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1. Verdigrunnlag og overordna mål
Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil arbeide for et samfunn der
mennesker kan utvikle seg fritt. Samfunnskontrakten skal oppfylles av myndige
mennesker som tar ansvar for eget liv, for fellesskapet og for naturen.
Senterpartiets verdigrunnlag er den kristne og humanistiske kulturarven. Hvert
menneske er unikt og uerstattelig, og menneskeverdet er ukrenkelig og
overordnet andre verdier. Senterpartiet har som mål å legge vilkårene til rette
for en harmonisk samfunnsutvikling. Et levende folkestyre er en forutsetning
for folkets trivsel og landets fremgang.
Årene foran oss rommer mange muligheter, men også store utfordringer,
økonomisk, sosialt og miljømessig. Nordre Follo Senterparti vil arbeide for å
styrke samholdet i kommunen, slik at vi tar ansvar for hverandre, for naturen
og for generasjonene framover. Vi ønsker å redusere økonomiske og sosiale
forskjeller og mener at alle er like mye verd uansett alder, kjønn, legning,
yteevne og kulturell bakgrunn. Vi vil si ja til mer fellesskap, kultur og natur, og
nei til økt materielt forbruk.

Utvikling på nærmiljøenes og naturens premisser
Målet for Nordre Follo Senterparti er å skape og ta vare på trygge nærmiljøer
der mennesker i alle aldre trives. Vi vil arbeide for en moderat befolkningsvekst
og være svært restriktive med omdisponering av naturgitte arealressurser. Det
skal være nullvisjon for tap av matjord. En utvikling av Nordre Follo må derfor
fokusere på allerede bebygde arealer, slik at vi aktivt sikrer de nasjonale
målene for framtidig bærekraft.

Ja til lokal styring, nei til regionalt press
Kommunens beliggenhet fører til et stadig økende press på befolkning og natur
fra både regionalt og nasjonalt hold. Nordre Follo Senterparti mener at vi som
bor her, selv skal legge premissene for hvordan lokalsamfunnet vårt skal se ut i
framtida, og vil arbeide for dette gjennom kommunens politiske organer. Vi vil
at Nordre Follo skal være et bygdesamfunn med sentra som samlet sett dekker
innbyggernes behov innenfor kommunens grenser. Senterpartiet mener det er
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viktig at nye pålegg og standarder fra statlig og regionalt hold finansieres med
økte overføringer.

Ny storkommune med ulike lokalsamfunn
De gamle kommunene Oppegård og Ski hadde mye felles, men også klare
forskjeller historisk, kulturelt og sosialt. Nordre Follo Senterparti vil arbeide for
å skape samhold innad i den nye kommunen, samtidig som lokalmiljøene får
utvikle seg ut fra sine egne forutsetninger. Nordre Follo Senterparti vil bevisst
ta hensyn til de spesielle utfordringene og behovene som finnes lokalt. Vi vil
også legge stor vekt på å bevare og utvikle et godt forhold og en nær dialog
mellom administrasjonen, de folkevalgte og innbyggerne i den nye
storkommunen.

2. Oppvekst og skole
Mange forhold i samfunnet angår oppvekst. Det mest sentrale er selvfølgelig
barna og ungdommene selv, og familiene deres. Men viktige er også
institusjoner som skole, barnehage og barnevern, og dessuten områder som
omsorg, folkehelse, rusmidler og psykisk helse. For å forebygge
oppvekstproblemer, blant annet mobbing, må oppvekstpolitikken ses i
sammenheng med tiltak innenfor andre sektorer.
Gode og viktige oppvekstpolitiske tiltak finnes også innen kultur, idrett og
friluftsliv. Nordre Follo Senterparti vil støtte friluftsgårder, som Møllerenga og
«Inn på tunet»-aktiviteter.

Barnehager
Barnehagene skal ha et solid pedagogisk fundament. De skal tilrettelegge for
gode aktiviteter med utgangspunkt i det enkelte barns ønsker og behov, slik at
hvert barn føler seg sett og verdsatt, og slik at hverdagen i barnehagen blir
positiv og lystbetont for alle. Barnehagene må være oppmerksom på faren for
mobbing og utestenging allerede i barnehagen og skal derfor ha fokus på å
utvikle tolerante og inkluderende samværsformer mellom barna.
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Det må etableres og opprettholdes barnehager slik at man sikrer full
barnehagedekning i alle tettstedene i kommunen. Det er viktig at barnehagene
etableres i nærmiljøet der innbyggerne bor, og man bør få barnehageplass i
kortest mulig avstand til bopel.
Barnehager bør etableres i gode og stimulerende omgivelser, f.eks. i tilknytning
til natur eller gårdstun.
Deltidsplasser og søskenmoderasjon må videreføres. Barnehagene skal åpne kl.
7. Kommunen skal ha løpende barnehageopptak.
Nordre Follo Senterparti ønsker primært kommunale eller ideelle barnehager,
ikke kommersielle aktører.

Barne- og ungdomsskoler
Nordre Follo Senterparti ønsker en kvalitetsskole med et godt og stimulerende
arbeidsmiljø for elever og lærere. Som i barnehagene er det også viktig i
skolene å være oppmerksom på faren for mobbing. Dette er et
samfunnsproblem i alle aldersgrupper, også blant voksne og eldre.
Vi ønsker å sikre skolene tilstrekkelige ressurser til å drive en god og forsvarlig
opplæring av våre barn. Både Ski og Oppegård ligger under
landsgjennomsnittet i ressursbruk. Arbeid i mindre grupper i praktisk-estetiske
fag, som for eksempel kunst og håndverk, samt mat og helse, må
opprettholdes. Tilrettelagt undervisning må styrkes.
Det er viktig at skolene ligger i innbyggernes nærmiljøer. Senterpartiet er en
garantist for å beholde dagens barne- og ungdomsskoler. De eksisterende
skolene må vedlikeholdes og ha nødvendig kapasitet for å tilfredsstille
befolkningsveksten lokalt de nærmeste årene.
Forskning viser at barneskoler med mer enn 300 elever øker problemene for
barn med lærevansker. Behovet for økt skolekapasitet bør derfor primært
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dekkes ved å etablere nye skoler. Faste kretsgrenser skal skape forutsigbar
skoletilhørighet. Søsken skal ikke splittes.
Skotbu skole er en av de minste skolene i regionen og hjertet i den unike bygda
med svært mange barnefamilier som har flyttet fra ulike deler av Osloområdet.
Skolen må bevares, og det må derfor legges til rette for nødvendig lokal
boligvekst for å opprettholde elevgrunnlaget.
Alle skoler skal ha et godt skolebibliotektilbud. Det må utarbeides en
skolebibliotekplan for å sikre like godt tilbud i hele kommunen.
Satsingen i Ski på pedagogisk virksomhet, med søkelys på tidlig innsats og en
styrket skolehelsetjeneste, må fortsette i Nordre Follo kommune.
Vi ønsker også å styrke rådgivningstjenesten og samarbeidet med de
videregående skolene om videre utdanningsløp.
Det er viktig å fortsette digitaliseringen i skolene. Det er også nødvendig å
sørge for at elevene fortsatt får god trening i å skrive og tegne for hånd og
lærer å bruke touch-systemet.
Det må utarbeides en felles plan for skolefritidsordningen (SFO) for å sikre likt
tilbud på alle skoler i kommunen. SFO er en læringsarena som skal legge til
rette for sosial og faglig utvikling. SFO skal ha målområder som natur; teknikk
og miljø; mat og helse; lekser og fordypning; kunst, kultur og kreativitet; samt
fysisk aktivitet og lek, etter mal fra aktivitetsskolen (AKS) i Oslo. SFO må derfor
sikres tilstrekkelige ressurser.
SFO må også utvikle et godt og nært samarbeid med andre aktører, slik at
tilbudet kan kombineres med aktiviteter innen idrett, kultur og friluftsliv. Barn
med offentlig transport til skolen må ha rett til å bruke SFO-plassen sin frem til
skoledagens begynnelse. SFO skal åpne kl. 7, som barnehagene.
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Tryggere skoleveier
Sikring av trafikkfarlige skoleveier er en av våre prioriterte saker. Tiltak må til
for å trygge krysningspunkter ved skolene, f.eks. ved Greverud skole. Det bør
iverksettes sikkerhetstiltak ved av- og påstigningsplasser, og gang-/sykkelvei og
fortau må på plass der det mangler.
Tiltak må settes i gang for å redusere gjennomgående tungtrafikk forbi
boligområdene og langs skoleveiene i kommunen, f.eks. på Siggerud.

3. Helse og omsorg
Vi trenger «flere hender» til omsorg, høyere kompetanse blant de ansatte i
eldreomsorgen og bedre kvalitet og innhold i tjenestene.
Senterpartiet vil ha et sterkt offentlig helsevesen som garanterer likeverdige
tjenestetilbud. Ideelle aktører må være en integrert del av dette, mens private,
kommersielle tilbydere bare i enkelttilfeller bør være et supplement. Våre
helsetjenester skal være offentlig finansiert, og egenandeler skal holdes lave.
Markedstenkning og privatisering av helsetjenester svekker det offentlige
tilbudet og øker sentralisering av tjenester. Senterpartiet mener at anbud og
stykkprisfinansiering er lite egnet i helse- og omsorgssektoren.

Pleie og omsorg
Syke- og pleietrengende i Nordre Follo skal være trygge på at det er hjelp å få
når det er ønske om og behov for det. Kommunen må derfor ha kapasitet til å
gi sykehjemsplass til de som har behov. Par som ønsker dobbeltrom skal få
tilbud om det. Tildeling av sykehjemsplasser skal følge nærhetsprinsippet.
Nordre Follo Senterparti vil prioritere bygging av flere omsorgsboliger og styrke
hjemmesykepleien og hjemmetjenesten for å hjelpe flere eldre i deres egen
bolig. Omsorgsboligene må ha tilsyn fra kommunalt personale. Det er viktig at
beboere sikres gode tjenester, og at de tilbys fysiske og sosiale aktiviteter ved
kommunens sykehjem eller i omsorgsboliger nær der de føler at de tilhører.
Nordre Follo Senterparti vil arbeide for at kommunen har nok personale med
kompetanse på avansert medisinsk pleie i hjemmesykepleien og
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hjemmetjenesten. Det er også viktig at pleie- og omsorgspersonale har gode
ferdigheter i å kommunisere med brukere og pårørende.
Støtten til helse- og eldresentrene i Nordre Follo og dagsentertilbudene må
bestå, slik at aktivitetene der kan fortsette og også utvides i tråd med
etterspørsel og behov.
Kommunen må utrede etablering av et bomiljø for demente, som i Bærum. Her
kan også par få bo sammen og oppleve nødvendig trygghet.
Nordre Follo Senterparti vil gå imot konkurranseutsetting av pleie- og
omsorgstjenester til kommersielle aktører.

Sykehus
Nordre Follo Senterparti vil arbeide for flere enkle sykehustjenester lokalt og
for lett tilgang til dagbehandling, skadelegevakt og blodgivning ved Ahus
avdeling Ski. Palliativ enhet må flyttes tilbake fra Lørenskog.
Ski sykehus-bygget på Vardåsen eies av Nordre Follo kommune og må
inneholde relevante helsetilbud slik at det kan fungere som et kommunalt
helsehus, i tillegg til Ahus’ aktivitet samt lokalmedisinsk senter og
legevakttjenester (både dag og natt).
Senterpartiet vil arbeide for at det etableres et nytt sykehus i Follo-regionen for
å avlaste et overbelastet Ahus.

Barnevern
Barnets beste skal vektlegges ved valg av tiltak. Det må jobbes mer med
forebygging og mindre med reparasjon.
Barnevernet må ha mer fokus på å hjelpe familien som helhet og ikke hvert
familiemedlem hver for seg. Helsestasjonene er nøkkelinstitusjoner for å hjelpe
utsatte barn og familier og må derfor prioriteres.
Nordre Follo Senterparti vil arbeide for at barnevernet innfører
«Kongsbergmodellen», der man gjennom familieråd har dialog med familier og
nettverk i barnevernssaker. Kongsberg har redusert antall akuttvedtak med
90% og redusert sykefraværet uten endret ressursbruk.
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Follo Barnevernvakt må videreføres. Dette er i dag ivaretatt med et godt
samarbeid mellom politiet og kommunene.

4. Kultur og frivillighet
Kultur og frivillig organisasjonsarbeid er en forutsetning for et livskraftig
lokalsamfunn. Nordre Follo Senterparti ønsker å styrke frivilligheten,
kulturlivet, idrettstilbudet og friluftslivet.

Frivillighet
Senterpartiet vil øke tilskuddene til lokale lag og foreninger og styrke
ungdomsklubbene og andre tiltak for uorganisert ungdom. Dagens kommunale
ungdomsklubber må beholdes. Fritidsklubben på Langhus må gjenoppstå. Det
bør etableres en kommunal fritidsgård på Langhus etter mønster av Søndre Ås
gård på Holmlia.
Kommunen skal leie ut øvings- og møtelokaler til frivillige organisasjoner gratis.

Kulturhus
Ski Rådhusteater og Kolben kulturhus må videreutvikles som arenaer for et
allsidig kulturliv. Dagens kommunale samfunnshus skal fortsatt eies av
kommunen, men bør få egne driftsstyrer med fullt driftsansvar som kan skape
mer aktivitet i byggene.

Kulturskole
Nordre Follo kommune har en svært god kulturskole. Satsingen på kulturskolen
i begge kommuner de siste årene, med økt timelengde, flere plasser og bredere
tilbud, må derfor fortsette slik at man legger et grunnlag for økt musikalsk og
kulturell aktivitet blant barn og unge. Samarbeidet med barnehager, skoler og
SFO må økes.
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Kirke og livssyn
Kirken forvalter mye av vår kulturarv og bidrar til å gi kommende generasjoner
en god og trygg forankring. Nordre Follo Senterparti vil ivareta barnehagenes
og skolenes tradisjonsrike markeringer i kirken ved de store høytidene og 17.
mai for alle som ønsker dette.
Kirkene våre er kulturskatter som må få det vedlikeholdet som er påkrevd.
Kirkegårdene skal fremstå som små parkanlegg.
Det må legges til rette for livssynsnøytralt seremonirom i Nordre Follo.
Det må vurderes å bygge et felles krematorium for Follo-kommunene.

Språk
Vi vil arbeide for mer bruk av norsk i offentlige sammenhenger (bl.a. media og
handel). Norsk er under press fra engelsk, og Nordre Follo Senterparti vil løfte
frem bevisst og kreativ bruk av norsk i lokalmiljøene. Kommunen må tilstrebe
klarspråk i all offentlig språkbruk.

Idrett og friluftsliv
Det allsidige idrettstilbudet, breddeidretten og idrettsmangfoldet må styrkes i
hele kommunen. De yngste må prioriteres sterkere i tildeling av tid i hall og på
baner. Terskelen for å delta i idrett må være lav, både økonomisk og praktisk.
BUA (med utlån av utstyr m.m.) er viktig for å sikre varierte muligheter for
idretts- og friluftsaktiviteter.
Det er viktig å utvikle idrettsanlegg i hele kommunen, der folk bor.
Senterpartiet ønsker ikke hall- og baneleie for idrettslagene. Kommunen må
sørge for skøytebaner ved skolene og i lokalmiljøer. Det må vurderes isflate på
Langhus, lik isflaten i Ski idrettspark.
For å sikre større kapasitet på svømmeopplæring, gode muligheter for folkebad
og et tilbud for konkurranseidretten mener Nordre Follo Senterparti at et 50
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meters basseng på Langhus må prioriteres. Dette anlegget skal dekke
kommende svømmebehov i hele Nordre Follo, ved siden av dagens anlegg.
Anlegget bør være nøkternt uten stupetårn og andre elementer som øker
investerings- og driftskostnadene. Andre anlegg i kommunen må i stedet
vedlikeholdes og beholdes i kommende valgperiode. Fremtidig
svømmehallstruktur må utredes før man bygger ytterligere anlegg.
Nordre Follo Senterparti vil også bidra til å støtte uorganiserte
utendørsaktiviteter, som turgåing og andre tiltak som gir økt livskvalitet, bedre
folkehelse og mer naturopplevelse for ulike aldersgrupper. Senterpartiet
ønsker at det opparbeides flere merkede stier og turveier i skog og utmark, i
positivt samarbeid med aktuelle grunneiere.

5. Arealplanlegging og næringsutvikling
Nordre Follo Senterparti vil ha en moderat og styrt befolkningsvekst. Den
sterke økningen som er planlagt, vil ikke løse kommunens utfordringer, men
bidra til større økonomiske og sosiale problemer. Vi ønsker ikke å støtte tiltak
som bidrar til ytterligere sentralisering til Oslo-området.
Natur-, skog- og jordbruksområder er under stort press for omregulering og
utbygging, særlig i den nordlige delen av kommunen. Også boligområder er
utsatt for kraftig fortetting. Dette er en utvikling som på både kort og lang sikt
er til skade for mennesker og miljø.

Arealplanlegging
Nordre Follo kommune har reguleringsmessig ansvar for store områder. Det er
avgjørende at både boligbygging og næringsutvikling orienteres mot arealer
som ikke reduserer potensialet for framtidig matproduksjon, jf. nullvisjonen vår
for tap av matjord. For stor nærhet mellom næringsområder og boliger gir
ulemper for boligmiljøene og bør unngås ved nyetableringer.
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Lokalmiljøene i kommunen må være levende og gi innbyggerne nære tilbud og
gode kommunale tjenester.
Kommuneplanen for 2019–2030 angir planlagte utbyggingsprosjekter for de
neste ti årene. Nordre Follo Senterparti mener at de langsiktige boligreservene
i planen ikke skal bygges ut i planperioden, og ønsker heller ikke prosjekter ut
over dette. Vi vil arbeide for at utbygging ikke skjer raskere enn at det er på
innbyggernes, naturens og kommunens premisser.
Mange nye boligprosjekt i kommunen, både store anlegg i nye områder og
fortetting i etablerte boområder, er industrielle, og dårlig tilpasset landskap og
lokale omgivelser. Dette fører ofte til store inngrep i terrenget og arkitektur
som bryter med bomiljøet ellers, bl.a. med for høye bygg. Nordre Follo
Senterparti vil arbeide for at kommunen fører en restriktiv planpolitikk, der
man tar mer hensyn til naturlig topografi og øvrig bomiljø.
På grunn av beliggenheten vil Ski og Kolbotn møte store utfordringer med
hensyn til arealutvidelse. Nordre Follo Senterparti mener at man i Ski sentrum
skal prioritere økt utnyttelsesgrad framfor krav om nye arealer. Bo- og
aktivitetsformål må prioriteres framfor bl.a. parkeringsområder. Det er også
viktig at blågrønne strukturer beholdes og utvikles parkmessig for å ivareta
gode bomiljøer. Nordre Follo Senterparti støtter fortetting og bygging i høyden
i Ski sentrum, men det må gis klare rammer for dette i reguleringen, og det må
tas hensyn til bo- og nærmiljøet.
I Kolbotn sentrum vil Nordre Follo Senterparti anlegge en badeplass i
forlengelse av Generasjonsparken. Vi vil også jobbe for at togstasjonen kan få
en enklere adkomst til plattform 2 for barnevogner og rullestolbrukere.
Nordre Follo Senterparti ønsker ikke en boligutbygging av Ski øst. Det er viktig
med fortsatt sentrumsnære næringsarealer, og utbyggingen vil på sikt true
jordbruksarealer. Områdene som er foreslått regulert i kommuneplanen, gir
allerede store boligreserver. Senterpartiet ønsker en kontrollert vekst, av
hensyn til nærmiljøene og kommunens økonomi.
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Regional plan for Oslo og Akershus legger en rekke føringer for vekst i
knutepunkt, på bekostning av matjord. Senterpartiet støtter ikke disse
føringene og vil jobbe for en tilpasset vekst i andre tettsteder i kommunen, som
Kråkstad, Siggerud, Skotbu og Svartskog. Nordre Follo Senterparti vil snarest
mulig opprette en langsiktig byggegrense rundt tettstedene i kommunen med
et perspektiv på 100 år.
Det er viktig å sikre god demografisk spredning i reguleringen av boligområder,
slik at både unge, barnefamilier og eldre får mulighet til å kjøpe boliger de
ønsker. Kommunen må ha en god sosial boligplan for å sikre alle muligheten til
bolig.

Vern av jord og kulturlandskap
Nordre Follo må fortsatt være en grønn kommune. Kommunen er et av landets
beste områder for matproduksjon, og det forplikter oss til å ta vare på den
sjeldne ressursen matjord er. Kommunen må derfor håndheve en streng
jordvernspraksis og følge opp den vedtatte nullvisjonen for tap av matjord.
Nordre Follo Senterparti vil arbeide for økt matvaresikkerhet.
Det er en sammenheng mellom fortetting i eksisterende bebyggelse og vern av
kulturlandskap og marka. Her skal fremtidige generasjoner dyrke mat og finne
rekreasjon.
Nordre Follo Senterparti vil bevare store og små grønne områder i hele
kommunen, som Rikeåsen, Kantoråsen, Kolbotnvann-området og de
sammenhengende naturområdene mellom Stallerud og Sterkerud.

Næringsliv
Nordre Follo kommune må legge til rette for mer variert arbeidsintensiv
næring, både i industri og handel, men også kunnskapsbaserte
kontorarbeidsplasser i privat og offentlig øyemed. Det er viktig at kommunen
tilrettelegger for næringsarealer ved behov.
Kommunen må være en aktiv medspiller for næringslivet og tilby rådgivning og
bistand ved etablering av næringsvirksomhet. Det må skapes en kultur der
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næringskreativitet og innovasjon får god plass. Kommunen må bidra til å utløse
potensialet for verdiskapning og nye arbeidsplasser.

6. Natur og miljø
I Senterpartiets miljøpolitikk står det ansvarlige mennesket i sentrum. I vår
forvaltertenkning har mennesket et ansvar for å ta vare på naturen og miljøet.
Vekst er ikke å forbruke mer, men å forvalte bedre. Vår framtid er avhengig av
at naturens produksjonsevne og mangfold opprettholdes. Ressursene skal
brukes slik at de varer. Senterpartiet står i en tradisjon som mener at
ressursene nyttes best gjennom bærekraftig bruk. Folkelig deltakelse og
engasjement er en bærebjelke i vår miljøpolitikk. Nordre Follo Senterparti vil
derfor stimulere alle innbyggere, unge og eldre, til å tenke globalt og å leve og
handle lokalt.

Miljø og forurensning
Nordre Follo Senterparti vil at kommunen skal utvikle en forpliktende miljø- og
klimaplan for sine virksomheter samt stimulere næringsliv og innbyggere til
tilsvarende innsats.
Vi vil prioritere rensing av vann og vassdrag i kommunen, f.eks. Kolbotnvannet,
arbeide mot forurensende avrenning, f.eks. av gummigranulat fra idrettsbaner
og tungmetaller fra alunskiferdeponiet på Taraldrud, og støtte tiltak for
restaurering av skadde områder til et rikere natur- og artsmangfold, f.eks.
erstatte lupinskogen ved Østli skole med natureng.
Støybelastningen for kommunens innbyggere må kartlegges, og det må
vurderes tiltak ved støykilder i Nordre Follo på bakgrunn av de nye
anbefalingene til WHO, f.eks. ved jernbane og beredskapssenter. Vi vil
stimulere til systematisk rydding i naturområder i samarbeid med frivilligheten.
Vi vil sikre allemannsretten i strandsoner (sjø og vann) og legge til rette for god
framkommelighet, men også med respekt for berørte beboeres behov for
privatliv.
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Vi mener fornuftig forvaltning og bruk er bedre for Østmarka enn vern og
gjengroing, og er derfor ikke for en nasjonalpark der. En nasjonalpark vil føre til
mindre tilgjengelighet for allmennheten. I dag er allerede 18 km2 av Østmarka
naturreservat, og dette gir et tilstrekkelig vern.
Å sikre god balanse mellom flora og fauna er en viktig sak for Nordre Follo
Senterparti. Ny kunnskap viser at aktiv bruk av beite fører til lagring av karbon i
jord, opprettholder biologisk mangfold, sikrer albedo (reflektering av sollys) og
kan redusere metanutslipp fra beitedyr gjennom å opprettholde livet i jorda.
Det må derfor legges til rette for slik beitebruk i marka.
Det grønne skiftet krever satsing på bioenergi, biodrivstoff og fornybar energi.
Kommunen må være en medspiller i denne satsingen.

Landbruk
Nordre Follo kommune blir en stor landbrukskommune. Kommunen må støtte
opp om den viktige verdiskapingen som skjer i matproduksjonen, og bidra
aktivt til en god matvaresikkerhet. Derfor er en nullvisjon for tap av matjord
nødvendig.
En variert bruksstruktur gir best muligheter til å produsere maten på en
bærekraftig og klimavennlig måte. Konsesjonsloven og jordloven må derfor
brukes aktivt.
Kommunen må fortsatt delta i vertskommunesamarbeidet Follo
Landbrukskontor, som er et viktig fagmiljø som må videreutvikles.

Renovasjon
Nordre Follo kommune må videreutvikle kildesorteringen av søppel, aller helst i
et interkommunalt samarbeid med nabokommunene, som Follo Ren.
Returpunktene i nærmiljøene skal bestå og dekke metall/glass og tekstiler fra
husholdningene.
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7. Samferdsel og infrastruktur
I framtida vil kravene til ressurseffektiv og bærekraftig transport øke kraftig.
Dette gjelder for mennesker, men også for varer, produkter og informasjon,
ikke minst digitale tjenester. Dette er også viktig for samfunnssikkerheten.
Nordre Follo Senterparti mener at dette må ha høy prioritet og vil arbeide for
fellesløsninger på disse utfordringene. Vi vil ha kortreist mat, kortreiste varer
og kortgåtte lokalmiljøer.

Kollektivtrafikk
Follobanen er et av Norges viktigste kollektivprosjekter. Senterpartiet vil
arbeide for at de valgte løsningene gir et best mulig tilbud for kommunens
innbyggere. Dagens stasjoner i kommunen må opprettholdes.
Østre linje må kobles til den nye Follobanen for å sikre muligheten for økt
kapasitet, flere avganger og godstog på denne linja. Nordre Follo Senterparti vil
stille absolutt krav om at den nye traséen som er under planlegging, legges
under bakken for å bevare dyrka mark og det verdifulle kulturlandskapet
mellom middelalderkirkene i Kråkstad og Ski. Dette er mulig ved bruk av
løsmassekulvert og tunnel, slik at det fremdeles kan dyrkes mat over traséen.
Det er uaktuelt å støtte hensettingsanlegg på matjord – kun fjellanlegg er
akseptabelt.
Ruters nåværende soneinndeling er klima-, distrikts- og forbrukerfiendtlig.
Samtlige stasjoner må være i sone 1.
Det må bli flere avganger på Østfoldbanen med mer fleksibel ruteplan for
innsatstog, særlig for stasjoner som Langhus og Myrvoll.
Nordre Follo Senterparti vil arbeide for at all godstransport foregår på
Follobanen. Østfoldbanen skal bare brukes til persontransport. Godstransport
er ikke egnet i tettbygde lokalområder. Det vil hindre lokaltrafikken, gi støy og
uro, og være til fare for barn, unge og andre.
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Det må legges til rette for innfartsparkeringer for privatbiler ved hovedveier og
togstasjoner slik at flere får mulighet til å benytte seg av ulike buss-/togtilbud
og koordinere samkjøring.
Nordre Follo Senterparti ønsker bedre busstilbud i hele kommunen, blant annet
ved mer bruk av ringbusser. Det må etableres flere busstopp, spesielt ved
større veier.

Veier, gang- og sykkelveier
Nordre Follo Senterparti ønsker flere og gjennomgående gang- og sykkelveier i
kommunen. Det må spesielt legges til rette for økt sykkelbruk og gange i de
befolkningstette delene av kommunen. Det må bygges sammenhengende
gang- og sykkelveier mellom Kråkstad og Skotbu i forbindelse med graving av
ny kloakkoverføringsledning til Skotbu, og den vedtatte gang- og sykkelveien
mellom Røis og Skotbu stasjon må bygges raskt.
Veien til Svartskog må utbedres. Ved Oppegård stasjon må det arbeides for en
trygg avkjøring fra Skiveien til østsiden av jernbanen. Vi ønsker ikke gangbro
over Kolbotnvannet.
Nydyrkingsprosjektet for ny E18-trase Vinterbro-Retvedt må følges opp nøye.
Lokaltrafikk må holdes skadesløs ved bomplassering og fastsettelse av takster.
Trafikksituasjonen i Ski sentrum er lite tilfredsstillende, og trafikkbelastningen
må reduseres. Dette kan f.eks. gjøres gjennom etablering av en ringvei rundt
sentrum. Det må legges til rette for parkeringshus under bakken, slik at man
ikke bruker verdifulle sentrumsnære arealer til overflateparkering. Ved nye
større nærings- og boligbygg i Ski sentrum må det stilles krav om underjordisk
parkering.

Bredbånd og annen infrastruktur
Nordre Follo Senterparti vil arbeide for at hele kommunen får mulighet for
høyhastighets bredbånd, med fiber de fleste steder. I dagens teknologiske
virkelighet er slikt bredbånd en forutsetning for et effektivt næringsliv, for god
opplæring på skolene og for at man skal kunne arbeide effektivt hjemmefra.
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Nordre Follo Senterparti vil også arbeide for fornying og oppgradering av
infrastrukturer for strøm, vann og kloakk. Dette er områder som er svært viktig
for samfunnssikkerheten, men som har vært underprioritert i mange år.

8. Kommunal drift
Nordre Follo kommune blir en realitet 1.1.2020. Senterpartiet ønsket ikke en
sammenslåing, men går konstruktivt inn i arbeidet for å sikre at innbyggerne
fortsatt står i sentrum, og at tjenestetilbudet ikke lider skade. Nordre Follo
kommune får en anstrengt økonomi i kommende periode, og det er særs viktig
at kommunen driver sunt og med driftsoverskudd. Nordre Follo kommune skal
ha ansvarlige, forsvarlige og nøkterne økonomiplaner der fokuset er
tjenesteyting til innbyggere og næringsliv.

Tillitsløft
Tillit og samarbeid skal erstatte unødig måling og kontroll i offentlig sektor.
Ansvaret for hvordan oppgavene blir løst, skal i størst mulig grad bli flyttet til
dem som skal gjøre jobben. Økt tillit i offentlig sektor vil gjøre hverdagen bedre
for folk, med bedre tjenester til innbyggerne, en mindre byråkratisk arbeidsdag
for de ansatte og reduserte kostnader for både offentlige og private
virksomheter.
Nordre Follo Senterparti vil jobbe for at den nye kommunen fremmer
medvirkning og innsyn i kommunale prosesser.
Kommunen må øke satse mer på tverrfaglige team med delegerte oppgaver
som følger brukere gjennom hele tjenesteforløpet. Den må også ha kapasitet til
å ivareta effektiv saksbehandlingstid, f.eks. på plan- og byggesaker og vann- og
avløp.
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Arbeidsmiljø
Kommunen skal være en seriøs arbeidsgiver med trygge forhold for alle
ansatte. Det må arbeides kontinuerlig for å redusere sykefraværet. Kommunen
må øke antallet lærlinger i alle virksomheter.
Kommunen må bygge en kultur der de ansatte føler seg trygge til å innrømme
feil og blir oppmuntret til å foreslå forbedringer i rutiner og arbeidshverdag.
Nordre Follo Senterparti vil arbeide for at kommunen sikrer de ansatte en god
forankring og reell medbestemmelse. Den skal sørge for tiltak som øker
trivselen og bidrar til større arbeidsglede, og ha fokus på kontinuerlig
forbedring av prosesser på alle kommunale nivå.
Kommunen skal ha en kultur for heltidsstillinger. Deltid er en administrativ
tidstyv og ofte til ulempe for de ansatte selv.

Kommunal administrasjon og ledelse
Nordre Follo Senterparti vil jobbe for at kommunen lager en organisasjon med
færre sektorer og nivåer, der man har rådgivende og støttende ledere og mer
selvstendige medarbeidere innenfor klare kommandolinjer. Kommunen må
videreutvikle samarbeidet på tvers av sektorer og ansatte, for å samordne og
styrke organisasjonen best mulig.
Kommunen må rekruttere ledere som har faglig bakgrunn innenfor sektoren,
gjøre mest mulig bruk av stedlig ledelse i enkeltenhetene og styrke
ledelseskompetansen, med fokus på tillitsledelse.
Kommunen må sikre faglig autonomi for medarbeidere ved at konkret
oppgaveløsing og metodevalg overlates til dem, og den må gjennomgå rutiner i
de enkelte enhetene for å fjerne unødvendige regler og dokumentasjonskrav.

Kommunal økonomi og eiendommer
Investeringskostnadene må ikke være større enn at kommunen håndterer
renteøkninger uten å kutte i tjenesteproduksjonen til innbyggerne.
Senterpartiet vil ikke godta at innbyggerne får kutt i tjenestetilbudet som følge
av kommunesammenslåingen. I slike tilfeller må det kuttes andre steder.
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Skoler, barnehager og omsorgstilbud skal være nær folk der de bor, og skal ikke
sentraliseres.
Nordre Follo Senterparti ønsker ikke å innføre eiendomsskatt, med mindre
kommunens lovpålagte tjenester er direkte truet.
Nordre Follo kommunes eiendommer skal ikke selges uten at det støtter opp
om kommunens vedtatte planer og utviklingsstrategier og er i tråd med vårt
mål om moderat befolkningsvekst og en utvikling på innbyggernes og
lokalmiljøenes premisser. Vi støtter ikke salg for å nedbetale gjeld.
Eiendommene er kommunens arvesølv for fremtidige generasjoner.
Kommunen må ha søkelys på forebyggende vedlikehold av kommunale
eiendommer med egne ressurser. Parker, grøntanlegg og offentlige områder er
vesentlige miljøfaktorer og må sikres tilstrekkelige bevilgninger.
Innleie av eksterne konsulenter i kommunale tjenester bør i størst mulig grad
unngås. Kommunen må redusere internfakturering og interne bestillermekanismer og arbeide for å øke kompetansen på økonomistyring på alle
kommunale nivåer.

Organisering og folkestyre
Nordre Follo kommune må ha en effektiv organisering. Dette betyr færre
sektorer og færre kommunale toppledere. Kommunen er en betydelig
forbruker av varer og tjenester, og man må forvente besparelser innenfor
innkjøp og investering.
Det lokale folkestyret er under press i en større kommune. Kommunen må sikre
at flest mulig kan bli aktive i lokalpolitikken. Kommunen må bruke nye
demokratiformer som oppgaveutvalg og aktivt oppsøke innbyggerne for å sikre
medvirkning og innflytelse.
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