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Innledning
Enebakk kommune har valgt Mulighetenes Enebakk som sin visjon. Dette er en
visjon som skal speile hva vi ønsker å være i dag, og et mål for hva vi ønsker for
kommunen vår i årene som kommer. Vi skal skape muligheter for alle barn og unge,
vi skal ha muligheter i innenfor karriereveier som ansatt i kommunen, vi skal benytte
oss av muligheter til å utvikle kommunen vår videre i en positiv retning. Vi skal sørge
for at tjenester og tilbud blir utformet i lys av de mulighetene som rammene setter og
vi skal sørge for at naturen og miljøet blir gitt de muligheter som trengs for å være
bærekraftig for de kommende generasjoner.
Geografisk ligger vi mellom Oslo, Romerike, Follo og Østfold, med Oslo sentrum
knapt 25 km fra kommunegrensen. Veksten i hovedstadsområdet vil gi oss mange
muligheter, men også noen utfordringer i årene som kommer. Det er derfor viktig å
stake ut en kurs for hvordan Enebakk skal være et godt sted å skape næringsliv i,
vokse opp i, bo-, leve- og bli gammel i.
Enebakk kommune er en del av noe mer enn vårt lokale selvstyre. Vi må i
kommuneplanen vise hvordan vi løser og imøtekommer de krav og forventninger
som stilles fra fylket, regionen og nasjonalt hold. Høsten 2014 fikk alle kommuner en
bestilling om utredning av kommunestruktur. Det arbeidet er igangsatt. Før
sommeren 2016 skal kommunestyret vedta den løsning som de mener passer best
for vår evne til å levere gode tjenester i årene som kommer.
I prosessen med å utvikle både samfunnsdelen og arealdelen i kommuneplanen er vi
avhengige av at ansatte, innbyggere, næringsliv og politikere er aktive med innspill
og forslag. Samspill og dialog er viktig, og det er gjerne da også de gode ideene
kommer opp.
Vi har valgt ut noen få satsningsområder som er beskrevet med mål og strategier.
Ingen kan med sikkerhet se inn i «glasskula», så derfor skal en kommuneplan være
et levende dokument, som skal legge til rette for vår visjon og våre verdier.

Tonje Anderson Olsen
Ordfører
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1. Kommuneplanens samfunnsdel
Samfunnsdelen i kommuneplanen er et verktøy for kommunens helhetlige
planlegging. Den skal ta for seg to deler:


Kommunesamfunnet

Vektlegge utfordringer og utvikling av samfunnet


Kommunen som organisasjon

Synliggjøre strategiske valg innenfor sektorer og virksomheter i kommunen
Etter plan- og bygningslovens bestemmelser skal kommunestyret minst én gang i
hver valgperiode vurdere kommuneplanen samlet og om nødvendig foreta endringer.
Vurderingen av kommuneplanen gjøres i den kommunale planstrategien.
Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp
de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen kan etter
kommunelovens § 44 inngå i handlingsdelen. Handlingsdelen tilsvarer kommunens
økonomiplan med handlingsprogram. Handlingsprogrammet vil følge opp
kommuneplanens mål gjennom strategier og tiltak. Det kan utarbeides
kommunedelplaner for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder.
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I kommuneplanens samfunnsdel er vårt mål å komme frem til overordnede
utviklingsmål for noen særlige satsningsområder. Kommuneplanen kan ikke ta opp
seg alle kommunens oppgaver og tilbud, men skal vise retning med mål og
strategier.

1.1


Overordnede og langsiktige utviklingsmål

Enebakk skal fortsatt være en god kommune å vokse opp i, leve i og bli
gammel i



I Enebakk skal vi legge til rette for en fremtidsrettet sentrumsutvikling
med gode fellesarealer for alle



I Enebakk skal vi legge til rette for et variert næringsliv og et levende
landbruk.



Enebakk kommune skal ha en organisasjon med evne til nyskapning,
endring og forbedring

1.2

Grunnlagsdokumenter

Som grunnlag for arbeidet med ny kommuneplan er det tidligere utarbeidet og vedtatt
følgende dokumenter:


Kommunal planstrategi (vedtatt av kommunestyret 22.10.12, saksnummer
93/12)

Planstrategien legger føringer for kommunens planbehov i kommunestyreperioden.
Planstrategien omfatter også utviklingstrekk ved kommunen, oversikt over
kommunens planhierarki og en gjennomgang av viktige nasjonale og regionale
føringer. Mye av innholdet i denne kommuneplanen legger disse føringene og
utviklingstrekk til grunn.
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Planprogram (vedtatt av kommunestyret 13.05.13, saksnummer 26/13)

Planprogrammet skal være et program for gjennomføring av kommuneplanarbeidet,
både i forhold til innhold og prosess. I planprogrammet ble det vedtatt at
samfunnsdelen skal utarbeides og vedtas først, med påfølgende arealdel.


Utredning av alternative vekstscenarier (vedtatt av kommunestyret
24.06.13, saksnummer 50/13)

Enebakk kommune utarbeidet som en grunnleggende del av kommuneplanarbeidet
tre ulike vekstscenarier for kommunen. Scenariene var basert på tre ulike
boligbyggeprogram med henholdsvis 30, 80 og 120 boliger i gjennomsnitt pr. år, med
et tidsperspektiv til og med 2025. Kommunestyret vedtok på bakgrunn av dette en
økning i gjennomsnittlig boligbygging fra 80 til 120 boliger pr. år, og dette er lagt til
grunn for arbeidet med denne kommuneplanen.

1.3

Fokusområder – Kommunal planstrategi

I arbeidet med kommunal planstrategi ble følgende vedtatt som fokusområder for
kommuneplanarbeidet:


Bærekraftig kommuneøkonomi

Kommunens økonomiske situasjon legger grunnlaget for kommunens virksomhet.
Følgende punkter er sentrale for å styre ønsket utvikling:
-

Tjenesteutvikling

-

Netto driftsresultat

-

Redusere gjeldsgrad

-

Bærekraftig forvaltning av kommunale bygg, anlegg og veier



Bærekraftig samfunnsutvikling

Kommunen må forholde seg til overordnede føringer bl.a. nasjonale forventninger
og ulike regionale føringer. Følgende punkter er viktige for å styre ønsket
samfunnsutvikling ved å skape arbeidsplasser og næringsliv, tiltrekke seg ulike
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grupper av innflyttere, bevare natur- og kulturlandskap samt ha gode tjenester til
innbyggerne:
-

ha en balansert vekst

-

næringspolitikk og rekruttering av kompetanse

-

stedsutvikling – konsentrert utvikling, sentrumsutvikling, styring av type
boliger

-

klima-, miljø- og landbrukspolitikk – lokalt, regionalt og nasjonalt

-

kultur- og oppvekstspolitikk – utvikle kulturtilbud og skole- og
barnehagestruktur

-

yte god service overfor innbyggere/utbyggere



Folkehelse og samhandlingsreform

Ny folkehelselov setter krav til økt fokus på folkehelse i kommunal planlegging.
Tilrettelegging for bedret folkehelse kan gjøres på flere plan:
-

forebyggende arbeid, tidlig innsats

-

utvikling av tjenesteyting

-

tilrettelegging for fysisk aktivitet

Samhandlingsreformen stiller nye krav til kommunens tjenesteyting innenfor helse
og omsorg. Det er etablert interkommunale samarbeid i Follo og på Romerike.
Viktige områder å fokusere på ved implementeringen av samhandlingsreformen
er blant annet:
-

tjenesteutvikling, rett kompetanse

-

forebygging

-

organisering, herunder interkommunalt samarbeid



Oppfølging av regionale vannforvaltningsplaner

Kommunen må tilpasse seg krav som følger EUs vanndirektiv gjennom regionale
planer. Enebakk deltar i etablerte interkommunale samarbeidsformer i de
vannområdene Enebakk er en del av.
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2. Visjon og verdier
Kommunens nye visjon ble vedtatt til følgende:

MULIGHETENES ENEBAKK

Visjonen skal være synlig og brukes aktivt i kommunens arbeid med å løse
hovedoppgaver innenfor følgende områder:
-

Politikk og demokrati

-

Tjenesteproduksjon

-

Forvaltning og oppfølging av lover og forskrifter

-

Samfunnsutviklling

Enebakk kommunes verdier:


Serviceinnstilling og brukerorientering



Målrettet styring og krav til kvalitet



Lojalitet til politisk system og medarbeidere



Gjensidig respekt, åpenhet og fleksibilitet



Kreative løsninger, humør og rom for feil



Gjensidig omsorg og medansvar for alle



Er bevisst eksempelets makt



Kommunens vedtatte verdigrunnlag skal brukes aktivt

Påfølgende kapitler skal vise til mål og strategier for hvordan vi ønsker å utvikle
Enebakk i årene som kommer. Tiltak og gjennomføring skal synliggjøres i delplaner,
budsjett og økonomiplan med handlingsdel.
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3. Bærekraftig samfunnsutvikling
Kommunen spiller en viktig rolle som tjenesteyter, myndighetsutøver, forvalter av
naturressurser, lokaldemokrati og som samfunnsutvikler.
Befolkningsveksten er et viktig grunnlag for planlegging. I Oslo og Akershus
forventes det en befolkningsvekst på 350 000 de neste 20 årene.
Kommunens boligbyggeprogram skal ta opp i seg den forventede
befolkningsveksten og være veiledende for fordeling av boligbygging mellom de
ulike utbyggingsområdene. Kommunens mulighet til å styre befolkningsveksten
ligger i kommuneplan, utbyggingsavtaler og i bestemmelser til den enkelte
reguleringsplan. Enebakk kommune har vedtatt at det kan bygges gjennomsnittlig
120 boliger pr. år. Dette tallet legger til grunn en befolkningsøkning på 1,5 % pr.
år.
I figuren under vises framskriving for kommunens vedtatte vekstscenario sammenlignet med to
alternative framskrivinger fra Statistisk sentralbyrå. Pr. 1.1. 2014 var folkemengden i kommunen
10.626.

Framskriving, total befolkning
Egen framskriving

SSB (Middels vekst)

SSB (Høy vekst)

11849 11811 12083
10560

10560

2013

10560

12844 12573 13172

10858 10987 11065

2015

2020

2025
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Figuren over viser den faktiske befolkningsveksten for Enebakk kommune fra 1950 og fram til
2014, med framskrevet befolkning til 2020 og 2025. Figuren viser at befolkningen i hovedsak har
vært i vekst siden midten av 1960-tallet. Den lille nedgangen i 1962 skyldes at Enebakkneset på
andre siden av Øyeren, ble overført til Fet kommune. Det bodde 379 innbyggere der i 1962.

Befolkningsveksten og alderssammensetningen i befolkningen stiller
samfunnsplanleggingen overfor nye og store utfordringer. Andelen eldre i
befolkningen vil øke betraktelig, noe som blant annet medfører økt behov for
tjenester og tilrettelegging rettet mot eldre. Det gjør det nødvendig å ivareta og styrke
befolkningens helse og arbeids- og funksjonsevne. Dette er utfordringer som favner
på tvers av kommunens tjenesteområder og stiller høye krav til samordning og
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samarbeid mellom avdelinger og enheter. I påfølgende kapitler presenteres områder
av samfunnsplanleggingen som kommunen ønsker å ha et ekstra fokus på i denne
kommuneplanperioden. Til hvert
område følger det overordnede
mål og strategier for å oppnå
dette.
Hvordan målene og strategiene
skal gjennomføres vil
hovedsakelig komme frem i
kommunens budsjetter,
økonomiplan, delplaner, i
årsberetning, målstyring, og i det daglige arbeidet. Her skal vi også vise at vi følger
opp statlige og regionale krav til kommunal planlegging.

12

3.1 Klima – energi – miljø – natur
I Enebakk skal vi
1. være klima-, energi- og miljøbevisste, og delta i felles dugnad for fremtiden
2. bevare biologisk mangfold og naturlandskap
3. bevare jordbruksområder av nasjonal og regional verdi
I Enebakk vil vi
-

at klimagassutslippene skal reduseres i tråd med de nasjonale målene

- gjennomføre tiltakene som er vedtatt i klima- og energiplanen
-

legge til rette for økt produksjon av fornybar energi, uten at viktig biologisk
mangfold eller landskapsverdier går tapt

-

kartlegge risiko, sårbarhet og vurdere konsekvenser av klimaendringer

-

tilrettelegge for og informere om tiltak om potensielle konsekvenser av
klimaendringer

-

samarbeide tett med ROAF og innbyggerne våre for å øke mengden
gjenvinning og sortering av avfall

- at alle elever i barnehagen og i «Enebakkskolen» skal ha kunnskap om og
aktivt kildesortere og gjenvinne avfall
-

følge opp naturmangfoldloven

-

opprettholde bærekraftig skog- og landbruksnæring.

-

at jordbruksarealene i størst mulig grad skal opprettholdes

-

fortsette målrettet bruk av miljøvirkemidlene i landbruket

-

følge opp EUs vanndirektiv

- sikre helsemessig trygt drikkevann
- forebygge støy og uheldige konsekvenser av eksisterende støy gjennom
planlegging og saksbehandling
Ved å gjennomføre tiltak i kommunens Klima – og energiplan skal kommunen
redusere sine utslipp i tråd med internasjonale og nasjonale mål. For å oppnå dette
må planen derfor følges opp både i planlegging og gjennom andre tiltak. Kommunen
må også tilpasse seg potensielle klimaendringer og naturlige grunnforhold.

13

Radonkartlegging ble gjennomført i Enebakk(2001)1. Evaluering av risiko for
kvikkleireskred ble gjennomført av NVE i enkelte av tettstedene i Enebakk, etter
bestilling fra Norges Geologiske institutt (2006) 2. For nye utbyggingsområder under
marin grense hvor det ikke er gjort registreringer må det gjennomføres egne
undersøkelser, Lokal forurensning og støy kan gi miljø- og helseproblemer, og
forebygging gjennom planlegging er derfor viktig.
Regionalt viktige kulturlandskap skal bevares. Disse kulturlandskapene er omtalt i
Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007-18.3 Verdifulle
områder for biologisk mangfold skal også bevares der det stilles krav til det..4 5 Det
skal innarbeides hensynssoner og bestemmelser hvor det ikke tillates bygge- og
anleggstiltak, bekkelukking, bakkeplanering, masseuttak og lignende i nærhet av
vassdrag og bekker med årssikker vannføring. Disse hensynssonene vil ikke gjelde i
regulerte områder. Mindre tiltak på eksisterende bygg skal også unntas.
Et levende landbruk og en aktiv forvaltning av jordbrukets arealer og kulturlandskap
avhenger av bærekraftig ressursbruk og arealforvaltning. Bare 3 prosent av arealet i
Norge er fulldyrket jord. For Enebakk er tallet 13 prosent. I Enebakk ønsker vi å
unngå omdisponering av god og svært god matjord.
Skogene og jordbruket er en viktig del av Enebakks identitet og har i generasjoner
livnært innbyggerne. Selv om største delen av befolkningen ikke lenger kan livnære
seg på skog og jordbruk alene, er dette viktige ressurser som gir bidrag til
verdiskapning og sysselsetting. Arealene er også viktig for friluftsliv, folkehelse og
naturmangfold. For å møte den forventede befolkningsveksten er det derfor viktig å
bevare mest mulig av kommunens produktive landbruksareal og kulturlandskap for
framtiden.
Kommunen skal ha planer som sikrer at naturområder, kulturlandskap og
biologiskmangfold ivaretas. Vassdrag og våtmarkssystemer blir ivaretatt gjennom
1

http://www.nrpa.no/dav/d3249b22a9.pdf
http://www.nve.no/no/Flom-og-skred/Farekartlegging/Kvikkleirekart/Kvikkleirekart-arkiv/Akershusarkiv/Enrbakk/
3
http://www.akershus.no/file.php?id=100076 (s. 90)
4
http://lager.biofokus.no/biofokus-rapport/biofokusrapport2013-16.pdf
5
http://fylker.miljostatus.no/Oslo-og-Akershus/Kart/
2
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regionale, nasjonale og internasjonale forvaltningsplaner. Målet er at menneskelig
forurensning minskes og at vi oppnår god miljøtilstand i vassdragene våre.
Det genereres mye avfall i samfunnet vårt, og det er derfor viktig å legge til rette for
avfallsreduksjon, gjenbruk og gode rutiner for gjenvinning av avfall.
Kommunen har to private vannverk som leverer god vannkvalitet. Det er viktig for
kommunen å fortsette det gode samarbeidet med vannverkene slik at vannkvaliteten
opprettholdes også i framtiden.
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3.2 Næringsliv – landbruk

I Enebakk skal vi
1. Øke etablering av næring og gründervirksomhet
2. Øke antall lokale arbeidsplasser
3. Øke verdiskapning og videreutvikling av det tradisjonelle landbruket
4. gjøre det enkelt å opprette nye næringer som dekkes av begrepet
bygdenæringer og kulturbaserte næringer
I Enebakk vil vi
-

fortsette å utvikle næringsområdene på Gran og ved Råken i Ytre Enebakk
og Rud på Flateby i samarbeid med grunneiere

-

ha fokus på kort saksbehandlingstid i saker som omhandler all næring og
utvikling av bedrifter og arbeidsplasser

-

arbeide for flere overnattingstilbud i kommunen

-

bedre offentlig infrastruktur og kollektivtrafikk fordi det er en forutsetning for
næringsvekst

-

utvikle et bærekraftig landbruk innen det tradisjonelt jord- og skogbruk

-

videreutvikle landbrukets samfunnsbidrag med tilretteleggelse for
alternative former for næring/drift i landbruket, jf. Landbruksmeldingen
(2011-2012)

-

Lokalisere arbeidsintensiv virksomhet i sentrumsområdene og langs
kollektivårer for å redusere transportbehov, samt legge til rette for økt bruk
av sykkel og gange

Enebakk har generelt få arbeidsplasser og høy utpendling. Det er også lite variasjon i
type arbeidsplasser. Kommunen ønsker å utvikle områder for kontorarbeidsplasser
for å kunne etablere et større mangfold av arbeidsplasser i Enebakk. Dette vil kunne
øke innpendlingen til kommunen, og dermed utnytte ledig returkapasitet i
kollektivtrafikken. Det er viktig å redusere saksbehandlingstiden i saker som
omhandler næring. Det er også et mål å legge til rette for økt verdiskaping og
sysselsetting gjennom etablering av nye og alternative former for næringsvirksomhet
16

knyttet til landbrukets ressurser. Enebakk
kommune har gjennom årene omdisponert
svært få jordarealer til annen bruk. Det kan

Eksempler på bygdenæringer

være behov for noe omdisponering i tettbygde

Meld. St. 9 (2011–2012)

strøk for å imøtekomme kravene til fortetting i

- er utleie av jakt og fiske,

eksisterende sentrumsområder.

andre naturbaserte
reiselivstilbud, overnatting,

Kommunen ønsker å tilrettelegge både for

produksjon og salg av
matspesialiteter, servering på

tradisjonelle og for alternative næringer i

gården, ulike opplevelses- og

landbruket. Eksempler på dette er virksomheter

kulturtilbud, salg av kunst og

knyttet til gårdsbutikk, Inn på tunet og Grønn

håndverk, vann- og

omsorg, som det allerede finnes gode

vindkraftproduksjon, inntekt

eksempler på i kommunen. Det bør også være
et potensiale i turisme og reiseliv, basert på
natur, friluftsliv og opplevelser knyttet til skog og
landbruk. Meld. St. 9 (2011-2012)

6

fra hyttetomter, fiskeoppdrett,
fiskeri, mineralutvinning,
vedproduksjon, gårdssag,
utleie av lokaler og lager,
helse- omsorgs- og
avlastningstilbud, organisert

Etablering av flere arbeidsplasser i Enebakk
kan også snu noe av trenden med utpendling
og dermed være positivt for både

bygdeservice, kurs,
barnehage, skolerelaterte
tjenester, rådgivning,
regnskapsføring,

kommuneøkonomi, miljø og klima. Samarbeid

konsulenttjenester,

gjennom regionrådene er også viktig for en

leiekjøring, slått, brøyting,

helhetlig og samordnet næringspolitikk. Det er i

strøing m.fl.

Follo og på Romerike stort fokus på at Norges
miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås
(NMBU) og Kunnskapsbyen på Lillestrøm, skal
være redskaper for lokal innovasjon og
næringsutvikling. For gründere og førstegangsetablerere kan Etablerertjenesten i
Follo bistå med det formelle rundt bedriftsetableringer. Det arrangeres gratis kurs og
veiledning for gründere i Follo.

6

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-920112012/9.html?id=665151
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Kartene under illustrerer jordbruksareal i del av Enebakk inndelt i svært god (rød), god (oransj) og
mindre god (gul) kvalitet.7 8

7
8

http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/index.jsp?theme=http://kilden.skogoglandskap.no
http://www.skogoglandskap.no/kart/jordkvalitet/map_view
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3.3 Stedsutvikling – sentrumsutvikling – grendeutvikling

I Enebakk skal vi
1. ha en bærekraftig samfunnsutvikling som gir et godt grunnlag for god
livskvalitet for kommunens innbyggere i dag og i fremtiden.
2. legge til rette for en befolkningsvekst på 1,5 % i planperioden
I Enebakk vil vi
-

gjennom boligutbyggingsprogram, reguleringer og rekkefølgebestemmelser sikre
at befolkningsveksten i størst mulig grad fordeles med ca. 40 % på Flateby, 40
% i Ytre Enebakk, 15 % i Kirkebygda og de resterende 5 % fordelt på grender og
spredt bebyggelse

-

utvikle attraktive uterom med gode fellesarealer og møteplasser ved hjelp av
områdeplaner for sentrum av Ytre Enebakk, Kirkebygda og Flateby

-

legge til rette for tiltak som reduserer bilbruk og øker kollektiv-, gang- og
sykkelandel

-

tilrettelegge for variert boligutbygging

-

at omdisponeringer av jordbruksarealer kun skal skje unntaksvis, og da i
forbindelse med sentrumsutvikling av Ytre Enebakk, Flateby og Kirkebygda,
samt ved overordnede samfunnsinteresser (regionale og nasjonale funksjoner).

-

ta hensyn til kulturmiljø, estetikk, tilgjengelighet og universell utforming

-

arbeide for utbedring av fylkesveinettet i kommunen, og bygging av gang- og
sykkelveier langs disse

-

sikre arealer til barnehager, skoler, idrett og friområder

-

planlegge for å ivareta barn og unges interesser

Ytre Enebakk og Flateby er de to største tettstedene i kommunen. Flateby er utviklet
relativt tett, med kort vei for de fleste innbyggere til kollektivtransport og daglige
gjøremål som butikk, skole, barnehage, mens bebyggelse knyttet til Ytre
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Enebakk har en noe lengre utstrekning og dermed noe lengre reiseveier. Kirkebygda
er kommunens administrative sentrum og inkluderer også områdene Hammeren,
Burstad og Dalefjerdingen. Mange av innbyggerne her, har lang vei til
kollektivtransport og daglige gjøremål.
I framtidig utvikling av kommunen er det viktig å jobbe videre med tettstedsstruktur og
fortetting. Infrastruktur må bygges ut i takt med befolkningsveksten.
Utbyggingsområdene som allerede finnes i gjeldende kommuneplan viser at
kommunen har ledig areal til godt utover kommuneplanperioden.
I Enebakk skal vi legge til rette for gode møteplasser og turområder, der historie,
kulturmiljø, estetikk og funksjonelle behov ivaretas. Særlig vannområdene skal tas i
bruk som rekreasjonssteder. Det er et mål at kommunen skal være et sted hvor alle
generasjoner kan bo og trives. Det er derfor viktig å unngå utflytting fra kommunen
på bakgrunn av mangler i boligtilbudet. Dette betyr at boligtilbudet må være
mangfoldig, variert og tilpasses endringer i befolkningssammensetningen.
Kommunen har i dag en mangel på leiligheter tilpasset aldersgruppen 50+, og det vil
i framtidige utbyggingsplaner være fokus på tilrettelegging for dette i sentrale
områder. Flere leiligheter for denne aldersgruppen vil kunne motvirke at mange av
disse flytter ut av kommunen.
I sentrumsområder skal vi ta vare på og utvikle grønne lunger, grøntkorridorer og
møteplasser for alle innbyggere. Videre skal boligområder ha nærhet til trygge og
gode uteområder og møteplasser for lek og sosialt samvær.
Det skal være forbindelser/korridorer mellom store naturområder for arealkrevende
dyrearter.
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3.4 Samfunnssikkerhet – beredskap

I Enebakk skal vi
1. alltid ha fokus på planer, rutiner, varslingssystemer som ivaretar
samfunnssikkerhet og beredskap
2. avdekke uønskede hendelser eller kriser gjennom risiko- og
sårbarhetsanalyser
3. arbeide for å redusere sannsynligheten for at slike hendelser og kriser
oppstår, samtidige som konsekvensene av hendelsene skal reduseres
I Enebakk vil vi
-

ha gjennomgang av kommunens overordnede ROS-analyse hvert fjerde år

-

ha fokus på flom-, ras-, kvikkleire- og radonområder i arealplanlegging og
byggesaksbehandling

-

ha en til hver tid oppdaterte beredskapsplaner, med evaluering 1 gang pr. år
(1. kvartal)

-

følge opp krav som ligger i Lov om beredskapsplikt

-

samarbeide med fylkesmannen, brann/redningsetater, mattilsynet, ideelle og
frivillige organisasjoner i planlegging av beredskap

-

gjennomføre årlige krise- og beredskapsøvelser

-

sikre god mobil- og bredbåndsdekning

Utbyggingsområder må tilpasses lokale klimaforhold, mulige klimaendringer, terreng
og allerede eksisterende bebyggelse. Ved planlegging er det også viktig å tenke på
samfunnssikkerhet. Kommunen skal ha plan(er) for å minimere skader ved uønskede
hendelser og trusler, inkludert potensielle konsekvenser av klimaendringer,
kvikkleireskred og annet. Kommunen skal følge opp planverket og sørge for at ROSanalyser og beredskapsplaner aktivt brukes i all planlegging.
Tilflyttingsnemnda skal forberede og lede tilflytting etter direktiver fra Sivilforsvarets
myndigheter i krigs- og krisesituasjoner. Innkvarteringsnemdene i kretsene skal bistå
kommunens tilflyttingsnemnd i dette arbeidet.
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4. Tjenesteutvikling
Kommunen får stadig større ansvar og flere oppgaver. Historisk er Enebakk en
kommune som evner å tilpasse og endre seg i takt med tiden. Det er fortsatt viktig at
kommunen til en hver tid tilpasser tjenestene ut i fra nye krav og endringer som
kommer. Samtidig er det viktig at kvalitet og ressursutnyttelse står i forhold til vår
økonomiske situasjon. Tjenestene vi leverer må stå i forhold til de stramme
økonomiske rammene kommunen har.
Enebakk har de siste årene gått inn i gode samarbeidsformer med kommunene rundt
oss der vi alene ikke klarer til å løse oppgavene på en tilfredsstillende måte. Enebakk
har i dag eierskap i 17 interkommunale selskaper og vertskommunesamarbeid som
leverer gode tjenester på vegne av kommunen.
Enebakk er med på å ta ansvar for den befolkningsveksten som hovedstadsområdet
vil få i årene som kommer. Det vil medføre et økt behov for utvikling og utbygging av
kommunale tjenester, bygg og infrastruktur. Det er grunn til å tro at vi også i årene
som kommer, vil få familier med små barn som innflyttere, samtidig vet vi at vi får en
større andel eldre innbyggere. Levealderen øker, samt at store fødselskull på 50- og
60-tallet nærmer seg nå pensjonsalder. Til sammen vil dette kreve langsiktig og god
økonomisk planlegging.
Kommunens hovedoppgave i tillegg til et overordnet samfunnsansvar, er å være
leverandør av tjenester og å yte service til innbyggerne våre. Styringen av dette
gjøres via folkevalgte politikere. De folkevalgte har derfor et stort og viktig ansvar for
at kommunen er i stand til å ivareta lovpålagte oppgaver og andre oppgaver som er
viktige for et godt tjenestetilbud.
Administrasjonen i kommunen skal styre ut i fra de budsjettene som er vedtatt, og
derigjennom finne effektive og gode måter å yte tjenester og service på. Det skal
være fokus på kvalitet og kunnskap i utøvelsen av tjenestene i alle ledd. Det er
stadig flere krav til at kommunen skal drives kostnads- og tidseffektiv. Da må man i
årene som kommer se på om flere kan samarbeide på tvers, slik som for eksempel
Familiens hus, hvor tjenestene nå er samlet under et tak. Dette for å kunne yte en
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bedre kvalitet til brukere, samt at det er kortene avstand for de ansatte i enhetene. Vi
må legge til rette for at medarbeidere kan være selvstendige i sitt arbeid, ha
medarbeidere som ser etter muligheter for å kunne forbedre sin egen praksis og at
de forstår sin rolle som tjenesteleverandør i organisasjonen.
Samfunnet kommer til å ta i bruk ny velferdsteknologi innenfor mange områder. Da er
det viktig at kommunens ansatte er proaktive, og kjenner til hva som kan være til
nytte for vår kommune og innbyggere. Kommunen har et eget kvalitetssystem som
skal brukes og følges opp. Dette systemet skal derigjennom være en del av
kvalitetsutviklingen. Iverksetting av tiltak og god oppfølging ved avvik er derfor viktig.
Befolkningens forventninger til tjenester øker og det skal være en høy grad av
brukermedvirkning. Tjenestene skal være tilpasset ut i fra behov og rettigheter
innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Dette krever god dialog og tydelig
kommunikasjon. Det er viktig å sikre at de som mottar tjenester, tilbud og service
forstår det kommunen formidler.
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4.1 Levekår – folkehelse – samhandlingsreform

I Enebakk skal vi
tilrettelegge for god fysisk, psykisk og sosial helse
I Enebakk vil vi
-

synliggjøre konsekvenser for folkehelse i politiske saker og planarbeid

-

styrke tverrfaglig arbeid mellom avdelinger, enheter og frivilligheten i det
forebyggende arbeidet

-

bruke folkehelseprofilen til å sette inn tiltak der behovene er størst

-

utvikle tjenestetilbudet til et omfang og en kvalitet som fremmer
selvstendighet, behandling og trygghet med fokus på brukermedvirkning

-

finne tjenestemottakers muligheter

-

bygge boliger for personer med ulike behov, privat og kommunalt

-

at Enebakkskolen skal oppfylle målene om fysisk aktivitet i skoletiden

-

redusere frafall fra ungdomsskole og videregående skole

-

øke andelen med fag- og mesterbrev og høyere utdanning

-

fortsette å ligge lavere enn landsgjennomsnittet av antall uføretrygdede
under 44 år

-

fortsette å ha høyere trivsel i Enebakkskolen enn landet som helhet

-

arbeide med selvbetjeningsløsninger og ta i bruk framtidsrettede
teknologiske velferdsløsninger

Befolkningens helse er blant samfunnets viktigste ressurser, og ivaretagelse av
innbyggernes helse er en sentral del av kommunens ansvarsområde.
Folkehelsearbeid dreier seg om å gjøre en innsats for å opprettholde, bedre eller
fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko og
styrke faktorer som bidrar til forbedret helse. Kommunen skal jobbe for å fremme
befolkningens helse og bidra til forebygging av sykdom i befolkningen og til utjevning
av sosiale forskjeller.
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Folkehelseprofilen9 til Enebakk viser at helsetilstanden i Enebakks befolkning er
generelt god, men det er en økende sykdomsutvikling knyttet til livsstil og en
aldrende befolkning, og fortsatt et potensiale i å fremme helse og forebygge sykdom
og for tidlig død. Det er store sosiale ulikheter i levekår og levevaner, og dette
medfører økte helseforskjeller.
Helseforskjeller henger ofte sammen
med sosiale forskjeller som utdanning og
inntektsnivå. Kunnskap om disse
sammenhengene kan hjelpe kommunen i
sitt arbeide.
Selv om alle mennesker har et ansvar for
egen helse og velvære så påvirkes alle
mennesker også av faktorer som man ikke råder over selv. Overordnet
samfunnsplanlegging med fokus på enkel tilgang til aktiviteter og friluftsliv og gangog sykkelavstand til daglige gjøremål er viktig ved forebyggende og helsefremmende
folkehelsearbeid. Ved behandling er det viktig å legge til rette for brukermedvirkning.
Økt brukermedvirkning og tilpassede tjenester etter behov kan bidra til økt
mestringsfølelse og helsesituasjon for den enkelte. En trygg bosituasjon er også et
viktig bidrag til den enkeltes helsesituasjon.
Innføring av samhandlingsreformen innebærer at det stilles økte krav til kommunens
helsetjenester og befolkningens behov for helsetjenester. Behovene skal i større
grad løses i kommunen, men vi skal også ha et tett samarbeid med Ahus og
regionene; Follo og Nedre Romerike.
I Enebakk kommune er det viktig å holde fokus på at vi har rett kompetanse til å løse
oppgavene våre. Derfor skal det gis muligheter for etterutdanning og det skal satses
på lærlingeplasser.

9

http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0229&sp=1&PDFAar=2014
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Mennesker med nedsatt funksjonsevne
skal ha samme mulighet som andre til
personlig utvikling, deltagelse i
samfunnet, trygge levekår og god
livskvalitet. Universell utforming er en
langsiktig strategi for å gjøre samfunnet
tilgjengelig for alle og forhindre
diskriminering. Kommunale tilbud og
bygninger skal også i størst mulig grad
være tilgjengelig for alle.

Familiens hus i Kirkebygda

Det er viktig at kommunen har et godt helsetjenestetilbud til barn og unge med god
kompetanse og oppfølging. Et spesielt fokus bør være på forebyggende arbeid
knyttet til barn og unges fysiske og psykiske helsesituasjon. Samarbeid mellom
barnehager og skoler, helsetjenester og foresatte er sentralt. Kommunen har et
ansvar for å bidra til et godt oppvekstmiljø for barn og unge, og tilrettelegge for et
godt samarbeid mellom tjenester for barn og unge. Et samarbeidende og åpent
barnevern med god kompetanse og et tiltaksapparat som gir høy rettssikkerhet for
barn og foreldre er viktig. Kommunen har med åpningen av Familiens hus lagt til rette
for samordning og samarbeid rundt kommunens helsefremmende og forebyggende
arbeid for barn og unge og deres familier.
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4.2 Kultur – idrett – friluftsliv

I Enebakk skal vi
bidra til et aktivt, mangfoldig og inkluderende kultur- og organisasjonsliv i
Enebakk.
I Enebakk vil vi
- fortsette å bruke kultur og kulturminner til å styrke stedsidentitet og
tilhørighet for eksempel gjennom frivilligheten og «Den kulturelle
skolesekken»
- ha tiltak som styrker aktivitet for alle alders- og samfunnsgrupper
- videreutvikle og tilrettelegge for friluftsliv og bruk av Marka gjennom
planlegging og praktisk tilrettelegging
- fortsette å ha forutsigbare økonomiske rammer for frivilligheten
- tilrettelegge for uorganisert aktivitet og lavterskeltilbud gjennom tilgang til
kommunens lokaler
- legge vekt på et godt samarbeid med lokale idrettslag og andre
organisasjoner og trossamfunn gjennom inkludering i planlegging av
aktivitet og ”så langt som mulig” yte praktisk bistand
- videreføre det gode arbeidet med kommunens kulturskole
- videreføre arbeidet med biblioteket som kultur- og kunnskapsformidler

Kulturbegrepet inkluderer skapende og utøvende kultur, idrett, organisasjonskultur,
kulturarvkulturminnevern og kulturlandskap.
Kultur og kulturminner er en viktig del av et steds identitet og tilhørighet. Faste
arrangementer er viktige for videreføring av tradisjon og tradisjonsbygging. Det er
derfor viktig at kommunen bidrar til at det gode arbeidet som kommunens innbyggere
står for videreføres. Kultur og identitet er med på å skape samfunnsengasjement, og
idrett og organisasjonsliv kan sammen med skole og barnehager være med å skape
god mestringsfølelse.
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Kommunen har ansvaret for forvaltning av kulturmiljø og kulturminner. Det er
nødvendig med en bærekraftig bruk av kulturminner og kulturlandskap for å forhindre
forfall og gjengroing, mens kulturhistoriske verdier i sentrale områder må søkes
integrert ved utvikling.
Trossamfunn, idrettslag og andre frivillige organisasjoner er viktige bidragsytere for
aktivitet og trivsel i befolkningen og sammen med kultur forøvrig sentralt for
identitetsbygging og for å skape tilhørighet i kommunen. Disse fremmer også
samfunnsdeltagelse og samfunnsnyttig arbeid. For å fremme aktivitet for flest mulig
er det viktig at idrettslagene legger til rette for bredde, trivsel og kvalitet.
Biblioteket er en viktig formidler av kultur i kommunen. Biblioteket bidrar til å gjøre
kunnskap og kultur tilgjengelig for befolkningen og fungerer også som en møteplass
og samlingspunkt for kultur og debatt.
Et godt og mangfoldig kulturtilbud gir positive opplevelser, bidrar til tilhørighet,
aktivitet, mestringsfølelse, styrket fysisk og psykisk helse og bedre livskvalitet.
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4.3 Oppvekst – barn – unge

I Enebakk skal vi
jobbe for at barn og unge skal ha trygge, forutsigbare og gode
oppvekstvilkår
I Enebakk vil vi
-

ha brukermedvirkning i planlegningen av barn og unges oppvekstmiljø

-

at Enebakkskolen skal ligge over landsgjennomsnittet på
læringsresultater og læringsmiljø

-

at skoler og barnehager skal ha et godt miljø for læring og egenutvikling

-

ha stort fokus på forebygging av og tiltak mot mobbing

-

fortsette å ha gode og trygge møteplasser for frivillige lag og
organisasjoner

-

opprettholde driften av rusfrie fritidsklubber

-

arbeide forebyggende innenfor rus, helse og kriminalitet

-

ha et barnevern med høy kompetanse og samarbeidsevne

-

bygge videre på grunnlaget som Familiens hus gir for samordning og
samarbeid i arbeid knyttet til barn og unge

Gode oppvekst vilkår for kommunens barn og unge er viktig for å legge et godt
livsgrunnlag for barna i Enebakk. For å oppnå dette er det viktig å ha fokus på hva
som skaper de gode lokalmiljøene. I samfunnsplanlegging og kommunale
beslutninger og prioriteringer skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.
Oppvekstforhold preger oss hele livet og spiller inn på framtidig utdannings- og
karrierevalg og fysisk og psykisk helse. Det er derfor viktig å fokusere på
forebyggende arbeid både rettet direkte mot behov, men også mot indirekte faktorer
som omgivelsene gir. Gode boligområder med tilstrekkelig med grønne områder og
lekeareal, sammen med trafikksikkerhet, er viktig ved planlegging av nye
utbyggingsområder.
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Kultur og idrett skal bidra sterkt til å skape aktivitet og sosiale møteplasser for barn
og unge. Samtidig er det viktig å etablere gode uformelle møteplasser.
Ungdomsklubber er et viktig lavterskeltilbud for kommunens barn og unge, og
fungerer som gode, trygge, sosiale og rusfrie møteplasser.
Gode oppvekstsvilkår er en sentral del av et forebyggende folkehelsearbeid. Det er
dermed viktig for Enebakk å fokusere på et godt skole- og barnehagetilbud med gode
læringsvilkår og høy trivsel som en del av folkehelsearbeidet i kommunen. For at
dette skal fungere er det viktig med motiverte ansatte med høy kompetanse. Gode
ledere og ansatte i skoler og barnehager legger grunnlaget for at barn skal tilegne
seg grunnleggende kunnskap, ferdigheter og holdninger, og bidrar til å skape
trygghet og mestringsfølelse. Alle mennesker har ulike behov og hverdagen i
barnehage og skole skal i størst mulig grad legge til rette for det enkelte barns behov.
Fokus på et godt læringsmiljø i skoler og barnehager, forebygging og tidlig innsats vil
redusere mobbing og annen krenkende adferd. Dette kan ha positive virkninger for
barns oppvekst og framtidige helse. Samtidig er det viktig med gode strategier, tiltak
og oppfølging der hvor mobbing likevel oppstår.
Det er sammenheng mellom utdanningsnivå og helsesituasjon. Mennesker med lav
utdanning befinner seg oftere innenfor utsatte grupper av befolkningen. Et fokus på
at flere gjennomfører utdanning sammen med høy kvalitet på skoletilbudet i
kommunen fører til færre personer med lav utdanning. Elever fra Enebakk har hatt et
høyere frafall fra videregående skole enn landsgjennomsnittet. Det arbeides aktivt
med tiltak for å motvirke dette i samarbeid mellom Akershus fylkeskommune og
Enebakk kommune. Dette gjøres blant annet gjennom «Ny Giv», ett tettere
samarbeid med NAV, Oppfølgingstjenesten, helsestasjon, rådgivere på
ungdomsskolen og videregåendeskole, Samordningsmodell for lokale, forebyggende
tiltak mot rus og kriminalitet (SLT), lokalt næringsliv og andre.
Etablering av en videregående skole med blant annet basis i fagretninger og
studiespesialisering knyttet opp mot lokalt næringsliv kan være et godt tiltak. For de
som ligger på vippen til å droppe ut av skolen kan reisevei spille inn, og et godt, lokalt
utdanningstilbud vil kunne bidra til at flere fullfører videregående utdanning.
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4.4 Helse – omsorg – eldre

I Enebakk skal vi
tilby hensiktsmessig og samordnet hjelpetilbud til utsatte grupper og enkeltpersoner
I Enebakk vil vi
-

ha brukermedvirkning og individuelt tilpasset behandlings- og omsorgstilbud

-

at alle som ønsker det skal få mulighet til å bo hjemme lengst mulig

-

ha tilstrekkelig sykehjemsplasser og omsorgsboliger for å møte et økende behov

-

videreutvikle det gode tverrfaglige samarbeidet i kommunen for å sikre et helhetlig
tilbud

-

ha fokus på rehabilitering og friskliv for å sikre tidlig innsats på lavest mulig
omsorgsnivå

-

arbeide aktivt med nye velferds- og omsorgsteknologiske løsninger

-

spille en aktiv rolle i forsknings- og innovasjonsarbeid innenfor helseområdet for å
møte fremtidige behov hos innbyggerne

-

sammen med frivillig sektor og ulike trossamfunn, legge til rette for gode sosiale og
kulturelle arenaer

-

arbeide forebyggende innenfor rus, helse og kriminalitet

-

bygge videre på grunnlaget som Familiens hus gir for samordning og samarbeid i
arbeid knyttet til sosialnød, psykiatri, utenforskap og livslang læring

-

at kommunen skal møte alle innbyggere med respekt og verdighet

Helse, livskvalitet og gode levekår er samfunnets felles ansvar. Kommunen skal
legge til rette for at den enkelte kan ta vare på egen helse, samtidig som vi må ha
kompetanse og kapasitet til å gi nødvendige tjenester til dem som har behov for det.
Flere overlever alvorlige sykdommer og flere lever lengre med kroniske lidelser. De
vanlige kroniske lidelsene er i dag overvekt, kols, diabetes, demens, kreft,
nevrologiske og psykiske lidelser. De siste årene har det vært en vekst i antall yngre
brukere med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne, samt en økning i antall
personer med rusavhengighet. Videre har samhandlingsreformen gjennom overføring
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av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten ført til økt behov
for kompetanse og press på tjenesten.
Antall pensjonister vil gå fra 1:4 i 2014 til 1:2,5 i 2040. Det viser at kommunen vil står
ovenfor noen utfordringer i forhold til økt behov for kommunale tjenester. Langsiktig
planlegging og tydelige tiltak for å sikre tjenestene blir derfor viktig.
Mange eldre vil være ved god helse langt inn i pensjonistalder. Disse friske eldre kan
være en viktig ressurs for kommunen. Både våre friske innbyggere og innbyggere
med forskjellige helseutfordringer bør involveres i vårt arbeid med forebygging og
bedret folkehelse. Å tilrettelegge for å minske ulykker i hjemmet, godt kosthold og
fysiskaktivitet vil gi mange en bedre og friskere hverdag. Gjennom kurs og veiledning
kan kommunen påvirke innbyggere til å ta gode valg i forhold til levevaner og bedret
livskvalitet.
Kommunen skal legge til rette for et tverrfaglig og godt samarbeid på tvers av
aktuelle enheter og forvaltningsnivåer samtidig som vi samarbeider med private og
frivillige organisasjoner der det er mulig eller naturlig. Det er mange gode eksempler
på organisasjoner som allerede har tilbud innenfor et positivt og forebyggende
helsearbeid. Kommunen kan være en god tilrettelegger for å informere om disse
tiltakene i sine møter med innbyggere.
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5. Regionalt samarbeid
Enebakk kommune er definert som en del av Folloregionen og skal fortsatt delta og
bidra til et godt samarbeid i Follorådet som består av de 7 kommunene: Enebakk,
Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås, samt Akershus fylkeskommune.
Enebakk er en gammel Romerikskommune og en stor del av kommunen sogner til
Romrikeregionen. Der det er naturlig skal Enebakk kommune videreutvikle
samarbeidet med Samarbeidsrådet for Nedre Romerike. Gjennom Follorådet deltar
Enebakk kommune også i Samarbeidsalliansen Osloregionen. Alliansen består pr.
12.9.2014 av 75 kommuner og 4 fylkeskommuner.
Enebakk har felles interesser med våre nabokommuner i Indre Østfold når det gjelder
forvaltning og oppfølging av vannområdene; Hobølvassdraget (Morsa), Lyseren
(Glomma) og Øyeren og regionkontoret til Mattilsynet i Askim. Videre har vi felles
interesser for samferdsel og fylkesveiene mot Spydeberg og Hobøl. Enebakk
kommune må derfor ha et godt samarbeid innenfor naturlige områder mot Indre
Østfold. Politiet er samordnet i Ski og i Askim. De dekker hele Indre Østfold og Follo.
Follo politidistrikt har én ansatt som er dedikert til Enebakk innenfor forebyggende
arbeid.
Målsetting for Follorådet er:
-

mer styrke utad på ulike regionale utviklingsområder

-

kvalitets- og effektivitetsforbedringer gjennom interkommunalt samarbeid om
samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon, forvaltning og administrasjon

Som ledd i arbeidet med å nå målsettingen har Follorådet som oppgave å:
-

delta aktivt i det regionale samarbeidet i hovedstadsområdet på tvers av
forvaltningsnivåer og grenser

-

initiere regionale endringsprosesser

-

ta initiativ til å etablere selskaper og andre fellesorganer for å ivareta løpende
samarbeidsoppgaver hvor dette anses hensiktsmessig
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De største fokusområdene er:
-

areal og samferdsel

-

klima og energi

-

næringsutvikling

-

helse
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6. Kommunen som organisasjon

I Enebakk skal vi:
rekruttere, beholde og utvikle kompetente medarbeidere i en inkluderende
og framtidsrettet organisasjon som er tilpasset de samfunnsoppgaver som
til enhver tid skal ivaretas.
I Enebakk vil vi:
-

bruke målstyring, medarbeider- og brukerundersøkelser

-

øke andelen av faglærte/øke kompetansen innenfor helse og omsorg,
barnehager og skoler, samt øke antall heltidsstillinger

-

følge opp kompetanseplaner i alle avdelinger

-

legge til rette for økt IKT-kompetanse

-

øke antall lærlingeplasser innenfor flere av kommunens
tjenesteområder

-

søke samarbeid med høgskoler, universiteter og lokalt næringsliv der
kommunen eller innbyggere kan dra nytte av det

-

fortsette å videreutvikle samarbeidet med frivillige og ideelle
organisasjoner, lag og foreninger – ut i fra behov og tilbud

-

utnytte ressursene på en best mulig måte til det beste for innbyggerne

-

legge vekt på brukermedvirkning

-

sikre rettigheter til kommunens innbyggere

-

ha en effektiv ressursbruk sett i forhold til sammenlignbare kommuner

Forventninger til kommunens tjenester endrer seg i takt med nye muligheter innenfor
alle fagfelt. Samtidig forventes det ikke at kommunes økonomi bedrer seg i takt med
disse forventningene. Det er derfor viktig å være tydelig på hvilke tjenester Enebakk
kommune tilbyr og hva som kan forventes av kvalitet og omfang.
Kommunen må hele tiden utvikle tjenestene med mål om best mulig kvalitet og da
må vi også ha rett kompetanse i de ulike fagmiljøene. Dette ivaretas gjennom gode
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planer i de ulike avdelingene, samt gjennom den årlige budsjett- og
handlingsplanprosessen.
Det er et stadig større krav til spesialisering av tjenestene som kommunen yter.
Enebakk kommune må møte dette med stort fokus på samhandling også utenfor
kommunens grenser.

6.1 Målstyring
Enebakk kommune begynte innføringen av system for balansert målstyring fra
1.1.2014. Sammen med visjon og mål for utviklingen av kommunen har det blitt
utarbeidet et overordnet målekart for kommunens tjenester. Ved å definere tydelige
mål og samtidig foreta systematiske målinger av resultater, skal balansert målstyring
bidra til god oversikt over tilstanden i og utviklingen av kommunen. På denne måten
sikres strategisk gjennomføring i større grad enn tidligere. Samtidig vil ledelsen i
kommunen og de folkevalgte få bedre styringsinformasjon som grunnlag for å treffe
gode beslutninger.
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Overordnet målekart for Enebakk kommune
Visjon: Mulighetenes Enebakk
Fokusområder

Brukere
/
tjenester

Overordnet målsetting

Gode tjenester med fokus på kvalitet

Kritiske suksessfaktorer

Styringsparametre

Målemetode

B1. God kvalitet på tjenestetilbudet B1. Brukertilfredshet

B1. Brukerundersøkelse

B2. God informasjon til brukerne
om kommunens tilbud

B2. Brukernes kjennskap til
kommunale tjenester

B2. Brukerundersøkelse

B3. Gode arenaer for
brukermedvirkning

B3. Brukertilfredshet ift.
medvirkning

B3. Brukerundersøkelse
B3.1. Tilstedeværelse
dialogmøter

B3.1. Brukerdialogmøter

Medarbeidere /
Organisasjon

Motiverte medarbeidere

Produksjon /
Kvalitet

Samfunn og
miljø

M1. Godt arbeidsmiljø

M1. Medarbeidertilfredshet

M1. Medarbeiderundersøkelse

M2. Tilrettelegge forhold for
kompetanseutvikling

M1.1. Nærvær

M1.1. Stat. HRM

M2. Opplevd kompetanseutvikling

M2. Medarbeiderundersøkelse

M2.1. Kurs / Workshops

M2.1. Telling

M3. Opplevd nivå ansvar

M3. Medarbeiderundersøkelse

M3. God ledelse

M3.1. Opplevd ledelse

M3.1. Medarbeiderundersøkelse

R1. Gode kontrollsystemer

R1. Kvalitetslosen

R1. Medarbeiderundersøkelse

R2. Kvalitet i tjenestetilbudet

R2.1 Kommunebarometeret

R2.1 Årsrapportering

R2.2 Utvalgte KOSTRA-data

R2.2 KOSTRA

R2.3 Utvlagte parametre
S1.1 Energiforbruk KWh/m2/år

R2.3 Områdespesifikk
S1.1 Telling

Gode resultater

Sikre bærekraftig utvikling
i lokalsamfunnet

Økonomi

God økonomistyring

S1. Fokus på miljøutfordringer

S1.2 Miljøsertifiserte virksomheter S1.2 Telling
Ø1. God budsjettdisiplin

Ø1. Avvik ift. budsjett

Ø1. Månedsrapportering

Ø2. Effektiv tjenesteproduksjon

Ø2. Enhetskostnader

Ø2. KOSTRA

Ø3. God kontroll på lånegjeld
(handlingsrom)

Ø3. Netto lånegjeld i % av
driftsinnteker

Ø3. KOSTRA

Fokusområder:
Målstyring bygger på at målene for kommunens tjenesteyting settes ut fra ulike
fokusområder og oppmerksomheten rettes mot flere fokusområder samtidig. Hvor
godt en kommune lykkes med sin tjenesteproduksjon måles derav ut fra flere
perspektiver. Økonomiske mål som for eksempel budsjettkontroll blir ikke mindre
viktig enn tidligere, men det synliggjøres resultatoppnåelse fra flere sider. Dette
bidrar til flerdimensjonal styring, noe som er spesielt viktig for en kommune.
Kritiske suksessfaktorer:
Det som må ligge til grunn for at man skal kunne nå målene.
Styringsparametre:
Reflekterer og måler delstrategier sett opp mot overordnet måloppnåelse. Det er på
bakgrunn av styringsparametre det skal gjøres tiltak slik at kommunen lykkes i å nå
sine mål.
Resultatmål:
Viser hvilket nivå som er ønsket på hver styringsparameter.
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Gode tjenester med fokus på kvalitet

Fokusområdet brukere/tjenester omfatter Enebakk kommune som leverandør av
tjenester. Dette fokusområdet skal sikre at kommunen leverer tjenester i henhold til
lovkrav, hensiktsmessig omfang og god kvalitet.
Kvalitet på tjenestene kan sikres ved fokus på å tiltrekke seg og videreutdanne
kvalifisert personell, samarbeid mellom tjenesteområder, ved å sikre god
brukermedvirkning og gode arbeidsverktøy. Enebakk kommune har, som mange
andre kommuner, mangel på økonomisk handlefrihet. Det er derfor viktig også å
holde et stramt fokus på å videreutvikle effektive og godt organiserte tjenester med
fokus på brukerne.
Enebakk kommune møter utfordringer i forhold til økonomisk situasjon, kompetanse
og organisasjon. For eksempel gir innføring av samhandlingsreformen et utvidet krav
til forebygging og behandling i kommunen, og kompetanse og ressursbruk må heves
for å møte dette. Det stilles dermed krav til at kommunen sørger for en helhetlig
tankegang i planlegging og organisering av tjenestene med forebygging, tidlig
intervensjon, diagnostisering, behandling, rehabilitering og nødvendig omsorg.
Kommunen må se på helse- og omsorgsarbeid i sammenheng med kommunens
øvrige ansvarsområder og tjenester.
For å sikre gode, helhetlige tjenester kan det være viktig å styrke samarbeid på tvers
av avdelinger og enheter. Utvikling av tjenester handler også om å utvikle tjenestene
i samsvar med utviklingstrekk og utfordringer som følger disse. For å klare dette er
det viktig å ha best mulig oppdatert kunnskap om befolkningen og
befolkningsutviklingen. Det er viktig å tilby gode tjenester til de som har behov for det,
samtidig som det i framtiden vil være økt fokus på forebygging og helsefremmende
arbeid rettet også mot den friske delen av befolkningen.
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Motiverte og kompetente medarbeidere

Fokusområdet medarbeidere/organisasjon omfatter utviklingen av kommunens
organisasjon og medarbeidere. Endringer i samfunnet krever at kommunen raskt må
tilpasse seg nye ansvarsområder og oppgaver. For å møte disse utfordringene og
forventninger må det arbeides for nyskapning og utvikling samt til enhver tid ha
nødvendig og riktig kompetanse.
Enebakk kommune jobber for en livsfasetilpasset arbeidsgiverpolitikk for å rekruttere
og beholde arbeidstakere. Kommunen skal ha fokus på kompetanseutvikling, samt et
godt arbeidsmiljø.
Arbeidsmarkedet er stramt og innenfor noen yrkesgrupper er det vanskelig å finne
medarbeidere med formell kompetanse. For å tiltrekke seg rett kompetanse ønsker
kommunen å sette fokus på arbeidsmiljø og utvikling. Godt arbeidsmiljø fremmer
trivsel på arbeidsplassen. Dette er et konkurransefortrinn og tiltrekker seg
kompetanse, derigjennom etablering av fagmiljøer. Med fokus på disse områdene
ligger det til rette for motiverte arbeidstakere som leverer gode tjenester til
innbyggerne.


Gode resultater

Fokusområdet produksjon/kvalitet skal rette oppmerksomheten mot kvaliteten i
tjenesteproduksjonen. Dette gjøres ved å vurdere i hvilken grad tjenestene har klart å
dekke de behovene de er ment å dekke. For flere av kommunens ansvarsområder er
produksjon av administrativ og politisk saksbehandling en viktig del av arbeidet. God
kvalitet og høy produksjon kan bidra til flere fornøyde tjenestemottakere. Tall fra
KOSTRA og andre registreringer vil være sentralt for resultatmål i denne kategorien.
Ivaretagelse og videreutvikling av kommunens verdier i form av bygninger og anlegg
er også viktig. Bare kommunens bygninger er verdsatt til ca. 1,25 mrd. I tillegg
kommer anlegg i form av veier, anlegg, avløpsrør og annet. Det er dyrere å bygge
nytt enn å vedlikeholde det man har.
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Sikre bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet

Fokusområdet samfunn og miljø omfatter kommunens rolle for å ivareta og utvikle
lokalsamfunnet. Kommuneplanen skal legge til rette for ønsket utvikling i kommunen,
og mål og strategier her skal ligge til grunn. I arbeidet med målstyring må
overordnete mål for samfunnsutviklingen brytes ned til målbare resultatmål.


God økonomistyring

Fokusområdet økonomi skal bidra til at kommunen skaper handlefrihet for å kunne
videreutvikle og tilpasse tjenestetilbudet til lokalmiljøet. Finansielle ressurser skal
anvendes for å gi et best mulig tilbud for brukerne på en produktiv og formålseffektiv
måte. God økonomistyring og maksimalt utnyttelse av ressurser i organisasjonen er
en avgjørende faktor for å kunne levere tjenester, i henhold til kravene, i en sterkt
presset økonomisk situasjon.
Kommunens økonomiske situasjon legger grunnlaget for kommunens virksomhet.
For å oppnå en bærekraftig økonomisk situasjon må det fokuseres på blant annet:
-

Tjenesteutvikling

-

Netto driftsresultat

-

Reduksjon av gjeldsgrad

-

Bærekraftig forvaltning av kommunale bygg og veier.
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7. Areal – føringer for kommuneplanens arealdel

I Enebakk skal vi:
ha en arealdel som gir langsiktige føringer for Enebakk kommunes utvikling i
kommuneplanperioden.
I Enebakk vil vi
-

at minst 80 % av framtidig utbygging skal skje ved fortetting og utvidelse
kommunens eksisterende tettsteder Flateby og Ytre Enebakk.

-

at inntil 15 % av fremtidig utbygging kan skje i Kirkebygda

-

at inntil 5 % av fremtidig utbygging kan skje i grender og spredtbygde strøk

-

at prioriterte utbyggingsområder skal ligge nært daglige gjøremål

-

at det skal legges til rette for trafikksikre og trygge rekreasjonsarealer,
nærturterreng, stier og turveier

-

at sentrumsnære vassdrag oppgraderes til gode møteplasser og turområder
som stimulerer til allsidige aktiviteter for alle

-

at det tilrettelegges at flere kan gå og sykle til arbeid, kollektivstoppested og
fritidsaktiviteter

-

at det skal anlegges sammenhengende gang- og sykkelveier langs
fylkesveiene i kommunen.

-

at det settes av plass til videregående skole i kommunen

-

at det settes av plass til offentlig formål eller sentrumsformål der det er behov
for utvidelse i årene som kommer

-

at forretningsvirksomhet lokaliseres hovedsakelig sentralt i et av kommunens
tettsteder eller langs kollektivtraseene

-

at større næringer etableres i kommunens avsatte næringsområder på Gran,
ved Råken og på Rud.

-

ha gjennomgående grøntstruktur bevares mellom Østmarka og Sørmarka og
mot Østfold

-

at jordbruksareal utenfor sentrumsområder som er av god eller svært god
kvalitet ikke skal splittes opp eller omdisponeres
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- at svært viktige og viktige naturtyper skal bevares,
- at viktig kulturlandskap bevares
-

at det i fremtidige reguleringsplaner sikres gode og egnede arealer for lek og
opphold

-

utvikle helhetlige sentrumsplaner for de tre tettstedene Ytre Enebakk,
Kirkebygda og Flateby

-

at dagens tettstedsavgrensninger gjennomgås og justeres der det er behov ut
fra nye føringer, men beholdes i størst mulig grad for fremtidig utvikling.

-

at det innarbeides differensierte hensynssoner langs vassdragene innenfor og
utenfor de definerte sentrumsområdene

-

at der det er naturlig brukes fylkesvei og vei som avgrensning/byggesone i
sentrumsområder, ellers brukes hensynssoner på 75 og 100 meter til vassdrag
avhengig av vannområdets viktighet

-

at det legges til rette for færre dispensasjonssaker ved søknad endringer av
eksisterende bygg, boliger og fritidsbebyggelse i LNF-områder og hensynssoner
for vassdrag

-

at byggegrense for nybygg følger samme grenser som for endringer av
eksisterende bygg

-

at det i LNF- og sentrumsområder skal hensyntas til gjennomsnittlig
flomvannstand for 200-års flom ved byggetillatelser og arealplanlegging.

-

for bekker med årssikker vannføring og mindre vann skal det innarbeides
hensynssoner på minimum 20 meter fra strandlinje

-

At arealplanen differensieres i forskjellige LNF-soner slik at lange prosesser
med dispensasjonssøknader kan unngås i større grad enn i dag

De foregående kapitlene har alle punkter som legger føringer for utforming av og
innhold i kommuneplanens arealdel. Dette er strategier som må følges opp ved valg
av utbyggingsområder, avgrensning av LNF-områder og hensynssoner og
bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel. Strategiene i dette
kapitlet er således en konkretisering av strategier i tidligere kapitler.
Utbyggingsområdenes egnethet vurdert mot strategiene over bør også være
retningsgivende for utbyggingsrekkefølge.
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Det er et ønske at flere skal benytte gange, sykkel og kollektivtransport i det daglige.
Ved valg av nye utbyggingsområder og utbyggingsrekkefølge og vurdering av
nåværende utbyggingsområder (som ikke er regulert eller under regulering) er det
derfor også viktig å vurdere områdene i forhold til avstand fra kollektivtransport,
skoler, barnehager, butikk og andre daglige gjøremål.
Målene for næringsutvikling er basert på at næringer som typisk har flere ansatte og
mindre plassbehov bør lokaliseres mer sentralt enn næring som lager og logistikk.
Dette er også for å dra nytte av kollektivdekning og kortere avstand mellom
boligområder og arbeidsplasser.
Framtidig boligbygging i tettstedene skal fordeles på følgende vis:
Ytre Enebakk – 40%, Flateby – 40%, Kirkebygda – 15%, mens 5% kan benyttes til
spredt bebyggelse. Avstand til arbeidsplassmarkedet i Oslo, Follo, Romerike og
Indre Østfold er kortere fra tettstedene i kommunens ytterpunkter. Interesse fra
utbyggere retter seg i stor grad mot Ytre Enebakk og Flateby. Det er også få egnete
utbyggingsområder tilgjengelig sentralt i Kirkebygda. Plansamarbeidet viser til
forskning fra Danmark som har kommet fram til at steder på 5-8.000 innbyggere med
en viss tetthet gir komfortabel gangavstand til et bredt utvalg av servicefunksjoner.
Handels- og servicetilbud endrer seg i tillegg positivt ved innbyggertall over 10.000.10
Ved videreutvikling av offentlig tjenesteyting skal plassering av tjenestene vurderes i
forhold til tettstedsutvikling, kommunal økonomi og faglig miljø. Tjenestene skal
plasseres med nærhet til brukere samtidig som tjenestenes muligheter for faglig miljø
og kommunens økonomiske situasjon skal tillegges stor vekt.
For videre å kunne legge til rette for økt bruk av gange, sykkel- og kollektivtransport
og forbedret trafikksikkerhet må det arbeides aktivt med regionale myndigheter for
raskere realisering av gang- og sykkelveier langs fylkesveinettet i kommunen.
Prioriteringer for dette finnes i kommunens til en hver tid gjeldende
trafikksikkerhetsplan.

10

https://dl.dropboxusercontent.com/u/16511335/Dr%C3%B8ftingsdokument-uten%20bilder.pdf (s.
17)
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For å bevare mest mulig matjord skal det ved valg av utbyggingsområder tas hensyn
til jordbruksareal med svært god og god jordkvalitet,11 jf. kapittel 3.2. Områder som
omfatter slikt areal og som ikke er regulert eller under regulering skal vurderes tatt ut
av kommuneplanens arealdel og nye utbyggingsområder skal heller ikke legges på
slike områder. Et eksempel på et mulig unntak for dette er området Foss/Fossnes
mellom Våglia og Østmarkskollen i Ytre Enebakk som er satt av til ’framtidig
boligbygging’ i kommuneplan 2007-18. Dette området ligger svært godt plassert for
videre tettstedsutvikling i forhold til avstand fra senterfunksjoner, offentlige tjenester
og kollektivtransport. Det må derfor vurderes om bevaring av jordbruksareal skal vike
for framtidig utbygging i dette området. Et krav for gjennomføring av dette er høy
utnyttelse.

11

http://www.skogoglandskap.no/nyheter/2012/setter_jordkvalitet_pa_kartet
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