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KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP
Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en
>

Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier

>

Moderat vekst i innbyggertall

>

Prioritering av vanskeligstilte på boligsektoren

>

Brukerfokusert forvaltning og tjenesteyting

Bærekraftig utvikling
Fokus på bærekraftig utvikling er ikke nytt i Oppegård. Ambisjonen er ikke mindre
enn å være en foregangskommune for å fremme en helse- og miljømessig positiv
utvikling. Alle deler av kommunens virksomhet skal bl.a. ta et ansvar for riktig
ressursbruk og et grønt miljø.
Et sentralt tema i planen er å sikre de grønne områdene i kommunen. Det
gjelder bl.a. ubebygde områder mot Oslofjorden i vest og mot marka i øst.
Grøntstrukturen i bebygde områder og omkring skolene søkes opprettholdt.
Boligfortetting i eksisterende utbygde områder er et satsingsområde i planen,
særlig nær jernbanestasjonene. Interessen for dette er stor. Utfordringen ligger i
første rekke på å sikre kvalitet og sammenheng i utviklingen.

Moderat vekst
Det er usikkerhet knyttet til hvor stor veksten vil bli i Oppegård i kommuneplanperioden. Spørsmålet er bl.a. hvordan eiendomsmarkedet vil ta i mot ny utbygging i
Kolbotn sentrum og på Svartskog. Begge disse prosjektene krever vilje til innsats også
fra andre enn kommunen, og betydelige investeringer av offentlige og private midler.
En moderat og jevn vekst i Oppegård vil gi en god utnyttelse av infrastruktur og
tjenester, og samtidig bidra til en bærekraftig utvikling og et godt sosialt miljø. En
optimal befolkningsvekst antas å ligge mellom 0,5-1,5%, noe som tilsier at det kan
bygges 100-150 boliger i gjennomsnitt pr år.
For å oppnå dette vil Oppegård kommune aktivt styre utviklingen. I arealdelen
av denne kommuneplanen er det skissert at styringen skal skje gjennom dialog og
avtaler med utbyggere. Utgangspunktet er at utbyggere som tilbyr kommunen de
beste løsninger på tekniske og sosiale utfordringer, får starte utbygging først.

Prioritering av vanskeligstilte
I boligdelen av kommuneplanen er det lagt vekt på å hjelpe de som har vanskeligheter med å skaffe seg egen/egnet bolig, og å påvirke markedet til å bygge flere
små og mellomstore leiligheter. I arealdelen av kommuneplanen er det lagt vekt på
tilrettelegging for boligbygging generelt. Tilbudet av boliger for det generelle boligmarkedet sørger ulike private aktører for.

Brukerfokusert virksomhet
Kommuneplanen setter opp fem fokusområder for kommunens forvaltning og
tjenesteyting. Her legges det an på at kommunens virksomhet skal rettes inn mot
brukerne og deres behov. Det er innbyggerne og brukerne av kommunens tjenester
som er våre oppdragsgivere!
Brukerperspektivet tilsier at kommunen må være gjennomtenkt på hva som
skal gjøres, hvordan og av hvem. Gjennom dette skal arbeidet bli mer resultatrettet
og effektivt. På dette området blir kommuneplanen fulgt tett opp for den enkelte
virksomhet i handlingsprogrammet.
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1. Innledning
1.1 EN PLAN FOR HELE OPPEGÅRD
Foreliggende kommuneplan omfatter hele Oppegård kommune. Ved forrige
rullering ble det utarbeidet en delplan for Oppegård øst og en for vest (Svartskog).
Nå blir disse delplanene avløst av en felles kommuneplan.
Tidligere kommuneplaner har fokusert på utvikling av lokalsamfunnet, med
tilhørende arealdel og planbestemmelser. Kommunens rolle som tjenesteyter og
driften av kommuneorganisasjonen ble ikke trukket fram. Nå tar vi for første gang
disse sidene med også i den overordnede og langsiktige planleggingen.
Kommuneplanen skal samordne den fysiske, sosiale, økonomiske, estetiske og
kulturelle utviklingen i kommunen. Planen skal bygge på realistiske økonomiske
og ressursmessige forutsetninger. Behovet for å rullere kommuneplanen skal
vurderes en gang hver valgperiode.
Samtidig som kommuneplanlegging først og fremst er et redskap for lokal folkevalgt styring, skal planleggingen også ivareta nasjonale og regionale mål og interesser. Dette kommer bl.a. til uttrykk gjennom Fylkesplanen for Akershus og
statlige rikspolitiske retningslinjer og rundskriv.

1.2 TILRETTELAGT FOR AKTIV DELTAKELSE
Arbeidet med kommuneplanen har vært en åpen prosess, hvor alle interesserte har
kunnet sette seg inn i og komme med sine ytringer til planarbeidet. I en tidlig fase
ble det holdt medvirkningsmøter for innbyggerne. Disse ble holdt i regi av
Svartskog Vel, Kolbotn Vel, Oppegård Vel og FRIFOR.
For å sette søkelyset på viktige problemstillinger i kommuneplanarbeidet, ble
det utarbeidet en Kommuneplanmelding. Meldingen ble spredt til ansatte, politikere og innbyggere. Tre artikler i Kommunenytt har også vært viktige grunnlagsdokument i medvirkningen.
Innholdet i kommuneplanen skal vise hva som er kommunens politikk. Den
nye kommuneplanen er derfor blitt til gjennom en aktiv politisk prosess. Dette er
gjort gjennom drøftinger av enkelttemaer og underveisdokumenter i
formannskapet.
Regionale og nasjonale interesser berøres også av de valg som gjøres i
kommuneplanarbeidet. Fylkesmannen, fylkeskommunen og nabokommuner er
derfor interessert i Oppegårds planer. Disse instansene er derfor informert
gjennom egne møter to ganger i løpet av prosessen.

Kommuneplanen har fokus på brukere
av kommunens tjenester.

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015

6

1.3 PLAN FØLGES AV HANDLING
Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument for kommunens virksomhet i
et 12-års perspektiv. Gjennom planen fastlegger kommunestyret de overordnede
mål og retningslinjer for hvordan Oppegårdsamfunnet bør utvikle seg og hva
kommunens virksomhet skal prioritere for å nå dette. Planen skal legges til grunn
for planlegging, forvaltning, utbygging og vern i kommunen.
Konkret oppfølging av kommuneplanen skjer gjennom handlingsprogram,
økonomiplan og reguleringsplaner/bebyggelsesplaner, eventuelt temaplaner. De
overordnede målene skal legges til grunn for arbeidet med handlingsprogram,
økonomiplan og årsbudsjett som sammen utgjør kommuneplanens kortsiktige del.
Disse dokumentene rulleres hvert år og har en tidshorisont på 4 år.

1.4 BALANSERT MÅLSTYRING
Kommunen er i ferd med å innføre balansert målstyring. Dette er et verktøy for
bedre å styre og vurdere resultatene av virksomheten. Utformingen av kommuneplanen er basert på at delmålene her skal være overbygningen for den detaljerte
utviklingen av balansert målstyring i handlingsprogrammet.
Kommuneplanens hoveddel inneholder delmål som er sortert under fem
såkalte «fokusområder». Poenget med fokusområdene er å utvide perspektivet for
styringen av virksomheten fra et rent økonomi/budsjett-perspektiv. De fem fokusområdene er:
>

Folkehelse og miljø

>

Innbyggere og brukere

>

Økonomi

>

Fornyelse og medarbeidere

>

Interne prosesser og rutiner

Fokusområdene er felles for alle kommunens virksomhetsområder. Om de ansatte
driver undervisning eller omsorg, veivedlikehold eller byggesaksbehandling: fokus
i virksomheten skal knyttes til ovennevnte fem områder.
I kapittel 4 er det satt opp delmål for hvert fokusområde, med en tilhørende
tekst. Beskrivelsen er i stor grad rettet mot å styre den interne drift av forvaltningsområder og tjenester. De gir i liten grad retningslinjer for de enkelte politikkområder, for eksempel skolepolitikken eller omsorgspolitikken.
Delmålene under hvert fokusområde skal følges opp og detaljeres i handlingsprogrammet.

2. Rammebetingelser
2.1 UNG OG VEKSTKRAFTIG BEFOLKNING
Oppegård er blant de kommunene i Akershus som har hatt den raskeste befolkningsveksten. Innbyggertallet er mer enn tredoblet siden 1960. Denne veksten er
i stor grad basert på stadige overskudd i flyttebalansen.
Befolkningen i Oppegård er relativt ung, sett i landsmålestokk. Vi har større
andeler av barn og ungdom, samt gruppen mellom 25 og 60 år enn Akershus, mens
andelen eldre er lavere enn i fylket som helhet. Det samme bildet får vi når vi
sammenligner med hele landet, men med større forskjeller.
Kommuneplanen 1994-2005 anslo en befolkningsvekst på gjennomsnittlig
0,7%. pr år og la opp til en boligbygging på 110 boliger pr år. På 1990-tallet er det
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gjennomsnittlig realisert ca 90 boliger pr år. På tross av at boligbyggingen har vært
noe lavere enn planlagt, har veksten i befolkningen vært større enn forventet, med
ca 13% samlet i 10-års perioden og variasjon mellom 0,7% og 1,6% pr år. Dette
viser at man ikke kan angi noen nøyaktig vekst i befolkningen for en bestemt boligbygging, men må nøye seg med relativt grove anslag.
Utsiktene til framtidig vekst i kommunene er nylig utredet av Norsk institutt for
by- og regionplanlegging (NIBR-rapport 2001:5). Med utgangspunkt i flyttemønster
og den aktuelle alderssammensetning antas det at Oppegård også vil få vekst
framover, men neppe så sterk prosentvis vekst som på 90-tallet. Veksten forventes
sterkest i de eldste aldersgruppene.
Både Statistisk sentralbyrå (SSB) og Akershus fylkeskommune antar at befolkningsveksten i hovedstadsområdet vil være stor i årene som kommer. Frem til
år 2010 er det antatt en vekst i regionen med 140-160.000 personer. Etter 2010
ventes befolkningsveksten å bli redusert.

Figuren viser innbyggertall i Oppegård
kommune hvert 10-år 1960-2000, pr 1/1.

Figuren viser aldersfordelingen i
Oppegård (grå søyler) og Norge (svart
ramme) 31/12-2000, fordeling på
femårs-grupper av kvinner og menn.
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2.2 BOLIGBYGGINGEN ER VÅR STYRINGSMULIGHET
Alle må ha et sted å bo. Økt boligbygging i Oppegård fører til tilflytting og befolkningsvekst. Framtidsperspektivene for befolkningsveksten vil være avhengig av
antall nye boliger og boligtyper som bygges over flere år.
For å belyse mulig befolkningsutvikling i kommunen er det laget egne prognoser for kommunen, der boligbyggingen er den viktigste faktor for befolkningsutviklingen på lang sikt. For å ta høyde for usikkerheten i framtidig boligbygging er
det utarbeidet et høyt alternativ med 300 boliger i snitt pr år for perioden, og et lavt
alternativ med 75 boliger pr år i snitt frem til 2015. Diagrammet nedenfor viser
veksten i befolkningen i de to alternativene, sammen med framskrivning av folkemengden fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
Mest sannsynlig vil den reelle befolkningsutvikling ligge ett sted mellom høy og
lav prognose.
Kommunens viktigste styringsmulighet ligger i boligbyggingen, med vekt på å
begrense veksten. Dersom markedet gir en sterk vekst, betinger dette utbyggingsavtaler om kostnadsdekning både for teknisk og sosial infrastruktur.
En kraftig og rask boligbygging på Svartskog eller nær Kolbotn sentrum vil by
på store utfordringer for kommunens infrastruktur og tjenester, særlig for skoler og
barnehager. En moderat utbyggingstakt i deler av kommunen kan gi en optimal
utnyttelse av disse anleggene.
Det lave vekstalternativet med snitt på 75 boliger pr år gir en svært liten
befolkningsvekst sammenholdt med den befolkningsutviklingen vi hadde fra 1990
til 2000 med bare ca 90 boliger pr år. Dette skyldes både prognosens lave profil
gjennom premissene, og at det har skjedd faktiske endringer i befolkningens
sammensetning som gir vesentlig lavere fødselstall nå enn i perioden 1990-1995.
Samtidig synker gjennomsnittet for antall personer pr leilighet.
Vekstalternativer

2.3 VI FÅR ENDRINGER I ALDERSFORDELINGEN
Utviklingen i de enkelte aldersgruppene følger i hovedsak utviklingen i
befolkningen samlet, men likevel med noen markerte forskjeller ved henholdsvis
høy og lav vekst.
De eldste aldersgruppene blir omtrent like store i antall personer enten man
bygger mye eller lite for de nærmeste 10 årene. De yngre deler av befolkningen øker
forholdsvis sterkt ved høy boligbygging, og stagnerer eller går noe tilbake ved lav
boligbygging.
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Fødte
Noe av årsaken til den ulike utvikling i aldersgruppene, ligger i fødselstallene. Ved
lavt alternativ stabiliserer disse seg i underkant av 250 fødsler pr år, mens de i høyt
alternativ nærmer seg nivået tidlig på 90-tallet med inntil 350 pr år.
Fødselstallet er livsfasebestemt mht. antall kvinner i fødedyktige aldersgrupper,
som uten tilvekst til lokalbefolkningen vil stagnere.

0-5 år
Aldersgruppen 0-5 år er de potensielle barnehagesøkerne. I 1995 var det over
2.100. Tallet lå i år 2000 på vel 1.850, og vil uten vekst i kommunen synke og
stabilisere seg omkring 1.600 fra ca 2010. Denne gruppen følger ganske nær
fødselstallene i utvikling for både høy og lav prognose.

6-12 år
Dette er barneskolebarna. Toppen ble nådd i 2001 med vel 2.560 barn. I lavt alternativ forventes barnetallet å synke til et nivå noe over 2000, mens det i høyt stiger
til over 3.000. Dette innebærer at eksisterende skoler vil tåle en del boligbygging og
vekst, mens et for høyt nivå vil utløse nye investeringer.

13-15 år
Vi ser at ungdomsskolegruppen når høyest omkring 2005, og omtrent samme nivå
på vel 1.100 både for høyt og lavt alternativ. Nivået ventes å synke noe frem mot
2010, for deretter å øke i høyt alternativ. Etablert skolekapasitet pr 2003 vil være
tilstrekkelig til å tåle en relativt sterk vekst.

20-66 år
Antallet yrkesaktive synes å holde seg relativt stabilt nær dagens nivå, omkring
14.700-14.800 personer, selv ved lav boligbygging og vekst. Andelen av yrkesaktive vil nok likevel synke noe. Ved høy vekst stiger antallet fra 15.000 til 20.000,
noe som i tilfelle vil påvirke skatteinngangen.

80 år og eldre
Dette er aldersgruppene med sterkest vekst i perioden, og veksten slår inn nesten
like sterkt uavhengig av hvilken vekst kommunen ellers får gjennom boligbygging
og befolkningsøkning. Antallet personer i aldersgruppen 80-89 år må derfor
forventes å øke fra 532 år 2000 til over 900 i 2010, og aldersgruppen 90 og eldre,
fra 48 i år 2000 til 140-150 i 2010. Begge gruppene vokser også videre ut over i
planperioden.

2.4 VI MÅ SKAPE ØKONOMISK HANDLINGSROM
Kommunens økonomi er et sentralt vurderingstema når utviklingen framover
bestemmes. Våre muligheter til å opprettholde en stabil god økonomi på sikt
henger bl.a. sammen med hvordan vi tilrettelegger for ny utbygging og vekst i
innbyggertall. En hovedutfordring er å finne det økonomiske balansepunktet for
en optimal vekst.
Oppegård kommune engasjerte i september 2001 Agenda Utredning &
Utvikling for å utarbeide en prognose for kommunens langsiktige økonomi
i kommuneplanperioden. Analysen er utarbeidet med bakgrunn i nasjonale
utviklingstrekk av betydning for den generelle inntektsutviklingen i landet,
statens rammer for kommunens økonomi og lokale særtrekk som påvirker
skatteinngangen og driftsutgiftene i kommunen.
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En befolkningsvekst på mellom 0,5 og
1,5 % antas å gi en optimal utnyttelse
av infastruktur og tjenester i
kommunen. Dette tilsier at det bygges
100-150 boliger pr. år i snitt.

Til de lokale forutsetninger hører boligbyggingsprogrammet i to alternativer og
tilhørende befolkningsprognoser. Det er også foretatt anslag for investeringsbehovet til både teknisk og sosial infrastruktur i de to alternativene. Her er det foretatt
vanskelige avveininger som knytter seg til:
>

Hvor mye ledig kapasitet finnes i tjenestetilbudet og i teknisk infrastruktur?

>

Hva krever ny utbygging av nye investeringer, og når oppstår dette behovet?

>

Hvilke investeringer vil måtte tas uavhengig av ny utbygging?

>

Hvilke kostnader kan dekkes av andre enn kommunen?

Oppsummert kan de lokale forutsetningene presenteres slik:
Sum 2002-2015

Lavt alt.

Høyt alt.

Boligbygging
Befolkningsvekst
Investeringsbehov

1059
885
965 mill.

3981
7230
1 914 mill.

Figuren viser en lavere befolkningsvekst pr ny bolig i det lave enn i det høye alternativet. Dette er begrunnet i modellens premisser, kap 2.2. Det høye investeringsnivået ved lav vekst skyldes at flere store investeringer til skole, omsorg og
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kultur ligger inne i handlingsprogrammet, og er forutsatt realisert uavhengig av
den demografiske utvikling. Disse investeringene gir kapasitet til å dekke en boligbygging opp mot 150 boliger pr år i snitt for perioden.
Kommunens skatteinntekter påvirkes bl.a. av befolkningsvekst og alderssammensetning. Av andre faktorer er det i beregningene tatt hensyn til endringen i
utdanningsnivå for å beregne framtidig skatt. I tillegg vil økningen av kommunens
andel av de totale skattene føre til høyere skatteinngang, og det er forutsatt en
skatteandel på 50% innen år 2006 (jfr. Stortingsvedtak).
Den andre store inntekten for kommunen, rammetilskuddet, øker i begge vekstalternativer. Årsaken ligger i at det blir flere innbyggere og at andelen av kostnadskrevende befolkningsgrupper øker i befolkningsprognosen. Med liten vekst, som i
det lave alternativet, blir andelen eldre særlig stor, og rammetilskuddet øker mest.
Barn og eldre gir relativt høye kommunale utgifter i forhold til innbyggere i
yrkesaktiv alder (20-66 år). Beregning av framtidige utgifter har derfor tatt
utgangspunkt i alderssammensetningen i befolkningen for å fastlegge de kommunale driftskostnadene for Oppegård kommune. Med bakgrunn i en gjennomgang
av de kommunale regnskapene for 2000 er det konstruert enhetskostnader
(kostnad pr. person) innenfor de enkelte alderskategoriene.
Driftsresultatet er definert som skatt og rammetilskudd fratrukket de samlede
utgifter, herav avdrag og renter på eksisterende gjeld pr år 2000. Framtidige
investeringer er ikke tatt inn i driftsresultatet, men beregnet inn i den framtidige
gjeldsutviklingen. Figuren nedenfor viser derfor et altfor positivt bilde av det høye
alternativet, siden driftsoverskuddet her må gå til dekning av en betydelig gjeld.
Gjeldsutviklingen i kommunen følger som resultat av årlige netto investeringskostnader minus egenkapital. Overskuddet på driften hvert år benyttes som
egenkapital. Gjelden er framskrevet med lån til forutsatt rente 6,5%.
Ved investeringsnivået som er beregnet, reduseres gjelden fra 304 millioner kr
i 2001 til 98 millioner kr ved utgangen av år 2015 i den lave prognosen. Gjelden
stiger imidlertid mye i den høye prognosen, fra 304 millioner i 2001 til 1.608 millioner kr i år 2015. Dette gjenspeiler at høy vekst medfører en økonomisk belastning.
Det beregnede driftsresultatet ved høyt alternativ er ikke tilstrekkelig til å
balansere den beregnede gjeldsutvikling. Selv om en betydelig del av investeringene er forutsatt dekket gjennom utbyggingsavtaler og avgifter (holdt utenfor
beregningene), blir gjeldsbelastningen for stor i det høye alternativet. Det lave alternativet viser derimot en bedring i gjeldssituasjonen utover i prognoseperioden.

Figuren til venstre viser driftsresultatet
for Oppegård kommune ved høy og lav
boligbygging og befolkningsprognose.
Angitt i 2002 kroneverdi.
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Figuren viser total gjeldsutvikling i Oppegård ved høy og lav boligbygging og befolkningsprognose, forutsatt lånerente 6,5%. Angitt i 2002 kroneverdi.

Det er derfor ønskelig at den faktiske veksten i Oppegård styres mot et nivå som
ligger mellom de to alternative vekstforutsetningene. En boligbygging på 100-150
boliger pr år i gjennomsnitt for perioden antas å ville gi en befolkningsvekst på 0,51,5% pr år. Gjeldsutviklingen er for dette nivået beregnet å kunne holdes på
omkring 800 mill kr, noe som anses økonomisk forsvarlig. Med årlig gjennomsnittlig vekst utover 150 boliger i året vil kommunegjelden øke. Dette kan under dagens
rammebetingelser for kommunen ikke anses forsvarlig uten at en større andel av
investeringskostnadene dekkes av andre enn kommunen.

2.5 NASJONALE INTERESSER
Gjennom ulike dokumenter fra Storting og Regjering gir staten tilkjenne sine
synspunkter som kommunene bes følge opp. Denne oppfølgingen skal delvis skje i
kommuneplanen. Dersom planen strider mot viktige nasjonale interesser kan
regionale statsetater hindre godkjennelse (gjennom innsigelse).
I et eget rundskriv har Miljøverndepartementet lagt fram sine forventninger til
kommuneplanene. De viktigste forholdene knytter seg til arealdelen av kommuneplanen. Bl.a. understrekes det at kommunenes praksis med dispensasjoner fra
kommuneplanen må innskjerpes. Det er planene som skal styre utbyggingsmønsteret, ikke dispensasjonene.
Staten har også utarbeidet rikspolitiske retningslinjer som utdyper og konkretiserer den nasjonale arealpolitikken innen spesielle geografiske områder eller saksfelt. Retningslinjene er politiske signaler som fylkeskommunene, kommunene og
statlige fagmyndigheter skal bygge videre på i sin planlegging og saksbehandling.

Følgende retningslinjer er særlig aktuelle:
> Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (RPR)
>

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planlegging (RPR)

>

Rikspolitiske retningslinjer for kyst- og sjøområdene ved Oslofjordregionen
(RPR)
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2.6 BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Jordkloden er nå omtrent 4,5 milliarder år gammel. Menneskene har vært kort tid
på planeten, men har i løpet av de siste to hundre årene satt store merker etter seg.
Da startet den industrielle revolusjonen. Menneskene har etter det forsynt seg
stadig grådigere av jordens ressurser, og brakt ubalanse i naturens kretsløp. Dette
ser vi blant annet på disse områdene:
>
>
>
>

Stort forbruk av kull og olje fører til menneskeskapte klimaendringer
Forbruket av «ikke fornybare» ressurser øker stadig
Arealet med tropiske regnskoger (jordens lunger) blir stadig mindre
Industrilandenes avfallsproduksjon øker stadig

FNs miljø- og utviklingskonferanse i Rio de Janeiro i 1992 advarte mot denne
utviklingen og slo blant annet fast at «Den viktigste årsaken til at det globale miljøet
stadig forringes er ikke-bærekraftige produksjons– og forbruksmønstre, spesielt i
de rike land». Alle lokale myndigheter i verden ble derfor bedt om å gå i dialog
med innbyggere og næringsliv og starte en forandringsprosess mot et bærekraftig
lokalsamfunn – Lokal Agenda 21.
Målet om bærekraftig utvikling er konkretisert i St.meld. nr. 58 (1996-97)
«Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling», der det framgår at regjeringen
ønsker å prioritere følgende miljøvernpolitiske områder:
>
>
>

opprettholdelse av det biologiske mangfoldet
reduserte utslipp av klimagasser
redusert bruk og utslipp av helse- og miljøfarlige kjemikalier

Bærekraftig utvikling er ikke noe kommunen kan oppfylle alene. Derfor forutsettes
det også at det gjennom kommunal virksomhet og aktivitet legges til rette for at
innbyggerne og næringslivet aktivt kan bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling
lokalt og regionalt.

2.7 OPPEGÅRD I REGIONEN
Hovedstadsutvalget påpekte i sin utredning «Grenser til besvær» at det vil være
samfunnsmessige gevinster ved en sterkere samordning av arealbruk og utbyggingsmønster i Oslo-området. I Oppegård er dette tydelig fordi vi har en liten
kommune med små utbyggingsarealer på lang sikt. Samtidig er fellesskapet med
regionen åpenbar med svært store transportbevegelser nord-sør.
Follorådet har tatt opp spørsmålet om en sterkere regional samordning av
arealpolitikken. Oppegård kommune er, og vil fortsatt være, en aktiv pådriver i
dette arbeidet. Gjennom en god dialog mellom kommunene bør det være mulig å
etablere en gjensidig forpliktelse som basis for en regionalt basert planlegging.
Samarbeidet mellom kommunene i Follo skjer også innen andre tema.
Interkommunale ordninger er etablert på flere områder, bl.a. innenfor tekniske
tjenester. Den svake kommuneøkonomien gjør det mer aktuelt å se på løsninger for
samarbeid også på andre områder, f.eks. gjennom spesialisering og kjøp av tjenester hos hverandre.

2.8 POLITISKE FØRINGER
Arbeidet med å lage en ny kommuneplan har skjedd i nært samarbeid med
kommuneplanutvalget (formannskapet). Dette har vært gjort gjennom flere møter
hvor ulike tema har vært drøftet mer inngående, f.eks. Svartskog, boligpolitikk,

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015

Sertifisering som Miljøfyrtårn er et av
virkemidlene for en bærekraftig utvikling for næringsliv og kommunale virksomheter.

14

fortetting og mer generelle politiske føringer. Kommuneplanutvalget har fått seg
forelagt notater fra administrasjonen som grunnlag for diskusjon. Gjennom debatt
og spørsmål er det så gitt signaler til administrasjonen om hvordan kommuneplanutvalget kan tenke seg den videre håndtering av de spørsmål som er tatt opp.
Boligpolitikken har også vært diskutert i Utvalg for helse og sosial.
Bakgrunnen for en slik arbeidsprosess er et uttrykt ønske om en sterkere profilering av kommuneplanen som det viktigste politiske styringsdokumentet for
utviklingen av kommunen. På denne måten har også partiene hatt mulighet til å
organisere interne prosesser og delta i utformingen av kommuneplanen på et
tidligere tidspunkt enn det som har vært tidligere.

3. Visjon, mål og delmål
3.1 VISJON OG MÅLSTRUKTUR
Kommuneplanen tar utgangspunkt i følgende visjon:

OPPEGÅRD KOMMUNE

- effektiv og trivelig MED INNBYGGERNE I SENTRUM

Under visjonen ligger 5 hovedmål. Disse er sortert i tre grupper som i oversikten
nedenfor. Den første gruppen består av tre hovedmål om Oppegård som lokalsamfunn, kommunens tjenester og kommunen som organisasjon. Disse tre hovedmålene er til sammen utgangspunktet for delmålene som omtales i kommuneplanens
hoveddel.
De to øvrige hovedmål omhandler kommunens arealpolitikk og boligpolitikk.
Hver av de to hovedmålene danner utgangspunktet for delmål i kommuneplanens
arealdel og kommuneplanens boligdel.

Målstruktur i kommuneplanen

VISJON
3 HOVEDMÅL:
lokalsamfunn,
tjenester
og organisasjon

1 HOVEDMÅL:
Boligpolitikk

1 HOVEDMÅL:
Arealpolitikk

FOKUSOMRÅDER
Delmål

DELMÅL

DELMÅL
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3.2 HOVEDMÅL
Følgende fem hovedmål er fastsatt for komuneplanen:
HOVEDMÅL FOR LOKALSAMFUNNET

Oppegård skal ha en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet og
livsgrunnlag i dag og i fremtiden.
HOVEDMÅL FOR AREALPOLITIKKEN

Oppegårds begrensede arealressurser skal forvaltes slik at innbyggerne trives
og aktivt bruker natur og lokal kultur.
HOVEDMÅL FOR BOLIGPOLITIKKEN

Oppegård skal ha et attraktivt og variert boligtilbud tilpasset ulike livssituasjoner.
HOVEDMÅL FOR TJENESTER

Innbyggerne skal tilbys tjenester i nødvendig omfang og kvalitet som fremmer
trygghet og selvstendighet.
HOVEDMÅL FOR ORGANISASJONEN

Kommunen skal være en kompetent, fleksibel og lærende organisasjon i åpen
dialog med innbyggerne.
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4. Fokusområder med delmål
4.1 FOLKEHELSE OG MILJØ
Et godt og langt liv
DELMÅL:

Befolkningen skal ha tilgang til gode sosiale miljøer og mulighet for sunn livsstil.
En sunn livsstil forlenger livet. Grunnlaget for en sunn livsstil legges dels gjennom
den måten samfunnet utformes på og dels gjennom den enkelte innbyggers valg.
Kultur og naturopplevelser, identitet og tilhørighet er viktige elementer i tillegg til
riktig kosthold, fysisk aktivitet og beskyttelse mot tobakksrøyk. Bare om lag 10%
av de faktorer som påvirker folkehelsen, er å finne i tradisjonelle helsetjenester.
Oppegård er med i det norske nettverket av helse- og miljøkommuner og
ønsker å legge forholdene til rette for sunne miljøer og livsstil. Viktige satsingsområder er kosthold og fysisk aktivitet, trygghetsfremmende arbeid, røyk og rus. Gode
fysiske miljøer kan videreutvikles gjennom planlegging og utforming av boligområder, sentrumsområder, friområder og trafikksystemer. Gode sosiale miljøer
krever i tillegg deltakelse fra den enkelte. Her ønsker kommunen å stimulere og
legge til rette.
Den kommunale tjenesteytingen skal rettes inn slik at løsninger som fremmer
integrasjon mellom ulike sosiale grupper og kontakt mellom generasjonene prioriteres. Dessuten er det viktig med helsefremmende og sykdomsforebyggende
innsats rettet mot risikogrupper.
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Ta vare på jorda!
DELMÅL:

Kommunen skal arbeide for at forbruk av ikke-fornybare ressurser og forurensende utslipp blir redusert.
Kommunen har vært helse- og miljøkommune siden 1994, vedtok
Fredrikstaderklæringen i 1998 og har hatt bærekraftig utvikling som et satsingsområde i kommunedelplanen for Oppegård Øst 1999 – 2010. Gjennom dette har
vi tatt på oss en global forpliktelse for bl.a. å redusere forbruket av ikke-fornybare
ressurser.
Variasjon i naturtyper – biologisk mangfold - er viktig i forhold til grunnleggende økologiske prosesser som regulerer klima, skaper jordsmonn og renser
luft og vann. Området omkring Indre Oslofjord hører generelt sett til de mest
artsrike og biologisk verdifulle områdene i landet. Dette gir oss et særlig ansvar for å
forvalte arealene i vår kommune på en måte som ikke reduserer artsmangfoldet.
Avfallsmengdene i samfunnet vokser stadig. Dette er blitt et stort økonomisk og
miljømessig problem. Oppegård kommune skal arbeide for å fremme avfallsreduksjon, ombruk og gjenvinning.
I Oslo-området er biltrafikken den viktigste kilden til luftforurensning. Med
jernbanen som en hovedpulsåre gjennom kommunen ligger det godt til rette for en
effektiv kollektivtransport. Ved lokalisering av boliger, servicefunksjoner og tjenestesteder skal det legges til rette for at flest mulig blir uavhengig av egen bil.
Oppegård har en sentral beliggenhet i et tettbefolket område med to hovedveier
gjennom kommunen. Midt i ligger Gjersjøen, som er drikkevannskilde for deler av
Follo. Muligheten for forurensende utslipp må vi derfor ta alvorlig. Vår utfordring
ligger i å ha en kontinuerlig overvåkning av miljøtilstanden, en hensiktsmessig
arealforvaltning og en beredskap for mulige ulykker som kan skje, særlig langs
hovedveiene våre.

For sikkerhets skyld
DELMÅL:

Kommunen skal videreutvikle samfunnsberedskapen for å trygge lokalsamfunnet.
Vi lever i et fredelig hjørne av verden. Men også vi har fått en kraftig påminnelse om
vår sårbarhet med terrorangrepene mot USA høsten 2001. De tragiske hendelsene
gjør det lettere nå å utvikle og forankre en bred forståelse for samfunnssikkerhet.
En alvorlig ulykke rammer oss heldigvis sjelden. Derfor tenker vi normalt ikke
over muligheten av at det faktisk kan hende og hvilke konsekvenser det kan få.
Som kommune behøver vi å analysere eller vurdere vår risiko og sårbarhet, og legge
dette til grunn i planlegging og tjenesteyting.
Oppegård kommunes utfordringer ligger i sikkerhet knyttet til vannkilden
Gjersjøen og mulige ulykker i trafikken (særlig jernbanen og Europaveiene). Dette
er gjennomgått i vår risiko- og sårbarhetsanalyse, fra 1995. Sikkerhetsarbeidet
bygger på dette arbeidet, og senere revisjoner av analysen.

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015

18

Grønn kommune
DELMÅL:

Kommunale virksomheter skal gå foran i arbeidet for et grønt miljø.
Kommunen er en betydelig forbrukerorganisasjon med et årlig innkjøp på ca 100
mill kroner. Våre valg er viktige for miljøet både direkte og som meldinger til
salgsledd og publikum. Vi bør derfor utvikle en miljøriktig kommunal innkjøpsforvaltning som vektlegger «fra vugge til grav»-perspektivet.
Som eiendomsforvalter og byggherre påvirker kommunen vårt felles miljø. Det
gjelder i bygge- og riveprosesser så vel som i daglig drift og bruk av offentlige
bygninger. Hvilke tekniske løsninger og byggematerialer som velges i våre
bygninger har i tillegg en viktig signaleffekt. Derfor bør kommunale bygg ha en
helsefremmende og økologisk profil.
Oppegård kommune har utarbeidet en egen LA21-strategi, om hvordan vi alle
kan ta de grønne skritt i retning av et bærekraftig samfunn. Vi har startet med å
«feie for egen dør» og har gitt utfordringen til alle i Oppegårdsamfunnet. Fortsatt
vil vi legge til rette så aktiviteter i den enkelte forening/lag skjer i «Lokal Agenda 21ånd», ved å videreføre «miljøbølgen».

4.2 INNBYGGERE OG BRUKERE
Brukeren i sentrum
DELMÅL:

Brukernes behov skal settes i fokus når tjenestene utformes.
For å utforme tjenestene etter innbyggernes behov må kommunen vite i hvilken
grad brukerne er tilfredse med det de mottar. Kommunen må ta i bruk gjentakende
undersøkelser for å sjekke ut innbyggernes oppfatning av kvalitet og servicenivå.
Opplevelse av kvalitet og service varierer fra person til person ut fra forventninger og behov. Et fellestrekk er likevel behovet for tilgjengelighet og informasjon.
Det må derfor være enkelt å komme i kontakt med og få svar fra kommunen.
Kommunens del av den samlede økonomien forventes ikke å øke i takt med
behovene. Kommunen må derfor være tydelig på hvilke tjenester som kan tilbys og
hva innbyggerne kan forvente av kvalitet og omfang.
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Samfunnet er blitt stadig mer individorientert. Innbyggernes rettigheter er
styrket og tjenestene er blitt mer spesialiserte. Denne spesialiseringen stiller krav til
kommunen om at brukeren skal oppfatte tjenesteytingen som helhetlig og
samordnet.

Barn og ungdom
DELMÅL:

Gjennom aktiv innsats ovenfor foreldre og barn skal målet være rusfrie og kriminalitetsfrie oppvekstmiljøer.
Barn og ungdom skal sikres et godt og stabilt oppvekstmiljø. Kommunen skal stille
anlegg for idrett og kultur til disposisjon, blant annet ved å inngå avtaler med frivillige organisasjoner. Ungdommen skal gis innflytelse på utformingen av fritidstilbudene, også de uorganiserte. Idrettsanleggene skal gjøres mer tilgjengelige for
ungdom og idrettslagenes stilling i nærmiljøet skal styrkes. Skoleanleggene skal
i større grad enn i dag kunne tas i bruk av hele nærmiljøet.

Innbyggerens ansvar
DELMÅL:

Innbyggere skal ha best mulige forutsetninger til å leve et selvstendig liv og å ta
ansvar for seg selv og fellesskapet.
Å ha kontroll over sitt eget liv og å mestre hverdagen, er noe de aller fleste
mennesker ønsker og trives med. Offentlig innsats hverken kan eller skal erstatte
den enkeltes ansvar for seg selv og fellesskapet. Kommunens tjenesteyting skal
legges opp slik at den fremmer selvstendighet hos barn og ungdom og hos brukere
med spesielle behov.
Frivillige organisasjoner og frivillig arbeid har en viktig rolle i lokalsamfunnet,
både for å ivareta fellesskapets interesser og som arenaer hvor alle kan bidra ut fra
sine forutsetninger.
Spleiselag mellom offentlig og privat innsats kan gi bedre løsning av oppgaver i
lokalsamfunnet enn om disse ressursene ble brukt hver for seg. Det er positivt at
enkeltmennesker, nabolag, eller frivillige organisasjoner tar initiativ for å løse
utfordringer i nærmiljøet. Kommunen ønsker å legge til rette for ideelt, frivillig
engasjement.
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4.3 ØKONOMI
Større handlingsrom
DELMÅL:

Kommunen skal aktivt påvirke sine økonomiske rammebetingelser
Kommuneøkonomien tilsier at vi selv må skape vårt handlingsrom gjennom å
effektivisere driften. Vi må derfor integrere økonomiske vurderinger i all planlegging og drift. Andre driftsformer enn dagens, f.eks. offentlig-privat samarbeid,
konkurranseutsetting og regionalt samarbeid kan i noen tilfeller vise seg å være
det som utnytter ressursene mest effektivt.
Ny utbygging fører til at flere nyter godt av kommunens bygg, anlegg og andre
fasiliteter. Det er en utfordring for kommunen å få utbyggere til å dekke en større
del av de nødvendige investeringskostnadene. Avtaler mellom kommunen og
utbygger skal avklare utbyggers bidrag til teknisk og sosial infrastruktur.

Utnytt mulighetene!
DELMÅL:

Kommunen skal effektivt utnytte de ressurser som står til rådighet
Nye investeringer må vurderes ut fra den langsiktige virkningen på driften. Sparer
vi oss for driftsutgifter og vedlikehold eller pådrar vi oss større kostnader? Vi må i
alle fall legge til rette for at kommunens lokaler og arealer kan utnyttes optimalt.

4.4 FORNYELSE OG MEDARBEIDERE
Krevende omstilling
DELMÅL:

Organisasjonen Oppegård kommune skal ha endringsvilje og omstillingsevne
Evne til omstilling og vilje til endring er nødvendig av flere årsaker. Et forhold er
vår pressede økonomi. Den teknologiske utviklingen, knappheten på fagfolk og
høyere krav og forventninger fra befolkningen er andre grunner.
Endringer kan være både krevende og spennende. Omstilling vil innebære
rasjonalisering og bortfall av arbeidsoppgaver. Det er viktig å skape forståelse og
kultur for denne virkeligheten. For å komme fram til smidige og hensiktsmessige
løsninger, både for den enkelte ansatte og for kommunen som helhet, er det
nødvendig å bruke tid og tenke langsiktige løsninger.

Nok flinke fagfolk
DELMÅL:

Kommunen skal ha en riktig dimensjonert og godt kvalifisert bemanning
Oppegård kommune ligger i et pressområde hvor det vil bli mangel på fagpersonell
bl.a. innen pleie- og omsorgsvirksomheten. Undersøkelser viser at lønn ikke er den
eneste faktoren i forhold til å holde på ansatte. Det handler mye om å skape spennende, utviklende og utfordrende arbeidsplasser, koblet med godt arbeidsmiljø og
trivsel.
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Oppegård kommune skal ha fokus på
trivsel og godt arbeidsmiljø slik at
avdelingssykepleiere ved Bjørkås sykehjem og andre ansatte skal trives på
jobben.

En stadig utfordring er å vurdere hvordan vi disponerer fagpersonell og se på
om driften og arbeidsoppgavene kan organiseres annerledes. Samtidig bør vi tenke
opplæring/kvalifisering av ufaglærte, slik at driften holdes oppe på et faglig
forsvarlig nivå.
Sykefraværet i kommunen er for høyt. Det kreves derfor at vi blir flinkere til å
forebygge sykdom/skade. Den enkeltes arbeid må tilrettelegges slik at den
sykemeldte kommer raskt tilbake i arbeid.

Trivelig arbeidsplass
DELMÅL:

Kommunens medarbeidere skal preges av arbeidsglede, faglig og personlig
utvikling.
Kommunen må sikre gode og utviklende arbeidsmiljøer for sine ansatte.
Personalpolitikken skal være fleksibel i forhold til den enkeltes livssituasjon eller
livsfase. Dette kan bidra til at eldre ansatte står i jobbene sine lengre enn mange
ønsker i dag.
Det å mestre utfordringene i arbeidet er nødvendig for å trives. Dette er i stor
grad et arbeidsgiver- og lederansvar. Medarbeiderne skal stimuleres til læring,
nytenkning og kreativitet.
Kommunen må tilrettelegge for mer fleksible arbeidstidsordninger som er
tilpasset ansatte i ulike livsfaser. Videre må vi utvikle en organisasjon som evner å
tilby og tilrettelegge for opplæring/kompetanseutvikling i arbeidssituasjonen.
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4.5 INTERNE PROSESSER OG RUTINER
Mangfoldig deltakelse
DELMÅL:

Organisasjoner, innbyggere og næringsliv skal kunne delta i lokalt demokrati og
samfunnsliv
I Oppegård er valgdeltakelsen relativt høy, og lokalpolitiske spørsmål diskuteres
aktivt. Dette er et positivt trekk, som vi ønsker å ta vare på. Kontakten mellom
innbygger og kommune skal utvikles videre.
Innbyggerne har krav på å bli involvert i beslutningsprosesser som berører deres
hverdag. Medvirkning i planarbeid må legge til rette for innspill fra mange. Dette
innebærer at interessekonflikter blir tydelig eksponert. Motstridende interesser
veies mot hverandre i en beslutningsprosess. Selv med god medvirkning vil det ofte
være ulike syn på hvilke hensyn som til slutt skal tillegges avgjørende vekt.
Brukerråd og frivillige organisasjoner har en viktig rolle i medvirkningsprosesser.
Det er en utfordring å utvikle dette videre og å heve kommuneorganisasjonens kompetanse innen medvirkningsarbeid.

Effektiv kommune
DELMÅL:

Kommunen skal være godt ledet og effektivt organisert
Innbyggerne forventer å få dekket sine behov og ivaretatt sine interesser.
Kommunens styringsystem må være effektivt og smidig samtidig som det sikrer
demokratisk styring og kontroll. Kommunale ordninger som i dag framstår som
unødvendig byråkratiske må forenkles. Medarbeidere og ledere må gis større ansvar
og beslutningskjeden kortes ned. Avgjørelser skal tas på laveste effektive nivå.
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi gir stadig nye muligheter. Nye
verktøy forenkler kommunikasjonen mellom ansatte, politikere, brukere og
publikum. Disse må utnyttes for å gjøre kommunens tjenesteproduksjon og forvaltning mer effektiv og serviceorientert.
Samarbeid med andre kommuner /aktører igangsettes når det gir gode løsninger. Kommunen skal være åpen for at andre kan utføre våre tjenester, forutsatt at
dette gir tilfredsstillende kvalitet til lavere kostnad. Uansett er det kommunen som
sitter med ansvaret i møte med innbyggerne.
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