygge lokalsamfunn i form
av trygg skolevei og et trygt nærmiljø. Når det er nødvendig skal barn, foresatte, barnehagen og skolen
få god informasjon om aktuelle hjelpetilbud og hjelpen skal fortrinnsvis gis der barn og unge er, jf.
inkluderende fellesskap.
Barn, foresatte, kulturliv, frivillige lag og organisasjoner skal samarbeide nært med kommunen for å
utvikle barnehager og skoler med høy kvalitet som bidrar til trygge lokalsamfunn i form av trygg skolevei
og et trygt nærmiljø. Når det er nødvendig skal barn, foresatte, barnehagen og skolen få god
informasjon om aktuelle hjelpetilbud og hjelpen skal fortrinnsvis gis der barn og unge er.
Intensjonene med kommunereformen skal realiseres ved å involvere innbyggerne i utformingen av
tjenesten. Barn, unge og foresatte skal få god informasjon om barneverntjenesten og andre aktuelle
hjelpetiltak. Foresatte har hovedansvar for barna sine.
Foresatte, barnehager, skoler og andre interessenter skal sammen skape en trygg og god oppvekst og
barneverntjenesten skal bidra i dette arbeidet. Foresatte skal bli hørt, tatt med på råd og deres stemme
skal vektlegges ut ifra en vurdering av barnets beste.
Barn og unge skal høres og tas med på råd i sin egen sak hvor stemmen deres skal vektlegges etter alder
og modenhet. De skal være aktive deltakere i utvikling av tjenestene. Barn og unge skal også erfare at
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familien og nettverket involveres. Dette er i tråd med lovverk og barnevernreformen, og skal bidra til at
hjelp og tiltak fortrinnsvis gis i barnets nærmiljø.
Inkluderende fellesskap
Inkluderende praksis i barnehagen betyr at det jobbes for at det er en større sammenheng mellom det
allmennpedagogiske og det spesialpedagogiske. Forskning viser at dagens måte å organisere
spesialpedagogisk hjelp på ikke gir tilstrekkelig effekt. Barn som mottar spesialpedagogiske hjelp
opplever i mindre grad enn andre barn å bli inkludert i fellesskapet. Barn skal ha en naturlig plass i
fellesskapet uansett læreforutsetninger og behov. De voksne har ansvar for å legge til rette for dette.
Barnehagen skal ta utgangspunkt i alle barna på avdelingen når det planlegges felles aktiviteter. Barn
som har behov for ekstra støtte og hjelp i sin utvikling skal få det gjennom hele barnehagedagen, ikke en
til en på fastsatte klokkeslett. Den spesialpedagogiske kompetansen og tilbudet skal inkluderes i
barnehagens ordinære barnehagetilbud for at barna skal delta i fellesskapet.
Inkluderende praksis i skole vil si at den ordinære opplæringen tar utgangspunkt i alle elever i klassen,
også de med særskilte behov. 15-25 prosent av elevene har behov for ekstra støtte og hjelp, men alle
elever skal være en del av klassens og skolens fellesskap. Tilhørighet til en gruppe er en av de
grunnleggende prinsippene som gjelder for alle mennesker. Jo bedre vi tilrettelegger for alle barn i
fellesskapet, jo mer inkludert blir alle, også barn med spesielle behov.
Vi skal videreutvikle en inkluderende praksis, og aktuelle hjelpeinstanser skal bistå med å bygge
oppunder dette arbeidet. Dette er et langsiktig omstillingsarbeid i tråd med nasjonale og kommunale
føringer. Dette krever økt kunnskap, ferdigheter og holdninger som ivaretar alle barn innenfor rammene
av det ordinære barnehage- og skoletilbudet.
Vi vil spesielt jobbe med følgende tema i planperioden
•
•
•
•
•

Kompetanseheving i barnehage og skole hvor vi jobber for helhet og sammenheng mellom det
allmennpedagogiske og det spesialpedagogiske
Universelt tilrettelagte barnehage- og skolemiljøer, i tråd med planer for rehabilitering og
nybygg
Økt bruk av gruppebaserte aktiviteter, fremfor individrettede tiltak
Harmonisering av skjønnsmessige vurderinger når det kommer til henvisninger, sakkyndige
vurderinger og enkeltvedtak
Utvikle og ta i bruk en ny samarbeidsmodell for inkluderende barnehager og skoler som bidrar
til samskaping mellom barn og elever, foresatte og barnehage/skole

Tiltakene skal bidra til kvalitativt gode tjenester tilpasset innbyggernes behov og kommunens
økonomiske rammer.
Realisere ny barnevernlov og barnevernreform
Barnevernloven tydeliggjør behovet for at barnet og familien skal få hjelp fra nærmiljø og nettverk, og at
tiltak best kan gjennomføres i kommunen. Vi vil utarbeide en temaplan for det forebyggende arbeidet
og en årlig tilstandsrapport fra barneverntjenesten. Dette arbeidet tar også utgangspunkt i anbefalinger
fra Tjenesteanalysen for barnevern og forebyggende tjenester.
Barnevernreform stiller krav til at deler av tiltakstilbudet til Bufetat overføres til kommunen. Da må
kommunen ha egnede forebyggende tiltak og nyttige hjelpetiltak for å unngå kostbare plasseringer. Det
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vil si at saker ikke skal til barnevernet før alle andre har gjort så mye de kan for å bistå barnet og/eller
familien.
Bærekraftige barnehager og en hensiktsmessig barnehagestruktur
Det skal utvikles hensiktsmessig barnehagestruktur, rekrutteres barnehagelærere og pedagognormen
skal realiseres. Kommunen skal ha barnehageplasser i tråd med lovkravet. Barn skal erfare
barnehagelærere og andre ansatte i barnehagen med høy relasjonell- og faglig kompetanse, som gir
konkrete tilbakemeldinger om utvikling og læring.
Vi ønsker et utvidet samarbeid med helsestasjon, kulturskole, frivillige lag og foreninger i løpet av
perioden, og tror situasjonen rundt koronapandemien ikke vil prege arbeidet slik det har gjort til nå.
Barnehagen må være lokalisert slik at den innbyr til bruk av gange og sykkel. Uteområdene må innby til
lek og aktivitet store deler av døgnet og være en ressurs for nabolaget. Barnehagene må være fleksible
slik at de ivaretar ulike barnehagebehov og muliggjør bruk ettermiddager, kvelder og helger. Økt bruk og
sambruk er positivt, men påvirker behovet for renhold, drift og vedlikehold.
Vi vil se på muligheter for å benytte ledige lokaler i formålsbygg til barnehageformål for å se om det er
mulig å utsette behov for rehabilitering eller bygge nye barnehager. Å legge vekt på hensiktsmessig
barnehagestruktur og ledelse er viktig for å kunne møte de økte behovene for barnehageplasser på en
hensiktsmessig måte.
Bærekraftige grunnskoler og hensiktsmessig skolestruktur
Vi vil videreutvikle grunnskoler med høy kvalitet innenfor rådende økonomiske rammer i tråd med
nasjonale krav og lokale styringssignaler. Arbeidet vil skje i samarbeid med ansatte, aktuelle
samarbeidspartnere, tillitsvalgte og innbyggere. Arbeidet vil også hente ressurser og gevinster fra andre
omstillingstiltak innenfor programmet Utvikling og bærekraft.
I planperioden vil vi jobbe med blant annet:
•
•
•
•
•

Hensiktsmessige skolekretsgrenser hvor samfunns- og boligutvikling hensyntas
Store enheter, sterke fagmiljøer og effektiv arealbruk
Hensiktsmessig lokalisering av spesialavdelinger og samtidig videreutvikle det faglige tilbudet:
dette gjelder Gjedsjø og Skogsland i første omgang, men vi vil senere i planperioden også se på
Sofiemyråsen og Toppen
Kartlegge og harmonisere tilleggsfunksjoner i skolene for å benytte skolens samlede ressurser
på en best mulig måte
Effektiv saksbehandling innenfor grunnskoleområdet

Arbeidet med skolekretsgrenser vil samkjøres med igangsatt arbeid med LDIP. Endringer i skolestruktur
og skolekretsgrenser vil være et pågående arbeid i tråd med samfunnsutvikling og befolkningsutvikling.
Målet med arbeidet er å ha store-, robuste- og kostnadseffektive skoler og fagmiljøer.
Støttende tiltak til foresatte
Psykisk helse for alle aldersgrupper er en viktig prioritering for alle aldersgrupper. I arbeidet med
gravide, barn, unge og deres familier legger alle som jobber med målgruppen vekt på tidlig innsats for
hele målgruppen, med en ekstra satsning på de første 1 000 dagene av et barns liv.
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Nordre Follo ønsker å være en god oppvekstkommune. For å oppnå dette må det legges til rette for
gode forebyggende og universelle tilbud fra livets begynnelse. Tilbud som støttende tiltak til foresatte
og gruppetilbud prioriteres. Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse (2019-2024)
understøtter viktigheten av å satse på barn, unge og deres familier i det systematiske
folkehelsearbeidet. Opptrappingsplanen forteller at godt over 20 prosent av barn og unge rapporterer
om ensomhet og vanskeligheter med å finne venner.
Forebygging av vold i nære relasjoner for alle aldersgrupper har betydning for både psykisk helse og
mestring, og inngår i det systematiske forebyggende arbeidet. Virksomhetsområdet vil følge opp
prioriteringen fra temaplan for rus og psykisk helse, temaplan mot vold og seksuelle overgrep og
temaplanen for mangfold, integrering og inkludering i planperioden.
Det er utarbeidet Kvalitetsmeldinger for Oppvekst og for Helse og omsorg. Kvalitetsmeldingene er
utarbeidet for å belyse satsningsområdene Trygg oppvekst og Innbyggerne i Nordre Follo mestrer sin
egen hverdag. Meldingene er et kunnskapsgrunnlag hvor sentrale temaer for oppvekst, helse og
omsorg i Nordre Follo blir belyst. Det er igangsatt arbeid basert på kvalitetsmeldingen, innenfor rammen
av Oppvekstløftet, som skal sikre tidlig innsats, god oversikt og bedre samhandling mellom tjenestene.

Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2022
Vedtatt budsjett
Sum Tekniske justeringer
Demografi- og arealendringer
Demografi
Sum Demografi- og arealendringer
Sum Budsjettendring i år
Vedtatte endringer
Konsekvensjustert ramme
Omstillingstiltak
Bærekraftig barnehage
Driftsmidler, barnehage
Driftsmidler, barnehageadministrasjon
Driftsmidler, barnevern
Driftsmidler, Forebygging og tiltak
Driftsmidler, grunnskole og SFO
Driftsmidler, Helsetjenester for barn og unge
Driftsramme, skoleadministrasjon
Nedtrekk årsverk: Driftsmidler, PP-tjenesten
Sum Omstillingstiltak
Konsekvensjusteringer
Barnevernsreformen
Driftsmidler, Magasinet barnehage
Ekstra skoletime naturfag i grunnskolen
Elever fra andre kommuner som går på skole i Nordre Follo
Elever fra Nordre Follo som går på skoler i andre
kommuner
Foreldrebetaling, barnehage
Integreringstilskudd
Kapitaltilskudd, private barnehager
Lærernorm
Moderasjonsordning SFO, inntektsgradering 3.-4. trinn
Moderasjonsordninger, kommunale og private barnehager

Økonomiplan
2023
2024

2025

1 350 817
5 615

1 341 491
14 540

1 343 219
-2 437

1 343 219
-20 137

22 488
22 488
25 589
53 691
1 404 508

25 719
25 719
25 589
65 848
1 407 340

24 374
24 374
25 588
47 526
1 390 745

21 546
21 546
25 589
26 998
1 370 217

-560
-12 160
-970
-9 500
-500
-2 500
-1 100
-150
-100
-27 540

-6 560
-11 810
-970
-9 500
-500
-2 500
-1 100
-150
-250
-33 340

-6 560
-11 810
-970
-9 500
-500
-2 500
-1 100
-150
-250
-33 340

-6 560
-11 810
-970
-9 500
-500
-2 500
-1 100
-150
-250
-33 340

29 000
0
1 100
1 200
2 800

28 000
0
2 640
1 200
2 800

27 000
1 800
2 640
1 200
2 800

26 500
4 300
2 640
1 200
2 800

-1 900
4 000
-764
18 300
400
3 500

-1 900
4 000
-764
18 300
400
3 500

-1 900
4 000
-764
18 300
400
3 500

-1 900
4 000
-764
18 300
400
3 500
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Beløp i 1000

2022
Pensjon i private barnehager – redusert tilskudd og
skjermingsordning
Reversering av tidligere KST-vedtak: Bærekraftige
helsestasjoner
Skoleskyss og svømmekjøring
Tilskudd, private barnehager
Sum Konsekvensjusteringer
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2022-2025

Økonomiplan
2023
2024

2025

-277

-1 300

-2 325

-2 325

5 900

5 900

5 900

5 900

2 500
4 000
69 759
42 219
1 446 727

2 500
15 200
80 476
47 136
1 454 476

2 500
15 200
80 251
46 911
1 437 656

2 500
15 200
82 251
48 911
1 419 128

Omstillingstiltak
Bærekraftig barnehage
Tiltaket har som mål å videreutvikle barnehager med høy kvalitet innenfor gjeldende økonomiske
rammer, i tråd med nasjonale krav og lokale styringssignaler. Følgende tema vil utredes og vurderes i
planperioden:
•
•
•
•

Effektive barnehagearealer og utprøving av andre driftsformer for å imøtekomme behov for økt
kapasitet. Arbeidet vil ses i sammenheng med LDIP.
Redusere åpningstid og forlenge sommerferie, julefri og påskefri, hvor det i aktuelle perioder
kan tilrettelegges for felles tilbud i enkelte barnehager
Hensiktsmessig ledelse av barnehage med blant annet evaluering av piloter knyttet til faglig og
administrativ ledelse av barnehagene, for å videreutvikle tjenester med høy kvalitet
Effektivisere saksbehandling knyttet til blant annet barnehageopptak og redusert
foreldrebetaling

Arbeidet vil skje i samarbeid med ansatte, aktuelle samarbeidspartnere, tillitsvalgte og innbyggere.
Arbeidet vil hente ressurser og gevinster fra andre omstillingstiltak innenfor programmet Utvikling og
bærekraft.
Kompetanseheving på aktuelle områder, vil sammen med aktuelle tiltak, bidra til god kvalitet og
tjenester tilpasset innbyggernes behov og kommunens økonomiske rammer. Barnehagekapasitet vil
være i tråd med lovkrav, men tiltaket vil gi noe begrenset mulighet for å få barnehageplass etter
hovedopptak.
Redusert åpningstid vil føre til at barnet har kortere oppholdstid i barnehagen. Barnehagene vil ha bedre
pedagogdekning i åpningstiden og tiltaket vil redusere behov for vikar. Gjennom pandemien har vi erfart
at mange klarer seg med redusert åpningstid, helt ned til 8,5 timer per dag. Nye arbeidsformer i
arbeidslivet kan endre behovet for åpningstid i barnehagen, hvor det antas at vi får et mer fleksibelt
arbeidsliv. Ved å stenge flere barnehager i tilknytning til ferier og helligdager vil vikarbehov reduseres
ytterligere ved at ansattes ferie kan legges til dagene da barnehagen er stengt.
Økt bemanningstetthet vil bidra til økt kvalitet for barna. Tiltaket kan også bidra til redusert sykefravær,
og bedre muligheter for å jobbe med inkluderende fellesskap for barn med ulike utfordringer. Bedre
bemanning i hele åpningstiden vil kunne medføre redusert behov for tilrettelegging og
spesialpedagogisk hjelp og bidra til økt inkludering. Tiltaket vil gi mindre fleksibilitet for foreldre, men
dette vil kunne avhjelpes ved å eksempelvis utvikle feriebarnehager. Mulig utvidet åpningstid kan også
vurderes i enkelt barnehager, slik at familier med behov for lengre åpningstid ivaretas da ikke alle har
like stor mulighet til fleksibel arbeidstid og hjemmekontor.
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I 2022 vil vi se på muligheten for å prøve ut andre driftsformer for å imøtekomme fremtidige behov for
økt kapasitet som erstatning for nybygg og/eller utsette investeringene. Her vil vi se på hvordan
kapasiteten i andre bygg kan benyttes på en hensiktsmessig måte. Framtidige behovsanalyser og
arbeidet med LDIP vil være viktig for å utforske nye muligheter.
Virksomhetsledere i kommunale barnehager har det daglige ansvaret for pedagogisk arbeid,
personaloppfølging og administrasjon i den enkelte barnehage. Vi erfarer at flere oppgaver blir delegert
leder. Tiden virksomhetsleder bruker på administrasjon øker. Barnehagene har derfor satt i gang et
pilotarbeid for å utforske hvordan man kan benytte lederressursene i barnehagene på en mer
hensiktsmessig måte. Målet er å gi virksomhetslederne mer tid til å fokusere på pedagogisk ledelse,
videreutvikle profesjonsfelleskapet i barnehagene og utjevne forskjeller i ledelsesressurs i små og store
barnehager. Et overordnet mål er å videreutvikle høy kvalitet på det pedagogiske arbeidet og
kompetansedeling mellom barnehager innenfor gjeldende økonomiske rammer.
Driftsmidler, barnehage
Tiltaket består av følgende elementer:
•
•
•
•
•

Håndtere demografiendringer innenfor gjeldende økonomiske rammer
Reell barnehagekapasitet ved å redusere barnehagekapasitet tilsvarende ett årsverk
Erfaringstall viser at barnehagene har mindreforbruk på grunn av refusjonsinntekter fordi
vikarer oftest har lavere lønn enn ansatte de er vikar for
Budsjettrammen til en nyetablert virksomhet viser at rammen er større enn det virksomheten
har behov for
Driftsramme til å dekke uforutsette utgifter i enkeltbarnehager reduseres

Det å legge inn forventet refusjonsinntekt bidrar til at barnehagenes forholdsvis store mindreforbruk de
siste årene, reduseres. Reduserte driftsrammer gir barnehagene mindre fleksibilitet, reduserer
muligheter for å sette inn vikar og gir mindre muligheter for å gjøre oppgraderinger eller innkjøp av
diverse materiell og utstyr.
Kommunen har full barnehagedekning i tråd med barnehageloven. Noen færre barnehageplasser vil gi
færre barnehageplasser utenom hovedopptaket. Dette kan skape utfordringer, spesielt for familier som
flytter til kommunen på tidspunkt som gjør at de ikke får søkt ved det årlige hovedopptaket.
Driftsmidler, barnehageadministrasjon
Tiltaket består av følgende elementer:
•
•

Digitalisering av administrative prosesser gjør at driften kan effektiviseres slik at det kan gjøres
nedtrekk av et vakant årsverk
Redusert ramme til kompetanseheving ved at flere kompetansetiltak gjennomføres digitalt

Tiltaket bidrar til noe redusert kapasitet på kort sikt, både knyttet til utviklingsarbeid og administrativ
støtte da det tar tid å omstille og hente ut digitaliseringsgevinsten. Tiltaket gjennomføres likevel nå når
virksomheten har vakanse.
Digitale samlinger bidrar til at utgiftene til kompetanseheving reduseres. Etter halvannet år med kun
digitale samlinger ser vi at det å møtes fysisk har en verdi, men det vurderes likevel at en kombinasjon
mellom fysiske og digitale samlinger gir en effektiviseringsgevinst. Samtidig sparer ansatte i eksempelvis
barnehager og skoler tid på å reise til og fra kurs, nettverk og samlinger.
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Driftsmidler, barnevern
Tiltaket består av følgende elementer:
•
•
•
•
•

Enslige mindreårige flyktninger: helårsvirkning nedleggelse av Stenfeltbakken
Enslige mindreårige flyktninger: redusert behov for ettervern
Intern omorganisering avdeling omsorg: arbeidet vil utføres av en ettervernskonsulent som gir
innsparing ved at skjønnsvurderinger omkring ungdom under ettervern harmoniseres
Harmonisering av skjønnsmessige vurderinger
Gradvis innføring av oppfostringsbidrag fra foreldre fra 2023

Nedleggelsen av bofellesskap skjer med utgangspunkt i at kommunen mottar færre enslige mindreårige
flyktninger. Dette kan på sikt endre seg, men det er for kostbart å gå med ledig kapasitet i påvente av
flere barn og unge.
Tiltakene gjennomføres uten oppsigelser, ved at det ikke ansettes fagpersoner i to vakante stillinger.
Harmonisering av skjønnsmessige vurderinger er en videreføring av tidligere tiltak hvor tiltakene som er
satt i verk får effekt over lengre tid, da noen av justeringene må gjøres trinnvis. Tiltaket bidrar til mer
likeverdige tjenester for barn, unge og familier.
Innføring av oppfostringsbidrag er en mulighet kommunen ikke har benyttet seg av tidligere, men som
det er hjemmel for i barnevernloven. Barneverntjenesten vil gjøre en skånsom innføring av dette
tiltaket, og det er derfor ikke regnet som en inntjening før i 2023.
Som følge av færre enslige mindreårige flyktninger fra 2022, reduseres driftsutgifter til disse tilsvarende
nedtrekk av integreringstilskudd på 4 mill. kroner.
Driftsmidler, Forebygging og tiltak
Tiltaket består av:
•
•

Reduksjon 0,5 årsverk av vakant stilling knyttet til Parenthood
Reduksjon driftsmidler

Parenthood vil videreføres av andre ansatte i Forebygging og tiltak. Tiltaket vil gi noe redusert kapasitet
til å ivareta enkelte andre oppgaver.
Reduksjon av driftsmidler vil ivaretas med god forvaltning av gjenværende ressurser, men gir noe
mindre handlingsrom.
Driftsmidler, grunnskole og SFO
Skolefritidsordningen skal i henhold til kommunale vedtekter drives til selvkost basert på
foreldrebetaling. Kommunen har avsatt sentrale midler til SFO. Dette er blant annet midler for å
kompensere for redusert foreldrebetaling og tidligere budsjettposter fra de gamle kommunene. Tiltaket
vil gi noe redusert handlingsrom for SFO samlet sett. Omstillingstiltaket vil redusere de sentralt avsatte
midlene noe, men midler for å kunne kompensere for variasjoner i tapt egenbetaling mellom skolene på
grunn av redusert foreldrebetaling vil beholdes.
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Driftsmidler, Helsetjenester for barn og unge
Tiltaket består av:
•
•
•

Demografiendringer håndteres innenfor gjeldende økonomiske rammer
Ansatte med reduserte stillingsbrøker tilsvarende et helt årsverk besettes ikke
Økte refusjonsinntekter fra Helfo på jordmortjenester

Barnetallet i kommunen øker, og det er lagt inn demografiendringer for å ta hensyn til dette. Det vil
tilstrebes å håndtere flere fødsler, nyfødte og tilflyttere innenfor eksisterende rammer. Tiltaket
medfører noe redusert kapasitet og noe mindre tid til oppfølging av den enkelte.
Driftsramme, skoleadministrasjon
Tiltaket omhandler noe redusert ramme til kompetanseheving ved at flere kompetansetiltak
gjennomføres digitalt. Digitale samlinger bidrar til at vi har reduserte utgifter til kompetanseheving.
Etter halvannet år med nesten bare digitale samlinger ser vi at det og møtes fysisk har en verdi, men vi
vurderer allikevel at en kombinasjon av fysiske og digitale samlinger gir en effektiviseringsgevinst,
samtidig som ansatte sparer tid på å reise til og fra kurs, nettverk og samlinger.
Nedtrekk årsverk: Driftsmidler, PP-tjenesten
Tiltaket omhandler nedtrekk av 0,5 årsverk. Tjenesten vil da ha kun ett årsverk merkantil stilling og
konsekvenser vil være at fagpersoner eller ledelsen må bistå med å gjøre enkelte kontorfaglige
oppgaver. Nedtrekk av årsverk vil kunne gå utover faglig oppgaver og bidra til noe redusert kapasitet i
tjenesten.

Konsekvensjusteringer
Barnevernsreformen
Barnevernsreformen trer i kraft i 2022. Reformen vil gi mer ansvar til kommunene på
barnevernsområdet ved å overføre en del av tiltaksarbeidet som i dag utføres av
staten. Oppgaveoverføringen med økt finansieringsansvar til barneverntjenesten har som mål å
prioritere kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren slik at
barneverntjenesten kan fokusere og sikre bedre kvalitet og mer tid til kjerneoppgavene.
Sentrale endringer vil være at kommunen får et økt finansieringsansvar for barnevernstiltak og
at kommunen får et økt helhetlig ansvar for fosterhjem. I forbindelse med dette vil refusjonsordningen
slik den er i dag avvikles og kommunen får fullt finansieringsansvar for ordinære fosterhjem. Staten vil
fortsatt ivareta de mer spesialiserte barnevernsoppgavene.
Kommunen har en helhetlig tilnærming til barnevernsreformen, innenfor hele oppvekstsektoren.
Utviklingsarbeidet knyttes til nasjonale og kommunale føringer og igangsatt utviklingsarbeid, i tråd med
kvalitetsmelding for oppvekst og anbefalingene fra Agenda Kaupang. Temaplanen for forebyggende
arbeid som skal utarbeides i 2022 vil synliggjøre dette.
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Tiltaket omfatter også endring i krav om relevant utdanning for ansatte i barnevernet, samt en
innlemming av det øremerkede tilskuddet til stillinger i de kommunale barneverntjenestene. Kravene
trer i kraft i 2022, med en innføringsperiode på ti år.
Driftsmidler, Magasinet barnehage
Etablering av Magasinet barnehage vil gi en kapasitetsøkning på 20 barnehageplasser. Det betyr
samtidig av kommunen kan avvikle driften av de to midlertidige barnehagene på Finstad.
Konsekvensjusteringen hensyntar lønns- og driftsutgifter for 20 ekstra barnehageplasser mot slutten av
planperioden.
Ekstra skoletime naturfag i grunnskolen
Regjeringen vil styrke realfagene i skolen. Det er sammenheng mellom tallet på undervisningstimer og
resultat i naturfag. Sammenlignet med de andre deltakerlandene i TIMSS 2019 er Norge blant de
landene med færrest timer til naturfag på ungdomstrinnet. Regjeringa foreslår å utvide timetallet på
ungdomstrinnet med en ekstra time i naturfag fra høsten 2022. Kommunen kan velge om den ekstra
timen skal gis på 8., 9. eller 10. trinn og vil avklare dette innen skolestart høsten 2022.
Elever fra andre kommuner som går på skole i Nordre Follo
Kommunen har reduserte inntekter på elever fra andre kommuner som har sitt skoletilbud i Nordre
Follo kommune. Dette skyldes færre elever som følge av grensejustering mot Ås kommune
(Tandbergløkka) og et lavere antall elever som er fosterhjemsplassert i kommunen vår. Redusert antall
fosterhjemsplasserte barn er i tråd med nasjonale tall hvor man ser at antall barn som blir
fosterhjemsplassert har gått noe ned de siste årene. Samtidig blir flere barn fosterhjemsplassert i eget
nettverk eller i egen kommune. Dette er positivt for barna det gjelder, men medfører reduserte
inntekter for kommunen som det tidligere har vært budsjettert med.
Elever fra Nordre Follo som går på skoler i andre kommuner
Enkelte elever går på skoler i andre kommuner på grunn av at hjemkommunen ikke har et tilsvarende
tilbud til elevene, enten på grunn av at de har søkt og fått plass på spesialiserte tilbud eller på grunn av
de har behov for et spesialpedagogiske tilbud på spesialskoler som hjemkommunen ikke kan tilby.
Flertallet av elevene vi betaler for er imidlertid fosterhjemsplasserte barn fra Nordre Follo som bor og
går på skole i andre kommuner.
For våre elever må vi betale vertskommunen for dette skoletilbudet i tråd med lov og forskrift- Det er
avsatt for få midler til dette.
Foreldrebetaling, barnehage
Makspris i barnehager er i forslag til statsbudsjett oppjustert med kr 85 per måned, til kr 3 315 per
måned.
Integreringstilskudd
Kommunen mottar integreringstilskudd for bosatte flyktninger i fem år. Budsjettert tilskudd justeres i
forhold til forventet bosetting fremover. I anslaget er det forutsatt en bosetting på 30 personer fra 2022.
Kommunens boligsituasjon vanskeliggjør bosetting. For enslige mindreårige flyktninger er det i 2022 stor
utflytting grunnet alder og nedleggelse av bofellesskap.
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Kapitaltilskudd, private barnehager
Ved behandlingen av Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet vedtok Stortinget å videreføre
satsene for kapitaltilskuddet til private barnehager nominelt på samme nivå i 2021 som i 2020, i
utgangspunktet for første halvår 2021. Ved behandlingen av Prop. 195 S (2020–2021) vedtok Stortinget
at satsene også skulle videreføres på 2020-nivå i andre halvår 2021. Økningene i rammetilskuddet som
kompenserte for den midlertidige videreføringen av kapitaltilskuddet i 2021, korrigeres ut i 2022.
Lærernorm
Lærernormen er forskriftsfestet. Den ble gradvis innført i skoleåret 2018-2019 og fullt innført fra
skoleåret 2019-2020. Staten ga i begynnelsen øremerkede midler til innføring av lærernormen, men den
ble ikke fullfinansiert. I statsbudsjettet for 2022 er det lagt til grunn en overføring på 18,3 mill. kroner i
kommunens rammetilskudd for finansiering av lærernormen. Skolene i Nordre Follo kommune drives
effektivt og resultatene er gode. Skolene i kommunen har god kvalitet og jobber hele tiden for å bli
bedre gjennom systematisk kompetanseheving.
Tilsyn fra Statsforvalteren på lærernorm skoleåret 2020-2021 viser at skolenes handlingsrom er
begrenset. Effektiv skoledrift er gunstig for kommunens økonomi, men gir skolene et lite handlingsrom
for tilpasset opplæring og oppfølging av nasjonale og kommunale satsningsområder. God oppfølging av
aktuelle satsningsområder vil gi bedre praksis i form av økt kompetanse og kapasitet til å hjelpe alle
elever på en god måte, innenfor rammen av ordinær opplæring. En slik inkluderende praksis vil på sikt gi
redusert behov for spesialundervisning.
Moderasjonsordning SFO, inntektsgradering 3.-4. trinn
Høsten 2020 ble det innført en nasjonal ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for barn fra
lavinntektsfamilier på 1.-2. trinn. Fra høsten 2021 ble den nasjonale ordningen med redusert
foreldrebetaling i SFO utvidet til også å gjelde 3.-4.trinn.
Moderasjonsordninger, komm unale og private barnehager
Aktuelle lovpålagte nasjonale moderasjonsordninger som gir redusert inntekt fra brukerbetaling er
søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt og gratis kjernetid.
Barnehagene har krav på å få tilbakebetalt tapet de har på redusert foreldrebetaling for å realisere
bemanningsnorm og pedagognorm i tråd med fastsatt lovkrav. Både private og kommunale barnehager
får derfor tilbakebetalt det reelle tapet de har som følge av disse moderasjonsordningene.
Moderasjonsordningene medfører høyere kostnader enn hva som er gitt i rammen.
Pensjon i private barnehager – redusert tilskudd og skjermingsordning
Det foreslås i statsbudsjettet å redusere pensjonspåslaget til private barnehager fra dagens nivå på 13
pst. til 11 pst. fra 1. januar 2022. Fra 2022 gjelder dette bare kjedebarnehager. For å gi barnehager med
mindre økonomisk handlingsrom noe bedre tid til å tilpasse seg inntektsbortfallet opprettes en ny
overgangsordning for enkeltstående barnehager. Samlet sett innebærer dette at kommunen får lavere
utgifter til private barnehager.
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Reversering av tidligere KST-vedtak: Bærekraftige helsestasjoner
Helsetjenester for barn og unge har ikke mulighet til å gjennomføre tidligere vedtatte omstillingstiltak.
Dersom virksomheten skulle gjennomført aktuelle omstillingstiltak, ville det medføre et nedtrekk på
inntil åtte fagstillinger, helsesykepleiere eller jordmødre. Dette er ikke gjennomførbart ut ifra tjenestens
mandat, oppgaver og kapasitet, og det vil medføre at kommunen ikke vil kunne opprettholde antall
årsverk i tjenesten. Det er en forutsetning fra Helsedirektoratet at antall årsverk opprettholdes eller
økes i tilskuddsperioden, 2021-2023. En nedbemanning i perioden vil være et brudd på forutsetning for
tilskudd, medføre reduserte overføringer og krav om tilbakebetaling.
Skoleskyss og svømmekjøring
Ordinær skoleskyss reguleres av opplæringsloven. Elever har krav på skoleskyss dersom de har lang
skolevei, farlig skolevei eller dersom de har behov for spesialskyss. Rammene til skoleskyss er for små og
det er behov for å øke rammene for å dekke reelle utgifter.
Per i dag er det fire basseng i kommunen hvor skolene organiserer svømmeopplæring. Enkelte skoler
ligger for langt unna svømmehallen til å gå eller sykle, og det settes derfor opp buss for å gjennomføre
svømmeopplæring. Når Langhus bad rives i desember 2021 vil det være tre basseng i kommunen som 21
skoler skal dele på. Da vil det legges nye planer for organisering av svømmeopplæringen og det vil være
flere skoler og elever som har behov for skyss til svømmebassenget og dette gir økte utgifter.
Tilskudd, private barnehager
Endringer i revidert statsbudsjett ga en forskriftsendring med økning i kapitaltilskuddet til de private
barnehagene fra 1.juli. Sammen med en høyere sats til pensjonstilskudd enn først antatt, fører det til at
den opprinnelige rammen for tilskudd til private barnehager er for lav.
Skogsåsen barnehage planlegges etablert høsten 2022, og det er behov for økte rammer for å utbetale
tilskudd til barnehagen. Her er det planlagt for fire avdelinger, to småbarnsavdelinger og to
storbarnsavdelinger. Det er Læringsverkstedet som vil etablere barnehage her. Barnehagen er planlagt å
starte opp så snart som mulig, sannsynligvis fra høsten 2022, slik at barnehagen kan få søkere ved
hovedopptaket våren 2022.
Svartskog barnehage er en en-avdelings naturbarnehage. Dette er eneste barnehagen på Svartskog og
den er viktig for de som bor der, samtidig som den gir et differensiert barnehagetilbud i kommunen. En
en-avdelings barnehage skal som andre barnehager følge bemanningsnorm og pedagognorm iht.
barnehageloven. Barnehagen har imidlertid behov for noe økt tilskudd fra kommunen for å ha
økonomisk handlingsrom til å ansette barnehagelærer framfor barnehageassistent.
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11.4. Helse og mestring
Helse og mestring - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter
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Beløp i 1000 kr

Beskrivelse av virksomhetsområdet

Virksomheter i området
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mestring -og mottakssenter
Rehabilitering og
legetjenester
Follo medisinske senter
Bjørkås sykehjem
Finstadtunet sykehjem
Høyås sykehjem
Langhus bo- og
servicesenter
Solborg sykehjem
Greverud sykehjem og
omsorgsboliger
Kolbotn omsorgsboliger
Kråkstadtunet
omsorgsboliger
Hjemmesykepleie
Familiestøtte og
tjenestetildeling
Tilrettelagte boliger
Inntak og psykisk
helsetjeneste
Botilbud og ambulante
tjenester

Virksomhetsområdet gir tjenester og tilbud til brukere og
pasienter i alle aldersgrupper, som bor hjemme, på institusjon
eller i samlokaliserte omsorgsboliger/kommunale boliger med
tjenester
Tjenestene er mange og varierte, og dekker forebyggende
tjenester, lavterskeltilbud og helsetjenester til innbyggere med
ulike brukerbehov som oppstår med bakgrunn i somatisk
sykdom, psykiske lidelser, avhengighet eller
funksjonsnedsettelser. Legetilbud til sykehjem,
fastlegeordningen og drift av fysio- og ergoterapi ligger også til
området.
Hjelpemiddellageret og hverdagsrehabilitering er viktig for å
legge til rette for at innbyggerne kan bo hjemme så lenge som
mulig. Follo medisinske senter med kommunale akutte
døgnplasser og legevakt ble etablert i 2020 på Ski sykehus. Der
gis det akuttmedisinske tjenester til innbyggere i Nordre Follo og
de andre kommunene i vertskommunesamarbeidet.
Virksomhetsområdet drifter og planlegger omsorgsbygg med og
uten stedlige tjenester.

Antall faste årsverk: 1 086
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KOSTRA-nøkkeltall
Nordre Drammen Kristiansand Lørenskog Ullensaker Kostragruppe
Follo
11
2020
Prioritet
Netto driftsutgifter per innbygger til
Kommunehelse (B) *) **)
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i
prosent av kommunens samlede netto drifts
(prosent)

3 585

4 130

3 250

3 445

3 154

3 200

31,3 %

30,5 %

27,8 %

25,0 %

26,6 %

34,3 %

1 330 005 1 494 384

1 243 100

1 246 682

1 494 219

1 385 473

Produktivitet
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon,
per kommunal plass (B) *)

Dekningsgrad
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år
(prosent)
Andel innbyggere 67-79 år med
dagaktivitetstilbud (prosent)
Andel innbyggere 80 år og over som bruker
hjemmetjenester (prosent)
Andel innbyggere 80 år og over som er
beboere på institusjon
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere
80 år over (B)

42,0 %

49,7 %

54,6 %

54,7 %

38,8 %

51,2 %

1,2 %

0,8 %

0,0 %

0,6 %

0,9 %

0,4 %

25,3 %

26,9 %

28,0 %

20,5 %

25,7 %

26,6 %

12,4 %

10,3 %

10,0 %

10,7 %

10,2 %

10,4 %

16,1 %

14,8 %

16,6 %

15,3 %

15,1 %

15,8 %

10,3

10,2

8,4

9,1

7,9

9,2

1 095,0

1 262,0

1 160,0

1 296,0

1 183,0

1 128,0

Kvalitet
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000
innbyggere (årsverk)
Gjennomsnittlig listelengde
*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov

Oppfølging av kommuneplanen
Alle virksomhetsområder har ansvar for å følge opp satsingsområdene i kommuneplanen. Punktene
under viser hvilke mål som er særlige relevante for virksomhetsområde Helse og mestring.
•
•
•

Innbyggerne i Nordre Follo kommune mestrer sin egen hverdag
Nordre Follo kommune har attraktive og levende byer og tettsteder
Barn og unge i Nordre Follo kommune opplever trygghet og mestring

Utviklingstrekk
Det blir flere eldre. Dagens og morgendagens eldre har gode forutsetninger for å være aktive i arbeidsog samfunnsliv. Flere ønsker å delta og påvirke, og er en viktig ressurs i lokalsamfunnet. Mange eldre er
imidlertid ensomme på grunn av dårlig helse og lite nettverk. Flere rammes av sykdom og har
omfattende behov for pleie- og omsorgstjenester. For å ha nok ressurser i framtiden blir det enda
viktigere med forebyggende tjenester, før omsorgsbehov oppstår. Kommunens rolle som tilrettelegger
må styrkes, slik at innbyggerne kan leve selvstendige liv så lenge som mulig uten tjenester fra
kommunen. Samskaping er nødvendig for å finne gode løsninger i samspillet mellom politikk og
innbyggere.
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Demografiutviklingen påvirker pleie- og omsorgstjenestene i stor grad. Befolkningssammensetningen
endrer seg. Nordre Follo får flere eldre innbyggere og behovet for tjenester vil derfor øke. Samtidig er
det økt behov for tjenester hos yngre brukere og flere har behov for sammensatte tjenester på tvers av
områdene.
Av fysiske helseplager i Nordre Follo er livsstilsrelaterte sykdommer fremtredende. Kreft er den største
årsaken til tidlig død, og antall nye tilfeller øker sammen med diagnoser som diabetes og kronisk
obstruktiv lungesykdom (KOLS). Muskel- og skjelettplager er en utfordring og ligger over landsnittet i
deler av kommunen, og ungdom bruker mer tid stillesittende foran skjerm.
Oppgaveoverføring fra staten til kommunen påvirker primærhelsetjenesten og stiller økte krav til
kompetanse, ressurser, utvikling og innovasjon. Dette legger press på alle virksomhetsområdene innen
helse, pleie og omsorg, habilitering og psykisk helse og rus, spesielt på økt kompetansebehov og
samhandling for å løse avanserte og komplekse oppgaver.
Innenfor psykisk helse og rus er brukergruppens behov mer sammensatt enn tidligere, og tjenestene er i
utvikling. Innbyggerne med de største bo- og leveutfordringene trenger en bemannet omsorgsbolig.
Innbyggerne med kortvarige moderate og lettere lidelser og vansker, kan få et bedre liv i en egen
frittliggende bolig med ambulant oppfølging, deltakelse i et gruppetilbud eller ved å delta i aktiviteter.
Nasjonale føringer, kommuneplanen, temaplan for psykisk helse, kvalitetsmelding for helse og omsorg
viser retning for dreining av tjenestene mot et samfunn som fremmer mestring, tilhørighet og
opplevelse av mening. Langsiktig driftsanalyse og driftsplan (LDIP) viser framtidige behov. Kommunens
økonomiske situasjon krever høy og rask omstilling. Pleie- og omsorgstjenestene er avhengig av at vi
lykkes på alle områder for å komme i mål med dreiningen.
Siden starten av koronapandemien har smittevernarbeid hatt høy prioritet i kommunen. Både
internasjonale og nasjonale rapporter peker på at vi må regne med å leve med korona i samfunnet i en
lengre periode. Pandemien har lært oss at samfunnsmedisin og smittevern må ha en høyere prioritet
også etter endt pandemi.

Prioriteringer, strategier og virkemidler
Kommunedirektøren foreslår følgende prioriteringer i kommende fireårsperiode:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innsatstrappen dimensjoneres for et fremtidig, bærekraftig tjenestenivå. Tiltak som fremmer
mestring av eget liv gjennom å forebygge, redusere problemutvikling blir viktig.
Gevinster av å være en stor kommune. Driftsmessige endringer som er faglig fundert og gir mer
treffsikre tjenester og økonomisk gevinst.
Bidra til systematisk evaluering av tjenestene
Utvikle innbyggerdialogen og brukermedvirkningen
Utvikle og etablere en forvaltningsmodell for å tildele tjenester på rett nivå
Sikre målrettet samarbeid mellom fastleger, fysioterapeuter med driftsavtaler og de kommunale
tjenestene
Bidra til å gjøre mestringsteknologi tilgjengelig for innbyggere som har nytte av denne
Legge til rette for livsmestring gjennom videreutvikling av hverdagsrehabilitering og
rehabiliteringstjenestene, og sikre koordinerte tjenester i sammensatte saker rundt barn og
unge
Etablere en samfunnsmedisinsk avdeling og styrke ressurser til feltet
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•

Sikre innbyggerne nødvendige akuttmedisinske tjenester av god faglig kvalitet ved Follo
medisinske senter

Strategiene er i tråd med nasjonale anbefalinger og ønsket dreining mot bærekraftige tjenester. For å
lykkes videre i dette arbeidet, må hele kommunen jobbe sammen mot kommuneplanens mål om at
innbyggere i størst mulig grad skal mestre egen hverdag. Et inkluderende lokalsamfunn som bidrar til
mestring, inviterer til deltakelse og forebygger ensomhet vil redusere og utsette behov for pleie- og
omsorgstjenester.
For voksne er god psykisk helse viktig for å kunne delta i samfunnet, være i arbeid og ivareta seg selv og
sine nære.
For å møte utviklingstrekkene må virksomhetsområdet sikre kostnadseffektive tjenester som treffer
innbyggernes behov. Systematisk oppfølging over helsetilstanden til kommunens innbyggere og dens
påvirkningsfaktorer er lovpålagt etter Lov om folkehelse. Systematisk arbeid med oversiktsdokumentet
Helsetilstand og påvirkningsfaktorer, jamfør planstrategien, vil være viktig for å nå målene for
virksomhetsområdet.
Livsmestring
Virksomhetsområdet skal gjennom systematisk samhandling utvikle forebyggende tilbud som ivaretar
både fysisk og psykisk helse for alle innbyggere, og fortsette dreiningen mot større innsats på
forebyggende arbeid. Daglig fysisk aktivitet og sunt kosthold kan forebygge alvorlig sykdom, depresjon
og demens. Naturopplevelser, møteplasser og kultur bidrar også til helse og livskvalitet, og vil være
sentrale punkter for å legge til rette for mestring og deltakelse.
Det er utfordrende å måle effekten av forebyggende tilbud. Videreutvikling av eksisterende og utvikling
av nye tilbakemeldingsverktøy, vil prioriteres sammen med utvikling av metodikk for involvering i
tjenesteutviklingen. Dette for å kunne tilby kostnadseffektive og treffsikre tilbud som speiler
innbyggernes behov.
I oppgaveutvalget Livsmestring for Eldre pekes det på viktigheten av å bevare og utvikle
lavterskeltilbudet i kommunen. Utvalget fremla også et behov for en strategi for kartlegging og
forebygging av ensomhet hos eldre.
Målrettet samarbeid
Gode helsefremmende og forebyggende tjenester til våre innbyggere fra 0-100 år gir grunnlag for at
innbyggerne kan leve selvstendige liv, men det er også behov for gode behandlings- og
rehabiliteringstilbud. Gjennom samhandling mellom akuttmedisinske tilbud, fastleger og
rehabiliteringstjenester skal virksomhetsområdet legge til rette for livsmestring. Nordre Follo er deltager
i helsefellesskap med Akershus Universitetssykehus (Ahus) og tilhørende kommuner. Samarbeidet skal
videreutvikles til et partnerskap for å utvikle pasientens helsetjeneste som bygger på tillit mellom
partnerne og inkluderer pasienten og innbyggeren. Virksomhetsområdet skal ha en lege- og
rehabiliteringstjeneste av høy kvalitet der kommunalt ansatte leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter i
samhandling med fastleger og fysioterapeuter med driftsavtaler bidrar til å løse innbyggernes behov. I
tillegg til behandling og veiledning hos kommunens fastleger, skal døgnlegevakten ved Follo
medisinske senter sikre innbyggerne hjelp når akutt sykdom oppstår.
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Utvikle og etablere forvaltningsmodell
Gjennom etablering av Innsatstrappen skal kommunen sikre en bedre ressursutnyttelse og legge til rette
for tilbud som gir treffsikre tjenester og nødvendig helsehjelp til riktig tid. Etablering av en
forvaltningsmodell som legger mestring til grunn vil være avgjørende for å sikre at tilgjengelige ressurser
tilfaller de innbyggerne som er i størst behov av kommunale tjenester. Videreutvikling av tilbud som
hverdagsrehabilitering er også sentralt. Samarbeidet med frivilligheten må styrkes. Dette gjøres blant
annet gjennom å innføre aktiv bruk av digitale verktøy, der innbyggere kan knytte kontakt og hjelpe
hverandre med oppgaver som andre enn kommunen kan håndtere.
Bærekraftig tjenestenivå
Måltallene viser at det er behov for justering av nivået på tjenestene. Tempoet i omstillingen utfordrer
virksomhetsområdet og vil kreve et tett samarbeid med flere for å lykkes. Alle tiltak er valgt ut fra de
strategier som er lagt, de analyser som er utført og tar utgangspunkt i den enkeltes behov. Ved å justere
til et nivå som samsvarer med behovet og sikre et bedre forhold mellom forebyggende tjenester og
behandling vil Nordre Follo være bedre rustet til å møte fremtidens demografiske utfordringer på best
mulig måte.
Driftsmessige endringer som gir faglig og økonomisk gevinst
Vi dimensjonerer øverste del av innsatstrappen i tråd med behov. Det medfører at dekningsgraden på
sykehjem reduseres samtidig som kapasiteten i hjemmetjenesten styrkes. Det planlegges for gradvis
opptrapping i budsjettperioden for å ligge på tilsvarende nivå i årene fremover etter hvert som andelen
eldre øker. Tiltaket vil også omfatte nedleggelse av to dobbeltrom på sykehjem. Nordre Follo har med
dette kun enerom til sykehjemsbeboerne.
Vi øker kapasiteten i hjemmetjenestene ved å innføre ny modell for tjenestetildeling. Modellen skal
sikre mer målrettede og individtilpassede tjenester med utgangspunkt i hva er viktig for deg. Dette skal
bidra til økt livsmestring og at den enkelte kan være sjef i eget liv. Dette krever god dialog med pasient
og pårørende og tverrfaglige vurderinger. Det foreslås videre en gradvis øking i driftsmidler til
hjemmesykepleien fra 2023.
Det omdisponeres fire langtidsplasser til korttidsplasser for innbyggere med kognitiv svikt, for å øke
omfanget av avlastningstilbud for de hjemmeboende. Det planlegges å øke dagsenterkapasiteten
gradvis fra 2022 gjennom å se på endringer i tildelingspraksis og å forlenge tilbudet ut over
ettermiddagen.
Psykisk helse og rus legger vekt på å utvikle lavterskeltilbud og forebyggende tilbud, samtidig med å
kunne tilby innbyggere som har et omfattende behov for tjenester, et godt nok tilbud. Dette arbeidet
medfører blant annet en overgang fra basetjenester til ambulante tjenester i egne frittstående boliger,
etablering av gruppetilbud og samarbeid med frivillige. Dette arbeidet tar tid og krever grundig
kartlegging, brukermedvirkning, god dialog med innbyggeren, dialog med andre samarbeidspartnere og
styrking av fagkompetanse.
Agenda Kaupang rapporten viser at Nordre Follo kommune ligger høyt i andel brukere som mottar
tjenester i bolig med personalbase innen psykisk helse og rus. Det er behov for gradvis å redusere denne
andelen og samtidig etablere et mer differensiert botilbud, og gi flere mulighet for å gå fra leie til eie.
Innen habilitering ser vi en betydelig driftsmessig og faglig gevinst ved å avvikle to avlastningsboliger og
samle tilbudet på en av de avdelingene som frigjøres ved Bjørkås sykehjem. Det stilles store krav til ulik
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kompetanse for å gi et godt tilbud til disse innbyggerne og et større og samlet fagmiljø vil øke kvaliteten
på avlastningstilbudene. I særlig den ene av dagens to enheter gir utformingen av bygget
utfordringer som medfører høy bemanning på natt for å sikre forsvarlig helsehjelp.
Det legges inn effektiviseringsgevinst ved bruk av velferdsteknologi i virksomhetsområdet, med økt
gevinst 2023. Vi er i gang med å etablere dialog med statsforvalteren for å finne løsninger på bruk av
blant annet sensorteknologi.
Det foreslås effektiviseringsgevinster i virksomheter der det er mulig å slå sammen avdelinger under en
felles ledelse. Til sammen foreslår kommunedirektøren å redusere åtte lederstillinger i Helse og
mestring.
Medarbeiderne er vår viktigste ressurs for å lykkes i endringsarbeidet og sikre gode tjenester til de som
trenger det mest. Å jobbe aktivt med nærværsarbeid har høyt fokus. Vi opplever utfordringer med
rekruttering av fagpersonell. Det settes av noe midler i 2022 til å se på nye rekrutteringstiltak innen
virksomhetsområdet.
Kommunens arbeid med samfunnsmedisin og smittevern har hatt organisatorisk tilhørighet i ulike
kommunalområder. For å nå prioriteringen om et samfunnsmedisinsk team, vil nåværende ressurser
samles i en felles organisering. Teamet vil også styrkes for å ivareta kommunens oppgaver innen
området.
Det gjennomføres ytterligere omstillingsarbeid i pleie- og omsorgstjenestene, som ikke kommer frem i
tiltakene som legges frem i økonomi- og handlingsplan, men som støtter opp under målet om å i større
grad forebygge og redusere problemutvikling og øke mestring av eget liv. Temaplan for Helse og
omsorg, som ferdigstilles i 2022, vil gi mer detaljert kunnskap om dette og utdype de strategier og
virkemidler som kort berøres i Økonomi- og handlingsplan.
Tiltakene er omfattende, men i tråd med den dreiningen som kommunene må gjøre fremover. Vi vrir
tjenestetilbudet over fra tjenester på høyt nivå i innsatstrappen, over til tjenester på lavere nivå i
innsatstrappen:
•
•
•
•
•
•

Økt bruk av ambulante tjenester
Økt bruk av gruppetilbud
Etablere flere lavterskeltilbud
Reduksjon av antall sykehjemsplasser ved å legge til rette ved å styrke ambulante tjenester, slik
at flere kan bo mer selvstendig i egen bolig
Strategisk utnyttelse av den kommunale boligmassen – vurdere etablering av innsatstrapp på
kommunale boliger
Reduksjon av antall kjøpeplasser

All tjenestetildeling tar utgangspunkt i den enkeltes egne ressurser for å lykkes med dreiningen.
Innbyggerne skal oppleve at tjenestene og tilbudet er helthetlig og henger sammen, og at de øker
selvstendigheten. Noen av virkemidlene er:
•
•
•

Ta i bruk velferdsteknologi for å fremme egenmestring i større grad enn tidligere (også tilsyn,
sikkerhet, fravær av stedlig personale)
Utvikle kultur for systematiske tilbakemeldinger fra brukerne og pårørende/verger
Overgang til teambaserte vurderinger og vedtak innen de tradisjonelle hjemmebaserte tjenester
og institusjon
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•
•
•
•

Utvikle verktøy som avdekker ressurser hos bruker og pårørende ved tildeling og revurdering av
tjenester på rett nivå
Utvikle tettere samarbeid med innbyggere, brukere, frivillige, næringsliv og andre. En ny
kommune gir et større mulighetsrom for dette samarbeidet
Innbyggere og eventuelt pårørende deltar i utformingen av tjenestetilbudet
Systematisk kompetanse- og kvalitetsarbeid

Kommentar til driftsbudsjettet
Tiltak som har gjensidige avhengigheter, er samlet under felles tiltak med én beskrivelse.
Flere av tiltakene medfører reduksjon i faste drifts- og vedlikeholdskostnader, og gir mulighet for salg
av eiendom i tillegg til innsparingene på driftssiden. Dette er i tråd med kommunens overordnede
strategi om å redusere andelen formålsbygg. Innsparingene finnes i virksomhetsområde Eiendom, by og
samfunn.
Flere av tiltakene i Helse og mestring medfører reduksjon i årsverk. Totalt foreslåes det reduksjon på 38
årsverk i tillegg til åtte lederårsverk. Nordre Follo har forberedt omstillingsarbeidet og benytter
Omstillingsprosedyrene i tett samarbeid med tillitsapparatet. Stillinger holdes vakante og vikariater
avvikles for å tilrettelegge for omstilling av ansatte. Helse- og omsorgsfeltet har tradisjonelt stor
turnover, også i Nordre Follo, noe som bidrar til mulighetene for å lykkes med å gi overtallige tilbud om
nye stillinger i Nordre Follo.

Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2022
Vedtatt budsjett
Sum Tekniske justeringer
Demografi- og arealendringer
Areal
Demografi
Sum Demografi- og arealendringer
Sum Budsjettendring i år
Vedtatte endringer
Konsekvensjustert ramme
Omstillingstiltak
Avvikle F8, psykisk helse og rus
Effektivisering demografiske endringer, rus og psykiatri
Effektivisering, dreining av tjenestetilbud
Kjøp av plasser, psykisk helse og rus
Nedtrekk årsverk: Endret tjenestetilbud i forebyggende
tjenester
Nedtrekk årsverk: Justering av tjenestenivå i innsatstrapp,
pleie og omsorg jf. LDIP
Nedtrekk årsverk: Organisatoriske endringer, habilitering
Nedtrekk årsverk: Organisatoriske endringer, helse
Smittevern
Sum Omstillingstiltak
Konsekvensjusteringer
Barnekoordinator

Økonomiplan
2023
2024

2025

1 030 339
39 401

1 030 809
10 175

1 030 361
-37 028

1 030 361
-116 928

-1
13 338
13 337
46 177
98 915
1 129 254

4
37 335
37 339
43 033
90 547
1 121 356

4
68 609
68 614
43 033
74 619
1 104 980

4
105 631
105 635
43 033
31 740
1 062 101

-2 200
-210
-5 600
-5 750
-1 400

-2 200
-210
-6 900
-7 750
-1 400

-2 200
-210
-6 900
-7 750
-1 400

-2 200
-210
-6 900
-7 750
-1 400

-15 900

-25 950

-23 950

1 050

-2 200
-3 980
800
-36 440

-2 200
-3 980
800
-49 790

-2 200
-3 980
800
-47 790

-2 200
-3 980
800
-22 790

1 100

2 200

2 200

2 200
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Beløp i 1000

2022
Basistilskudd til fastleger
Driftsmidler, Bregnefaret boliger
Driftsmidler, helsepersonell habilitering
Driftsmidler, kommunale boliger
Redusert tilskudd, ressurskrevende tjenester
Reversering av KST 211/20: Harmonisering av
bemanningsfaktor
Rusreform
Sum Konsekvensjusteringer
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2022-2025

Økonomiplan
2023
2024

2025

1 400
13 000
3 300
0
3 700
1 750

1 400
13 000
3 300
9 500
3 700
1 750

1 400
13 000
3 300
19 000
3 700
1 750

1 400
13 000
3 300
19 000
3 700
1 750

1 100
25 350
-11 090
1 118 164

1 100
35 950
-13 840
1 107 516

1 100
45 450
-2 340
1 102 640

1 100
45 450
22 660
1 084 762

Omstillingstiltak
Avvikle F8, psykisk helse og rus
Tiltaket består av følgende elementer:
•
•
•

Boligen i Finstadveien 8 nedlegges
Beboerne får tilbud om andre botilbud
Reduksjon av 2,5 årsverk og 1 lederårsverk

Det foreslås at bolig med personalbase for de med størst behov for bo-veiledning legges til andre, mer
egnede og tilpassede boliger enn i dag. Finstadveien 8 foreslås avviklet og solgt. Resterende bemanning
flyttes for å styrke bemanning i henholdsvis ambulerende tjenester og boliger til samme brukergruppe.
Effektivisering demografiske endringer, rus og psykiatri
Virksomhetsområdet har blitt tilført midler på bakgrunn av demografiendringer. En del av disse kan
inngå som omstillingstiltak. De resterende midlene brukes til å styrke kompetansen.
Effektivisering, dreining av tjenestetilbud
Tiltaket består av følgende elementer
•
•
•

Effektivisering ved overgang til gruppetilbud 0,4 mill. kroner
Effektivisering som følge av teknologistøtte 0,8 mill. kroner
Tilbakeføring av demografimidler 4,4 mill. kroner

Det foreslås å gjøre driftsendringer hvor kvaliteten ivaretas, men som gir mulighet for reduserte
kostnader eller gir tilbud til flere. For 2022 foreslås det en reduksjon i driftsmidler ved å opprette
gruppetilbud som kompenserer for mer individrettede tilbud i to av boligene innen psykisk helse og rus.
Økt bruk av velferdsteknologi gir noe effektiviseringsgevinst, i tillegg til at det bidrar til å utsette behov
for tjenester.
Virksomhetsområdet tilføres midler som følge av økt demografi. Denne demografiendringen kan delvis
løses innen dagens ramme som følge av påbegynt dreining av tjenestene. Det opprettholdes
demografimidler til å styrke pasientsikkerhetsarbeidet, styrking av dagsentertilbudet, virkemidler til
rekruttering av fagpersonell, bruk av teknologi ved å etablere responstjenester og til å styrke
arbeidsprosesser.
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Kjøp av plasser, psykisk helse og rus
Det er gjennomført en betydelig reduksjon av kjøpte tjenester innen habilitering, psykisk helse og rus i
2020 og 2021. Det er mulig å redusere ytterligere i 2022 og 2023, ved å gi disse innbyggerne tjenester i
det kommunale tjenestetilbudet.
Nedtrekk årsverk: Endret tjenestetilbud i forebyggende tjenester
Tiltaket består av følgende elementer
•

Reduksjon av 2 årsverk

Ved å se kommunens forebyggende tjenester til voksne under ett, på tvers av kommunal- og
tjenesteområder, vil det kunne hentes ut en gevinst i form av mer kostnadseffektive tjenester. Tiltaket
vil konkretiseres i et virksomhetsovergripende utviklingsarbeid.
Nedtrekk årsverk: Justering av tjenestenivå i innsatstrapp, pleie og omsorg jf. LDIP
Det foreslås en omlegging av tjenester ved endringer i flere tilbud. Omleggingen har avhengigheter mot
hverandre og er derfor samlet i ett tiltak. Omleggingen kommer som følge av behov for å redusere bygg
med uhensiktsmessig utforming, i tillegg til å justere tjenestenivået i innsatstrappa.
Tiltaket består av følgende elementer:
•
•

•
•
•
•
•

Bjørkås sykehjem omdisponeres fra sykehjem til avlastningsbolig. 13 av sykehjemsplassene
flyttes til Langhus bo- og servicesenter. 23 plasser avvikles.
Avlastningsboligene på Lysnetoppen og Konglestien avvikles og tjenestene flyttes til en av
avdelingene som blir ledige på Bjørkås. Dagens tilbud opprettholdes med betydelig reduserte
driftskostnader. Tiltaket gir mulighet for utvidelse av dagsenterkapasiteten på sikt, uten behov
for nye areal.
Mottaksavdelingen på Ski sykehus avvikles, fire av de syv plassene videreføres som
korttidsplasser, flyttes til Finstadtunet. Tre plasser avvikles.
Dobbeltrommene på Greverud gjøres om til enkeltrom. To plasser avvikles.
Det tilføres midler for å omgjøre fire langtidsplasser på Solborg til korttidsplasser for demente.
Tiltaket medfører reduksjon av 32 årsverk
Tiltakene medfører reduksjon av tre lederårsverk

Kolbotn omsorgsbolig har i løpet av 2021 åpnet de siste leilighetene. Den totale kapasiteten på heldøgns
omsorg er dermed styrket. Det gjøres en justering til bærekraftig nivå ved å redusere i øverste del av
innsatstrappa ved reduksjon på sykehjemsplasser. Samlet gir dreiningen en dekningsgrad på heldøgns
omsorg fra 20 prosent til 18,4 prosent. Nasjonale anbefalinger angir et nivå mellom 16 og 20 prosent.
Kommunen drifter i dag to små avlastningsboliger innen området habilitering. Særlig den ene boligen
har høye driftskostnader på grunn av uhensiktsmessig utforming av bygget. Ved å samle disse to
enhetene i en av de to ledige avdelingene på Bjørkås kan dagens tilbud opprettholdes med betydelig
reduserte driftskostnader. Tiltaket gir også mulighet for å øke tilbudet på sikt, uten behov for nytt areal.
Tiltakene er foreslått med effekt fra 01.06.2022.
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Ny modell for tjenestetildeling skal sikre kapasitet i hjemmesykepleien i 2022. Det foreslås en gradvis
økning i driftsmidler til hjemmesykepleien fra 2023.
I tråd med føringene i LDIP er det behov for en økning av plasser med heldøgns omsorg i 2025, og behov
for økte driftsmidler er lagt inn fra 2025. Dette vil tydeliggjøres ytterligere i neste års økonomi- og
handlingsplan. I 2022 startes det opp flere prosesser for å se på faglige og økonomiske gevinster i
tjenestene i tråd med strategiene for området, blant annet etablere et helsehus hvor vi samler
korttidsplasser og kompetansemiljøet, effekter av ny boligstrategi i form av en boligtrapp til psykisk
helse og rusavhengige, gjennomgang av alle forebyggende tiltak og dagsenter med mer. Dette arbeidet
kobles til Utvikling og bærekraft. Det er ikke lagt inn tiltak i forbindelse med dette.
Nedtrekk årsverk: Organisatoriske endringer, habilitering
Tiltaket består av følgende elementer:
•

Reduksjon av 1 årsverk og 1 lederårsverk

Virksomhetsområde Helse og mestring gjennomfører omstrukturering av lederstillinger, fagstillinger og
administrative stillinger som effekt av kommunesammenslåingen. Oppgavene innen området vil bli
ivaretatt uten å redusere tjenestetilbudet. Omstruktureringen styrker den overordnede samordningen
av fag- og kvalitetsarbeidet.
Nedtrekk årsverk: Organisatoriske endringer, helse
Tiltaket består av følgende elementer:
•

reduksjon av 3 lederårsverk

Tiltaket omhandler organisatoriske endringer innen helsetjenestene. Ved å omorganisere
virksomhetene og redusere antall ledere vil det kunne hentes ut en økonomisk gevinst uten å redusere
tjenestetilbudet. Omstillingen vil knytte de forebyggende tjenestene og forvaltningen enda tettere til
øvrig rehabilitering, som vil gi synergieffekter.
I vertskommunesamarbeidet Follo medisinske senter er det er forventet en gevinst ved å innføre nye
arbeidsmåter og endringer i turnus. Innsparingen dekker Nordre Follo sin andel.
Smittevern
Tiltaket består av følgende elementer
•

Styrking med 0,6 årsverk

Det er lagt inn en styrking av ressurs til smittevernarbeidet i kommunen. Smittevernlegestillingen økes
fra 40 prosent til 100 prosent stilling.
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Konsekvensjusteringer
Barnekoordinator
Regjeringen foreslår å lovfeste en ny barnekoordinatorordning, jf. Prop. 100 L (2020-2021). Forslaget om
barnekoordinator inngår i forslag til en felles styrking av samarbeidet mellom velferdstjenestene.
Ordningen skal bidra med å avlaste familiene med blant annet å finne frem i alle hjelpetilbud, bistå med
søknader og sørge for bedre koordinering av velferdstjenestene. Det legges inn halvårseffekt i 2022 og
helårseffekt fra 2023. Ordningen knyttes til koordinerende enhet som i dag er organisert i Helse og
mestring.
Basistilskudd til fastleger
Regjeringen foreslår i sitt budsjettforslag å øke knekkpunktet i basistilskuddet for fastleger fra 1. juli
2021. Kommunene kompenseres for helårseffekten fra 2022.
Driftsmidler, Bregnefaret boliger
For å opprettholde en forsvarlig tjeneste sett opp mot brukerne i boligen, er det behov for å øke
driftsrammen til Bregnefaret boliger.
Driftsmidler, helsepersonell habilitering
Kartlegging av alle vedtak i de tilrettelagte boligene innen habilitering viser at det er behov for
harmonisering av ressursene. Kartleggingen viser at det samlet for alle boligene at det mangler i
overkant av fem årsverk.
Driftsmidler, kommunale boliger
Tiltaket gjelder økning i driftsmidler for å kunne ta i bruk flere kommunale boliger på Solbråtan bo- og
ressurssenter i tråd med føringene i LDIP. Det er lagt inn et anslag på refusjoner knyttet til at kommunen
vil få noe refusjon fra ordningen for særlig ressurskrevende brukere.
Redusert tilskudd, ressurskrevende tjenester
Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett foreslått å øke innslagspunktet for ressurskrevende brukere
ut over lønnsvekst med 50 000 kroner. For Nordre Follo vil dette utgjøre redusert refusjon på om lag
3,7 mill. kroner.
Reversering av KST 211/20: Harmonisering av bemanningsfaktor
I tiltaket Harmonisering av bemanningsfaktor vedtatt i Strategi- og handlingsplan 2021-2024, ble det
ved en feil lagt til grunn større innsparing enn det som er reelt. Deler av tiltaket foreslås derfor
tilbakeført.
Rusreform
Regjeringen ønsker å endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av
narkotika fra straff til hjelp, behandling og oppfølging. Nordre Follo kommune har frem til og med 2021
mottatt tilskudd fra Statsforvalteren øremerket til oppfølging av ungdommer med rusproblemer, eller
som har vært i besittelse av mindre mengder rusmidler. Fra og med 2022 faller dette tilskuddet bort.
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Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett foreslått å kompensere kommunene for opprettelsen av
rådgivende enheter. Kompensasjonen i Statsbudsjettet vil bidra til at Nordre Follo kommune vil kunne
fortsette det forebyggende arbeidet for innbyggere i denne brukergruppe med behov for hjelp,
behandling og oppfølging.

Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringer
Helse og mestring
Kolbotn omsorgsboliger, inventar
Sum Helse og mestring

Samlet
investeringsbeløp
Ferdig år Tidligere
bevilget
2022

6 914
6 914

Økonomiplan
2022

2023

2024

2025

500
500

0
0

0
0

0
0

Kolbotn omsorgsboliger, inventar
Prosjektet gjelder innkjøp av inventar og utstyr til Kolbotn omsorgsboliger. Det meste av inventaret
innendørs er anskaffet, noen suppleringskjøp er bestilt og mottatt. Det avventes tilbud på møbler til
takterrasse og uteområde til dagsenteret, og forventes anskaffet innen utgangen av første kvartal 2022.
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11.5. Eiendom, by og samfunn
Eiendom, by og samfunn - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter
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Beløp i 1000 kr

Beskrivelse av virksomhetsområdet

Virksomheter i området
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Byggdrift
Byggutvikling og
vedlikehold
Renhold
Byggeprosjekter
Boligkontoret
Vann og avløp
Vei og park
Byggesak
Klima og miljø
Byutvikling og
arealplanlegging
Geodata og oppmåling

Virksomhetsområdet har ansvar for forvaltning av kommunens
formålsbygg og skal sørge for at disse fungerer godt slik at de
øvrige virksomhetene kan levere de tjenestene brukerne har
behov for. Arealeffektivisering og ny bruk av bygningsmassen er en
nøkkeloppgave for virksomhetsområdet.
Området har hovedansvar for det planfaglige grunnlaget for en
bærekraftig by- og tettstedsutvikling, tilrettelegge for en sunn
befolkningsvekst og byvekst med grønne kvaliteter. Det skal også
sørge for at byggene og omgivelsene fremstår med de kvaliteter
som var tenkt under planleggingen.
Virksomhetsområdet representerer kommunen som grunneier og
eiendomsutvikler.

Antall faste årsverk: 433

Kommunens forvaltning av reguleringsplaner,
byggesaksbehandling, kart- og planbaser, oppmåling,
matrikkelføring og dele- og seksjoneringssaker ligger til virksomhetsområdet. Videre inngår
tilrettelegging for rekreasjon og friluftsliv, naturforvaltning og kulturminneforvaltning.
Virksomhetsområdet er kommunens forurensningsmyndighet innen vann-, luft- og støyforurensning.
Det har også ansvar for saksbehandling innen naturmangfold, viltforvaltning, fiskeforvaltning,
vannforvaltning, havne- og farvannsloven, motorferdsel, friluftsloven og markaloven.
Kommunen bistår vanskeligstilte til etablering og opprettholdelse av egen bolig gjennom
boligformidling, boligoppfølging og husbankens virkemidler som startlån, bostøtte og kommunale
tilskudd til etablering og tilpasning av bolig.
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Virksomhetsområdet har hovedansvar for forvaltningsoppgaver, drift og vedlikehold av kommunale
veier, trafikksikkerhet og trafikktjenesten. Videre ivaretar området planlegging og bygging av nye
kommunale samferdselsanlegg.
Vannforsyning, avløpshåndtering og renovasjon er grunnleggende tjenester for at samfunnet skal
fungere. Virksomhetsområdet spiller også en nøkkelrolle knyttet mot overvannshåndtering og
vannkvalitet i bekker og vassdrag.

KOSTRA-nøkkeltall
Nordre Drammen Kristiansand Lørenskog Ullensaker Kostragruppe
Follo
11
2020
Prioritet
Barnehagelokaler og skyss netto driftsutgifter
på funksjon/tjenesteområde beløp per
innbygger (kr) *) **)
Brutto investeringsutgifter til boligformål per
innbygger i kroner *)
Netto driftsutgifter per innbygger (130)
administrasjonslokaler (B) *) **)
Netto driftsutgifter per innbygger (261)
institusjonslokaler (B) *) **)
Netto driftsutgifter til kommunal
eiendomsforvaltning per innbygger (B) *) **)
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per
innbygger 6-15 år (B) *) **)
Samlet areal på formålsbyggene i
kvadratmeter per innbygger (B)

941

490

336

654

121

468

94

1 213

3 904

594

1 661

668

522

930

515

425

394

362

1 560

821

971

935

1 720

1 024

6 581

5 396

4 497

5 770

5 797

5 019

17 259

17 296

14 784

19 433

19 434

17 702

5,2

3,8

4,3

4,2

5,0

4,3

0,4
12,0

0,3
12,2

0,5
11,7

0,3
13,3

0,4
12,8

0,4
14,2

179,8
0,6

119,2
0,4

140,0
0,7

108,5
0,6

274,6
0,6

135,2
0,5

182 823

212 719

127 593

326 190

78 856

119 485

1 277
15,6
1 390

1 435
15,4
936

1 044
15,6

1 383
15,8
1 589

1 165
17,2
951

1 157
20,3

2,0
5,0
444

5,0
7,0
500

6,0
10,0
493

4,0
5,0
442

3,0
4,0
440

4,0
7,0
0

Produktivitet
Administrasjonslokaler Areal per bruker (m2)
Førskolelokaler og skyss Areal per bruker
(m2)
Institusjonslokaler Areal per bruker (m2)
Kommunale idrettsbygg Areal per bruker
(m2)
Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr
per km kommunal vei og gate (B) *)
Netto utgift per kvm, formålsbygg samlet (B)
Skolelokaler Areal per bruker (m2)
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger
(kr/tilkn.innb) *)

Kvalitet
Antall nye søknader per 1000 innbyggere
Antall søknader per 1000 innbyggere
Renovasjon - Husholdningsavfall per
innbygger (kommune)
*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov
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Oppfølging av kommuneplanen
Alle virksomhetsområder har ansvar for å følge opp satsingsområdene i kommuneplanen. Punktene
under viser hvilke mål som er særlige relevante for virksomhetsområde Eiendom, by og samfunn.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innbyggerne i Nordre Follo kommune bor godt og trygt
Nordre Follo kommune har attraktive og levende byer og tettsteder
Barn og unge i Nordre Follo kommune medvirker, sier sin mening og blir hørt
Nordre Follo kommune er rustet for klimaendringer
Nordre Follo tar vare på naturmangfold og arters leveområder, herunder artsmangfold
Nordre Follo kommune legger til rette for et bærekraftig landbruk basert på lokale ressurser
Nordre Follo kommune forvalter natur og arealressurser på en bærekraftig måte
Nordre Follo har en bærekraftig økonomi
Nordre Follo kommune tar miljøansvar og er en foregangskommune på vei mot
lavutslippssamfunnet
Innbyggere i Nordre Follo har tilgang til gode møteplasser, idretts-, friluftslivs- og kulturtilbud

Utviklingstrekk
Norge har forpliktet seg til FNs bærekraftsmål. Nordre Follo kommune har vedtatt en egen klima- og
energiplan med mål om å redusere CO2-utslippene. Kommunens eiendomsvirksomhet står for en
betydelig andel av utslipp fra kommunen som organisasjon. Skal kommunen nå sine klimamål, må
nybyggvirksomheten reduseres. Arealbehovene må i større grad dekkes ved bruk av eksisterende bygg.
Eksisterende bygningsmasse må tilpasses endrede behov hos tjenestene.
Kommuner med befolkningsvekst ligger ofte etter i bygging av barnehager, skoler, kultur og
idrettsanlegg, administrasjonslokaler og annen teknisk infrastruktur. Nordre Follo kommune har vedtatt
gode verktøy for strategisk eiendomsforvaltning med befolkningsprognoser, prioritering av
utbyggingsområder, eiendomsstrategi og vedlikeholdsstrategi for kommunale bygg og
investeringsreglement for større rehabilitering- og nybygg.
Klima, miljø og en bærekraftig økonomi
Kommuneplanens mål gir klare føringer på at kommunen skal ta miljøansvar og være en
foregangskommune på vei mot lavutslippssamfunnet. CO2-regnskapene viser at nybygg gir store utslipp
sammenlignet med eksisterende bygg. Det mest miljøvennlige kommunene kan gjøre er derfor å bruke
eksisterende bygg fremfor å bygge nytt. Nordre Follo kommune har vedtatt strategier for å prioritere
vedlikehold og oppgradering av eksisterende bygningsmasse der dette er hensiktsmessig. Det er bevilget
budsjettmidler som bidrar til å redusere vedlikeholdsetterslepet.
Redusert energiforbruk og økt bruk av fornybar energi gir viktige miljøgevinster. I dagens kraftmarked
med høye strømkostnader gir dette også betydelige økonomiske besparelser, spesielt hvis kraftkjøp
sikres. Nordre Follo kommune har for tiden en betydelig sikring av strømkjøp og har da redusert risikoen
ved høye strømpriser betraktelig. I tillegg er det planlagt investeringer i perioden for fornyelse av
tekniske anlegg, overgang til LED-lys og utredninger for økt bruk av geovarme.
Med en presset kommuneøkonomi er det nødvendig å sikre effektiv utnyttelse av bygg og bruk av
digitale hjelpemidler for å bedre utnytte arealer til kontorer, møterom og undervisning. I tillegg legger
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vedtatt anskaffelsesstrategi vekt på sirkulære anskaffelser for kontormøbler og byggmateriell. Dette gir
både økonomiske og miljømessige gevinster.
Boligstrategi
Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken gir mål for kommunens arbeid. Flere skal kunne eie sin
egen bolig og leie skal være et trygt alternativ.
I overkant av 80 prosent av innbyggerne i Nordre Follo eier sin egen bolig. Boligmarkedet i Nordre Follo
kommune har generelt høye boligpriser, og har hatt det over flere år. Flere innbyggere sliter med å
komme inn på boligmarkedet, og andre har behov for tilrettelagte boliger. Det er utfordrende å finne
egnede boliger til barnefamilier, og særlig hvor det er behov for tilrettelegging i boligen. Befolkningen
blir eldre, og for noen eldre vil det være vanskelig å etablere seg i egnet bolig. Det oppstår for noen
innbyggere bostedsløshet i overgang fra institusjon, fengsel, asylmottak eller barnevern. Egnede boliger
til personer med rus og psykiske lidelser kan være utfordrende. Noen innbyggere har behov for både
bolig og kommunale tjenester for å mestre boforholdet og for å hindre bostedsløshet og mestre
boforholdet.
By- og boligutvikling
Kommuneplanens arealstrategier legger vekt på fortetting i prioriterte utbyggingsområder. Hoveddelen
av veksten skal skje nær kollektivknutepunkter, med høyest arealutnyttelse ved stasjonene i Ski og på
Kolbotn.
På bakgrunn av arealstrategiene og behov for investering i kommunal infrastruktur, vedtok
kommunestyret i KST-sak 84/21 en prioritering av utbyggingsområder i et langsiktig perspektiv. Denne
prioriteringen legges til grunn for prioritering av arealplaner. Kommunens økonomiske situasjon gjør det
enda viktigere å sikre at investeringer i infrastruktur utnyttes effektivt.
Fortetting og transformasjon øker kompleksiteten i planarbeidet. Det gir kommunen nye utfordringer
knyttet til å samordne mange aktører og finne gode løsninger som også kan finansieres. Økt tetthet
innebærer at hensynet til trivsel og tilhørighet må vektlegges for å sikre gode, helsefremmende
bomiljøer. Strategisk byledelse er et begrep som brukes om samspillet mellom politisk og administrativ
ledelse for å utvikle og transformere byområder basert på kunnskap om samfunnsutvikling, kunnskap
om det aktuelle byområdet og lokal identitet.
Det forventes et høyt antall byggesaker som følge av at flere større områder er ferdig regulert og flere
planer er under arbeid. Det meste av aktiviteter og planlegging i kommunen er knyttet til geografisk
plassering. Et viktig mål er å sikre et lett tilgjengelig og oppdatert datagrunnlag av god kvalitet samt å
øke kunnskapen om og bruk av geodata. For å begrense den globale oppvarmingen må utslipp av
klimagasser reduseres vesentlig. Nordre Follo kommune har i kommuneplanen satt seg som mål å være
en foregangskommune mot lavutslippssamfunnet. Klimabudsjett er et verktøy i dette arbeidet.
De grønne områdene i Nordre Follo er viktige, både som leveområder for dyr og planter, i
klimasammenheng, som friområder/rekreasjonsområder og som ressurs, ikke minst for jord- og
skogbruk. Med forventet vekst vil presset mot de grønne områdene i kommunen øke. Nordre Follo
kommune har i kommuneplanen satt et mål om arealnøytralitet og en nullvisjon for tap av matjord.
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Trafikk og kollektivsatsing
Både E6, E18 og Østfoldbanen går gjennom Nordre Follo kommune. Det gjør at kommunen er trafikalt
tett integrert med Oslo og Indre Østfold, og er sentral i Folloregionen. Betydelige offentlige midler er
investert i jernbaneinfrastruktur i Nordre Follo gjennom Follobaneutbyggingen. Når Follobanen åpner i
2022 blir Ski stasjon Folloregionens viktigste kollektivknutepunkt. Fra 2024 skal også Østfoldbanen og
flere av lokaltogstasjonene på strekningen oppgraderes. Det legges til rette for en hyppigere frekvens
for lokaltogene.
Kollektivsatsingen i årene fremover vil øke Nordre Follos attraktivitet som bostedskommune og
understøtter at kommunen legger opp til å bygge nye boliger, arbeidsplasser og sosial infrastruktur i
gang- og sykkelavstand til kollektivknutepunktene. Prioriterte utbyggingsområder i kommuneplanen skal
ta hovedtyngden av den fremtidige befolkningsveksten. Det skal sikres en høy arealutnyttelse i disse
områdene. Utbyggingen fordrer overtakelse av stadig flere kilometer vei for kommunen som
veiforvalter. Flere av de prioriterte områdene er allerede under utbygging.
I dag står veitrafikken for nesten 68 prosent av det direkte klimagassutslippet i Nordre Follo.
Hoveddelen av utslippsreduksjonene i årene fremover må skje innenfor transportområdet. Nordre Follo
har relativt sett korte avstander. Satsing på miljøvennlig infrastruktur gir kommunen et godt
utgangspunkt for å redusere utslippene ved at flere reiser kollektivt, sykler eller går. Kommunen som
eier av en betydelig bilpark skal gå foran med et godt eksempel, blant annet ved overgang fra fossilbiler
til elektriske biler i henhold til vedtatt temaplan for klima og energi.
Mange av kommunens innbyggere pendler i dag kollektivt til arbeid, men bruker bilen til andre daglige
gjøremål. Godt utbygd gang- og sykkelinfrastruktur, kollektivknutepunkter og 10-minuttersbyen må
prioriteres slik at også fritidsreisene kan foregå til fots, på sykkel eller ved bruk av kollektivtransport.
Nye utbygginger bør derfor kobles til eksisterende gang- og sykkelveinett eller etableres med fortau slik
at myke trafikanter sikres trygg mobilitet.
Framtidens transport og mobilitet kan ikke løses kun på et lokalt, kommunalt nivå. Kommunen må i
årene fremover delta aktivt og synliggjøre mål, ambisjoner, fortrinn og muligheter på
samferdselsområdet. God dialog og tett samarbeid med statlige og fylkeskommunale aktører må
videreføres og forsterkes. Nordre Follo kan som part i byvekstavtalen påvirke og ha innflytelse på arealog transportutviklingen i Oslo-området. Nullvekstmål og reduserte klimagassutslipp fra
transportsektoren er det overordnede målet med avtalen. Midlene skal gå til kollektiv, sykkel og gange. I
juni 2021 ble det inngått en tilleggsavtale til byvekstavtalen som tilfører økte statlige midler til avtalen.
Med forventet vekst i både befolkning og trafikk i Nordre Follo må trafikksikkerhet for myke trafikanter
prioriteres for å bidra til å nå nullvisjonsmålet.
Trafikksikre veier
Nordre Follo kommune drifter årlig 231 kilometer kjørevei og 80 kilometer gang-/sykkelvei og
fortau. Viken fylkeskommune drifter de fylkeskommunale veiene gjennom kommunen. God
fremkommelighet skal sikres ved brøyting, strøing, siktrydding og vårrengjøring. Grøfting, sluktømming,
veilys og reasfaltering er viktige innsatsområder for å sikre et godt fremkommelig, miljøvennlig og
kostnadseffektivt kommunalt veinett. Tiltak for universell utforming, ryddige parkeringsforhold,
trafikksikkerhet og bruinspeksjoner er andre viktige arbeidsoppgaver. Kommunens økonomi gjør det
utfordrende å holde god standard på det kommunale veinettet. Blant annet er det et stort etterslep på
asfaltering. Økt utbygging innebærer overføring av nye veianlegg til kommunen, som igjen øker
driftskostnadene på det kommunale veinettet.
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Vedtatt temaplan for kommunale veier beskriver tilstanden på det kommunale veinettet. Det er en
målsetting å innhente vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier innen 2032. Denne målsettingen
vurderes inn i arbeidet med Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP). Målsettingen er ambisiøs
sett opp mot kommunens utfordrende økonomiske situasjon.
Variable vinterforhold øker behovet for strøing for å sikre god framkommelighet og trafikksikre veier.
Økt strøing medfører mye grus på veinettet som blir ført ned i sandfang (mekanisk renseprosess for å
skille ut sand, grus, og jord fra vann) og er en kilde til forurensing av vassdrag. Variable vinterforhold og
temperaturer og hyppigere regnværsepisoder sommerstid medfører skader på veikropp og sidearealer.
Endringene i klimaet øker behovet for driftsmidler for å holde det kommunale veinettet i
tilfredsstillende stand, og for å hindre driftsetterslep som utløser behov for større oppgraderinger på et
senere tidspunkt.
Vann- og avløpsnett
Det pågår betydelig boligbygging/fortetting ved kollektivknutepunkter i Nordre Follo kommune. Dette
medfører i mange tilfeller behov for å oppgradere eksisterende vann- og avløpsnett, og i noen tilfeller å
bygge helt nye ledningsanlegg. I tillegg medfører fortettingen som regel flere tette flater. I en tid med
pågående klimaendringer og økende nedbørintensitet og flomhendelser, er det derfor viktig å
kompensere med krav om blågrønn faktor, lokal håndtering av overvann og ivaretakelse av flomveier.
Befolkningsveksten utfordrer også kapasiteten til vannbehandlingsanleggene ved Follo renseanlegg
(NFR), som tar imot 2/3 av spillvannet som skapes i Nordre Follo kommune. Resterende spillvann leveres
til Bekkelaget renseanlegg, som har fått betydelig kapasitetsøkning de senere år. NFR har allerede i dag
utfordringer med å innfri rensekravene fra statsforvalteren. I årene som kommer vil det gjennomføres
oppgraderinger av NFR i flere trinn.
Oppegård vannverk forsyner i dag det som tidligere var Oppegård kommune og hele Ås kommune.
Vannverket er også reservevannkilde for tidligere Ski kommune, som siden 1988 har fått levert sitt
drikkevann fra Oslo kommune. Mattilsynet har i 2019 fattet vedtak om at kommunen må utrede,
beslutte løsning og legge planer for å sikre en fullgod reservevannforsyning/alternativ vannforsyning. I
2020 ble det etablert en ny reservevannsledning mellom Sofiemyr og Åsland. Med denne nye koblingen
mot Oslo kommune, vil forsyningssikkerheten i Nordre Follo kommune bli betydelig bedre.
Renovasjon tilhører også dette virksomhetsområdet. Innbyggerne i Nordre Follo kommune får dekket
sine renovasjonsbehov gjennom Follo Ren IKS. På et overordnet nivå er det et felles ansvar for alle
samfunnsaktører å bidra til å få avfallsmengden ned og gjenvinnings- og gjenbruksandelen opp. Her må
innbyggere som forbrukere bidra, og produsentene som markedskraft dra i samme retning.
Avfallsselskapene som fagressurs må legge til rette for enkel og miljøvennlig håndtering av avfallet. Det
offentlige som tilrettelegger og myndighetsutøver må bidra til å sette miljø- og klimamål for samfunnet.
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Økonomi
Det er en rekke forhold som
påvirker selvkostresultatet og
som ligger utenfor kommunens
kontroll. De viktigste faktorene
er budsjettårets forventede
kalkylerente (5-årig SWAP-rente
+ 1/2 prosentpoeng),
kapasitetsbegrensninger ved
gjennomføring av planlagte
prosjekter, samt usikre utgifter
og inntekter. I sum fører dette
til at det er utfordrende å treffe
med budsjettet. Kalkylerenten
er anslått å bli 2,25 prosent i
2022.

Fond per 31.12

Driftsbudsjettet forventes å gå med et overskudd på 104,9 mill. kroner i 2022. Grunnen til det
forventede overskuddet er at alle kommunens kostnader knyttet til selvkostområdet skal dekkes, og
overskuddet skal i hovedsak brukes til å betale finansutgifter knyttet til investeringer på dette området.
Et mindre beløp vil også gå til å dekke indirekte kostnader.
Grafen til høyre viser forventet fondsutvikling for årene 2021-2025. Alle tall er i 1 000 kroner.
Grafen under viser utvikling av huseiergebyr (inklusive mva.) i perioden 2020-2022 for en bolig med et
årsforbruk av vann på 120 m 3, ett pipeløp og standard abonnement for renovasjon. Samlet vil
huseiergebyret fra 2021 til 2022 øke fra kr 14 456 til kr 15 029. Økningen blir på kr 573, eller
3,96 prosent.

Forventet fond per 31.12
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Prioriteringer, strategier og virkemidler
Kommunedirektøren foreslår følgende prioriteringer kommende fireårsperiode:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klima og miljø og oppfølging av kommunens klima- og energiplan
Effektiv bruk av arealer
Samhandling
Boligstrategi
Ny samlet arealplan
Lede komplekse byutviklingsprosjekter «fra plan til gjennomføring»
Effektiv plan- og byggesaksbehandling
Kvalitet i utbyggingsprosjekter
Redusere tap av naturmangfold
Sikre god flomhåndtering, overvåking og forbedring av vannkvalitet
Hente inn vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier innen 2032
Satsing på kollektiv, sykkel og gange (nullvekstmål for personbiltrafikk)
Trafikksikkerhet for myke trafikanter (nullvisjonen - ingen drepte eller hardt skadde i
vegtrafikken)
Fornyelse og kapasitetsutvidelse av vann og avløpsnettet

Klima og miljø og oppfølging av kommunens klima- og energiplan
Virksomhetsområdet skal følge opp kommunens klima- og energiplan og bidra til reduksjon av
klimagassutslipp ved å utarbeide årlige klimabudsjett med god forankring av tiltak for å redusere
klimagassutslippene. Det skal utarbeides en mobilitetsplan og sykkelstrategi med sikte på å redusere
behovet for bilbruk.
For at Nordre Follo kommune skal nå sine klimamål er det definert tiltak i klimabudsjettet for reduksjon
av CO2-utslipp som inkluderer eiendomsvirksomheten.
Det skal brukes bærekraftig biodrivstoff på arbeidsmaskinene i nye kommunale bygg- og
anleggsprosjekter. Det er allerede stilt krav til fem kommunale bygge- og anleggsprosjekter, hvorav to
nybyggprosjekter (Ski Vest ungdomsskole og Sofiemyr barneskole). Ytterligere prosjekter vurderes i
perioden.
Sortering av plast, papir, matavfall og restavfall i kommunale formålsbygg skal økes. Matavfall er en
viktig type avfall å kildesortere da det danner biodrivstoff og biogjødsel. I tillegg gir kommunens
rammeavtale for renovasjon av husholdningsavfall en økonomisk besparelse ved økt sorteringsgrad.
Energiforbruket i kommunale tjenestebygg skal reduseres. Det er et potensial for å redusere
energiforbruket i kommunale tjenestebygg med 10 prosent innen 2024 sammenlignet med 2020. Dette
innebærer blant annet økt bruk av LED-lys, bevegelig lys styring, nye ventilasjonsanlegg og økt bruk av
geovarme.
Et godt inneklima er grunnleggende for et godt fysisk miljø i barnehager og skoler. Det planlegges for
bruk av sensorer for å ha god dokumentasjon og for å avdekke behov for tiltak tidlig.
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Bærekraftig økonomi – effektiv bruk av arealer
Nordre Follo kommune har samlet sett mye areal per innbygger. Nordre Follo kommune hadde i 2020
netto driftsutgifter til eiendomsdrift på 6 595 kroner per innbygger. Gjennomsnittet for
kommunegruppe 11 var på 5 127 kroner. I kommunen var det 5,2 kvm formålsbygg per innbygger mens
snittet i KOSTRA-gruppen var på 4,3 kvm per innbygger. Muligheter for effektivisering er størst innen
funksjon 221 barnehagelokaler og 261 institusjonslokaler. Samtidig ligger det også muligheter for
effektivisering innenfor administrasjonslokaler og kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg. Øvrige
formålsbygg drives billigere eller på samme nivå som KOSTRA-gruppen.
Arealbehov og muligheter for reduksjon av disponerte arealer må defineres av tjenesten. Dette gjøres
ved å;
•
•
•
•
•

Utarbeide nye arealnormer for alle typer nybygg
Omstille innenfor Barnehage hvor alternative driftsformer og nedleggelse av kostnadskrevende
mindre enheter vurderes
Omstille innenfor Pleie og omsorg ved å samle avlastningstilbud og redusere dekningsgrad på
sykehjem ved blant annet å styrke tjenester i hjemmet
Definere fremtidig behov for administrasjonslokaler ved å kombinere hjemmekontor, fysisk
arbeidsplass, nye arbeidsformer og fleksible arbeidsplasser
Utarbeide en kulturhusstrategi for å vurdere tilbud og behov for bygg

Samhandling
God dialog med innbyggerne er vesentlig for å kunne nå målene om å mestre eget liv og ha en trygg og
stabil bolig. Søkeprosess og informasjon om virkemidler og tilskudd skal være enkelt og tilgjengelig for
innbyggerne.
Samskaping på tvers i kommunen er vesentlig for å kunne gi innbyggerne et tilbud om stabil bolig,
mestring av eget liv og en trygg oppvekst.
For å styrke og formalisere samhandlingen er det etablert et boligteam som består av de aktuelle
virksomhetene. Teamet ivaretar koordinering i de sammensatte sakene, tildeler boliger og planlegger
for fremtidige behov. God samhandling i boligteamet er med på å sikre godt botilbud til vanskeligstilte
og hindre tomgangsleie av kommunale utleieboliger.
Husbanken utvikler et digitalt system for kommunale utleieboliger som vil lette prosessen med å søke,
tildele og administrere kommunale utleieboliger, samt følge opp beboere og skaffe datagrunnlag. Når
systemet er klart til bruk vil dette gi bedre muligheter til å følge opp beboere, og skaffe bedre oversikt
og statistikk til beslutningstakere. Dette kan være på plass i løpet av 2022.
I eiendomsstrategien for Nordre Follo kommune beskrives muligheter for samarbeid med private
aktører. Tilvisningsavtaler er en slik type samarbeid. En tilvisningsavtale er en avtale mellom utleier og
kommunen som gir kommunen rett til å henvise sine boligsøkere til boliger omfattet av
tilvisningsavtalen, men hvor selve leieavtalen inngås mellom utleier og den tilviste boligsøker. Det er
inngått intensjonsavtale med Selvaag utleiebolig og boliger skal være klare i 2023.
Boligstrategi for Nordre Follo kommune og oppfølging av denne
En boligstrategi for Nordre Follo kommune er under arbeid. Strategien skal bygge på de nasjonale
målene fra Alle trenger et trygt hjem - Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken 2021-2024, og
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kommunens egne mål for å sikre de vanskeligstilte på boligmarkedet egnede boliger. Strategien vil også
innbefatte strategier for å fremme sosial boligbygging.
De kommunale utleieboligene benyttes fleksibelt til de vanskeligstilte på boligmarkedet. Det er i noen
tilfeller behov for å spesifisere hvilke vanskeligstilte personer boligene er rettet mot. Dette gjelder de
samlokaliserte boligene. I boligstrategien gjøres en kartlegging av fremtidige behov og det utredes om
kommunen trenger institusjoner for de som ikke kan bo i ordinær bolig eller omsorgsbolig.
Målrettet bruk av virkemidler som startlån og tilskudd til etablering og tilpasning kan muliggjøre kjøp av
kommunal utleiebolig, eller eventuell annen egnet bolig. Dette kan bidra til at flere vanskeligstilte kan
eie sin egen bolig. Vanskeligstilte barnefamilier skal ha en vurdering av om de kan ha mulighet til å kjøpe
egnet bolig i løpet av leieperioden. Kommunen vil gi råd og veiledning til innbyggerne. Startlån er også
viktige virkemidler i modeller og arbeidsprosesser som leie til eie og eie først. Det kan søkes om
bostøtte i Husbanken som bidrar til å redusere boutgiftene for husstander med lave inntekter og høye
boutgifter.
Nordre Follo kommune har om lag 15 kommunalt disponerte boliger per 1 000 innbyggere. Til
sammenligning er gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 11 21 boliger per 1 000 innbyggere.
Det er en høy andel av eide boliger av den disponerte boligmassen. Det gir økte krav til drifts- og
vedlikeholdsmidler til kommunale boliger sammenlignet med kommuner som har en mindre andel
kommunalt eid boligmasse. Kommunens leietakere behandler stort sett boligene godt, men boligene
utsettes også tidvis for hard bruk og enkelte boliger kan være svært kostnadskrevende å drifte og
vedlikeholde.
Kommunalt eide boliger må utnyttes på best mulig måte. Avhending av ikke egnede boliger og
anskaffelse av boliger som er er egnede, som har sentral beliggenhet i nærheten av offentlig
kommunikasjon gjennomføres ved behov. Det vil også være behov for å se på andre type boliger og
boformer for innbyggere som har problemer med å mestre boforholdet.
Ny samlet arealplan
Det utarbeides en ny samlet arealplan som følger opp arealstrategier fra samfunnsdelen og vedtatte mål
i andre styringsdokumenter. I rulleringen legges det vekt på fortetting i prioriterte utbyggingsområder.
Hovedtyngden av veksten skal skje nær kollektivknutepunkter, med høyest arealutnyttelse ved
stasjonene i Ski og på Kolbotn. Vedtatte mål om arealnøytralitet og nullvisjon for tap av dyrka mark skal
følges opp.
Lede komplekse byutviklingsprosjekter «fra plan til gjennomføring»
Byutvikling på Ski og Kolbotn handler om å lede komplekse byutviklingsprosjekter fra plan til
gjennomføring. Dette innebærer god koordinering og samhandling med utbyggere gjennom program for
utvikling av Ski og program for utvikling av Kolbotn. Det må stilles krav til bokvalitet, gode møteplasser,
grønne områder, hensyn til kulturminner og gangavstand til daglige gjøremål. Nødvendige
infrastrukturtiltak gjennom rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler må koordineres.
Effektiv plan- og byggesaksbehandling
Det legges vekt på en effektiv plan- og byggesaksbehandling, medvirkning og nye arbeidsformer.
Prioritering av plansaksbehandling skal gjøres i tråd med vedtak om prioritering av utbyggingsområder.
Det legges til rette for en digital plan- og byggesaksbehandling og også innsynsløsning for våre digitale
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arkiver. Kartdata og 3D-modeller som skal bidra til god dialog med innbyggerne skal utvikles. Kommunen
skal sørge for involvering i tidlig fase av planprosesser som kan bidra til god lokalsamfunnsutvikling. Det
skal være en god samhandling med utbyggere gjennom dialogmøter og systemer for tilbakemelding.
Kvalitet i utbyggingsprosjekter
Utbyggingsprosjekter skal ha god kvalitet gjennom god dialog og samhandling med utbyggere. Det skal
gis tydelige og forutsigbare krav i forbindelse med regulering. Kommunen skal inneha god kunnskap for
å ivareta viktige kvaliteter og løse utfordringer knyttet til tap av naturmangfold, støy,
overvannshåndtering, flomveier, klimatilpasning og bevaring av kulturminner.
Redusere tap av naturmangfold
Tap av naturmangfold skal reduseres ved å utarbeide kommunedelplan for naturmangfold i Nordre
Follo. Kunnskap om kommunens naturmangfold og økosystemer skal styrkes og oppdateres. I all
saksbehandling og beslutninger som berører naturmangfoldet skal naturmangfoldlovens miljørettslige
prinsipper §§ 8–12 legges til grunn. Det skal utvikles et arealregnskap som verktøy for bærekraftig
forvaltning av arealene i kommunen.
Sikre god flomhåndtering, overvåking og forbedring av vannkvalitet
God flomhåndtering, overvåking og forbedring av vannkvalitet skal sikres ved å legge til grunn NVEs
overvannsveileder i arbeidet. Lokal tiltaksrettet overvåking av kommunens vannforekomster skal
videreføres. Virksomhetsområdet skal bidra i arbeidet med oppfølging av forvaltningsplan og
tiltaksprogram for vannregionen, og fjerne utslipp av avløp til bekker og vassdrag.
Trafikksikkerhet for myke trafikanter
Tiltaksplan for trafikksikkerhet ble vedtatt i kommunestyret i oktober 2021 KST- sak 106/21.
Tiltaksplanen følger opp Temaplan for trafikksikkerhet 2021-2024, vedtatt i KST-sak 45/21, og gir en
helhetlig oversikt over trafikksikkerhetsforholdene i Nordre Follo kommune. Tiltaksplanen gir føringer
for det videre arbeidet med trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter, både gjennom forebyggende
arbeid og fysiske tiltak.
Viktige prioriteringer i det videre arbeidet er inngått intensjonsavtale med Trygg Trafikk om å bli
Trafikksikker kommune innen 2021, samt oppfølging av vedtak om innføring av hjertesoner rundt
barneskolene i kommunen. Hjertesoner inkluderer blant annet holdningsskapende arbeid og etablering
av følgegrupper. Fysiske tiltak kan også være aktuelt. Arbeidet utføres i samarbeid mellom
virksomhetsområdet, skolen og FAU, og med bistand fra Viken fylkeskommune og Trygg trafikk.
Tiltaksplanen beskriver videre et stort behov for enkle trafikksikkerhetstiltak langs det kommunale
veinettet. Enkle trafikksikkerhetstiltak blir gjennomført etter prioritering i tiltaksplanen. I hovedsak er
det knyttet til fartsdempende tiltak, bedre belysning og parkeringsforhold. Større tiltak, som for
eksempel bygging av gang-/sykkelvei er dyrere å gjennomføre og avhenger av tilgjengelige midler. Disse
må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Satsing på kollektiv, sykkel og gange
I Nordre Follo skal innbyggerne oppleve at det både er enkelt og naturlig å velge miljøvennlige
reisemåter. Det skal satses på gange, sykkel og kollektivtransport, og biltrafikken skal ikke øke selv om
befolkningen vokser (nullvekstmålet for personbiltrafikken).
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Sammenhengende gang- og sykkelveier, gode og oversiktlige krysningspunkter for gående/syklende,
samt trygge veier til skole og barnehage, er sentralt for å få flere til å sykle og gå.
Utbedring av snarveier, god belysning og prioritert vinterdrift er også med på å gjøre det mer attraktivt å
gå og sykle. Slik sikrer vi at flere kan sykle eller ta bena fatt til daglige gjøremål, eller i kombinasjon med
å reise kollektivt. Kommunen har også en viktig rolle i å motivere og tilrettelegge for at innbyggerne tar
miljøvennlige transportvalg, både gjennom kampanjer, medvirkning, kunnskapsdeling med mer.
Viken fylkeskommune er eier av mange fylkesveier i vår kommune, samt ansvarlig for drift av
busstilbudet, mens jernbanen driftes av statlige aktører. God dialog og samarbeid med
fylkeskommunen og statlige samferdselsaktører er vesentlig, for at kommunen skal lykkes med
satsingen. For å utnytte økt frekvens og kapasitet på toget, først på Follobanen og etter hvert også på
Østfoldbanen, må kommunen være pådriver for at det legges til rette for et høyfrekvent matebusstilbud
inn mot stasjonene.
Kommunens parkeringspolitikk er også vesentlig. Begrenset parkering for bil, sammen med bruk av
parkeringsavgifter, er et viktig virkemiddel for å nå nullvekstmålet i personbiltrafikken.
Temaplan for mobilitet for Nordre Follo kommune er under utarbeidelse. Her vil flere av disse
problemstillingene belyses nærmere.
Hente inn vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier innen 2032
Vedtatt temaplan for kommunale veier beskriver tilstanden på det kommunale veinettet. Det er en
målsetting å innhente vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier innen 2032. Denne målsettingen
vurderes inn i arbeidet med langsiktig drifts- og investeringsplan (LDIP).
Tiltak for å ta igjen etterslepet inkluderer blant annet reasfaltering, grøfting og siktrydding for å bedre
kvaliteten og for å øke levetiden på veinettet.
Fornyelse og kapasitetsutvidelse av vann og avløpsnettet
Administrasjonen utarbeider høsten 2021 utkast til ny Hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø.
Strategiene som defineres i hovedplanen følges opp i Tiltaksplan for vannforsyning, avløp og
vannmiljø, som skal være klar til budsjettbehandling høsten 2022. Tiltaksplanen følges så opp for å nå
vedtatte mål innenfor planperioden.
Kommunen jobber målrettet med å forebygge lekkasjer fra vann og avløpsnettet gjennom aktiv
overvåkning av tilstanden til infrastruktur og vassdrag. Overvåkning og andre forebyggende driftstiltak
vil erfaringsmessig kunne gi raske og gode effekter knyttet til vanntap og forurensing.
I tillegg til forebyggende og utbedrende driftstiltak, gjennomfører kommunen større anleggsarbeider der
eksisterende ledningsnett rehabiliteres. Næringsutvikling og boligbygging vil påvirke prioriteringene og
kan i noen tilfeller medføre at nytt vann- og avløpsnett må etableres.
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2022
Vedtatt budsjett
Sum Tekniske justeringer
Demografi- og arealendringer
Areal
Demografi
Sum Demografi- og arealendringer
Sum Budsjettendring i år
Vedtatte endringer
Konsekvensjustert ramme
Omstillingstiltak
Bærekraftig skole
Driftskostnader, Østre Greverud kunstgress
Effektiv arealbruk, tekniske tjenester
Effektivisering, drift skolebygg
Effektivisering, utstyr på idrettsbanene
Indeksregulering, kommunale utleieboliger
LED-gatebelysning
Lyssetting, lysløyper
Morgendagens arbeidsplasser
Nedstengning Skiveien 62
Nedtrekk årsverk: Effektivisering renholdstjenester,
tjenester i hjemmet
Nedtrekk årsverk: Justering av tjenestenivå i innsatstrapp,
pleie og omsorg jf. LDIP
Parkeringsinntekter
Robotklippere/robotmerker
Transport i egen regi
Ugressbekjempelse
Vakante stillinger
Sum Omstillingstiltak
Konsekvensjusteringer
Asfaltering og grøfting
Avfallsbeholdere
Driftstilskudd Follo Brannvesen IKS
Klima: Klimakommunikasjon
Klima: Klimakontakt i Klima Viken
Klima: Ladeinfrastruktur, tjenestebiler
Kontroll av el-kjeler
Leiekostnader, lokaler
Lisenskostnader; Sensorer, inneklima
Lønnsmidler, Byggeprosjekter
Profilering, Nordre Follo
Selvkost Arealtjenestene
Selvkost vann, avløp, renovasjon, feiing og slamtømming
Seriøsitetsmodell
Serviceavtaler
Transport
Utendørsarealer, drift/skjøtsel
Utredning, rullering av kommuneplanens arealdel
Årsverk, grunneierteamet
Sum Konsekvensjusteringer
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2022-2025

Økonomiplan
2023
2024

2025

254 667
12 266

253 794
339

253 981
-3 048

253 981
-13 848

-1 097
90
-1 007
12 500
23 759
278 426

11 943
736
12 680
12 500
25 519
279 313

14 637
1 422
16 059
12 500
25 511
279 492

19 190
2 265
21 455
12 500
20 107
274 088

0
-30
-400
-2 080
-40
-1 350
-200
-90
-1 720
-200
-1 000

-230
-30
-900
-2 300
-40
-1 350
-200
-90
-3 100
0
-1 000

-560
-30
-900
-2 300
-40
-1 350
-200
-90
-4 800
0
-1 000

-560
-30
-900
-2 300
-40
-1 350
-200
-90
-4 800
0
-1 000

-280

-740

-540

-740

-1 090
-160
0
-50
-1 890
-10 580

-1 090
-160
-250
-50
0
-11 530

-1 090
-160
-250
-50
0
-13 360

-1 090
-160
-250
-50
0
-13 560

10 000
300
3 834
300
130
500
250
5 000
0
2 800
0
-804
-26 273
300
700
800
250
450
1 000
-463
-11 043
267 384

11 300
0
614
300
130
500
250
5 000
350
2 800
1 000
-804
-26 273
250
950
800
300
0
2 000
-533
-12 063
267 251

11 300
0
614
300
130
500
250
5 000
350
2 800
1 000
-804
-26 273
250
950
800
300
0
2 000
-533
-13 893
265 600

11 300
0
614
300
130
500
250
5 000
350
2 800
1 000
-804
-26 273
250
950
800
300
0
2 000
-533
-14 093
259 996
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Omstillingstiltak
Bærekraftig skole
Tiltaket synliggjør sparte kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold ved nedstegning av bygg ved
Gjedsø og Skogsland.
Det er organisert spesialavdelinger til Hebekk skole, Vevelstadåsen skole (Toppen) Sofiemyr skole
(Sofiemyråsen), Ingieråsen skole (Skogsland) og Ski ungdomsskole (Gjedsjø). Omstillingstiltaket vil bidra
til hensiktsmessig lokalisering av spesialavdelinger og samtidig vil det faglige tilbudet videreutvikles.
Tiltaket gjelder i første omgang Gjedsjø og Skogsland, men vi vil senere i planperioden også utrede og
vurdere tilbudene ved Sofiemyråsen og Toppen. Lokalisering vil vektlegge å utnytte ledige arealer i bygg
som allerede benyttes av andre tjenester i dag.. Tiltaket vil ta hensyn til vedtak om bruk av ledige lokaler
ved Kolbotn skole.
I arbeidet med spesialavdelinger for elever med spesielle behov vil det legges opp til gode og
involverende prosesser som trygger barn og foreldre på at de skal få et godt tilbud, men at tilbudet kan
bli gitt andre steder og på andre måter. Dette vil eksempelvis kunne føre til noe større grupper
eller lengre skolevei for enkelte elever. Samlokalisering med andre funksjoner kan også gi positive
gevinster for elevene og skolene.
Driftskostnader, Østre Greverud kunstgress
Det er installert ny fyrkjele for oppvarming av Østre Greverud kunstgressbane. Dette reduserer behov
for reparasjoner, og ny matte krever i tillegg mindre varme.
Effektiv arealbruk, tekniske tjenester
Virksomhet Vei og Park er i dag lokalisert i Sofiemyrveien 8 på Sofiemyr. Tiltaket er beregnet spart FDV
for bygget ved samlokalisering av virksomhet Vei og Park og Vann og Avløp på Drømtorp, eller eventuelt
redusert arealbruk for virksomheten på Sofiemyr som gir muligheter for utleie. Ved en eventuell
samlokalisering på Drømtorp må behov for en satellitt i Kolbotnområdet vurderes i forhold til hvor deler
av maskinparken kan plasseres. Det er foreløpig ikke estimert inn i tiltaket.
Effektivisering, drift skolebygg
Virksomhetsområde Eiendom, by og samfunn får tilført midler for drift og vedlikehold av bygg ved økte
arealer og ved endring av bruk som gir økte driftskostnader. Tiltaket innebærer en omlegging til en mer
effektiv drift av formålsbygg for å spare inn noe av midlene som avsettes til dette formålet.

Effektivisering, utstyr på idrettsbanene
Det gjennomføres en kartlegging av hva kommunen har av utstyr. Dette vil føre til bedre utnyttelse av
utstyr, og redusert innkjøp av nytt utstyr til idrettsbanene. Utstyr omfordeles mellom banene istedenfor
å kjøpe nytt.
Indeksregulering, kommunale utleieboliger
Tiltaket gjelder forventet indeksregulering av leieinntektene i de kommunale utleieboligene.
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LED-gatebelysning
Gatebelysningen i deler av kommunen byttes ut til LED.
Lyssetting, lysløyper
Lys i løypene tidsinnstilles og tidsperioder for lyssetting reduseres.
Morgendagens arbeidsplasser
Prosjektet Morgendagens arbeidsplasser vil gi en mer effektiv utnyttelse av arealene kommunen
disponerer. Dette innebærer oppsigelse av leie av Rådhussvingen 7 fra mai 2022. Arealet disponeres i
dag av tillitsvalgte. Idrettsveien 16 sies opp fra 2024, etter utløp av kontrakt. Arealene disponeres i dag
av virksomhet Regnskap og lønn.
Prosjektet innebærer også mulighet for å redusere behov for antall kvadratmeter bygg til administrative
arbeidsplasser i Ski sentrum fra 2. halvår 2022. Tiltaket medfører utstrakt bruk av Nordre Follo rådhus.
Tiltaket innebærer avvikling av bruk av Westgaarden. Det må ses på alternativ lokasjon for virksomhet
PPT som også disponerer arealer i bygget. Det blir igangsatt et arbeid for å vurdere fremtidig eierskap og
eventuelt avhending av Westgaarden.
Nedstengning Skiveien 62
Tiltaket omhandler nedstenging av Skiveien 62 fra april til desember 2022 i påvente av avklaringer for
fremtidig utnyttelse av bygget. Bygget benyttes i dag til norskopplæring. Denne tjenesten flytter til
tidligere Oppegård rådhus mars 2022.
Nedtrekk årsverk: Effektivisering renholdstjenester, tjenester i hjemmet
I 2020 hadde Nordre Follo seks årsverk per 100 tjenestemottakere for tjenester i hjemmet, mens snitt av
referansekommuner hadde 4,4. Tjenesten er i 2021 redusert med ett årsverk ved naturlig avgang.
Tiltaket er å påse at det er samsvar mellom vedtak og tilbud. I tillegg vil det vurderes
effektiviseringstiltak generelt innenfor virksomhet renhold.
Nedtrekk årsverk: Justering av tjenestenivå i innsatstrapp, pleie og omsorg jf. LDIP
Det foreslås en omlegging av tjenester ved endringer i flere tilbud. Omleggingen har avhengigheter mot
hverandre og er derfor samlet i ett tiltak. Omleggingen kommer som følge av behov for å redusere bygg
med uhensiktsmessig utforming, i tillegg til å justere tjenestenivået i innsatstrappa.
Tiltaket består av følgende elementer:
•
•

•
•

Bjørkås sykehjem omdisponeres fra sykehjem til avlastningsbolig. 13 av sykehjemsplassene
flyttes til Langhus bo- og servicesenter. 23 plasser avvikles.
Avlastningsboligene på Lysnetoppen og Konglestien avvikles og tjenestene flyttes til en av
avdelingene som blir ledige på Bjørkås. Dagens tilbud opprettholdes med betydelig reduserte
driftskostnader. Tiltaket gir mulighet for utvidelse av dagsenterkapasiteten på sikt, uten behov
for nye areal.
Mottaksavdelingen på Ski sykehus avvikles, fire av de syv plassene videreføres som
korttidsplasser, flyttes til Finstadtunet. Tre plasser avvikles.
Dobbeltrommene på Greverud gjøres om til enkeltrom. To plasser avvikles.
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•
•
•

Det tilføres midler for å omgjøre fire langtidsplasser på Solborg til korttidsplasser for demente.
Tiltaket medfører reduksjon av 32 årsverk
Tiltakene medfører reduksjon av tre lederårsverk

Kolbotn omsorgsbolig har i løpet av 2021 åpnet de siste leilighetene. Den totale kapasiteten på heldøgns
omsorg er dermed styrket. Det gjøres en justering til bærekraftig nivå ved å redusere i øverste del av
innsatstrappa ved reduksjon på sykehjemsplasser. Samlet gir dreiningen en dekningsgrad på heldøgns
omsorg fra 20 prosent til 18,4 prosent. Nasjonale anbefalinger angir et nivå mellom 16 og 20 prosent.
Kommunen drifter i dag to små avlastningsboliger innen området habilitering. Særlig den ene boligen
har høye driftskostnader på grunn av uhensiktsmessig utforming av bygget. Ved å samle disse to
enhetene i en av de to ledige avdelingene på Bjørkås kan dagens tilbud opprettholdes med betydelig
reduserte driftskostnader. Tiltaket gir også mulighet for å øke tilbudet på sikt, uten behov for nytt areal.
Tiltakene er foreslått med effekt fra 01.06.2022.
Ny modell for tjenestetildeling skal sikre kapasitet i hjemmesykepleien i 2022. Det foreslås en gradvis
økning i driftsmidler til hjemmesykepleien fra 2023.
I tråd med føringene i LDIP er det behov for en økning av plasser med heldøgns omsorg i 2025, og behov
for økte driftsmidler er lagt inn fra 2025. Dette vil tydeliggjøres ytterligere i neste års økonomi- og
handlingsplan. I 2022 startes det opp flere prosesser for å se på faglige og økonomiske gevinster i
tjenestene i tråd med strategiene for området, blant annet etablere et helsehus hvor vi samler
korttidsplasser og kompetansemiljøet, effekter av ny boligstrategi i form av en boligtrapp til psykisk
helse og rusavhengige, gjennomgang av alle forebyggende tiltak og dagsenter med mer. Dette arbeidet
kobles til Utvikling og bærekraft. Det er ikke lagt inn tiltak i forbindelse med dette.
Parkeringsinntekter
Parkeringsinntekten økes ved å øke antall plasser med avgiftsparkering på offentlige kommunale
parkeringsplasser.
Robotklippere/robotmerker
Det leases flere robotklippere/robotmerker for å effektivisere driften.
Transport i egen regi
Kommunen kjøper i dag taxi til transport av enkelte brukergrupper innenfor habilitering. Kostnadene til
transport kan reduseres ved å overføre denne oppgaven til kommunens transportavdeling. Det jobbes
med prosjektet i 2022 og planlegges for effekt av innsparingen fra 2023.
Ugressbekjempelse
Tiltaket innebærer at ugressbekjempelse utføres i egen regi. Det må kjøpes inn egen maskin til
ugressfjerning for å gjennomføre tiltaket. Dette krever investering i maskin og kan dekkes innenfor
investeringsbudsjett for vei, biler, maskiner og utstyr (Eiendel 10060).
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Vakante stillinger
Overordnet tiltak for virksomhetsområde Eiendom, by og samfunn. Tiltaket ivaretas ved å avvente
utlysning av ledige stillinger innenfor virksomhetsområdet i kortere perioder, der det er mulig for
driften.

Konsekvensjusteringer
Asfaltering og grøfting
Temaplan for kommunale veier beskriver et etterslep på vedlikehold på 92,8 mill. kroner på de
kommunale veiene med asfaltdekke. Etterslepet omfatter vedlikehold av veigrøfter, asfaltering og
skilting. Manglende vedlikehold fører til at mer omfattende tiltak må gjennomføres, og til slutt at hele
veikroppen må byttes ut.
Avfallsbeholdere
Brannforskriften knyttet til byggene krever at vegghengte søppelkasser fjernes. Kostnaden er knyttet til
innkjøp av frittstående søppelkasser. Avfallsbeholdere på vegg må demonteres og settes på
uteområder.
Driftstilskudd Follo Brannvesen IKS
Driftstilskudd til Follo Brannvesen for brannberedskap og forebyggende arbeid er for 2022 foreslått å
være 50,2 mill. kroner til sammen. Det er derfor behov for å øke driftsrammen med 0,6 mill. kroner for å
dekke inn det totale driftstilskuddet for 2022.
Det er skjedd en feilfakturering av kommunens tilskudd til Follo Brannvesen siden etableringen av
Nordre Follo. Kommunen er fakturert med for lav eierandel. Ved en etterfakturering, er det behov for en
økning på 3,2 mill. kroner i 2022 for å dekke dette.
Klima: Klimakommunikasjon
Midlene skal brukes til å planlegge og gjennomføre kampanjer, primært rettet mot innbyggere og
frivillige organisasjoner, eksempelvis Europeisk mobilitetsuke, bilfri dag, sykle til skolen-aksjonen,
symaskinverksted og annet med en større eller mindre klimaeffekt. Midlene vil bli fordelt til
virksomheter som har ønske om å planlegge og gjennomføre klimarelaterte kampanjer eller
arrangementer. Dette anses å være et viktig klimatiltak, da kommunikasjon er et sentralt virkemiddel for
å oppnå involvering og atferdsendring i befolkning og næringsliv. God og tydelig kommunikasjon er
nødvendig for at egne ansatte og innbyggere skal forstå hva som kan gjøres for å kutte utslipp av
klimagasser. Mange av kommunikasjonsprosjektene som har et klimautgangspunkt vil også kunne gi
positive effekter på for eksempel folkehelse, trafikksikkerhet med mer, for eksempel kampanjer som
fremmer trygg sykling. Oppfølging av vedtak i mål- og rammesak.
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Klima: Klimakontakt i Klima Viken
Klima Viken er kommunenes store felles klimasatsing i 2021. Det er et partnerskap mellom
fylkeskommune og kommunene for å oppnå vedtatte klimamål. Nordre Follo har vedtatt ambisiøse
klimamål i egen temaplan, og kommunen trenger dedikerte klimaressurser i tiden framover. Det er
kostnadseffektivt å samarbeide med nabokommuner om en felles ressurs. Tiltaket innebærer midler til å
dekke Nordre Follo kommunes andel av ressursen. Finansieringsmodellen er basert på innbyggertall.
Dette anses å være et viktig klimatiltak da det er avgjørende med samarbeid på tvers av kommuner og
fylkesgrenser dersom kommunen skal nå sine klimamål, spesielt innen veitrafikk. Et samarbeid på tvers
av kommunegrenser styrker arbeidet med å oppnå kommunens klimamål, og legger til rette for
erfaringsutveksling og tilgang på et større og godt fagmiljø på klimaområdet. Dette vil også være et
viktig tiltak for å bygge samarbeidskultur på tvers av kommunene i fylket. Oppfølging av vedtak i mål- og
rammesak.
Klima: Ladeinfrastruktur, tjenestebiler
Det må etableres ladepunkter i takt med utskifting av kommunens kjøretøypark til utslippsfrie biler.
Kommunen har en kjøretøypark på 250 lette kjøretøy. De fleste av disse bilene er leaset. Andelen
elektriske biler øker gradvis, og ladeinfrastruktur må på plass ved kommunale bygg. Det anslås at det i
perioden 2021-2025 vil leases 109 nye el-biler, med et tilsvarende behov for 72 nye ladepunkter fram
mot 2025. I 2022 anslås et behov for 26 el-biler og tilhørende 17 ladepunkter. Dette er et viktig
klimatiltak da fasiliteter for lading må være til stede før anskaffelse av el-kjøretøy. Videre er el-kjøretøy
et avgjørende klimatiltak for å redusere direkte utslipp fra transportsektoren. Fasiliteter for lading må
være til stede før anskaffelse av el-kjøretøy. Det er viktig at vedtak på drift og investering følger
hverandre.
Kontroll av el-kjeler
Endrede krav i forskrift medfører kontroll og utbedringer av el-kjelanlegg fra ekstern leverandør.
Leiekostnader, lokaler
Tiltaket gjelder manglede ramme for inngåtte avtaler av leide lokaler for:
1. Idrettsveien 16 for kommunal administrasjon
2. Skolemoduler
3. Kulturskoletilbud i Ski sentrum
Innleiekontraktene ble inngått i 2019, men har ikke blitt tilført rammen i økonomiplanperioden.
Lisenskostnader; Sensorer, inneklima
Tiltaket gjelder lisenskostnader for sensorer for inneklima og radon i henhold til lover og forskrifter.
Lønnsmidler, Byggeprosjekter
For å ivareta krav fra revisor er det etablert rutiner for belastning av lønn for fast ansatte på
investeringsprosjekter. Retningslinjene tilsier en lik timesats for alle prosjektledere. Reelt lønnsnivå,
deler av administrativt arbeid i virksomheten og timer som benyttes på administrative prosjekter og
utredninger som ikke har vedtatte investeringsmidler må dekkes over driftsbudsjettet.
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Profilering, Nordre Follo
Det vil gjøres en individuell tilpasning for bytte av kommunevåpen der det lar seg gjøre. Det anbefales å
gjennomføre dette over en fireårs periode, med oppstart i 2023.
Selvkost Arealtjenestene
Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å yte tjenestene skal dekkes av gebyrer som brukere
av tjenestene betaler. Selvkostområdene er med å dekke sin andel av kommunens indirekte kostnader
til administrasjon og sentrale støttefunksjoner. Et mindre beløp dekker også inn finansutgifter knyttet til
investeringene på dette området. Dette utgjør for 2022 3,1 mill. kroner, en økning på 0,8 mill. kroner i
forhold til 2021.
Selvkost vann, avløp, renovasjon, feiing og slamtømming
Tiltaket omhandler rammeendring i selvkostområdene Vann, Avløp, Renovasjon, Feiing og
Slamtømming, og er tjenestene sitt bidrag til administrasjon og låneutgifter. Det er forventet et
overskudd på om lag 105 mill. kroner, en økning på 26,3 mill. kroner i forhold til 2021. Overskuddet skal
i hovedsak brukes til finansutgifter knyttet til investeringene på dette området. Et mindre beløp vil også
brukes til indirekte kostnader til administrasjon og sentrale støttefunksjoner.
Seriøsitetsmodell
Det er vedtatt å innføre en seriøsitetsmodell for anskaffelser i Nordre Follo kommune. Det er nødvendig
med et digitalt verktøy for å kunne følge opp kontraktene i tråd med modellen uten å øke dagens
bemanning.
Serviceavtaler
Det må etableres serviceavtale for årlig kontroll og bytte av batterier for nødlys, nødaggregat, adgang og
sentralt driftsstyringssystem slik at bytte av batterier skjer etter serviceintervaller.
Transport
Økte kostnader for å ivareta behov for transport av innbyggere, transport av mat fra storkjøkkenet på
Solborg og leasing av kjølebil.
Utendørsarealer, drift/skjøtsel
Tiltaket gjelder driftsmidler for drift og skjøtsel til nye uteområder ved Vardåsen og Bregnefaret boliger.
Tiltaket inkluderer også bekjempelse av fremmede arter ved friområde Ski idrettspark, Vardåsen,
Bregnefaret, lekeplasser Finstad og Ski skole.
Utredning, rullering av kommuneplanens arealdel
I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel er det behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget
og gjennomføre kartlegging innenfor følgende temaer: overvann, flom og grunnforhold,
næringsutvikling, kulturminner, samt kvalitetssikring av konsekvensutredning og risiko- og
sårbarhetsanalyse. Deler av midlene vil også benyttes til medvirkningsprosesser.
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Årsverk, grunneierteamet
For å imøtekomme krav på salg av kommunale eiendommer og utbygging av Ski sentrum er det
nødvendig å forsterke grunneierfunksjonen med to årsverk. Kapasitetsøkningen vil komme fra
sommeren.

Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringer
Eiendom, by og samfunn
Finstad skole, sprinkelanlegg
Finstad, Magasinet, ny barnehage
Fløysbonn ungdomsskole, rehab. og utv.
Flåtestad ungdomsskole, utredning
Fylkesvei 152 Stenfelt-Greverud, gang-/sykkelvei
Gravplassutvidelser
Hebekk omsorgsboliger, regulering
Kartløsninger
Klima: Ladeinfrastruktur, komm. tjenestebiler
Kolbotn barneskole, inventar
Kolbotn barneskole, utv./rehab.
Kolbotn sentrum, infrastruktur
Kolbotn sentrum, ny barnehage
Komm. boliger, kjøp, salg og oppgradering
Kulturfunksj. ny videregående, inv./utst.
Langhus gård, ny barnehage
Langhus idrettspark, utredning tomteareal
Langhusbadet
NAV nye lokaler, inventar og utstyr
Oppegård bru, Byvekstavtale
Oppgradering og sikring, uteområder
Parkeringsplasser, ladere og infrastruktur
Ski sentrum, avfallssug renovasjon (P50)
Ski sentrum, infrastruktur (P50)
Ski sentrum, infrastruktur (P85)
Ski sykehus, legevakt
Ski vest ungdomsskole, ny flerbrukshall
Ski vest, ny ungdomsskole
Ski, skolekvartalet, ny barnehage
Sofiemyr, plassbygd skole
Sykehjem/omsorgsbolig
Tiltak, el, brann og energi
Tiltak, fritidsaktiviteter
Tiltak, gang- og sykkelveier
Tiltak, kommunale bygg
Tiltak, oppgradering vann- og avløpsnett
Tiltak, tros- og livssynssamfunn
Tiltak, vei og park
Tømtebanen, kunstgress
VA, biler, maskiner, utstyr
Vann og avløp, driftsovervåking
Vannverket, oppgradering
Vei, biler, maskiner og utstyr
Vevelstad-Kongslia, avløpstunnel (P50)
Vevelstad-Kongslia, avløpstunnel (P85)
Sum Eiendom, by og samfunn

Samlet
investeringsbeløp
Ferdig år Tidligere
bevilget
2022
2024
2024
2024
2022
2023
2022
2022
2025
2022
2022
2027
2025
Løpende
2023
2025
2022
2023
2023
2023
2023
2022
2025
2042
2025
2022
2025
2025
2025
2023
2025
Løpende
Løpende
Løpende
Løpende
Løpende
2022
Løpende
2022
Løpende
2023
2025
Løpende
2025
2025

0
0
0
0
0
7 650
875
4 050
0
20 000
524 250
30 750
0
0
0
2 000
4 000
0
0
47 200
0
0
14 866
0
0
0
6 300
0
28 750
0

11 375
8 750
5 000
72 100
40 600
0
1 291 770
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2022

2023

2024

2025

6 250
25 000
5 000
3 500
3 000
1 000
875
1 000
1 200
5 000
7 750
18 750
0
50 000
0
0
1 000
96 000
0
1 000
5 400
3 600
12 500
141 670
38 019
45 000
0
60 000
0
181 250
0
11 188
17 500
4 000
187 500
120 000
4 625
47 425
9 200
2 500
5 000
0
5 750
95 000
0
1 223 452

0
50 000
70 000
29 000
0
8 250
0
0
1 200
0
0
10 000
0
50 000
10 000
18 750
0
100 000
3 000
21 500
5 400
0
8 330
226 294
54 633
0
0
165 200
0
150 000
0
14 063
18 750
1 500
187 500
123 700
0
31 425
0
2 500
5 000
27 900
5 750
70 000
0
1 469 645

0
25 000
75 000
30 000
0
0
0
0
1 500
0
0
40 000
0
50 000
0
37 500
0
0
0
0
0
0
8 330
134 590
22 202
0
0
140 000
12 500
0
0
17 813
18 750
0
187 500
200 000
0
14 500
0
2 500
0
48 000
5 750
60 000
26 300
1 157 735

0
0
0
0
0
0
0
0
1 100
0
0
33 250
18 750
50 000
0
18 750
0
0
0
0
0
0
7 720
132 580
8 789
0
87 500
41 000
25 000
0
312 500
17 813
18 750
0
187 500
148 000
0
4 500
0
2 500
0
40 000
5 750
0
0
1 161 752
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Finstad skole, sprinkelanlegg
Prosjektet er nytt, og det foreslås å skifte ut sprinkelanlegget ved Finstad skole. Etter gjennomført tilsyn
er ikke anlegget godkjent i henhold til forskrift, og må trolig byttes til et nytt anlegg. Ved bytte av anlegg
må dette gjennomføres i skoleferien 2022, for å minske belastningen på skoleaktiviteten. Alternative
løsninger vurderes, også med tanke på pris. Det er høy risiko for vannskader med eksisterende anlegg,
og om anlegget ikke blir byttet kan kommunen risikere reduksjon av forsikringsutbetaling ved eventuelt
brann.
Finstad, Magasinet, ny barnehage
Det skal etableres en ny barnehage på Finstad med åtte avdelinger.
Fløysbonn ungdomsskole, rehab. og utv.
Prosjektet er nytt, og det foreslås en endring i skolestrukturen i området som innebærer at Flåtestad
ungdomsskole utvides og rekrutterer elever fra barneskolene Greverud og Østli, mens Fløysbonn
ungdomsskole rekrutterer elever fra skolene Sofiemyr og Tårnåsen. Ungdomsskolene Fløysbonn,
Hellerasten og Flåtestad må ses i sammenheng. Eventuelt kan Hellerasten ungdomsskole, som er i dårlig
forfatning, avvikles. Målet er at skolestrukturen endres fra skoleåret 2024/2025. Fløysbonn skole er
bygget som en fem-parallell ungdomsskole, og har per i dag ikke kapasitet til å ta imot elevene fra
Tårnåsen ved overgang til ungdomsskolen. Når ny Sofiemyr skole står ferdig vil den ha ledig kapasitet i
en lengre tidsperiode, og Fløysbonn ungdomsskole kan benytte lokaler på barneskolen. Dette utsetter
behovet for utvidelse av Fløysbonn ungdomsskole, som er gammel og har behov for rehabilitering.
Resterende budsjettmidler, 115 mill. kroner, ligger foreløpig i 2026.
Flåtestad ungdomsskole, utredning
Prosjektet er nytt, og det foreslås utvidelse av Flåtestad ungdomsskole. Planarbeid viser at løsninger må
utredes nærmere. Budsjettforslaget baseres på tidligere utredning fra Skolebruksplan for tidligere
Oppegård kommune, og er derfor usikker. Kommunedirektøren kommer tilbake til prosjektets totale
kostnad etter utredning.
Fylkesvei 152 Stenfelt-Greverud, gang-/sykkelvei
Det skal etableres en effektiv, brukervennlig og trafikksikker gang- og sykkelvei for myke trafikanter
langs fylkesvei 152 Skiveien, mellom Stenfelt og Greverud. Det er Viken fylkeskommune som skal bygge,
men visse tiltak må utføres av kommunen.
Gravplassutvidelser
I prosjektet inngår utvidelser og opparbeiding av gravplasser. Det er behov for utvidelser for Ski og
Langhus sokn, som har felles gravplass ved Ski middelalderkirke. Det må vurderes om det skal etableres
en ny gravplass på Langhus, eller om gravplassen ved Ski kirke skal utvides.
Hebekk omsorgsboliger, regulering
Prosjektet gjelder arbeid med reguleringsplan i St. Hansveien i Ski, i tilknytning til planlagte
omsorgsboliger på Hebekk. Prosjektet er midlertidig stoppet i påvente av ytterligere behovsutredning.
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Kartløsninger
Investeringen gjelder anskaffelse av kartprogramvare som erstatter eksisterende avtaler som utgår 1.
april 2022. Ny kartprogramvare vil være i drift i januar 2022. I investeringsperioden arbeides det med
kvalitetsheving av matrikkelen for å kunne utnytte automatiserte arbeidsprosesser i saksbehandlingen
på tvers i kommunen.
Klima: Ladeinfrastruktur, komm. tjenestebiler
Vedtatt temaplan for klima og energi 2021-2030 stiller krav til at alle kommunens nyanskaffelser av lette
kjøretøy, personbiler og varebiler fra og med 2022 skal være utslippsfrie. Dette krever flere
ladestasjoner.
Kolbotn barneskole, inventar
Prosjektet gjelder innkjøp av løst inventar og utstyr som ikke leveres i henhold til
totalentreprisekontrakten. Det aller meste leveres i 2021, men enkelte sluttfakturaer forventes mottatt i
2022.
Kolbotn barneskole, utv./rehab.
Kolbotn barneskole rehabiliteres og utvides til en fire-parallell skole. Utbyggingsarbeidene er i sluttfasen
og forventet ferdigstillelse er planlagt til fjerde kvartal 2021. Enkelte etterarbeider forventes utført i
2022 og sluttfakturaer mottas i etterkant av dette.
Kolbotn sentrum, infrastruktur
Prosjektet skal sikre helhetlig utvikling av Kolbotn sentrum, med opparbeidelse av felles offentlig
infrastruktur, som ikke kan belastes utbyggerne. Dette omfatter blågrønn- og teknisk infrastruktur som
turveier, grøntområder, bekker, torg, vei, vann og avløp. Kommunen er ansvarlig for gjennomføring og
eventuell samordning av aktører. Fremdrift avhenger av planprosesser og utbygging i Kolbotn sentrum.
Kolbotn sentrum, ny barnehage
Det skal etableres en ny barnehage i Kolbotn sentrum med plass til 140 barn.
Komm. boliger, kjøp, salg og oppgradering
Kjøp og salg av kommunale utleieboliger skal organiseres etter en selvfinansierende modell, det vil si at
forvaltning, drift og vedlikeholdsutgifter, samt renter og avdrag betjenes av husleieinntekter. Nordre
Follo kommune har behov for oppgradering av eksisterende boligportefølje ved ledighet, dessuten kjøp
av boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommende år vil det være spesielt behov for egnede
boliger til barnefamilier, samt boliger til innbyggere som har utfordringer med å mestre det å bo i
ordinære boliger. Prisene på boliger er høye, og det kan tidvis være vanskelig å nå opp i budrunder. Bruk
av startlånsmidler har økt, og det har igjen innvirkning på hvilke boliger som er aktuelle for kommunen å
kjøpe.
Kulturfunksj. ny videregående, inv./utst.
Prosjektet er opprettet i forbindelse med at folkebibliotek, kulturskole og kommunale kulturtjenester
skal leie lokaler i den nye videregående skolen som Viken planlegger i Ski sentrum. Innkjøp av inventar

Side 166

Kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2022-2025

og utstyr til de kommunale tjenestene bekostes av kommunen, men utgiftene til dette er svært usikre i
denne fasen av prosjektet. Avtaler om hva som skal dekkes av henholdsvis kommune og fylkeskommune
er ikke på plass. Det er derfor foretatt et grovt estimat basert på erfaringstall fra andre kommuner.
Investeringene forventes å komme i 2024/2025, og bygget forventes åpnet høsten 2025/våren 2026.
Langhus gård, ny barnehage
Det skal etableres en ny barnehage på Langhus med seks avdelinger.
Langhus idrettspark, utredning tomteareal
Prosjektet inneholder et mulighetstudie, et planprogram, eventuelle utredninger samt juridisk bistand
med formål om en helhetlig utvikling av området rundt Vevelstad stasjon og Langhus idrettspark.
Langhusbadet
Prosjektet gjelder bygging av et svømmeanlegg på Langhus, med konkurransemål på 25 x 21 meter,
inndelt i åtte baner med en banebredde på 2,5 meter.
NAV nye lokaler, inventar og utstyr
Det er inngått ny leieavtale for de kommunalt ansatte medarbeiderne i NAV, i nytt bygg ved
politihuset/tinghuset. Det er behov for møblering av lokalene, blant annet møbler og IKT-utstyr. Det
medbringes så mye som mulig av eksisterende utstyr. Innflytting er planlagt til fjerde kvartal 2023.
Oppegård bru, Byvekstavtale
Nordre Follo kommune har inngått en Byvekstavtale med Staten samt kommunene Oslo, Viken, Bærum
og Lillestrøm. Kommunen mottar anleggsbidrag fra byvekstavtalen til finansiering av ny Oppegård bru.
Planleggingen starter i 2022. Ytterligere finansiering hentes inn gjennom utbyggingsavtaler der dette er
aktuelt.
Oppgradering og sikring, uteområder
Formålet med prosjektet er å oppgradere uteområder hvor barn og unge ferdes for å tilfredsstille
gjeldende krav til uteområder. For å opprettholde et godt kvalitativt tilbud er det viktig å gjennomføre
regelmessig kontroll av lekeapparater. Kommunen forvalter totalt 85 anlegg for lek og aktivitet, hvorav
24 skoleanlegg, 45 barnehageanlegg og 16 leke- og aktivitetsanlegg på offentlig grunn.
Parkeringsplasser, ladere og infrastruktur
Prosjektet er nytt, og forslaget kan knyttes til innføring av avgiftsparkering for offentlig tilgjengelige
kommunalt eide parkeringsplasser i Nordre Follo kommune. Ordningen vil generere inntekter i
kommunens driftsbudsjett. Dette krever investeringer i infrastruktur samt tilrettelegging av
parkeringsplassene for å kunne kreve inn gebyret. Prosjektet skal dekke tolv parkeringsarealer i
kommunen.
Ski sentrum, avfallssug renovasjon (P50)
Prosjektet er nytt, og forslaget kan knyttes til Program Ski sentrum infrastruktur. I forbindelse med
utbygging av Ski sentrum skal det legges til rette for et avfallssug. Det forutsettes bygging av
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ledningsanlegg i 2022, mens bygging av selve avfallsanlegget startes i 2024. Hele det kommunale
anlegget forutsettes ferdigstilt i 2025. For å rekke denne fremdriften må kommunen i løpet av 2022 ha
ervervet nødvendig eiendom der avfallssuget skal bygges. Området må reguleres for dette formålet, og
dette er en tidkrevende prosess.
Ski sentrum, infrastruktur (P50)
Program Ski sentrum, infrastruktur skal sikre en bærekraftig utbygging av Ski byen. Målet er å etablere
en gjennomførbar utbyggingsrekkefølge med basis i kommunens mål for byutvikling, økonomi og
kapasitet, som gir et godt politisk styringsverktøy. Den nye videregående skolen i Ski sentrum åpner i
2025. For å få brukstillatelse må teknisk infrastruktur i tilgrensende byrom og gater oppgraderes, og
forutsettes derfor prioritert. Boligprosjektet i Kirkeveien 1 kan realiseres med dagens skolekapasitet, og
prosjektet har derfor fått rammetillatelse. Bygging og rehabilitering av offentlig teknisk infrastruktur i
Idrettsveien, mellom Jernbaneveien og Skoleveien, nedre torg og deler av øvre torg, er foreslått. Det
legges opp til at alle arbeider kommunen vil være byggherre for, i områdene rundt den videregående
skolen og boligprosjektet, skal ferdigstilles før september 2024. I tillegg startes det opp forberedende
arbeider for neste utbyggingsområde mot slutten av planperioden. På den måten sikres kontinuitet i
utviklingen av Ski sentrum, samtidig som graving og bygging skjer i et område om gangen. Prosjektet
omfatter ikke vann, avløp og renovasjon. Dette er tatt inn under selvkostområdet, bortsett fra om lag
2,2 mill. kroner i 2021. Utbyggerbidrag forventes mottatt i perioden, og beløpene er usikre. Totalt for
hele Ski sentrum vil dette kunne bli i størrelsesorden 600-900 mill. kroner, fordelt på 15-20 år.
Prosjektet er budsjettert med P50 beløp. Det er i tillegg budsjettert med en usikkerhetsavsetning i en
egen eiendel/investering.
Ski sentrum, infrastruktur (P85)
Prosjektet er nytt, og det foreslås å avsette en reservebevilgning (P85) for både Program Ski sentrum,
infrastruktur (P50) og Ski sentrum, avfallssug renovasjon (P50). Bevilgningen gjelder kun
Utbyggingsområde 1 (UB1). Det vil fortløpende bli foretatt tilsvarende beregninger for resterende
utbyggingsområder .
Ski sykehus, legevakt
Det inngås en avtale med Ahus om et makeskifte på Ski sykehus. Ahus flytter sin legevakt ned i
underetasjen og Nordre Follo kommune etablerer ny legevakt i 2. etasje.
Ski vest ungdomsskole, ny flerbrukshall
I forbindelse med bygging av ny ungdomsskole på Ski vest er det behov for å etablere en hall med en
idrettsflate.
Ski vest, ny ungdomsskole
Det skal etableres en ny åtte-parallell ungdomsskole på Ski vest. Forprosjektet pågår fra høst/vinter
2021 og frem til sommeren 2022. Ny politisk sak fremmes til behandling for B2 høsten 2022. Selve
utførelsen vil pågå fra vinteren 2022 til sommeren 2025.
Ski, skolekvartalet, ny barnehage
Det skal etableres en ny barnehage i Ski sentrum med plass til 70 barn.

Side 168

Kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2022-2025

Sofiemyr, plassbygd skole
Prosjektet gjelder etablering av ny fire-parallell barneskole på Sofiemyr med en kapasitet som sikrer
fremtidig elevtallsvekst. Fløysbonn ungdomsskole vil også kunne benytte disse lokalene over en lengre
tidsperiode, og innredning tilpasses for ungdomsskole etter behov.
Sykehjem/omsorgsbolig
Prosjektet skal sikre tilstrekkelig kapasitetsøkning slik at dekningsgraden for sykehjem/omsorgsbolig
holder seg over 16 prosent fremover. Det er derfor planlagt etablering av 100 plasser i årene 2026, 2031
og 2037, det vil si totalt 300 plasser.
Tiltak, el, brann og energi
Tiltak for oppgradering av brannsikring, elektriske anlegg, adgangskontroll og kameraovervåking i
kommunale bygg pågår kontinuerlig, og er i all hovedsak tiltak som iverksettes i forbindelse med
myndighetspålagte krav og tilsyn eller basert på tilstandsanalyser med tanke på teknisk tilstand. Det
utføres også fortløpende tiltak for reduksjon av energiforbruk, herunder oppgraderinger til LED lys i
kommunale bygg i henhold til kommunens overordnede målkrav.
Tiltak, fritidsaktiviteter
Prosjektet omfatter alt fra rehabilitering av kunstgress, til nye lysløyper og friidrettsanlegg.
Lysløypeprosjektet pågår og enkelte traseer er ferdigstilt. I planperioden foreligger det planer for blant
annet rehabilitering av Sofiemyr kunstgress og friidrettsanlegg i henhold til vedtatt Handlingsprogram
for anleggsutvikling for idrett og friluftsliv. I KST sak 91/2021 ble det vedtatt oppstart av
reguleringsarbeid for traseen Kloppa til Stallerud. I dette arbeidet skal det også vurderes mulige
lysløypetraseer fra Langhus idrettspark og frem til Stallerudhytta.
Tiltak, gang- og sykkelveier
Prosjektet omfatter tiltak i henhold til kommunens sykkelstrategi, som fysiske tiltak langs gang/sykkelveier og el-bysykler, samt realisering av nye gang-/sykkelveier. Kommunen skal fremme trygg,
miljøvennlig og sunn mobilitet for innbyggerne i kommunen med fokus på tilrettelegging for myke
trafikanter og syklister. Tiltaksplan trafikksikkerhet er vedtatt og angir prioritering av tiltak. I tillegg
kommer nasjonalt krav til universell utforming. Kommunedirektørens anbefaling om videre bruk av
midler avsatt til el-bysykkelordning fremlegges til politisk behandling i første kvartal 2022.
Tiltak, kommunale bygg
Det opprettes årlig en tiltaksplan for rehabilitering av kommunens formålsbygg. Planen inneholder
generell oppgradering og utbedring av byggene, samt tiltak knyttet til universell utforming, ENØK, HMS,
elektriske anlegg og brann. Formålet med investeringen er å fortløpende tilrettelegge kommunens bygg
i henhold til forskrifter og regelverk for universell utforming. Dessuten utføre diverse energisparetiltak
som etterisolering og utskifting av teknisk utstyr. Utbedringsarbeider på el-tavler, branntettinger og
utskifting av branndører og -vegger, i tillegg til utskifting av alarmanlegg på flere kommunale bygg må
utføres. Oppgradering av elektriske anlegg og brannteknisk utbedring utføres for å etterkomme pålegg
fra myndighetene. Nordre Follo kommune har kjøpt inn et nytt FDVU system (LAFT) som ble gradvis
implementert i 2021. Systemet gir en komplett tilstandsvurdering av alle formålsbygg, samt gode
vedlikeholdsplaner for de kommende år, basert på vedtatt vedlikeholdsstrategi.
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Tiltak, oppgradering vann- og avløpsnett
Prosjektet omfatter alle nye vann og avløpsnett, samt rehabilitering av eksisterende vann og avløpsnett i
henhold til Hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø. Det er gjennomført et omfattende arbeid
knyttet til rullering av planen, som skal til politisk behandling i slutten av 2021. Det er behov for å
fremskynde enkelte tiltak i perioden.
Tiltak, tros- og livssynssamfunn
Det er opprettet en tiltaksplan for tros- og livssynssamfunn, herunder kirker. Planer for generell
oppgradering av kirkebygg, samt utvidelser og opparbeiding av kirkegårder inngår. På oppdrag fra kirken
er det kartlagt behov og innhentet priser på oppgradering av flere kirkebygg. Kirken vil komme med
bestilling etter en intern prioritering mot budsjett. Det er opprettet en ny samarbeidsavtale med kirken
som skal til politisk behandling i slutten av 2021.
Tiltak, vei og park
Prosjektets formål og kommunens målsetting er å innhente vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier
innen 2032. Temaplan for kommunale veier er vedtatt i KST sak 12/2021 og beskriver tilstanden på det
kommunale veinettet, samt behov for nødvendig oppgradering. Planens målsetting vurderes inn i
arbeidet med kommunens Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP). Prosjektet omfatter i
tillegg rehabilitering av bruer og mindre fysiske trafikksikkerhetstiltak.
Tømtebanen, kunstgress
Prosjektet gjelder etablering av kunstgress på Tømtebanen, og har sterk avhengighet til Kolbotn
idrettslags (KIL) etablering av energisentral, som skal brukes til oppvarming av kunstgressbanen.
Forventet ferdigstillelse april 2022.
VA, biler, maskiner, utstyr
Det foretas løpende utskifting av biler, maskiner og utstyr for vann- og avløpsområdet. God kvalitet på
utstyr gir et bedre arbeidsmiljø med lavere sykefravær. Utskiftingstakt er tilpasset i henhold til oversikt
over alder og tilstand på utstyr. Innkjøp av pumpehenger utsettes til 2022, da det er utfordringer knyttet
til å finne egnet produkt/leverandør. Det er også planlagt anskaffelse av ny lastebil i 2022.
Vann og avløp, driftsovervåking
Det er gjennomført tiltak på driftsovervåkningen for å effektivisere, samt samkjøre/gjøre systemene
kompatible. Eldre tekniske anlegg er skiftet ut og oppgradert. Det er fortsatt tiltak som må
gjennomføres slik at feilmeldingene blir minimert. Teknologien utvikler seg raskt og det er viktig å støtte
opp om plattformen til systemene med komplementære fagsystemer. Det gjør at avdelingen kan forutse
og forhindre driftsstans.
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Vannverket, oppgradering
Vannverket leverer drikkevann til 44 000 personer i Oppegårdområdet og Ås kommune. I tillegg er dette
reservevann til Skiområdet, samt Vestby og Frogn kommuner. For å gjøre vannbehandlingsanlegget
bedre rustet til å imøtekomme forventet fargetallsøkning i Gjersjøen oppgraderes
vannbehandlingsanlegget fortløpende, herunder utskifting av sandfiltre og supplerende rensetrinn med
aktivt kullfilter. Det er iverksatt tiltak for å etterkomme statsforvalters pålegg om lokale
slambehandlingsanlegg for å redusere vann- og slammengde til Nordre Follo renseanlegg. Det er
planlagt flere risikoreduserende tiltak etter gjennomførte brannrisikoanalyser. Analysene påpeker stor
total brannbelastning på vannverket og råvannstunnelen. Det må legges opp ny strøm til
råvannspumpestasjonen fordi Hafslund skal legge ned luftlinjen som går dit i dag. Eksisterende
høyspentkabel gjennom råvannstunnelen er skadet, og det er ikke minst av personsikkerhetsgrunner
nødvendig å finne en annen og sikrere føringsvei. Hafslund nett har i den forbindelse sagt at de ikke
lenger kan ha ansvaret for kabelen slik den nå ligger. Vi har heller ikke lov til å forsyne
råvannspumpestasjonen med egen reservekraft i Hafslund sine kabler. Oppstart og fremdrift av de fleste
nevnte tiltakene er avhengig av full reservevannleveranse fra Oslo til Oppegårdområdet i en periode
som renseanlegget må settes ute av drift. Politisk sak om konseptvalg for slambehandlingsanlegg er
planlagt fremmet innen utgangen av 2021.
Vei, biler, maskiner og utstyr
Maskinparken til Vei og park har de senere år blitt oppgradert, men det er fortsatt behov for å bytte ut
gamle maskiner. Ved å bytte ut gamle anleggsmaskiner med nye brukes mindre driftsmidler på
reparasjoner samt at nye maskiner har mindre forurensende utslipp. En bredt sammensatt maskinpark
gjør det mulig for egne ansatte å gjennomføre driftsoppgaver selv i stedet for å kjøpe tjenesten.
Vevelstad-Kongslia, avløpstunnel (P50)
Prosjektet gjelder ny avløpstunnel fra Vevelstad til Kongslia. Dette vil føre alt spillvann, som i dag renner
til Vevelstad pumpestasjon, inn på den nylagte spillvannsledningen Ski-Haugbro. Når anlegget er
sluttført vil kapasiteten på avløpsnettet ha økt betydelig og pumpestasjonene Vevelstad og Fosstjern
kan legges ned. P50 bevilgningen er den kostnadsberegningen som tilsier at prosjektet med 50 prosent
sikkerhet vil holde seg innenfor denne kostnadsrammen.
Vevelstad-Kongslia, avløpstunnel (P85)
Prosjektet kan knyttes til Vevelstad-Kongslia, avløpstunnel (P50). Det foreslås å avsette en
reservebevilgning (P85) for hovedprosjektet.
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11.6. Interkommunale samarbeid
Interkommunale samarbeid - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter
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Beskrivelse av virksomhetsområdet

Samarbeid i området
•
•
•
•

Follo barne- og
ungdomsskole
Follo barnevernvakt
Folloregionen IPR
Kompetansehjulet

Det virksomhetsovergripende området består av ulike tilskudd til
interkommunale samarbeid organisert som
vertskommunesamarbeid etter § 17 og § 18 i Kommuneloven. De
interkommunale selskapene Follo Brannvesen IKS, Follo Ren IKS,
Nordre Follo Renseanlegg IKS, Arkiv ØST IKS og Krise- og
incestsenteret i Follo IKS inngår i de virksomhetsområdene der
fagansvaret ligger.

De interkommunale samarbeidene i dette virksomhetsområdet er
en del av kommunens regnskap, og regnskapet avsluttes hvert år mot bundet driftsfond. Dette betyr i
praksis at samarbeidets driftsresultat påvirker kommunens driftsresultat. Siden mer-/mindreforbruk
avregnes mot bundet driftsfond, så påvirker ikke dette kommunens endelige regnskapsresultat. Follo
medisinske senter er også et vertskommunesamarbeid, men kommunedirektøren vurderer det slik at
det er mest hensiktsmessig at det inntil videre inngår i virksomhetsområdet Helse og mestring.

Utviklingstrekk
Nordre Follo kommune deltar i flere samarbeid med andre Follokommuner. I et samarbeid er det én
vertskommune og flere deltakerkommuner. Vertskommunen har ansvar for samarbeidet og har den
avgjørende myndigheten i saker som angår driften. Forslag til økt/redusert tilskudd fra
deltakerkommunene behandles og vedtas i respektive representantskap/styrer/samarbeidsorgan.
Follo barne- og ungdomsskole er et samarbeid mellom Nordre Follo, Vestby, Nesodden, Ås, Enebakk og
Frogn. Nordre Follo er vertskommune. Nordre Follo kommune kjøper elevplasser og disponerer 26
skoleplasser.
Follo barnevernvakt er et samarbeid mellom Nordre Follo, Vestby, Frogn, Nesodden, Ås og Enebakk. Det
er igangsatt et arbeid med å utarbeide ny samarbeidsavtale som et vertskommunesamarbeid, hvor
Nordre Follo høyst sannsynlig blir vertskommune, mens øvrige Follo-kommuner blir
samarbeidskommuner. Saken skal behandles politisk i alle Follo-kommunene.
Folloregionen interkommunalt politisk råd (Folloregionen IPR) ble opprettet fra og med 01.03.2021 som
en videreføring at Follorådet som ble oppløst fra 28.02.2021. Medlemmer i det politiske rådet er Nordre
Follo, Vestby, Frogn, Nesodden, Ås og Enebakk. Sekretariatet for Folloregionen IPR er lokalisert i Nordre
Follo kommune som er administrativ ansvarlig kommune med kontorhold for sekretariatet på vegne av
medlemskommunene. Nordre Follo har ansettelses-, lønns- og personalansvar for ansatte og ivaretar
regnskap og revisjon. Representantskapet er rådets øverste organ, og består av ordførere,
varaordførere, samt en representant for «opposisjonen» fra hver av deltakerkommunene.
Kompetansehjulet i Follo er et administrativt samarbeid mellom alle kommunene i Follo om
kompetanseutvikling for ansatte innen helse- og omsorgstjenestene. Samarbeidsorganet fokuserer på
utvikling av faglige ferdigheter og samhandlingskompetanse gjennom undervisning, refleksjon og
trening. Kompetansehjulet bidrar til kvalitetsforbedring av tjenestene for å møte nåtidens og fremtidens
krav.

Side 173

Kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2022-2025

Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2022
Vedtatt budsjett
Konsekvensjustert ramme
Ramme 2022-2025

0
0
0
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2024
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0
0
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2025
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11.7. Overordnede områder
Overordnede områder - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter
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Beløp i 1000 kr

Beskrivelse av virksomhetsområdet
Virksomhetsområdet skiller seg fra de øvrige virksomhetsområdene ved at her føres regnskapstekniske
utgifter som fordeles internt til øvrige områder. Utgiftene gjelder lønnsoppgjør, pensjon og amortisering
av tidligere års premieavvik, skatt, rammetilskudd og generelle statstilskudd til flyktninger, finansutgifter
og inntekter, årsoppgjørsdisposisjoner og beredskap.

KOSTRA-nøkkeltall
Nordre Drammen Kristiansand Lørenskog Ullensaker Kostragruppe
Follo
11
2020
Prioritet
Disposisjonsfond i prosent av brutto
driftsinntekter (B)

11,7 %

17,6 %

17,9 %

10,3 %

4,7 %

9,3 %

60 112
1,2 %

58 526
4,3 %

56 593
3,4 %

58 772
2,7 %

57 005
1,7 %

57 323
1,3 %

98 133
117,3 %

123 109
149,0 %

88 245
106,3 %

103 203
132,7 %

118 868
151,1 %

77 579
92,1 %

Økonomi
Frie inntekter i kroner per innbygger *) **)
Netto driftsresultat i prosent av brutto
driftsinntekter
Netto lånegjeld i kroner per innbygger *)
Netto lånegjeld i prosent av brutto
driftsinntekter
*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov

Utviklingstrekk
Pensjonskostnadene de siste årene har vært på et relativt stabilt nivå, og har bare økt som følge av årlig
lønnsvekst. De årlige pensjonskostnadene beregnes som verdien av årets pensjonsopptjening og

Side 176

Kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2022-2025

rentekostnad på pensjonsforpliktelsene fratrukket avkastningen på pensjonsmidlene. Differansen
mellom innbetalt premie og beregnet pensjonskostnad, utgjør premieavviket. Stort sett har dette
premieavviket vært økende gjennom de siste årene, og akkumulert premieavvik for Nordre Follo er per
31.12.2020 på om lag 402 mill. kroner (inkludert arbeidsgiveravgift). Prognoser for 2021 viser at dette vil
øke ytterligere. En andel av det akkumulerte premieavviket skal amortiseres (kostnadsføres) i de årlige
driftsregnskapene.. Denne andelen er 1/7 av akkumulert premieavvik, og kommunen må årlig
kostnadsføre verdien av denne andelen. For kommunesektoren som helhet har det blitt en stor
utfordring å dekke dette premieavviket i driftsregnskapet ettersom premieavviket øker for hvert år.
Nordre Follos netto finansutgifter har økt betydelig de siste årene, og fra 2022 til 2025 er det ventet at
disse utgiftene øker ytterligere med om lag 160 mill. kroner. Dette er utgifter som ikke blir kompensert
gjennom inntektssystemet. Det betyr at kommunestyret må finne dekning for utgiftene innenfor
kommunens samlede driftsbudsjett, noe som medfører at rammen for tjenesteyting må reduseres
tilsvarende.
På virksomhetsområdet blir avsetningen for de årlige lønnsoppgjørene ført. Dette budsjetteres sentralt,
og blir fordelt til de øvrige tjenesteområdene når lønnsoppgjørene er gjennomført. Lønnsoppgjøret for
2020 var spesielt på grunn av koronapandemien, og det ble derfor svært små justeringer av
lønnsoppgjøret. Dette gjør at oppgjøret for 2021 ble preget av at det i liten grad ble justeringer fra 2020
som påvirket lønnsoppgjøret for 2021 (overheng). Lønnsoppgjøret for 2021 ble derfor isolert sett høyt,
men det ventes at fra og med 2022 vil lønnsoppgjøret være tilbake på et normalt nivå.

Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2022
Vedtatt budsjett
Sum Tekniske justeringer
Demografi- og arealendringer
Demografi
Sum Demografi- og arealendringer
Sum Budsjettendring i år
Vedtatte endringer
Konsekvensjustert ramme
Omstillingstiltak
Innovasjon- og omstillingsmidler
Sum Omstillingstiltak
Konsekvensjusteringer
Lønnsoppgjør 2022
Lønnsvekst, Kirkelig fellesråd
Nedtrekk årsverk: Organisatorisk endring
Pensjon, redusert amortisering
Pensjonssats, Statens Pensjonskasse
Sum Konsekvensjusteringer
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2022-2025

Økonomiplan
2023
2024

2025

167 777
-49 571

151 265
-32 216

125 347
-4 994

125 347
-4 994

-877
-877
-50 942
-101 389
66 387

-892
-892
-50 957
-84 065
67 200

-993
-993
-50 987
-56 975
68 372

-955
-955
-50 987
-56 936
68 410

-13 000
-13 000

-8 000
-8 000

-8 000
-8 000

-8 000
-8 000

100 000
1 225
-6 000
-7 000
-10 000
78 225
65 225
131 612

110 000
1 505
-6 000
-11 500
-10 000
84 005
76 005
143 205

110 000
1 505
-6 000
-16 000
-10 000
79 505
71 505
139 877

110 000
1 505
-6 000
-20 500
-10 000
75 005
67 005
135 415
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Omstillingstiltak
Innovasjon- og omstillingsmidler
Kommunen er i en prosess med omfattende omstilling. Det er i den sammenheng viktig å sikre ressurser
til å gjennomføre gode innovasjons- og omstillingsprosesser. Dette er helt avgjørende for at tjenestene
kan møte omstillingsbehovet på en måte som gjør at god kvalitet i tjenesteproduksjonen opprettholdes.
Det er i vedtatt økonomiplan for 2021-2024 satt av til sammen om lag 27 mill. kroner til innovasjon- og
omstillingsmidler i 2022. Siden kommunen er i en meget krevende økonomisk situasjon, er det
kommunedirektørens vurdering at det er nødvendig å redusere potten med 13 mill. kroner i 2022 og
med 8 mill. kroner fra 2023.

Konsekvensjusteringer
Lønnsoppgjør 2022
Tiltaket omhandler virkning av lønnsoppgjøret for 2022 og helårseffekten av lønnsoppgjøret for 2021.
Lønnsvekst, Kirkelig fellesråd
Kirkelig fellesråd kompenseres for lønnsvekst knyttet til sentrale oppgjør for 2020-2021. I tillegg økes
tilskuddet med forventet lønnsvekst for 2022 jf. deflator for lønnsvekst i statsbudsjettet på 3,2 prosent.
Utover dette er det ikke funnet rom for å øke driftstilskuddet. Kirkens investeringsbehov ses opp mot
tiltak som ligger i gjeldende plan og drøftes nærmere i 2022.
Nedtrekk årsverk: Organisatorisk endring
Nordre Follo vil i årene fremover se nærmere på om det kan gjøres endringer i dagens
organisasjonsstruktur. Da er det viktig å se på hvilke erfaringer vi gjort internt siden Nordre Follo ble
etablert som kommune, og hva vi kan lære av sammenlignbare kommuner som driver kostnadseffektivt
og samtidig har høy kvalitet på tjenestene.
I 2022 legges det inn et kutt tilsvarende 6 millioner kroner i tilknytning til en gjennomgang av dagens
organisering, med påfølgende omorganiseringstiltak. Tiltaket må ses i sammenheng med allerede
vedtatte omstillingskrav. Siden starten på arbeidet i 2020 har lønnsutgiftene innen virksomhetsområdet
Administrasjon blitt redusert tilsvarende 15 årsverk.
Pensjon, redusert amortisering
Omlegging av tjenestepensjonen i kommunal sektor har gjort at kommunene har fått tilbakeført verdien
av lavere fremtidige pensjonsforpliktelser til sine premiefond i KLP. Midlene kan bare brukes til å
redusere pensjonspremien, og kan ikke tilbakeføres i kommunens driftsregnskap. Den positive effekten
av dette er lavere premieavvik, men dertil lavere fremtidig amortisering (nedbetaling) av premieavviket.
Dette får en positiv effekt på driftsregnskapet i årene fremover.
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Pensjonssats, Statens Pensjonskasse
Budsjettprognose for 2022 fra Statens Pensjonskasse viser at budsjettet kan reduseres med 10 mill.
kroner.

Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringer
Overordnede områder
Kjøp og salg av aksjer og eiendeler
Sum Overordnede områder

Samlet
investeringsbeløp
Ferdig år Tidligere
bevilget
2030
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0
0
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2022

2023

2024

2025

9 700
9 700

10 200
10 200

10 700
10 700

11 200
11 200
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12.Vedlegg
12.1. Vedlegg 1: Endringer i vedtatt ramme, investering
Inv.
10001
10003
10004
10011
10044
10054
10055
10060
10061
10064
10065
10067
10068
10070
10071
10075
10077
10079
10091
10092
10093
10094
10095
10096
10097
10098
10100
10112

VEDTATT BUDSJETT - BRUTTO
2023
2024
2025

Navn på investering

2022

Sofiemyr, plassbygd skole
Kolbotn barneskole, utv. og rehab.
Kolbotn barneskole, inventar
Ski vest, ny ungdomsskole
Komm. boliger, kjøp, salg og oppgrad.
Oppgrad. og sikring, uteområder
Kolbotn sentrum, infrastruktur
Vei, biler, maskiner og utstyr
Digitalisering, plattform
Digitalisering, skole og barnehage
Innsynsløsning, bygge-/delesaksarkiv
Kartløsninger
Digitalisering, velferdsteknologi
Tiltak, vann- og avløpsnett
Vann og avløp, driftsovervåking
Vannverket, oppgradering
VA, biler, maskiner, utstyr
Gravplassutvidelser
Tiltak, fritidsaktiviteter
Tiltak, kulturbygg
Tiltak, kommunale bygg
Tiltak, vei og park
Tiltak, gang- og sykkelveier
Ski sentrum, infrastruktur (P50)
Tømtebanen, kunstgress
Tiltak, tros- og livssynssamfunn
Tiltak, el, brann og energi
Etterarbeider

181 250
7 750
5 000
60 000
40 000
5 400
18 750
5 750
24 062
20 375
375
1 000
29 875
68 000
5 000
0
2 500
1 000
16 000
1 125
187 500
47 425
4 000
165 507
9 200
4 625
11 188
500

150 000
0
0
165 200
40 000
5 400
10 000
5 750
28 625
16 263
0
0
29 250
123 700
5 000
27 900
2 500
8 250
18 750
500
187 500
31 425
1 500
234 921
0
0
14 063
500

0
0
0
140 000
40 000
0
40 000
5 750
29 250
15 575
0
0
22 500
200 000
0
48 000
2 500
0
18 750
0
187 500
14 500
0
126 868
0
0
17 813
500

0
0
0
41 000
40 000
0
33 250
5 750
26 500
16 825
0
0
22 500
200 000
0
40 000
2 500
0
18 750
0
187 500
4 500
0
107 838
0
0
17 813
500
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2023
2024
2025

0
0
0
0
10 000
0
0
0
-4 875
0
0
0
0
52 000
0
0
0
0
1 500
0
0
0
0
-23 837
0
0
0
0

0
0
0
0
10 000
0
0
0
-3 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-8 627
0
0
0
0

0
0
0
0
10 000
0
0
0
-4 375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 722
0
0
0
0

0
0
0
0
10 000
0
0
0
-4 375
0
0
0
0
-52 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 742
0
0
0
0

FORSLAG TIL NYTT BUDSJETT - BRUTTO
2022
2023
2024
2025
181 250
7 750
5 000
60 000
50 000
5 400
18 750
5 750
19 188
20 375
375
1 000
29 875
120 000
5 000
0
2 500
1 000
17 500
1 125
187 500
47 425
4 000
141 670
9 200
4 625
11 188
500

150 000
0
0
165 200
50 000
5 400
10 000
5 750
25 125
16 263
0
0
29 250
123 700
5 000
27 900
2 500
8 250
18 750
500
187 500
31 425
1 500
226 294
0
0
14 063
500

0
0
0
140 000
50 000
0
40 000
5 750
24 875
15 575
0
0
22 500
200 000
0
48 000
2 500
0
18 750
0
187 500
14 500
0
134 590
0
0
17 813
500

0
0
0
41 000
50 000
0
33 250
5 750
22 125
16 825
0
0
22 500
148 000
0
40 000
2 500
0
18 750
0
187 500
4 500
0
132 580
0
0
17 813
500
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Inv.
10114
10117
10118
10119
10120
10121
10124
10125
10126
10127
10128
10129
10130
10131
10132
10133
10134
10135
10136
10137
10138
10139

Navn på investering

2022

VEDTATT BUDSJETT - BRUTTO
2023
2024
2025

Kolbotn omsorgsboliger, inventar
500
0
Mulighetsstudie
500
500
Hebekk omsorgsboliger, regulering
875
0
Digitalisering, bygg og infrastruktur
4 000
2 500
Digitalisering, samskaping/innb.tjen.
2 715
1 500
Digitalisering, fellessystemer
3 750
3 750
Vevelstad-Kongslia, avløpstunnel (P50)
107 000
50 000
Vevelstad-Kongslia, avløpstunnel (P85)
0
26 300
Langhusbadet
96 000
100 000
Langhus idrettspark, utredning tomteareal
1 000
0
Fylkesvei 152 Stenfelt-Greverud, GS vei
3 000
0
Klima: Ladeinfrastruktur, komm.tjen.biler
1 200
1 200
Finstad, Magasinet, ny barnehage
25 000
50 000
Langhus gård, ny barnehage
0
18 750
Ski, skolekvartalet, ny barnehage
0
0
Kolbotn sentrum, ny barnehage
0
0
Ski vest ungdomsskole, ny flerbrukshall
0
0
Sykehjem/omsorgsbolig
0
0
Ski sykehus, legevakt
45 000
0
Oppegråd bru, Byvekstavtale
1 000
21 500
NAV nye lokaler, inventar og utstyr
0
3 000
Kulturfunksj. ny videregående, inv./utst.
0
10 000
SUM EKSISTERENDE => 1 214 697 1 395 997

0
0
500
500
0
0
2 500
2 500
1 250
1 250
2 500
2 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 500
1 100
25 000
0
37 500
18 750
12 500
25 000
0
18 750
0
87 500
0
312 500
0
0
0
0
0
0
0
0
992 756 1 235 576
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2023
2024
2025

0
0
0
0
35
0
-12 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22 824

0
0
0
0
0
0
20 000
-26 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-8 427

0
0
0
0
0
0
60 000
26 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99 647

FORSLAG TIL NYTT BUDSJETT - BRUTTO
2022
2023
2024
2025

0
500
0
0
0
0
500
500
500
500
0
875
0
0
0
0
4 000
2 500
2 500
2 500
0
2 750
1 500
1 250
1 250
0
3 750
3 750
2 500
2 500
0
95 000
70 000
60 000
0
0
0
0
26 300
0
0
96 000
100 000
0
0
0
1 000
0
0
0
0
3 000
0
0
0
0
1 200
1 200
1 500
1 100
0
25 000
50 000
25 000
0
0
0
18 750
37 500
18 750
0
0
0
12 500
25 000
0
0
0
0
18 750
0
0
0
0
87 500
0
0
0
0
312 500
0
45 000
0
0
0
0
1 000
21 500
0
0
0
0
3 000
0
0
0
0
10 000
0
0
-21 633 1 237 521 1 387 570 1 092 403 1 213 943
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Inv.
10147
10148
10149
10150
10151
10152

Navn på investering
NY Parkeringsplasser, ladere og infrastruktur
NY Finstad skole, sprinkelanlegg
NY Ski sentrum, infrastruktur (P85)
NY Ski sentrum, avfallssug renovasjon (P50)
NY Flåtestad ungdomsskole, utredning
NY Fløysbonn ungdomsskole, rehab. og utv.
SUM NYE =>
SUM ALLE =>

VEDTATT BUDSJETT - BRUTTO
2022
2023
2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 214 697

1 395 997 992 756

2025
0
0
0
0
0
0
0
1 235 576

ENDRINGSFORSLAG - BRUTTO
2022
2023
2024
2025
3 600
0
0
0
6 250
0
0
0
38 019 54 633 22 202
8 789
12 500
8 330
8 330
7 720
3 500 29 000 30 000
0
5 000 70 000 75 000
0
68 869 161 963 135 532 16 509
91 693 153 536 235 179

-5 124

FORSLAG TIL NYTT BUDSJETT - BRUTTO
2022
2023
2024
2025
3 600
0
0
0
6 250
0
0
0
38 019
54 633
22 202
8 789
12 500
8 330
8 330
7 720
3 500
29 000
30 000
0
5 000
70 000
75 000
0
68 869
161 963
135 532
16 509
1 306 390

1 549 533

1 227 935

1 230 452
5 314 309
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12.2. Vedlegg 2: Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger
Arbeidet med harmonisering av gebyrer i kommunen har pågått siden sammenslåingen 2020. Gebyrer
som er vesentlig endret fra 2021 omtales her.
Noen gebyrer foreslås endret fra 2022 og står i gebyrlisten uten beløp i kolonnen for 2021. Dette betyr
ikke nødvendigvis at gebyret var null i 2021, men kan også være at satsene ikke direkte er
sammenlignbare.
Dagsenter
Det foreslås en harmonisering av egenbetaling for dagsentertilbud i kommunen. Satsen følger
egenbetalingsordningen i vederlagsforskriften § 4 om betaling for dagopphold.
Parkering
Det fremmes en egen sak om parkering i løpet av høsten 2021.
Graving kommunale veier og arealer
Det foreslås en økning utover deflatorjustering av Tilleggsgebyr for ikke istandsatt til frist. Det er flere
som ikke prioriterer å gjøre arbeidet i veien ferdig til avtalt tid. Satsen på gebyret økes for å stimulere til
at problemet minimeres. Gebyret foreslås økt fra 2 880 kroner til 5 000 kroner.
Det foreslås et nytt tilleggsgebyr på 3 000 kroner fra 2022 for gravearbeid som pågår utover en måned.
Mange gravearbeider pågår over lang tid og det krever mye ressurser å følge opp. Gebyret foreslås for å
stimulere til at arbeidene sluttføres innen fristen.
Utleie haller og andre lokaler
Det fremmes en egen sak om brukerbetaling for leie av kommunens haller og baner i løpet av høsten
2021.
Folkebadene Sofiemyr, Ski og Kråkstad
Det foreslås en harmonisering for betaling og klippekort for folkebadene.
Persontransport
Egenandel på persontransport per tur følger Ruter sine takster for 1 sone, pt 38 kroner, og fremkommer
ikke som et eget gebyr i gebyrtabellen.
Startlån
Nordre Follo kommune har inngått avtale med Lindorff om administrasjon av formidlingslån/Startlån via
Husbanken. En forholder seg til de til enhver tid gjeldende gebyrer iht inngått avtale.

Satsene i gebyrlisten for 2022 er avrundet til nærmeste 10-kroner, eller hele kroner der det er naturlig.
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Gebyrliste

Biblioteket
Gebyr
Purregebyr, for sent leverte
bøker/media

Enhet Sats 2021 Sats 2022
kr

50

50

Endring i Endring
kr
i%
0

0,0 %

Merknad
(for barn er 1. purring
gratis)

Satser på ulike kopieringstjenester i Biblioteket fastsettes administrativt.

Nordre Follo kulturskole
Gebyr

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

Elevbetaling kjerneprogram
(instr/sang)
Elevbetaling storgrupper

kr

4900

5020

120

2,4 %

Per år

kr

3600

3690

90

2,5 %

Per år

Elevbetaling
barnekor/ensembler
Elevplass fordypning

kr

2330

2390

60

2,6 %

Per år

kr

9520

9760

240

2,5 %

Per år

Elevplass dans, 1 klasse per uke

kr

4950

5070

120

2,4 %

Per år

Elevplass dans,1,5 klasser per
uke
Elevplass dans, 2 klasser per uke

kr

7400

7590

190

2,6 %

Per år

kr

8900

9400

500

5,6 %

Per år

Elevplass dans, 2,5 klasser per
uke
Elevplass dans, 3 klasser eller
mer per uke
Instrumentleie

kr

11200

11480

280

2,5 %

Per år

kr

12600

12920

320

2,5 %

Per år

kr

1180

1210

30

2,5 %

Per år

Nordre Follo kulturhus - Kulturhuset Kolben
Prisene er veiledende og inkluderer sal og teknikk. I tillegg kommer leie av teknikere. Kontakt Kolben for pris til ditt
arrangement.

Lag, foreninger og interne virksomheter
Gebyr
Utleie sal 1 inkl foaje, samt
andre publikumsfasiliteter
Utleie sal 2 inkl
publikumsfasiliteter
Tekniker inntil 10 timer

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

kr

5100

6000

900

17,6 %

Per arrangement

kr

3200

3200

0

0,0 %

Per arrangement

kr

4500

4750

250

5,6 %

Per arrangement
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Næringsliv/kommersielle leietakere
Gebyr

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

Utleie sal 1 inkl foaje, samt
andre publikumsfasiliteter
Utleie sal 2, Åpent arrangement

kr

21000

25000

4 000

19,0 %

Per arrangement

kr

11500

11500

0

0,0 %

Skreddersys etter behov

Tekniker inntil 10 timer

kr

5500

5500

0

0,0 %

Per arrangement

Det gis i tillegg tilbud om foredragspakker. Kontakt Kolben for pris.

Nordre Follo kulturhus - Rådhusteateret
Prisene er veiledende og inkluderer sal og teknikk. I tillegg kommer leie av teknikere. Kontakt Rådhusteatret for
pris til ditt arrangement.

Lag, foreninger og interne virksomheter
Gebyr
Utleie salen inkl foaje, samt
andre publikumsfasiliteter
Utleie foaje inkl
publikumsfasiliteter
Tekniker inntil 10 timer

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

kr

6000

6000

0

0,0 %

Per arrangement

kr

1500

1500

0

0,0 %

Per arrangement

kr

0

4750

4 750

0,0 %

Per arrangement

Næringsliv/kommersielle leietakere
Gebyr
Utleie salen inkl foaje samt
andre publikumsfasiliteter
Utleie foaje inkl
publikumsfasiliteter
Tekniker inntil 10 timer

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

kr

21000

25000

4 000

19,0 %

Per arrangement

kr

3000

3000

0

0,0 %

Per arrangement

kr

4750

5500

750

15,8 %

Per arrangement

Det gis i tillegg tilbud om foredragspakker. Kontakt Rådhusteateret for pris.
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Kvalifisering/voksenopplæring
Kvalifisering/Voksenopplæring. Undervisning
Gebyr

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

Dagtid

kr

100

100

0

0,0 %

Per time

Kveldstid

kr

100

100

0

0,0 %

Per time

Statsborgerprøve

kr

1060

1090

30

2,8 %

Per prøve

Prøve i samfunnskunnskap

kr

1060

1090

30

2,8 %

Per prøve

Norskprøve skriftlig/muntlig

kr

1060

1090

30

2,8 %

Per prøve

Delprøve norsk

kr

480

490

10

2,1 %

Per prøve

Skolefritidsordning
Skolefritidsordning (SFO), foreldrebetaling
Gebyr

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

5 dager

kr

3370

3450

80

2,4 %

Per måned

4 dager

kr

2990

3060

70

2,3 %

Per måned

3 dager

kr

2510

2570

60

2,4 %

Per måned

2 dager

kr

2440

2500

60

2,5 %

Per måned

Betaling for enkeltdag når
skolen er åpen
Betaling for enkeltdag når
skolen er stengt

kr

300

308

8

2,7 %

Per dag

kr

500

513

13

2,6 %

Per dag

Endrede satser for 2022 gjelder fra 01.08.2022.
Søskenmoderasjon på 20 % fra og med barn nummer 2.
For husholdninger med lav inntekt følges nasjonale retningslinjer.

Side 186

Kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2022-2025

Kommunale barnehager
For husholdninger med lav inntekt/rett til gratis kjernetid følges nasjonal forskrift og bestemmelser i lokale
vedtekter.

Foreldrebetaling per måned
Gebyr

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Heldagsplass, fra 1.1.

kr

3230

3315

85

2,6 %

Deltidsplass og halvdagsplass,
fra 1.1.

kr

2420

2486

66

2,7 %

Merknad
Fastsettes i statsbudsjettet

Kostpenger per måned
Gebyr

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Heltid

kr

400

400

0

0,0 %

Deltid/halvdagsplass

kr

200

200

0

0,0 %

Merknad
Per måned, kan maksimalt
dekke selvkost, jf forskrift
Per måned, kan maksimalt
dekke selvkost, jf forskrift

For sent-henting
Gebyr

Gebyr ved for sent henting av
barn

Enhet Sats 2021 Sats 2022

kr

400

410

Søskenmoderasjon:
2. barnet: 30 % - minimum 30 % jf forskrift
3. barnet og flere - 50 % jf forskrift
Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger.
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Praktisk bistand
Gebyr
Praktisk bistand, inntekt inntil
2G *
Praktisk bistand, inntekt inntil
2G *
Praktisk bistand, inntekt utover
2G *

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

kr

70

72

2

2,9 %

kr

210

215

5

2,4 %

kr

341

350

9

2,6 %

Merknad
Per time. Maksimalt kr 215
per måned i hht forskrift
Per måned, maksimalt kr 215
per måned i hht forskrift
Selvkost, per time

Maksimale satser:
For inntekt mellom 2G - 3G skal det betales maksimalt for 2 timer per måned
For inntekt mellom 3G - 4G skal det betales maksimalt for 3 timer per måned
For inntekt mellom 4G - 5G skal det betales maksimalt for 6 timer per måned
For inntekt mellom 5G - 6G skal det betales maksimalt for 8 timer per måned

Hjelpemidler
Gebyr
Leie av rullestol og større
hjelpemidler
Hjelpemidler til barn under 18
år og brukere som venter på
langtidsleie
Utkjøring og henting av
hjelpemidler

Enhet Sats 2021 Sats 2022

kr

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

200

200

Endring i Endring
kr
i%

0

0,0 %

Merknad

Kr 400 ved behov for både
utkjøring og henting

Forskuttering av hjelpemidler som er søkt som varige hjelpemidler er unntatt betaling.

Trygghetsalarm
Gebyr
Trygghetspakke, inntekt inntil
2G
Trygghetspakke, inntekt mellom
2G - 4G
Trygghetspakke, inntekt over
4G

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

Gratis

Gratis

kr

450

460

10

2,2 %

Per måned

kr

500

510

10

2,0 %

Per måned
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Treningsgrupper
Gebyr

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

Kostholdskurs og ulike LMS-kurs

kr

260

270

10

3,8 %

Per kurs

Kurs i mestring av belastning,
inkl materiell

kr

750

770

20

2,7 %

Per kurs

Seniorsentrene
Gebyr

Deltakelse i aktiviteter (ekskl
treningsgrupper)
Lavterskel treningsgrupper,
seniorsentrene
Leie av lokaler mandag-torsdag,
seniorsenter
Leie av lokaler fredag, lørdag og
helligdager

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

kr

390

400

10

2,6 %

Per halvår

kr

790

810

20

2,5 %

Per halvår

kr

2130

2180

50

2,3 %

Per dag, Toppenhaug

kr

2360

2420

60

2,5 %

Per dag, Toppenhaug

Salgs- og skjenkebevillingsgebyr, Kunnskapsprøve og Etablererprøve
Gebyr

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Mindre lukket/åpent
arrangement, per
skjenkebevilling

kr

390

390

0

0,0 %

Salgsbevilling, større åpne
arrangementer som festivaler
og tilstelninger
Skjenkebevilling, større åpne
arrangement som festivaler og
tilstelninger
Etablererprøve

kr

1740

1740

0

0,0 %

kr

5400

5400

0

0,0 %

kr

400

400

0

0,0 %

Merknad

Gebyret er satt i
alkoholforskriften § 6-2.
Departementet regulerer
gebyrsatsen en gang per år
Minimum kr 1 740 for
salgsbevilling. Ny sats for
2022 vedtas i des-2021.
Minimum kr 5 400 for
skjenkebevilling. Ny sats for
2022 vedtas i des-2021.
Per gang. Gebyret for 2022
fastsettes av
departementet.

Satsen for Etablererprøve for 2022 er foreløpig ikke vedtatt. Iht forskriften er gebyret for 2021 kr 400.
Ved større åpne arrangement som festivaler og andre tilstelninger med stor omsetning og kostnadskrevende
saksbehandling og kontroll, blir gebyret satt til minimum ordinært salgs- eller skjenkegebyr som utgjør henholdsvis
kr 1 740 for salg og kr 5 400 for skjenking.
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Utleie - Svingen kafé og aktivitetssenter
Øvrige
Gebyr
Peisestue, kafeteria og kjøkken,
lørdag-søndag

Enhet Sats 2021 Sats 2022
kr

4850

4970

Endring i Endring
kr
i%
120

2,5 %

Merknad
Per dag. Åremålsdager,
konfirmasjoner og dåp

Lag og foreninger
Gebyr
Peisestua, mandag-torsdag
Kafeteria, mandag-torsdagkl
17.00-23.00
Møterom 213, mandag-torsdag
Peisestua, fredag-søndag

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

Gratis
Gratis

Gratis
Gratis

kr

Gratis
2300

Gratis
2360

60

2,6 %

Per dag
Per dag, inklusiv vask *

Kafeteria, fredag-søndag

kr

1800

1850

50

2,8 %

Per dag, inklusiv vask *

Møterom 213, fredag-søndag

kr

1100

1130

30

2,7 %

Per dag, inklusiv vask *

* Inklusiv vask betyr vask av gulv samt toaletter. Utover dette beskriver utleiereglementet leieforholdet.

Dagsenterplass
Gebyr
Dagsenter, Høyås, Ingjertun og
Greverud
Dagsenter, Solborg (dagsenter
for demens)
Dagsenter Kirkeveien,
dag/ettermiddag
Dagaktivitetstilbud, psykisk
helse og rus

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

kr

0

95

95

0,0 %

kr

0

95

95

0,0 %

kr

0

95

95

0,0 %

Gratis

Gratis

Merknad
Per dag, inkl måltider. Iht
forskrift for egenbetaling
Per dag, inkl måltider. Iht
forskrift for egenbetaling
Per dag, inkl måltider. Iht
forskrift for egenbetaling
Egenandel til transport, mat
og drikke kan komme i
tillegg og vil fremkomme i
vedtak om plass.

Betalingssatsene for dagsenter harmoniseres fra 2022. Satsene kan derfor ikke direkte sammenlignes med satsene
i 2021.
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Pleie og omsorg, øvrige
Vederlagsbetaling for opphold i institusjon er regulert i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og
omsorgstjenester.
Gebyr

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

Korttidsopphold i institusjon

kr

170

175

5

2,9 %

Per døgn, iht forskrift

Semesterkort
varmtvannsbasseng
Lokaler utenom boenheten i
kommunale sykehjem

kr

1100

1130

30

2,7 %

kr 570 for 1/2 semester

kr

600

615

15

2,5 %

Gratis for beboere

Kråkstadtunet omsorgsboliger
Gebyr
Kostpris per plass Kråkstadtunet
(langtidsopphold ekskl husleie)
Fellesutgifter per plass
Kråkstadtunet

Enhet Sats 2021 Sats 2022 Endring i Endring
kr
i%

Merknad

kr

3590

3680

90

2,5 %

Per måned

kr

870

890

20

2,3 %

Per måned

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

Fotpleie
Gebyr
Fotpleie (kommunal),
Kirkeveien 3 og Greverud
sykehjem

Enhet Sats 2021 Sats 2022
kr

620

635

15

2,4 %

Utleie - Varmtvannsbasseng og gymsal - Dagbo, Finstadtunet og Høyås
Foreninger med medlemsflertall over 20 år og foreninger på kveld
Gebyr

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Gymsal, mandag-fredag

kr

460

75

Svømmehall m/garderobe,
mandag-fredag
Gymsal + svømmehall, mandagfredag
Gymsal, lørdag-søndag

kr

810

830

20

2,5 %

Per time

kr

1260

1290

30

2,4 %

Per time

kr

1020

1660

640

62,7 %

Per dag

Svømmehall m/garderobe,
lørdag-søndag
Gymsal + svømmehall, lørdagsøndag

kr

1250

1280

30

2,4 %

Per time

kr

2160

2210

50

2,3 %

Per time
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Gebyr

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

Gymsal

kr

3650

3740

90

2,5 %

Per time, per uke i et skoleår

Svømmehall m/garderobe

kr

17300

17700

400

2,3 %

Per time, per uke i et skoleår

Gymsal + svømmehall

kr

20100

20600

500

2,5 %

Per time, per uke i et skoleår

Næring, kurs og private arrangementer
Gebyr

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

Gymsal, mandag-fredag

kr

1120

1150

30

2,7 %

Per time

Svømmehall m/garderobe,
mandag-fredag
Gymsal, lørdag-søndag

kr

1150

1180

30

2,6 %

Per time

kr

2210

2270

60

2,7 %

Per time

Svømmehall m/garderobe,
lørdag-søndag
Gymsal + svømmehall, lørdagsøndag
Gymsal

kr

2440

2500

60

2,5 %

Per time

kr

4650

4770

120

2,6 %

Per time

kr

8700

8920

220

2,5 %

Per time, per uke i et skoleår

Svømmehall m/garderobe

kr

20100

20600

500

2,5 %

Per time, per uke i et skoleår

Leie av badene for ansatte,
svømmehall m/garderobe,
mandag-fredag
Gymsal + svømmehall, mandagfredag
Gymsal + svømmehall

kr

0

830

830

0,0 %

Per time. Nytt gebyr i 2022

kr

2270

2330

60

2,6 %

Per time

kr

28500

29200

700

2,5 %

Per time, per uke i et skoleår

Barne- og ungdomsorganisasjoner 0-19 år
Gebyr
Gymsal, mandag-fredag, per
time, per uke i et skoleår
Svømmehall m/garderobe,
mandag-fredag
Gymsal, lørdag-søndag
Svømmehall m/garderobe,
lørdag-søndag
Gymsal + svømmehall, lørdagsøndag
Svømmehall m/garderobe

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

Gratis

Gratis

kr

810

830

kr

500

1120

kr

1120

1150

30

2,7 %

Per time

kr

1600

1640

40

2,5 %

Per time

kr

10300

10600

300

2,9 %

Per time, per uke i et skoleår
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Parkering
Foreslått parkeringsavgift er basert på kommunedirektørens innstilling i sak om parkering mot avgift fra oktober
2021. Størrelsen på avgiften varierer mellom innenfor og utenfor bykjernen, beregnet etter avstand fra sentralt
kollektivknutepunkt (650 m luftlinje). Elektriske og hydrogendrevne kjøretøy betaler full parkeringsavgift på lik linje
med fossildrevne kjøretøy. Tilsvarende gjelder for MC.

Parkering – Vilkårsparkering (kommunens egne skiltede plasser)
Gebyr
Parkeringsavgift innenfor
bykjernen, inkludert el-biler
Parkeringsavgift utenfor
bykjerne, inklusiv el-biler
Kontrollsanksjoner
Purregebyr kontrollsanksjoner

Enhet

Sats 2021

Sats 2022 Endring i Endring
kr
i%

Merknad

kr

30

30

0

0,0 %

Per time

kr

10

10

0

0,0 %

Per time

kr 300/600/900 300/600/900
kr
35
35

0

0,0 %

Gebyr iht forskrift
Gebyr iht forskrift

Parkering – Offentligrettslige gebyrer
Gebyr

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

Parkeringsgebyr

kr

900

900

0

0,0 %

Gebyr iht forskrift

Purring på parkeringsgebyr

kr

450

450

0

0,0 %

Gebyr iht forskrift

Lading av el-bil

kr

5

5

0

0,0 %

Per kwh

Lading av el-bil
For nye ladestasjoner og ved oppgradering av eksisterende ladestasjoner skal det være brukerbetaling for strøm,
jf. kommunestyrets vedtak i sak 184/20. På allerede etablerte ladestasjoner for innbyggere i tidligere Ski kommune
er ladekostnader inkludert i parkeringsavgift tilsvarende 5 kr/kwh. I tidligere Oppegård kommune er dette gratis,
kan stå maks 5 timer.

Graving kommunale veier og arealer
Gebyr

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Saksbehandlingsgebyr graving

kr

5140

5270

130

2,5 %

Saksbehandlingsgebyr arbeid
offentlig vei
Gebyr for arbeid på offentlig vei
uten tillatelse
Gebyr for graving uten tillatelse

kr

2570

2630

60

2,3 %

kr

5140

5270

130

2,5 %

kr

15000

15380

380

2,5 %

Gebyr for ekstra kontroll

kr

1850

1900

50

2,7 %

Saksbehandlingsgebyr søknader
avkjørsler

kr

4110

4210

100

2,4 %
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Gebyr
Tilleggsgebyr for ikke istandsatt
til frist
Ukesgebyr ved forsinket
istandsettelse
Tilleggsgebyr for gravearbeid
utover en måned

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

kr

2880

5000

2 120

73,6 %

kr

2880

2950

70

2,4 %

kr

0

3000

3 000

0,0 %

Merknad

Nytt gebyr i 2022

Tilleggsgebyr for ikke istandsatt til frist
Det er flere som ikke prioriterer å gjøre arbeidet i veien ferdig til avtalt tid. Satsen på gebyret økes for å stimulere
til at problemet minimeres.

Vann, avløp, renovasjon og feiing
Gebyrene er beregnet etter selvkost.
Gebyr
Abonnementsgebyr bolig per
boenhet vann, ekskl mva
Abonnementsgebyr per
boenhet avløp, ekskl mva
Forbruksgebyr vann per m3,
ekskl mva
Forbruksgebyr avløp per m3,
ekskl mva
Engangsgebyr tilknytning vann,
ekskl mva
Engangsgebyr tilknytning avløp,
ekskl mva
Oppmøtegebyr, slamtømming,
ekskl mva
Tømmegebyr slam per m3, ekskl
mva
Helårsrenovasjon 240 liter
restavfall (standard), ekskl mva
Feiegebyr bolig, ekskl mva

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

kr

1345

1634

289

21,5 %

kr

1660

2268

608

36,6 %

kr

20,37

19,51

-0,86

-4,2 %

kr

25,77

22,79

-2,98 -11,6 %

kr

8000

8000

0

0,0 %

kr

8000

8000

0

0,0 %

kr

1035

1003

-32

-3,1 %

kr

302

423

121

40,1 %

kr

2738

2727

-11

-0,4 %

kr

285

318

33

11,6 %

Merknad

Utleie - Tårnåsen aktivitetssenter
Gebyr

Kantine/stue/kjøkken (50-60
personer), kl 08.00-16.00
Treningssal (8-12 personer), kl
08.00-16.00
Kantine/stue/kjøkken (50-60
personer), kl 16.00-22.00
Møterom (16 personer),
ukedager, kl 16.00-22.00

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

kr

340

350

10

2,9 %

Per time

kr

210

210

0

0,0 %

Per time

kr

2030

2080

50

2,5 %

Per ettermiddag/kveld

kr

510

520

10

2,0 %

Per kveld
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Gebyr
Treningssal (8-12 personer) kl
16.00-22.00
Kantine/stue/kjøkken (50-60
personer), helligdag/helg
Møterom (16 personer),
helligdag/helg
Treningssal (8-12 personer),
helligdag/helg

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

kr

340

350

10

2,9 %

Per time

kr

3270

3350

80

2,4 %

Per dag

kr

1070

1100

30

2,8 %

Per dag

kr

670

690

20

3,0 %

Per time

Utleie - Waldemarhøy
Lag, foreninger og interne virksomheter
Gebyr
Kloumansalen m/kjøkken,
mandag-torsdag (sporadisk
utleie) etter kl 15.00
Kloumansalen m/kjøkken,
fredag, lørdag, søndag og
helligdager (sporadisk utleie)
Georgs værelse, Jonnas rom,
Almas rom, mandag-torsdag
(sporadisk utleie)
Georgs værelse, Jonnas rom,
Almas rom, fredag-søndag
(sporadisk utleie)

Enhet Sats 2021 Sats 2022

kr

kr

Gratis

Gratis

2800

2870

Gratis

Gratis

1550

1590

Endring i Endring
kr
i%

Merknad
Fra kl 15.00-23.00

70

2,5 %

Per dag, inklusiv vask *

Per dag

40

2,6 %

Per dag, inklusiv vask *

Næring, kurs og private arrangementer
Gebyr
Kloumansalen m/kjøkken,
mandag-torsdag (sporadisk
utleie) etter kl 15.00
Kloumansalen m/kjøkken,
fredag, lørdag, søndag og
helligdager (sporadisk utleie)
Georgs værelse, Jonnas rom,
Almas rom, mandag-torsdag
(sporadisk utleie)
Georgs værelse, Jonnas rom,
Almas rom, fredag-søndag
(sporadisk utleie)

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

kr

2800

2870

70

2,5 %

Per dag, inklusiv vask *

kr

5150

5280

130

2,5 %

Per dag inklusiv vask *

kr

800

820

20

2,5 %

Per dag, inklusiv vask *. Ikke
fast utleie

kr

1050

1080

30

2,9 %

Per dag, inklusiv vask * .
Ikke fast utleie

* Inklusiv vask betyr vask av gulv samt toaletter. Utover dette beskriver utleiereglementet leieforholdet.
Fast ansatte i Nordre Follo kommune kan leie Waldemarhøy for kr 3 000 per dag.
Leie av Waldemarhøy en ekstra dag koster kr 1 000.
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Utleie - Kråkstad samfunnshus og Langhuset
Lag, foreninger og interne virksomheter
Gebyr
Storsal, mandag-torsdag
Spisesal, mandag-torsdag
Kjøkken, mandag-torsdag
Storsal, spisesal og kjøkken,
mandag-torsdag
Møterom 2.etg, mandagtorsdag
Storsal, fredag-søndag

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

Per dag
Per dag
Per dag
Per dag

Gratis

Gratis

kr

2350

2410

60

2,6 %

Per dag, inklusiv vask gulv *

Spisesal, fredag-søndag

kr

1800

1850

50

2,8 %

Per dag, inklusiv vask *

Kjøkken, fredag-søndag

kr

850

870

20

2,4 %

Per dag, inklusiv vask *

Møterom 2. etg, fredag-søndag

kr

1050

1080

30

2,9 %

Per dag, inklusiv vask *

Storsal, spisesal og kjøkken,
fredag-søndag
Storsal, fast utleie

kr

3200

3280

80

2,5 %

Per dag, inklusiv vask *

kr

7200

7380

180

2,5 %

Spisesal, fast utleie

kr

4050

4150

100

2,5 %

Per dag, per år,
inklusiv vask *
Per dag, per år,
inklusiv vask *

Næring, kurs og private arrangementer
Gebyr

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

Storsal, mandag-torsdag

kr

2850

2920

70

2,5 %

Per dag, inklusiv vask *

Spisesal, mandag-torsdag

kr

1800

1850

50

2,8 %

Per dag, inklusiv vask *

Kjøkken, mandag-torsdag

kr

800

820

20

2,5 %

Per dag, inklusiv vask *

Møterom 2. etg, mandagtorsdag
Storsal, spisesal og kjøkken,
mandag-torsdag
Storsal, fredag-søndag

kr

1350

1380

30

2,2 %

Per dag, inklusiv vask *

kr

3200

3280

80

2,5 %

Per dag, inklusiv vask *

kr

4150

4250

100

2,4 %

Per dag, inklusiv vask

Spisesal, fredag-søndag

kr

3200

3280

80

2,5 %

Per dag, inklusiv vask *

Kjøkken, fredag-søndag

kr

1250

1280

30

2,4 %

Per dag, inklusiv vask *

Møterom 2. etg, fredag-søndag

kr

1550

1590

40

2,6 %

Per dag, inklusiv vask *

Storsal, spisesal og kjøkken,
fredag-søndag

kr

7100

7280

180

2,5 %

Per dag, inklusiv vask *

* Inklusiv vask betyr vask av gulv samt toaletter. Utover dette beskriver utleiereglementet leieforholdet.
Fast ansatte i Nordre Follo kommune kan leie Kråkstad samfunnshus og Langhuset for kr 3 000 per dag.
Leie av Kråkstad samfunnshus og Langhuset en ekstra dag koster kr 1 000.
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Utleie - Kontra kulturskole og kulturverksted
Barne- og ungdomsorganisasjoner 0-19 år, pensjonister og funksjonshemmede
Gebyr
Store sal, mandag-fredag (fast
leie)
Loft, atelier, klasserom,
mandag-fredag (fast leie)
Studioer, mandag-fredag (fast
leie)
Hele huset, mandag-fredag
(sporadisk leie)
Store sal, mandag-fredag
(sporadisk leie)
Loft, atelier, klasserom,
mandag-fredag (sporadisk leie)
Studioer, mandag-fredag
(sporadisk leie)
Hele huset, lørdag-søndag
(sporadisk leie)
Store sal, lørdag-søndag
Loft, atelier, klasserom, lørdagsøndag
Studioer, lørdag-søndag
(sporadisk leie)

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

Gratis

Gratis

Per dag

Gratis

Gratis

Per dag

Gratis

Gratis

Per dag

Gratis

Gratis

Per dag

Gratis

Gratis

Per dag

Gratis

Gratis

Per dag

Gratis

Gratis

Per dag

kr

1150

1180

30

2,6 %

Per dag

kr

380

390

10

2,6 %

Per dag

kr

280

290

10

3,6 %

Per dag

kr

190

190

0

0,0 %

Per dag

Næring, kurs, private arrangementer, øvinger og åpne møter mm.
Gebyr

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

Store sal, mandag-fredag (fast
leie)
Loft, atelier, klasserom,
mandag-fredag (fast leie)
Studioer, mandag-fredag (fast
leie)
Hele huset, mandag-fredag
(sporadisk leie)
Store sal, mandag-fredag
(sporadisk leie)
Loft, atelier, klasserom,
mandag-fredag (sporadisk leie)
Studioer, mandag-fredag
(sporadisk leie)
Hele huset, lørdag-søndag
(sporadisk leie)

kr

5500

5640

140

2,5 %

Per dag

kr

3680

3770

90

2,4 %

Per dag

kr

2460

2520

60

2,4 %

Per dag

kr

2000

2050

50

2,5 %

Per dag

kr

1230

1260

30

2,4 %

Per dag

kr

860

880

20

2,3 %

Per dag

kr

380

390

10

2,6 %

Per dag

kr

2460

2520

60

2,4 %

Store sal, lørdag-søndag
(lørdag-søndag)
Loft, atelier, klasserom, lørdagsøndag
Studioer, lørdag-søndag
(sporadisk leie)

kr

1480

1520

40

2,7 %

Per dag. For overnatting
legges til 50% av rimeligste
dagsbeløp.
Per dag

kr

990

1010

20

2,0 %

Per dag

kr

500

510

10

2,0 %

Per dag
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Foreninger med medlemsflertall over 20 år og pensjonistforeninger på kveld
Gebyr
Store sal, mandag-fredag (fast
leie)
Loft, atelier, klasserom,
mandag-fredag (fast leie)
Studioer, mandag-fredag (fast
leie)
Hele huset, mandag-fredag
(sporadisk leie)
Store sal, mandag-fredag
(sporadisk leie)
Loft, atelier, klasserom,
mandag-fredag (sporadisk leie)
Studioer, mandag-fredag
(sporadisk leie)
Hele huset, lørdag-søndag
(sporadisk leie)
Store sal, lørdag-søndag
Loft, atelier, klasserom, lørdagsøndag (sporadisk leie)
Studioer, lørdag-søndag
(sporadisk leie)

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

Gratis

Gratis

Per dag

Gratis

Gratis

Per dag

Gratis

Gratis

Per dag

Gratis

Gratis

Per dag

Gratis

Gratis

Per dag

Gratis

Gratis

Per dag

Gratis

Gratis

Per dag

kr

1830

1880

50

2,7 %

Per dag

kr

990

1010

20

2,0 %

Per dag

kr

640

660

20

3,1 %

Per dag

kr

380

390

10

2,6 %

Per dag

Utleie - Arrangementstillegg inne og ute
Gebyr
Renhold utføres ikke i helgene.
Renhold kan bestilles
På forespørsel kan
tilrettelegging utover arbeidstid
imøtekommes
Aktivitet utover normale
åpningstider
Inntektsbringende og
fortjenestebaserte cuper,
camper, stevner

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

kr

0

450

450

0,0 %

Per time

kr

0

525

525

0,0 %

Per time

kr

0

200

200

0,0 %

Per time

kr

0

500

500

0,0 %

Per time, per anlegg.
Gjelder alle

Nye gebyr fra 2022. Det tas forbehold om politisk vedtak i egen sak om brukerbetaling for leie av kommunens
haller og baner i løpet av høsten 2021.
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Folkebadene Sofiemyr, Ski og Kråkstad
Gebyr
Enkeltbillett Barn/honnør (1
times bading)
Enkeltbillett Voksen (1 times
bading)
Klippekort 24 klipp

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

kr

40

50

10

25,0 %

kr

80

105

25

31,3 %

kr

960

980

20

2,1 %

Merknad

To klipp per voksen. Ett
klipp per barn, studenter,
vernepliktige og
pensjonister

Utleie - Haller og kunstgressbaner
Avtalt leietid; tildelt i forbindelse med hovedfordelingen om våren
Gebyr

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

Kategori A *
Kategori B **

Kr

Gratis
310

Gratis
100

-210 -67,7 %

Per time

Kategori C **

kr

870

600

-270 -31,0 %

Per time

Gratis

Gratis

Trening siste timen i hallen for
kategori B

Kl 22.00-23.00.

Avtalt leietid arrangement; både sporadisk og tildelt i forbindelse med hovedfordelingen om våren
Gebyr

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

Kategori A *
Kategori B **

kr

Gratis
310

Gratis
300

-10

-3,2 %

Per time

Kategori C ***

kr

870

870

0

0,0 %

Per time

A* Barn og ungdom opp til og med 20 år i regi av frivillige organisasjoner med adresse i kommunen.
A* Grupper med funksjonsnedsettelser
B** Voksne i regi av frivillige organisasjoner med adresse i kommunen
B** Svømmeskoler, fotballskoler og andre skolefritidsordninger i regi av frivillige lag og foreninger
C*** Alle øvrige som leier + eksterne eks. privatpersoner, bedrifter, Friskoler, VGS og utenbygdsboende i alle
aldre)
I flerbrukshallene som har flere banedeler gjelder gebyr per bane, dvs. at leie av hele hallen gir dobbelgebyr. For
eksempel Sofiemyrhallen og Stil Arena, hvor matchbanen går på tvers av bane 1 og 2.
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Utleie - Gymsaler, aktivitetslokaler og gressbaner/grusbaner
Avtalt leietid trening; tildelt i forbindelse med hovedfordelingen om våren
Gebyr

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

Kategori A *
Kategori B **

kr

Gratis
310

Gratis
75

-235 -75,8 %

Per time

Kategori C ***

kr

870

600

-270 -31,0 %

Per time

Det tas forbehold om politisk vedtak i egen sak om brukerbetaling for leie av kommunens haller og baner i løpet av
høsten 2021.
A* Barn og ungdom opp til og med 20 år i regi av frivillige organisasjoner med adresse i kommunen
A* Grupper med funksjonsnedsettelser
B** Voksne i regi av frivillige organisasjoner med adresse i kommunen
C *** Alle øvrige som leier + eksterne eks. privatpersoner, bedrifter, Friskoler, VGS og utenbygdsboende i alle
aldre)
For sporadisk leie av gymsaler i helg til arrangement gjelder andre priser (se utleie av skolelokaler)

Utleie - skolelokaler
Barne- og ungdomsorganisasjoner 0-19 år, pensjonister og funksjonshemmede
Gebyr

Gymsaler, lørdag og søndag

Enhet Sats 2021 Sats 2022

kr

500

1660

Endring i Endring
kr
i%
1 160 232,0 %

Merknad

Per dag

Barne- og ungdomsorganisasjoner 0-19 år, pensjonister og funksjonshemmede
Gebyr

Auditorier, aula mm (fast utleie)
Spesialrom (fast utleie)
Klasserom (fast utleie)
Grupperom (fast utleie)
Kantiner (fast utleie)
Gymsaler, mandag-fredag
(sporadisk utleie)
Auditorier, aula , gymsal mm,
mandag-fredag (sporadisk
utleie)
Spesialrom, mandag-fredag
(sporadisk utleie)
Klasserom, mandag-fredag
(sporadisk utleie)

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

Per time, per uke i et skoleår
Per time, per uke i et skoleår
Per time, per uke i et skoleår
Per time, per uke i et skoleår
Per time, per uke i et skoleår
Per dag

Gratis

Gratis

Per dag

Gratis

Gratis

Per dag

Gratis

Gratis

Per dag
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Gebyr
Grupperom, fredag-søndag
(sporadisk utleie)
Kantiner, fredag-søndag
(sporadisk utleie)
Auditorier, aula, gymsal mm,
lørdag-søndag (sporadisk utleie)
Spesialrom, lørdag-søndag
(sporadisk utleie)
Klasserom, lørdag-søndag
(sporadisk utleie)
Grupperom, lørdag-søndag
(sporadisk utleie)
Kantiner, lørdag-søndag
(sporadisk utleie)

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

Gratis

Gratis

Per dag

Gratis

Gratis

Per dag

kr

1120

1150

30

2,7 %

Per dag

kr

390

400

10

2,6 %

Per dag

kr

290

300

10

3,4 %

Per dag

kr

150

150

0

0,0 %

Per dag

kr

1120

1150

30

2,7 %

Per dag

Næring, kurs, private arrangementer, øvinger og åpne møter mm.
Gebyr

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

Auditorier, aula mm., (fast
utleie)
Spesialrom (fast utleie)

kr

10900

11170

270

2,5 %

Per time, per uke i et skoleår

kr

5520

5660

140

2,5 %

Per time, per uke i et skoleår

Klasserom (fast utleie)

kr

3280

3360

80

2,4 %

Per time, per dag i et skoleår

Grupperom (fast utleie)

kr

1120

1150

30

2,7 %

Per time, per uke i et skoleår

Kantiner (fast utleie)

kr

6580

6740

160

2,4 %

Per time, per uke i et skoleår

Auditorier, aula, gymsal mm.,
mandag-fredag (sporadisk
utleie)
Spesialrom, mandag-fredag
(sporadisk utleie)
Klasserom, mandag-fredag
(sporadisk utleie)
Grupperom, mandag-fredag
(sporadisk utleie)
Kantiner, mandag-fredag
(sporadisk utleie)
Auditorier, aula, gymsal mm.,
lørdag-søndag (sporadisk utleie)
Spesialrom, lørdag-søndag
(sporadisk utleie)
Klasserom, lørdag-søndag
(sporadisk utleie)
Grupperom, lørdag-søndag
(sporadisk utleie)
Kantiner, lørdag-søndag
(sporadisk utleie)

kr

1320

1350

30

2,3 %

Per dag

kr

710

730

20

2,8 %

Per dag

kr

420

430

10

2,4 %

Per dag

kr

290

300

10

3,4 %

Per dag

kr

1320

1350

30

2,3 %

Per dag

kr

2600

2670

70

2,7 %

Per dag

kr

710

730

20

2,8 %

Per dag

kr

420

430

10

2,4 %

Per dag

kr

340

350

10

2,9 %

Per dag

kr

2600

2670

70

2,7 %

Per dag
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Foreninger med medlemsflertall over 20 år og pensjonistforeninger på kveld
Gebyr

Enhet Sats 2021 Sats 2022

Endring i Endring
kr
i%

Merknad

Auditorier, aula mm. (fast
utleie)
Spesialrom (fast utleie)

kr

4500

4610

110

2,4 %

Per time, per uke i et skoleår

kr

2210

2270

60

2,7 %

Per time, per uke i et skoleår

Klasserom (fast utleie)

kr

1250

1280

30

2,4 %

Per time, per uke i et skoleår

Grupperom (fast utleie)

kr

500

510

10

2,0 %

Per time, per uke i et skoleår

Kantiner (fast utleie)

kr

3650

3740

90

2,5 %

Per time per uke i et skoleår

Auditorier, aula, gymsal mm.,
mandag-fredag (sporadisk
utleie)
Spesialrom, mandag-fredag
(sporadisk utleie)
Klasserom, mandag-fredag
(sporadisk utleie)
Grupperom, mandag-fredag
(sporadisk utleie)
Kantiner, mandag-fredag
(sporadisk utleie)
Auditorier, aula, gymsal mm.,
lørdag-søndag (sporadisk utleie)
Spesialrom, lørdag-søndag
(sporadisk utleie)
Klasserom, lørdag-søndag
(sporadisk utleie)
Grupperom, lørdag-søndag
(sporadisk utleie)
Kantiner, lørdag-søndag
(sporadisk utleie)

kr

760

780

20

2,6 %

Per dag

kr

390

400

10

2,6 %

Per dag

kr

290

300

10

3,4 %

Per dag

kr

150

155

5

3,3 %

Per dag

kr

1120

1150

30

2,7 %

Per dag

kr

1660

1700

40

2,4 %

Per dag

kr

550

560

10

1,8 %

Per dag

kr

390

400

10

2,6 %

Per dag

kr

200

210

10

5,0 %

Per dag

kr

1660

1700

40

2,4 %

Per dag

Torget i Ski og Kolbotn (Jan Baalsruds plass)
Gebyr

Kommersielle arrangementer Uteservering med
skjenkebevilling
Kommersielle arrangementer Privatpersoner og kommersielle
aktører

Enhet Sats 2021 Sats 2022

kr

70

72

Endring i Endring
kr
i%
2

2,9 %

Merknad
Per m2, per måned

Etter avtale Etter avtale

Lag og foreninger
Gebyr

Fra Nordre Follo kommune
Utenbys/fra andre kommuner

Enhet Sats 2021 Sats 2022

kr

Gratis
Gratis
Etter avtale Etter avtale

Gebyrregulativ (Plan, bygg, oppmåling, utslipp m.m.)
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Endring i Endring
kr
i%

Merknad
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Regulativ

Arealintervall/
Tiltaksklasse

Beregningsenhet

Gebyr
2022

Generelt
§ 1-4. Mangelfull søknad mv.
Byggesak - Utstedelse av nytt mangelbrev
Delesak - Utstedelse av nytt mangelbrev
Seksjonering - Utstedelse av nytt mangelbrev

Per påfølgende mangelbrev etter første
Per påfølgende mangelbrev etter første
Per påfølgende mangelbrev etter første

Byggesak - Avvisning av søknad

Per søknad

Delesak - Avvisning av søknad

Per søknad

Seksjonering - Avvisning av søknad
§ 1-5. Tilbaketrekking av søknad mv.

Per søknad

Per søknad

Grunngebyr
+ 25 % av
fullt gebyr
Grunngebyr
+ 25 % av
fullt gebyr
Grunngebyr
+ 25 % av
fullt gebyr
Grunngebyr
+ 25 % av
fullt gebyr
Fullt gebyr
Grunngebyr
+ 50 % av
fullt gebyr
Fullt gebyr
Grunngebyr
+ 50 % av
fullt gebyr
Grunngebyr
etter §
6.1.1

Per søknad

Fullt gebyr

Per søknad

kr 4 100

Per søknad

kr 4 100

Per søknad

kr 6 400

Per søknad

kr 13 800

Per søknad

kr 18 400

Per søknad

kr 9 200

Byggesak - For søknader mv. som trekkes etter
utsendt mangelbrev

Per søknad

Delesak - For søknader mv. som trekkes etter
utsendt mangelbrev

Per søknad

Seksjonering - For søknader mv. som trekkes etter
utsendt mangelbrev

Per søknad

Byggesak - For sak som avsluttes etter
saksbehandling, men før vedtak
Byggesak - Avslag på søknad

Per søknad
Per søknad

Delesak - For sak som avsluttes etter
saksbehandling, men før vedtak
Delesak - Avslag på søknad

Per søknad
Per søknad

Seksjonering - For sak som avsluttes etter
saksbehandling, men før vedtak

Per søknad

Ved avbrutt oppmålingsforretning mv.
Ved avbrutt sak etter at oppmålingsforretningen
er avholdt, betales fullt gebyr.
§ 1-6. Dispensasjonssøknad
Søknad om dispensasjon der ny plan har fått
utilsiktet virkning
Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei
- kurant søknad
Byggesak - Søknad om dispensasjon fra
kommune- og reguleringsplan
Delesak - Søknad om dispensasjon fra kommuneog reguleringsplan
Søknad om dispensasjon i 100-metersbeltet langs
sjø og vassdrag
Søknad om dispensasjon fra andre forhold i plan
og/eller pbl med tilhørende forskrifter, samt
andre forhold som ikke er særskilt nevnt

Private planforslag
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kr 3 700
kr 3 700
kr 3 700
Grunngebyr
+ 50 % av
fullt gebyr
Grunngebyr
+ 50 % av
fullt gebyr
Grunngebyr
+ 50 % av
fullt gebyr

Kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2022-2025

Regulativ

Arealintervall/
Tiltaksklasse

§ 2-2. Timepris
Timepris
§ 2-3. Planavklaringssak
Planspørsmål legges frem for planmyndigheten.
Gebyret gjelder for planinitiativ som ikke er i tråd
med overordnet plan, og derfor krever politisk
behandling
§ 2-4. Oppstartsmøte
Oppstartsmøte
§ 2-5. Private planforslag
Behandling av reguleringsplanforslag, Per
planforslag, til og med 10 daa
Behandling av reguleringsplanforslag, Per
planforslag, over 10 daa
Tillegg per kvadratmeter BRA (bruksareal) som
følger
§ 2-6. Planer med planprogram og
konsekvensutredning
For planer som krever planprogram
§ 2-7. Utfylling og endring av plan
Endringer som behandles som ny plan i samsvar
med pbl § 12-14 første ledd
Endringer i reguleringsplan, oppheving av eller
utfyllinger innenfor hovedtrekkene i
reguleringsplanen, jf. pbl § 12-14 andre ledd

Beregningsenhet

Gebyr
2022

Per time

kr 1 100

Per sak

kr 50 000

Per møte

kr 50 000

Per planforslag, til og med 10 daa

kr 140 000

Per planforslag, over 10 daa

kr 200 000

Per m2 BRA

Per planforslag

kr 30

kr 50 000

Per søknad

Fullt gebyr

Per søknad

kr 50 000

Bygge- og delesak
§ 3-2. Grunngebyr
Søknadspliktige tiltak
Per søknad
kr 4 000
§ 3-3. Registreringsgebyr
Registreringspliktige tiltak, per bruksenhet kr.
1300,- og deretter kr. 180,- per bruksenhet
Per bruksenhet
kr 1 300
§ 3-5. Timepris
For tjenester som ikke faller inn under
regulativbestemmelsene eller som åpenbart
medfører merarbeid
Per time
kr 900
§ 3-6. Forhåndskonferanse
Forhåndskonferanse
Per møte
kr 13 200
Forhåndskonferanse i småhusområdene, opp til
og med en tomannsbolig
Per møte
kr 3 000
Delesak - Forhåndskonferanse
Per møte
kr 4 400
§ 3-7. Søknad om endring av gitt tillatelse
Reviderte tegninger
Per bygning
kr 2 600
Ved endring av godkjent søknad om tiltak som
ikke skal matrikkelføres og som betinger nytt
Grunngebyr
vedtak, betales en andel av ordinært
+ 20 % av
saksbehandlingsgebyr for ny søknad
Per søknad
fullt gebyr
Ved endring av godkjent søknad om tiltak som
skal matrikkelføres og som betinger nytt vedtak,
Grunngebyr
betales en andel av ordinært
+ 50 % av
saksbehandlingsgebyr for ny søknad
Per søknad
fullt gebyr
§ 3-8-1. Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg, herunder
vesentlig endring eller reparasjon
Bolig/fritidsbolig til og med 2 boenheter,
Bygningstype 111-124, 161-163
0-50 m2
Per boenhet
kr 19 400
Bolig/fritidsbolig til og med 2 boenheter,
Bygningstype 111-124, 161-163
51-400 m2
Per boenhet
kr 39 600
Bolig/fritidsbolig til og med 2 boenheter,
Bygningstype 111-124, 161-163
401- m2
Per boenhet
kr 59 800
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Regulativ

Arealintervall/
Tiltaksklasse

Beregningsenhet

Gebyr
2022

Rekkehus, kjedehus og andre småhus,
Bygningstype 131-136

0-50 m2

Rekkehus, kjedehus og andre småhus,
Bygningstype 131-136

51-400 m2

Rekkehus, kjedehus og andre småhus,
Bygningstype 131-136

401- m2

Store boligbygg, Bygningstype 141-159

0-50 m2

Store boligbygg, Bygningstype 141-159

51-400 m2

Store boligbygg, Bygningstype 141-159
Tilbygg, påbygg eller underbygg til bolig og
fritidsbolig:, Bygningstype 111-172
Tilbygg, påbygg eller underbygg til bolig og
fritidsbolig:, Bygningstype 111-172
Tilbygg, påbygg eller underbygg til bolig og
fritidsbolig:, Bygningstype 111-172
Garasje, uthus, anneks, naust mv. til bolig:,
Bygningstype 181-199
Garasje, uthus, anneks, naust mv. til bolig:,
Bygningstype 181-199
Garasje, uthus, anneks, naust mv. til bolig:,
Bygningstype 181-199
Fabrikk-/industribygg ol. Bygningstype: 211-219
Fabrikk-/industribygg ol. Bygningstype: 211-219
Behandling av reguleringsplanforslag, Per
planforslag, til og med 10 daa
Energiforsyningsbygg, bensinstasjon ol.
Bygningstype: 221-229;323
Energiforsyningsbygg, bensinstasjon ol.
Bygningstype: 221-229;323
Energiforsyningsbygg, bensinstasjon ol.
Bygningstype: 221-229;323
Lager-, landbruks-, parkeringsbygg ol.
Bygningstype: 231-249;421-439
Lager-, landbruks-, parkeringsbygg ol.
Bygningstype: 231-249;421-439
Lager-, landbruks-, parkeringsbygg ol.
Bygningstype: 231-249;421-439
Forretningsbygg, offentlig tilgjengelige
publikumsbygg, sykehus og andre bygg for
behandling ol.
Bygningstype: 311-322;329-429;441-449;710-829
Forretningsbygg, offentlig tilgjengelige
publikumsbygg, sykehus og andre bygg for
behandling ol.
Bygningstype: 311-322;329-429;441-449;710-829
Forretningsbygg, offentlig tilgjengelige
publikumsbygg, sykehus og andre bygg for
behandling ol.
Bygningstype: 311-322;329-429;441-449;710-829
Bygg for overnatting mv. Bygningstype: 511-529
Bygg for overnatting mv. Bygningstype: 511-529

401- m2

Per boenhet, inntil 10 boenheter per
bygg, Dyreste arealklasse per
bygningsnummer medregnes først
Per boenhet, inntil 10 boenheter per
bygg, Dyreste arealklasse per
bygningsnummer medregnes først
Per boenhet, inntil 10 boenheter per
bygg, Dyreste arealklasse per
bygningsnummer medregnes først
Per boenhet, inntil 20 boenheter per
bygg, Dyreste arealklasse per
bygningsnummer medregnes først
Per boenhet, inntil 20 boenheter per
bygg, Dyreste arealklasse per
bygningsnummer medregnes først
Per boenhet, inntil 20 boenheter per
bygg, Dyreste arealklasse per
bygningsnummer medregnes først

0-50 m2

Per tilbygg

kr 15 000

51-400 m2

Per tilbygg

kr 39 600

401- m2

Per tilbygg

kr 59 800

0-50 m2

Per bygning

kr 6 200

51-400 m2

Per bygning

kr 10 600

401- m2
0-1.000 m2
1.000-5.000 m2

Per bygning
Per bruksenhet
Per bruksenhet

kr 22 900
kr 149 600
kr 220 000

5.000- m2

Per bruksenhet

kr 299 200

0-1.000 m2

Per bruksenhet

kr 111 800

1.000-5.000 m2

Per bruksenhet

kr 168 100

5.000- m2

Per bruksenhet

kr 224 400

0-1.000 m2

Per bruksenhet

kr 77 400

1.000-5.000 m2

Per bruksenhet

kr 116 200

5.000- m2

Per bruksenhet

kr 154 900

0-1.000 m2

Per bruksenhet

kr 211 200

1.000-5.000 m2

Per bruksenhet

kr 449 700

5.000- m2
0-1.000 m2
1.000-5.000 m2

Per bruksenhet
Per bruksenhet
Per bruksenhet

kr 599 300
kr 308 000
kr 449 700
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kr 9 700

kr 15 000

kr 20 200

kr 16 700

kr 19 400

kr 24 600
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Regulativ

Arealintervall/
Tiltaksklasse

Beregningsenhet

Gebyr
2022

Bygg for overnatting mv. Bygningstype: 511-529
5.000- m2
Per bruksenhet
kr 599 300
Bygg for servering mv. Bygningstype: 531-539
0-1.000 m2
Per bruksenhet
kr 299 200
Bygg for servering mv. Bygningstype: 531-539
1.000-5.000 m2
Per bruksenhet
kr 449 700
Bygg for servering mv. Bygningstype: 531-539
5.000- m2
Per bruksenhet
kr 599 300
Undervisnings-, kultur-, museums-, kirkebygg ol.
Bygningstype: 611-649;661-669;671-679;830-840 0-1.000 m2
Per bruksenhet
kr 299 200
Undervisnings-, kultur-, museums-, kirkebygg ol.
Bygningstype: 611-649;661-669;671-679;830-840 1.000-5.000 m2
Per bruksenhet
kr 449 700
Undervisnings-, kultur-, museums-, kirkebygg ol.
Bygningstype: 611-649;661-669;671-679;830-840 5.000- m2
Per bruksenhet
kr 599 300
Idrettsbygg ol. Bygningstype: 651-659
0-1.000 m2
Per bruksenhet
kr 299 200
Idrettsbygg ol. Bygningstype: 651-659
1.000-5.000 m2
Per bruksenhet
kr 449 700
Idrettsbygg ol. Bygningstype: 651-659
5.000- m2
Per bruksenhet
kr 599 300
Tilbygg og påbygg mv. for annet enn bolig.
Bygningstype 211-840
0-1.000 m2
Per bruksenhet
kr 125 000
Tilbygg og påbygg mv. for annet enn bolig.
Bygningstype 211-840
1.000-5.000 m2
Per bruksenhet
kr 187 400
Tilbygg og påbygg mv. for annet enn bolig.
Bygningstype 211-840
5.000- m2
Per bruksenhet
kr 249 900
Parkeringsanlegg under bakken. Bygningstype 431 0-1.000 m2
Per anlegg
kr 77 400
Parkeringsanlegg under bakken. Bygningstype 431 1.000-5.000 m2
Per anlegg
kr 116 200
Parkeringsanlegg under bakken. Bygningstype 431 5.000- m2
Per anlegg
kr 154 900
Røranlegg, ledningsanlegg mv. Intervallinndeling:
Samlet antall løpemeter i søknaden.
0-1.000 m
Per søknad
kr 80 100
Røranlegg, ledningsanlegg mv. Intervallinndeling:
Samlet antall løpemeter i søknaden.
1.000-5.000 m
Per søknad
kr 119 700
Røranlegg, ledningsanlegg mv. Intervallinndeling:
Samlet antall løpemeter i søknaden.
5.000- m
Per søknad
kr 159 300
Svømmebasseng, dam/brønn og lignende
Tiltaksklasse 1
Per tiltak
kr 7 900
Svømmebasseng, dam/brønn og lignende
Tiltaksklasse 2
Per tiltak
kr 8 800
Brygge, molo, kai ol.
Tiltaksklasse 1
Per tiltak
kr 31 700
Brygge, molo, kai ol.
Tiltaksklasse 2
Per tiltak
kr 35 200
Forstøtningsmur
Tiltaksklasse 1
Per tiltak
kr 8 800
Forstøtningsmur
Tiltaksklasse 2
Per tiltak
kr 9 700
Støyskjerm
Tiltaksklasse 1
Per tiltak
kr 8 800
Støyskjerm
Tiltaksklasse 2
Per tiltak
kr 9 700
§ 3-8-2. Fasadeendring
Fasadeendring
Per fasade
kr 11 400
Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg
med kulturminneinteresse
Per fasade
kr 26 400
§ 3-8-3. Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i pbl § 20-1 a
50% av
Bruksendring mv. med endring av bygning,
gebyret etter
tekniske installasjoner mv.
Per søknad
§ 3-8-1
30% av
Bruksendring mv. uten endring av bygning,
gebyret etter
tekniske installasjoner mv.
Per søknad
§ 3-8-1
§ 3-8-4. Riving av tiltak som nevnt i pbl § 20-1 a
Riving mv. av andre bygg, konstruksjoner og
anlegg
Per tiltak
kr 15 000
Riving mv. av bygg, konstruksjon, anlegg med
kulturminneinteresse
Per tiltak
kr 53 700
§ 3-8-5. Oppføring, endring eller reparasjon av
bygningstekniske installasjoner
Sanitærinstallasjoner, ventilasjons-/sprinkler/antenne-/solcelleanlegg, heis, forstøtningsmur,
svømmebasseng, dam/brønn og lignende
Per tiltak
kr 11 000
Skorstein/pipe
Per tiltak
kr 2 600
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Regulativ

Arealintervall/
Tiltaksklasse

Beregningsenhet

Gebyr
2022

§ 3-8-6. Oppdeling eller sammenføyning av
bruksenheter i bolig
Sammenføyning av bruksenheter i bolig mv.
Per søknad
kr 4 400
Oppdeling av bruksenheter i bolig mv.
Per ny boenhet
kr 12 300
§ 3-8-7 Oppføring av innhegning mot veg
Innhegning mot veg (eksempelvis støyskjerm)
Per tiltak
kr 3 500
§ 3-8-8 Plassering av skilt- og
reklameinnretninger
Enkelt skilt eller reklame
Per tiltak
kr 5 300
Skiltplan med flere enn to skilt
Per søknad
kr 10 600
§ 3-8-9. Plassering av midlertidige bygninger,
konstruksjoner eller anlegg
Plassering av midlertidige skole-/barnehagebygg
mv. som skal stå i inntil 2 år
Per søknad
kr 66 900
Plassering av andre midlertidige bygninger mv.
som skal stå i inntil 2 år
Per søknad
kr 24 600
§ 3-8-10. Vesentlig terrenginngrep
Vesentlige terrenginngrep i uregulert område
Per søknad
kr 14 500
Vesentlige terrenginngrep i regulert område
Per søknad
kr 14 500
§ 3-8-11. Anlegg av veg, parkeringsplass og
landingsplass
Mindre anlegg av veg, parkeringsplass og
landingsplass
Per tiltak
kr 8 800
Større anlegg av veg, parkeringsplass og
landingsplass
Per tiltak
kr 66 900
§ 3-9. Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav
til ansvarlig foretak
Mindre tiltak på bebygd eiendom som garasjer,
uthus og tilbygg, jf. SAK § 3-1 a og b
Per tiltak
kr 6 200
Fasadeendring
Per søknad
kr 3 500
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller
omvendt innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 c
Per søknad
kr 7 900
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller
omvendt innenfor en bruksenhet, uten
bygningsmessige arbeider
Per søknad
kr 4 400
Skilt- og reklameinnretninger etter SAK § 3-1 d
Per tiltak
kr 6 200
Rive tiltak som faller inn under gebyrregulativet §
3-9
Per tiltak
kr 3 500
Alminnelige driftsbygninger i landbruket, jf. SAK §
3-2
Per tiltak
kr 16 700
Midlertidige bygninger mv. jf. pbl § 20-4 c
Per tiltak
kr 66 900
§ 3-10. Andre vurderinger
Tiltak på eksisterende byggverk (unntak fra TEK),
pbl § 31-2, 4. ledd
Per unntak
kr 10 600
Godkjenning av selvbyggeransvar, SAK § 6-8
Per søknad
kr 3 500
Godkjenning av foretak som ikke oppfyller
kravene til utdanning mv. i SAK, pbl § 23-8, jf. SAK
§ 11-4
Per foretak
kr 4 400
§ 3-11. Igangsettingstillatelse
Igangsettingstillatelse
Per tillatelse
kr 7 900
§ 3-12. Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
Midlertidig brukstillatelse, fortettingssaker
Per søknad
kr 7 900
Midlertidig brukstillatelse
Per søknad
kr 4 400
Ferdigattest der det har gått mer enn 5 år siden
opprinnelig byggetillatelse ble gitt
Per søknad
kr 8 800
§ 4-2. Grunngebyr
Grunngebyr
Per søknad
kr 4 000
§ 4-3. Fradeling mv., herunder søknad om fradeling av grunneiendom, anleggseiendom og innløsning/oppretting av
festegrunn
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Regulativ

Arealintervall/
Tiltaksklasse

Opprettelse av matrikkelenhet
Tillegg for fradeling og av flere matrikkelenheter
eller arealoverføring. Maksgebyr på 45 000.
Vedtak om arealoverføring. Dokumentavgift til
staten kommer i tillegg (2,5 prosent).
§ 4-4. Andre gebyrer og priser
Utarbeidelse av matrikkelbrev, gebyr fastsatt i
matrikkelforskriften
Samtykke til sletting av erklæring (som er gitt som
vilkår i tidligere delesak)

Beregningsenhet

Gebyr
2022

Per matrikkelenhet

kr 23 800

Per matrikkelenhet

kr 7 900

Per erklæring om arealoverføring

Per brev

kr 16 700

kr 175

Per erklæring

kr 1 300

Per søknad

kr 2 100

Per time

kr 1 100

Oppmåling
§ 6-1-1. Grunngebyr
Søknadspliktige tiltak etter matrikkelloven.
§ 6-1-2. Timepris
For tjenester som ikke faller inn under
regulativbestemmelsene
§ 6-2-1. Oppmålingsforretning
Oppretting av grunneiendom
Arealoverføring
Fullføring av ikke fullført oppmålingsforretning
Tillegg for oppretting av flere matrikkelenheter
Oppretting av uteareal på eierseksjon
Tillegg for flere tilleggsdeler utover to
Registrering av anleggseiendom
I tillegg til satsene over kommer et gebyr per
grensepunkt som må måles i marka, jfr.
matrikkelloven. Sammenfallende grensepunkt
telles som ett.
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført
oppmålingsforretning
§ 6-2-2 Andre oppmålingsforretninger
Grensejustering
Arealoverføring til offentlig vei og jernbane
Grensepåvisning av tidligere koordinatfestede
grenser
Klarlegging av grense for grunneiendom som ikke
er koordinatfestet i tidligere forretning. Hvis alle
grensene rundt eiendommen skal gås opp, betales
gebyr etter § 6-2-1.
I tillegg til satsene over kommer et gebyr per
grensepunkt som må måles i marka.
Sammenfallende grensepunkt telles som ett.
Sammenslåing av eiendommer.

Per ny matrikkelenhet
Per ny matrikkelenhet
Inntil to tilleggsdeler
Per tilleggsdel
Per ny anleggseiendom

Per grensepunkt

kr 20 000
kr 8 400
kr 16 800
kr 2 100
kr 20 000

kr 1 100

Per matrikkelenhet

kr 16 800

Per delareal
Per delareal

kr 12 600
kr 12 600

Per søknad

kr 2 100

Per søknad

kr 11 600

Per punkt
Per eiendom

kr 1 100
kr 0

Eierseksjonering
§ 5-2. Grunngebyr
Grunngebyr
Per søknad
kr 4 000
§ 5-3. Timepris
For tjenester som ikke faller inn under
regulativbestemmelsene
Per time
kr 1 000
§ 5-4. Oppretting av eierseksjoner, nybygg
To nye seksjoner
Per søknad
kr 15 300
Tillegg per ny seksjon utover to
Per seksjon
kr 300
§ 5-5. Oppretting av eierseksjoner og reseksjonering i seksjonert sameie, hvor minst en av bygningene er et eksisterende
bygg
To nye seksjoner
Per søknad
kr 15 300
Tillegg per ny seksjon utover to
Per seksjon
kr 300
§ 5-6. Sletting/oppheving av seksjonert sameie
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Regulativ

Arealintervall/
Tiltaksklasse

Saksbehandlingsgebyr for å slette seksjoner på en
eiendom
§ 5-7. Befaring
Gebyr for befaring

Beregningsenhet

Gebyr
2022

Per grunneiendom

kr 3 600

Per befaring

kr 4 100

Utslippstillatelser og kontroll
§ 2-2. Gebyr for saksbehandling og kontroll med opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider
Saksbehandlingsgebyr
Per tiltaksplan
kr 23 300
Kontrollgebyr
0-500 m2
Per tiltaksplan
kr 15 500
Kontrollgebyr
500-10.000 m2
Per tiltaksplan
kr 18 600
Kontrollgebyr
10.000- m2
Per tiltaksplan
kr 35 700
§ 3-2. Saksbehandlingsgebyr for saksbehandling med utslipp av sanitært avløpsvann
Saksbehandlingsgebyr for utslippstillatelse
Inntil 15 pe
Per søknad
kr 15 500
Saksbehandlingsgebyr for utslippstillatelse
Over 15 pe
Per søknad
kr 18 600
Saksbehandlingsgebyr for endringstillatelse
Per søknad
kr 7 800
§ 3-3. Årsgebyr for kontroll/tilsyn av anlegg med utslipp av sanitært avløpsvann
Kontrollgebyr
Per anlegg/år
kr 1 700
§ 4-2. Saksbehandlingsgebyr for saksbehandling med utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser
Saksbehandlingsgebyr
Per søknad
kr 31 000
Endringstillatelse
Per søknad
kr 7 800
§ 4-3. Årsgebyr for kontroll/tilsyn av anlegg med utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser
Kontrollgebyr
Per anlegg/år
kr 1 200
§ 5-2. Saksbehandlingsgebyr for saksbehandling av utslipp eller påslipp av oljeholdig avløpsvann
Saksbehandlingsgebyr
Per søknad
kr 7 800
§ 5-3. Årsgebyr for kontroll/tilsyn av utslipp eller påslipp av oljeholdig avløpsvann
Kontrollgebyr
Per anlegg/år
kr 1 500
§ 6-2. Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad av fettholdig avløpsvann
Saksbehandlingsgebyr
Per søknad
kr 7 800
§ 5-3. Årsgebyr for kontroll/tilsyn med fettholdig avløpsvann
Kontrollgebyr
Per fettutskiller/år
kr 500

Kart og eiendomsinformasjon
I tillegg kommer pris for eksterne formidlingstjenester (f.eks Infoland og e-Torg) samt merverdiavgift.
§ 7-1 Situasjonskart
Situasjonskart
Nabovarsel
§ 7-2 Formidling av eiendomsinformasjon
Standard meglerpakke
Ved kjøp av enkeltprodukter som inngår i standardpakken
Matrikkelinformasjon
Grunnkart
Eiendomskart med grenser
Godkjente byggetegninger
Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest
Gjeldende arealplaner med bestemmelser
Kommunale avgifter og gebyrer. Vannmåleravlesning. Tilknytning til
offentlig vann og avløp
Legalpant
Andre enkeltprodukter
Seksjoneringstillatelse
Ortofoto
§ 7-3 Digitale kartdata
Arealplaner
Ledninger i bakken
FKB-produkter, ortofoto og laserdata
I tillegg til satsene over kommer et ekspedisjonsgebyr
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Per matrikkelenhet
Per varsel

Kr 1 315
Kr 197

Per matrikkelenhet

Kr 1 820

Per matrikkelenhet
Per matrikkelenhet
Per matrikkelenhet
Per matrikkelenhet
Per matrikkelenhet
Per matrikkelenhet

Kr 191
Kr 235
Kr 252
Kr 348
Kr 292
Kr 348

Per matrikkelenhet
Per matrikkelenhet

Kr 348
Kr 298

Per matrikkelenhet
Per matrikkelenhet

Kr 348
Kr 252

Per dekar
Per dekar
Geovekst priskalkulator
Per delprodukt

Kr 3
Kr 3
Kr 500
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