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Ar eal, geografi og utbygging smønster

2) Hvilke muligheter, fordeler og ulemper ser dere ved at denne type arealer tilfaller Nordre Follo ved
en grensejustering?

Muligheter /fordeler :

En justering av grensen mello m Nordre Follo og Ås, i henhold til angitte berørte grunnkretser og ny
trasé for E18 , vil gi mulighet for å oppnå et mer hensiktsmessig samfunnsutviklingsområde. Et
funksjon elt samfu nnsutviklingsområde innebære r blant annet at e t t tettsted utgjør en kommune .

Ski er i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (vedtatt i desember 2015) definert som
regional by i Follo, sammen med Ås , og det vil si at disse er prioriterte v ekstområder. I dag planlegger
Ski kommune i henhold til regional plan for høyest tetthet i Ski sentrum , og med avtagende
urbanisering etter avstand til bykjernen. Dette har sin begrunnelse i flere forhold:

- Gangavstand skal være styrende for hvor arealutviklingen skal skje : Sentrumsområder bør
ligge innenfor 500 meter av kollektivknutepunkt, arbeidsplasser 600 meter og boliger mindre
enn 2 km til sentralt kollektivknutepunkt. Avstand fra Ski stasjon til dagens grense mot Ås
(vestlig retning) er 1,5 km i luftlinje (Solbergskogen/Tamburbakken grunnkrets) . Avstand fra
Ski stasjon til ny trase for E18 (vestlig retning) er ca. 3 km i luftlinje (Nygårdsåsen grunnkrets) .
Avstand f ra Ski stasjon til Tandbergløkka (Østensjø grunnkrets) er 2,1 km.

- Vern/vekst og langsiktig grønn grense . Det vil i ny kommuneplan for Nordre Follo bli definert
langsiktig grønn grense for by - og tettstedene. Områdene berørt i saken vil bli vurdert i den
sammenheng.

- Rett nærings virksomhet på rett sted: Arealkrevende virksomheter b ør ha nærhet til
hovedveinettet. Disse kan ha lavere arealutnyttelse, mindre sentral beliggenhet, lav
kollektivtilgjengelighet, færre innbyggere i gang - og sykkelavstand og god parkering s dekning
med bil. Områdene er relevante i den sammenheng, med nærhet t il E18 og E6.

- Regionale næringsområder er områder for større gods - og logistikkvirksomhet, og skal dekke
et behov for nærdistribusjon . De berørte områdene kan være relevant e for denne type
aktivitet.



Det er særlig i arealpolitikken at grensejusteringen v il gi muligheter for en mer helhetlig planlegging
rundt Ski tettsted. Til tross for samarbeid mellom Ski og Ås, viser utbyggingen som har skjedd de siste
årene at dette ikke er tilstrekkelig for å sikre den helheten som er nødvendig.

Ski sentrum har stort potensiale for fortetting i bykjernen , og det planlegges for fortetting d er først .
Hadde Ski kommune disponert områdene i Ås kommune som ligger øst for E18, vill e kommunen
sannsynligvis ikke planlagt for den grad av bolig fortetting som har funnet sted de s iste årene, og som
er planlagt fremover. Disse områdene ville i større grad blitt vurdert som arealreserve eller utviklet
for arealkrevende nærings virksomhet .

En gr ensejustering gir mulighet for mer helhetlig utnyttelse av arealene . I dag går grensen på tv ers av
u tbyggingsområder . Små arealer ligger i nabo kommunen, og lar seg dermed vanskelig utnytte. Denne
problematikken vil bli redusert når E18 er grense.

I dag planlegger Ski kommune sosial infrastruktur (som barnehager, skoler og sykehjem) sentralt i
boligområder for å sikre innbyggerne god tilgjengelighet og redusert transportbehov. Dagens
kommunegrense er til hinder for optimal plass ering av sosial infrastruktur siden l okaliserin g av sosial
infrastruktur delvis styres av kommunegr ensen . Innbyggere risikerer dermed å få et barnehagetilbud
i lengre avstand fra hjemmet enn nødvendig. Dette øker transportbehovet. Videre utnyttes ikke
eventuell ledig skolekapasitet siden skolene ligger i ulike kommuner.

Arealknapphet blir en stadig større utfordring. En me r helhetlig arealplanlegging vest for Ski sentrum
vil gi mulighet for større arealeffektivitet.

Tandbergløkka i grunnkrets Østensjø ligger ca. 2 ,1 km fra Ski stasjon , og dermed på grense n av hva
som er grensen for boligformål i en regional by. Dette er et område som bør ha lavere tetthet enn i
Ski sentrum. Området vil bli vurdert i forbindelse med å planlegge langsiktig grønn grense i
ko mmuneplanen. Dette er et område det er av stor betyd ning at Nordre Follo har planmyndighet,
siden utbygging i område t virker inn på transportbehovet til Ski sentrum, men også fordi innbyggerne
i området i hovedsak mottar offentlige tjenester som barnehager, kulturskole og idrettsanlegg i Ski,
til tross for at de er innbyggere i Ås kommune. Utbygging i området påvirker kapasiteten på sosial
infrastruktur i Ski, uten at kommunen har anledning til å styre dette.

Ulemper:

Solberg skole vil bli liggende i y tterkant av Ski tettsted gitt en justert kommunegrense med Ås. Om
Solberg skole vil kunne avlaste Hebekk og/eller Finstad skole r er uvisst . Det er noe lengre avstand til
Solberg enn ti l Hebekk og Finstad fra boliger nærmest kommunegrensen mot Ås. Det er like fullt et
mulig virkem iddel å justere skolekretser i vekstperioder for å sikre effektiv ut nyttelse av sosial
infrastruktur.

Innbyg gerne i områdene vil sokne til idrettsanleggene og kulturskolen i Ski sentrum og Nordre Follo .
Avstanden vil trolig medføre økt bilbruk inn mot Ski sentrum. Gode bussforbindelser vil avdempe
behovet noe, spesielt for eldre barn. Etter hvert som barn blir eldre øker mobiliteten. Allerede i dag
ser vi at barn benytter fritidstilbud på tvers av kommunegrensene. Det forventes at dette mønsteret
vil bli op prettholdt.

Barn i skolepliktig alder vil ha trolig ha krav på skolekyss i områder med spredt bebyggelse . Det anses
å være et lite omfang, og dermed i liten grad påvirke transportmønsteret i Nordre Follo.



Befolkning

3) Hvilke fordeler og ulemper ser de re ved at disse innbyggerne ved en grensejustering blir en del av
Nordre Follo?

Fordeler:

Mange innbyggere som bor i grenseområdene mellom Ski og Ås definerer seg som innbyggere i Ski.
De benytter kommunale tjenester og handels - , servicetjenester i Ski. D ermed vil opplevd
stedsidentitet stemme med kommunetilhørighet.

Ås kommune oppgir at det er 2.329 innbyggere i 2016 som bor i området øst for E18. I 2020 er det
forventet at det bor 3.183 innbyggere i området. Den absolutte veksten antas å være størst i
a ldersgruppene 19 - 29 år og 30 - 39 år, mens den prosentvise veksten vil være stor også i aldergruppen
0 år og eldre enn 90 år. Prognosen tilsier at veksten først og fremst vil komme fra 2017 til 2018.

Til tross for relativt stor vekst i området isolert, vi l veksten i Nordre Follo - sammenheng være
håndterbar, siden kommunen i 2020 , inkludert det grensejusterte området , vil ha om lag 60 000
innbyggere. Planlegging av vekst videre vekst etter 2020 blir et sentralt tema i utarbeidelsen av ny
kommuneplan for Nord re Follo.

Ulemper:

Mange innbyggere i de berørte områdene i Ås har en sterk Ås - identitet. Mange ønsker å fortsette
som innbyggere i Ås kommune.

Kommunikasjonsforhold

4) Hvilke fordeler og ulemper har en grensejustering for kommunikasjonsforhold i den ny e
kommunen?

Fordeler :

Nordre Follo vil kunne planlegge for en mer helhetlig transportutvikling i Ski tettsted, i tråd med
R egional plan for areal og transport i Oslo og Akershus . Tandbe rgløkka, Solbergskogen og
Nygårds åsen i Ås, er enten allerede en del av, eller i ferd med å vokse sammen med Ski tettsted. De
omtalte områdene i Ås kommune vil trolig falle utenfor de områdene som skal utvikles med høyest
tetthet.

Sykkelveinettet mot Ski fra de mest befolkede områdene er godt utbygd .

Ulempe r:

U ngdomsskoleelevene i området vil sokne til Ski ungdomsskole , og dermed ha noe lenger skolevei
enn til Nordbytun ungdomsskole (inntil 3 km) . Det er under planlegging ny ungdoms skole på Finstad.
Mul i ghetsstudier for skolen er under utarbeidelse og det t as høyde for elevene fra Tandbergløkka
siden disse allerede mottar et skoletilbud i Ski sentrum, men ikke fra elever fra de berørte områdene
i Ås. Det vil bli gjennomført behovsanalyser for sosial infrastruktur i Nordre Follo i 2018, og nye
elever som følg e av en gre nsejustering med Ås vil bli tatt inn i analysen. Ny ungdomsskole på Finstad
vil gi kortere skolevei, og dermed omtrent samme avstand som til Nordby.



Arbeidsplassdekning og pendlingsmønster

5) Oppgi antall sysselsatte med adresse innenfor berørt e områder som har arbeidsplass i det som blir
Nordre Follo kommune.

Det har ikke latt seg gjøre å innhente disse dataene på grunn av høy detaljgrad .

6) Oppgi antall sysselsatte med arbeidsplass innenfor berørt område som har adresse i det som blir
Nordre Follo kommune.

Det har ikke latt seg gjøre å innhente disse dataene på grunn av høy detaljgrad .

7) Arbeidsplassdekning: Oppgi i prosent arbeidsplassdekningen i det som blir Nordre Follo. Hvordan
vil en grensejustering påvirke den nye kommunens arbeidsplassdekning?

Arbeidsplassdekningen per 2016 i det som blir Nordre Follo er 0,86. Oppegård har en
arbeidsplassdekning på 0,73 og Ski har 0,96 og Ås kommune har 0,95. Det legges til grunn at
arbeidsplassdekningen i Nordre Follo vil øke med grensejust eringen.

Det forventes at innbyggere i de berørte områdene i Ås kommune har et relativt likt
pendlings mønster som innbyggere i Ski kommune .

Kommunalt tjenestetilbud

8) Hvilke fordeler og ulemper ser Nordre Follo for det kommunale tjenestetilbudet ved en
g rensejustering?

Fordeler:

Det ligger sosial infrastruktur i områdene som blir berørt av grensejusteringen.

D et er tre barnehager i grunnkretsene Nygår dsåsen og Solbergskogen / Tamburbakken:

- Solbergtunet, kommunal , 8 avdelinger, ca. 160 plasser

- Tamburbakken, privat, 2 avdelinger, ca. 40 plasser

- Pingvinen privat familiebarnehage, 8 plasser

Det er l edig kapasitet i barnehagene . I følge oversendt befolkningsstatistikk fra Ås kommune er det
160 barn i barnehagealder innenfor de aktuelle områdene i 2017. I 2020 har dette økt til 215 . Det går
ti barn fra Ski kommune i disse barnehagene . Totalt går det per dags dato 18 barn fra Ski kommune i
barnehage i Ås kommune. Det går fire barn fra Ås kommune i barnehager i Ski kommune.

Flere barnehager i boområder vest for Ski stasjon vil kunne gi flere mulighet til å gå på nærmeste
barnehage. Det vil også kunne gi et mer fleksibelt barnehagetilbud ved at foreldre får flere
barnehager å velge mellom.

Solberg skole ligger i Nygårdsåsen/Solbergskogen grunnkrets. Skolen har 198 elever og 24,4 årsverk.
Den bygges nå til ny 2 parallell skole med innflytting 2018 . Det vil skje en befolkningsvekst i området
frem mot 2020, og nye elever vil komme til.
Per i dag er det 28 elever fra Ås kommune som går på skole i Ski.



Granheimtunet (Solbergskogen/Tamburbakken grunnkrets) har 24 omsorgsboliger og et eldresenter.
44 be boere i de berørte områdene er på tidsbegrenset opphold i sykehjem - flere av disse er fra
omsorgsboligene.

Ulemper:

Nordre Follo vil måtte øke tjenestetilbudet tilsvarende økningen i antall innbyggere.

Teknisk infrastruktur i områdene som inngår i gren sejusteringen vil kunne måtte endres. Den største
endringen er at det må legges ny avløpsledning ca. 3,5 km fra Nordbyåsen til Nordre Follo
Renseanlegg. Dette bør legges i forbindelse med ny E18 i området. Kostnadsberegning av dette er
det knyttet stor usi kkerhet til. Kan være enkelte andre mindre oppgraderinger i områdene.

Nygårdsåsen og Solbergskogen får vannet fra Gjersjøen de t samme gjelder for Tandbergløkka .

Alt avløp sendes til Søndre Follo renseanlegg, men det er planer om å snu leveringen og sende
kloakken til Nordre Follo Renseanlegg.

44 beboere i de berørte områdene er på tidsbegrenset opphold i sykehjem. Dette vil medføre at
sykehjemskapasiteten i Nordre Follo må øke for å ta imot disse.

9) Hvilke tilbud vil disse innbyggerne få i Nordre Follo k ommune? Beskriv fordeler og ulemper for
Nordre Follos innbyggere i dag og for nye innbyggere etter en grensejustering.

Fordeler:

Nordre Follo vil bygge ut tjenestetilbudet for å ta imot nye innbyggere , og innbyggerne vil motta det
samme tilbudet som den øvrige befolkningen i Nordre Follo . Innbyggerne vil bo i en stor kommune
som har kompetente fagmiljøer og vil levere gode tjenester .

Mange vil få kommunale tjenester nærmere der bor og lettere tilgang til disse med
sykkel/kollektivtransport. Mange vil kun ne oppleve en større grad av tilhørig he t til lokalsamfunnet
de bor i.

Ulemper:

Flere innbyggere i Nordre Follo kommune vil i en overgangsperiode kunne innebære økt press på
tjenestetilbudene.

Utbyggere i de berørte områdene i Ås kan ha forventninger til stor vekst i området, med tilhørende
ny infrastruktur og lokal samfunnsutvikling. Som del av Nordre Follo kommune vil området ses i en
større helhet, og planer f or området vil kunne bli endret.

10) Ders om dere har laget tabeller eller ønsker å sende inn annen dokumentasjon knyttet til
kommunalt tjenestetilbud, kan dette lastes opp her:

Ingen annen dokumentasjon.



Kommuneøkonomi

11) Beskriv de inntektsmessige konsekvensene en grensejustering vil medføre for Nordre Follo. Her
nevner vi rammetilskudd, skatt på formue og inntekt, eiendomsskatt med mer.

Nordre Follo legger i sine estimat til grunn det økonomiske opplegget pr innbygger slik det er
foreslått i statsbudsjett 2018, uttrykt gjennom prognosemodell en fra KS. Kommunen har i sin
beregning lagt til grunn modellen som bygger på en skattevekst som bygger på de tre siste
års gjennomsnitt. Det legges således til grunn gjennomsnittsstørrelser.

Modellen viser skatt - og rammeinntekt pr Ås - innbygger på kr 50 787, - . Ved inngangen til
2018 er det forventet at innbyggertallet for det aktuelle området er 2345. Disse
representerer derved frie inntekter på 119 mill. kroner.

Dersom Skis frie inntekter pr innbygger (kr 53 759, - ) legges til grunn vil innbyggertallet gi frie
inntekter på 126 mill.

Det legges således til grunn at området representerer frie inntekter på i størrelsesorden 120
mill. kroner.

Nordre Follo merker seg at Ås’ prognoser legger opp til befolkningsvekst frem til 1.1.2020 på
861 innbyggere. En økning på 861 innbyggere tilsvarer ca 45 mill. i økte inntekter, og vil da
kunne innebære frie inntekter på i størrelsesorden 165 mill. kroner.

Med hensyn til inntekter fra de kommunale tjenestene antas og forutsettes det at disse
følger tjenestenes ut gifter, og ikke representerer hverken økt eller redusert handlingsrom.

Oppegård har tradisjonelt betydelig høyere frie inntekter pr innbyggere på grunn av høy
skatteinngang. Dette forholdet tillegges ikke vekt i hvilken betydning grensejustering kan ha
f or inntektene til Nordre Follo.

12) Beskriv de kostnadsmessige konsekvenser grensejusteringen medfører for Nordre Follo,
eksempelvis administrative kostnader m.m.

De kostnadsmessige konsekvensene vurderes med utgangspunkt i to størrelser: netto
driftsutg ifter ekskl. avskrivninger, og Nordre Follos forventede økte låne kostnader ved kjøp
av Ås kommunes bygningsmasse og eksisterende infrastruktur i området for grensejustering.

Kjøpet av bygningsmasse og infrastruktur forutsettes i denne sammenheng finansie rt med
lånopptak, som kommer inn som et reelt utgiftselement fremfor avskrivningene (som er
kalkulatoriske).

Oppegård og Ski er av den oppfatning a v disse to faktorene favner de samlede utgiftsmessige
konsekvensene.

Ås kommune hadde i 2016 netto drifts utgifter, ekskl. avskrivninger, på 45 391, - pr innbygger.
Tilsvarende størrelse for Ski og Oppegård var henholdsvis 47 969, - og 45 906, - . Forutsatt Ski
kommunes utgiftsnivå innebærer 2345 innbyggere utgifter på 112 mill. Dersom Oppegårds



utgiftsnivå legges til grunn vil utgiftene bli på 108 mill. Det legges således til grunn at
området representerer netto driftsutgifter (ekskl. avskrivninger) på i størrelsesorden 110
mill. kroner.

En økning på 861 innbyggere tilsvarer drøyt 40 mill. i økte utgifter, og vil da kunne medføre
netto driftsutgifter (ekskl. avskrivninger) på i størrelsesorden 150 mill. kroner.

Nordr e Follo må påregne at tjenesteyting til innbyggerne i området vil utgjøre mellom 150 -
200 årsverk.

I tillegg kommer som nevnt utgifter som følger av at det skal gjennomføres et økonomisk
oppgjør i henhold til inndelingslovas § 18. Oppgjøret skal dekke veger, gater, bruer offentlige
plasser og andre forvaltningseiendommer som tj ener vedkommende område. Infrastruktur
knyttet til selvkostområdene skal betales av innbyggerne, og innebærer derfor ikke et
selvstendig kostnadselement i sammenligningen mellom Nordre Follo og Ås.

Den k ostnadsmessige effekten av oppgjøret forutsettes å være lik økningen i rente og
avdragsutgiftene . For beregning av rente - og avdragseffekt tas det utgangspunkt i dagens
rentenivå og en profil med minimumsavdrag fordelt over 30 år.

De ovenstående anslagene på inntekter og utgifter viser at de frie inntektene, minus netto
driftsutgifter ekskl. avskrivninger, kan bære rente - og avdragsutgifter tilsvarende ca 10 mill.
kroner. Med den prognostiserte befolkningsveksten kan dette øke til ca 15 mill kroner. Gitt
disse forutsetningene antas det at i nnbyggerne i området vil bære merkostnadene for
Nordre Follo inntil et økonomisk oppgjør for infrastrukturen i størrelsesorden 200 - 300 mill.
kroner. Som illustrasjon kan vi nevne at vi er kjent med at prosjektet for bygging av nye
Solberg skole har en tota lverdi på ca 250 mill. eks mva . I tillegg må Nordre Follo forvente
utgifter til oppgjør av øvrig infrastruktur.

Det legges til grunn at oppgjøret får verdi på over 300 mill. kroner. Det er således sannsynlig
at det økonomiske oppgjøret vil begrense på de t opprinnelige handlingsrommet for Nordre
Follo. Imidlertid vil eventuell ledig kapasitet i infrastrukturen være dempende på Nordre
Follos investeringsbehov.

Det antas at Nordre Follo kan bidra til å begrense reservekapasitet(bundet offentlig kapital) i
kommunal infrastruktur, dersom det sammenhengende befolkningsgrunnlaget i området
betjenes fra én kommune.

På generel t grunnlag antas det at større enheter vil har et fortrinn med hensyn til mulighet til
å absorbere planmessig usikkerhet knyttet til type , og tidspunkt for, vekst.

Nordre Follo vil også påføres kostnader av administrativ karakter; det vil påløpe
engangskostnader knyttet til å tilpasse tjenesteapparatet knyttet til barnehager, skoler og
øvrige kommunale tjenester. Innbyggerne i området vil ha tildelt tjenester fra Ås kommune
som skal videreføres, og gradvis tilpasses Nordre Follos tjenester. Denne type problemstilling
er allerede relevant for sammenslåingen av Ski og Oppegård, og vil til en begrenset grad bli
forsterket ved å skulle innlemm e innbyggere fra Ås.



Videre vil en grense justering medføre økte kostnader knyttet til kulturbygging, for både
dagens Ås - ansatte og innbyggere som inkluderes i Nordre Follo.
Grensejusteringen vil innebære økte oppgaver, blant annet knyttet til oppdaterin g av kart og
eiendomsopplysninger. Nordre Follo kan også måtte vi dereføre eventuelle forpliktelser som
Ås har knyttet til utbyggingsavtaler etc. En sammenslåing kan også medføre økt
administrasjon knyttet til harmonisering av arbeidsbetingelser, for eksemp el knyttet til
særavtaler og pensjonsforhold.

Dersom det skal gis ytterligere beskrivelser av kapasitet og anslag på økonomien må det skjer
i en egen utredning i samarbeid mellom Nordre Follo og Ås.

13) Dersom dere har laget tabeller eller ønsker å sende inn annen dokumentasjon knyttet til
kommuneøkonomi, kan dette lastes opp her:

Ingen egen dokumentasjon.

Samlet vurdering

Vi ber kommunen skrive punktvis sammendrag for hvert utredet forhold, hvor de viktigste punktene
kommer tydelig frem. Det skal i sammendraget henvises til relevant underliggende materiale som er
lagt ved.

Areal, geografi og utbyggingsmønster :

Mer helhetlig samfunnsutvikling i Ski tettsted.

Befolkning:

Mange innbyggere i grenseområd ene vil oppleve at stedsidentitet stemmer med
kommunetilhørighet.

Mange innbyggere i de berørte områdene i Ås har en sterk Ås - identitet. Mange ønsker å fortsette
som innbyggere i Ås kommune.

Kommunikasjonsforhold:

Mer helhetlig transportutvikling i Ski te ttsted.

Arbeidsplassdekning og pendlingsmønster :

Arbeidsplassdekningen per 2016 i det som blir Nordre Follo er 0,86. Det forventes at denne vil øke
med grensejusteringen. Det forventes at innbyggere i de berørte områdene i Ås kommune har et
relativt likt pendlingsmønster som innbyggere i Ski kommune.



Kommunalt tjenestetilbud:

Det ligger sosial infrastruktur i området.

Nordre Follo vil måtte øke tjenestetilbudet tilsvarende økningen i antall innbyggere.

Teknisk infrastruktur i områdene som inngår i gren sejusteringen vil kunne måtte endres. Den største
endringen er at det må legges ny avløpsledning ca. 3,5 km fra Nordbyåsen til Nordre Follo
Renseanlegg.

Kommuneøkonomi:

De t er sannsynlig at tjenestebehovet og det økonomiske oppgjøret for infrastruktur vil begrense det
opprinnelige handlingsrommet for Nordre Follo. Imidlertid vil eventuell ledig kapasitet i
infrastrukturen være dempende på Nordre Follos investeringsbehov.

På generelt grunnlag antar Nordre Follo at større enheter vil har et fortrinn med hens yn til mulighet
til å absorbere planmessig usikkerhet knyttet til type, og tidspunkt for, vekst.

Overføring av arealet til Nordre Follo kan bidra til å begrense reservekapasitet(bundet offentlig
kapital) i kommunal infrastruktur, dersom det sammenhengende befolkningsgrunnlaget i området
betjenes fra én kommune.


