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Samarbeidspartiene har blitt enige om å inngå politisk og valgteknisk samarbeid* for 

perioden 2015 - 2019.  

 

Samarbeidspartiene vil opptre som en samlet gruppering i viktige saker og prioriteringer i 

kommunepolitikken, men erkjenner at samarbeidet representerer et politisk mangfold hvor 

det skal være rom for partipolitiske markeringer i saker der det ikke er fremforhandlet felles 

standpunkt. Partiene er enige om å utarbeide felles budsjett og handlingsplan.  

 

Samarbeidspartiene er enige om fem politiske prosjekter hvor vi skal sette dagsorden de 

neste fire årene: levende lokaldemokrati, framtidens miljøby, landets beste 

oppvekstkommune, bærekraftig eldreomsorg og at idrett, kultur og frivillighet skal spille en 

sentral rolle i samfunnsutviklingen.  

 

1) Levende lokaldemokrati 

Gjennom arbeidet med våre politiske prosjekter skal vi ha en tydelig politisk styring av Ski 

kommune. Innbyggere, lag og foreninger skal bli godt informert og involvert i 

politikkutforming og beslutningsprosesser. Vi vil sørge for økt politisk innflytelse for barn og 

unge.  

 

Ski kommune skal praktisere meroffentlighet og ha brukervennlige løsninger og rutiner for 

postlister, journalføring og innsyn. Vi skal ha et bredt og løpende informasjonsarbeid og 

informere om kommunens virke, både gode resultater og avvik i tjenestene. Nettsidene skal 

være informative og funksjonelle med god søkefunksjonalitet og universell utforming. All 

kommunikasjon fra kommunen må være skrevet med tanke på lesbarhet, og bør følge 

klarspråkstandard.  

 

Kommunen skal være preget av en åpenhetskultur og det er positivt at ansatte deltar i det 

offentlige ordskiftet og kommunens politikere oppfordres til å gjøre seg kjent med 

kommunens virksomheter. Vi skal verne om varslere og ha varslingsrutiner som er trygge, 

kjente og effektive.  

 

Det er et mål å øke valgdeltagelsen ved stortings-, fylkestings- og kommunevalg.  

 

 

2) Ski skal bli framtidens miljøby   

Vi vil raskt starte arbeidet med en ambisiøs og forpliktende klimaplan med mål om at Ski 

skal bli en klimanøytral kommune innen 2030.Klimaplanen skal ha sektorvise mål for kutt i 

klimagassutslipp, og være et styringsdokument som ligger til grunn for samferdsel, 

byutvikling og offentlige innkjøp i kommunen.  
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Ski skal være en god kommune for alle som bor og lever her. Tap av biologisk mangfold og 

matjord skal stanses, og myke trafikanter og blågrønne strukturer i byutviklingen skal 

prioriteres.   

 

Vi skal være pådrivere for å velge klima- og miljøvennlige løsninger og legge til rette for at 

det offentlige, næringsliv og privatpersoner kan ta grønne valg i hverdagen. 

 

Klima, miljø og natur 

● Fortsette miljøfyrtårnsertifisering av kommunale virksomheter og raskest mulig få 

klimanøytral drift i kommunen uten kjøp av klimakvoter. Nullvisjon for tap av 

biomangfold i kommunen og jobbe aktivt for å fjerne fremmede arter.  

● Sikre at våtmarksområder og myr bevares som karbonlager og for å sikre biologisk 

mangfold.  

● Nullvisjon for tap av matjord. 

● Jobbe for en bærekraftig avfallshåndtering med høy grad av materialgjenvinning. 

 

Samferdsel 

● I utbygging av nødvendig infrastruktur skal eventuell nedbygging av matjord 

erstattes med nydyrking. 

● Etablere vesentlig flere ladepunkter for el-bil.  

● All trafikkvekst skal tas av gående, syklende og kollektivreisende.  

● Jobbe for et godt busstilbud i alle deler av kommunen.  

● Støtte arbeidet for at Østre linje får en planfri påkobling til Follobanen sør for Ski 

stasjon med videreføring av dagens stasjonsstruktur.  

● Jobbe for å redusere tungtrafikk gjennom Siggerud, Kråkstad og Langhus samt 

redusere biltrafikken i Ski sentrum.  

● Jobbe for at innbyggerne i Ski ikke skal betale bompenger internt i kommunen og 

mellom Ski og E18 når ny trase for E18 ferdigstilles.  

 

Byutvikling og arealplanlegging 

● Det utarbeides en helhetlig sykkelplan for Ski kommune med mål om å knytte 

Folloregionen sammen med Oslo i et sammenhengende nett med sykkelveier.  

● Det skal fortettes innenfra og ut rundt kollektivknutepunkter og allerede urbaniserte 

områder. 

● Boligbygging og næringsutvikling skal orienteres mot arealer som ikke reduserer 

potensialet for framtidig matproduksjon.   

● Etablere nye barnehager nær målpunkter som skole og kollektivtilbud. 

● Blågrønne strukturer skal ivaretas i all arealplanlegging.  

● Det skal stilles klare miljø- og klimakrav til utbyggere. 
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Grønn næringsutvikling 

● En offensiv næringspolitikk med mål om å få flere arbeidsintensive næringer, og 

service- og kunnskapsarbeidsplasser til Ski kommune. 

● Ta initiativ til tettere samarbeid med NMBU.  

● Skape markeder for lokalprodusert og kortreist mat, som for eksempel Bondens 

marked. 

● Legge til rette for gründerfellesskap, småbedrifter og kreativ virksomhet. 

● Si nei til søndagsåpne butikker. 

● Ta vare på matjorda og legge til rette for moderne utvikling av landbruket. 

● Jobbe for god mobil- og nettkapasitet for å dekke næringslivets og innbyggernes 

behov. 

 

 

3) Ski skal bli landets beste oppvekstkommune 

En god oppvekst legger grunnlaget for et godt liv. Vi skal prioritere tiltak for barn og unge i 

vår politikk og i våre budsjetter. For å sikre alle barn en god oppvekst er det viktig å satse på 

tidlig innsats og forebyggende tiltak.  

 

Vi skal jobbe for å skape gode oppvekstmiljøer på Siggerud, Skotbu, Langhus, Kråkstad og i 

Ski. Det skal opparbeides flere møteplasser og aktivitetstilbud, som lekeplasser, 

skateramper, badeplasser, skøytebaner, ballbinger og oppmerkede turstier. Vi skal ha fokus 

på trygge skoleveier, der barna fortrinnsvis går eller sykler.  

 

Vi skal ha et mangfoldig kultur- og aktivitetstilbud som sikrer at alle barn kan delta i 

morsomme og meningsfylte aktiviteter på fritiden, uavhengig av foreldrenes økonomi. Vi vil 

ta barnetrygden ut av beregningsgrunnlaget for sosialhjelp og sørge for at barns behov blir 

særskilt kartlagt i kontakt med NAV.  

 

Barn og unge skal være en tydelig stemme i utviklingen av samfunnet, og vi skal involvere 

barn og unge i saker som spesielt angår dem. Satsningen på “Barnetråkk” i plansaker skal 

videreføres.  

 

Barnehage, skole og SFO 

● Jobbe for at barnehager og SFO i kommunen skal åpne tidligere.  

● Innføre den planlagte bemanningsnormen i barnehagene i løpet av 2016. 

● Ha et mer fleksibelt barnehageopptak og hvor målet er å sikre plass i en 

nærbarnehage.  

● Sikre undervisning i mindre grupper og lage en opptrappingsplan for økt 

lærertetthet. 

● Det skal legges til rette for en innholdsrik hverdag i barnehage, skole og SFO med 

fokus på læring, mestring, fysisk aktivitet, kultur og friluftsliv. 
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● Leksehjelp med god kvalitet skal være en viktig del av SFO-tilbudet.  

● Sikre tilstrekkelig kapasitet ved skolene og bruke paviljonger for å møte svingninger i 

elevtall.  

● Vi vil jobbe for etablering av en ny videregående skole i Ski sentrum og se på 

sambruk med lokalt kulturliv.  

 

Tidlig innsats og forebyggende satsning 

● Styrke skolehelsetjenesten og rekruttere flere faggrupper inn i skole og barnehage. 

Alle skoler skal ha ansatte med sosialfaglig kompetanse.  

● Nullvisjon for mobbing, vold og overgrep. Økt informasjon og opplæring om vold og 

seksuelle overgrep i barnehage og skole. 

● Helsestasjonene skal ha tilstrekkelige ressurser til å kartlegge og følge opp familier 

med særskilte behov. 

 

 

4) Frivillighet, kultur og idrett skal ha en fremtredende rolle i den videre 

utviklingen av Ski kommune og nærmiljøene våre 

Lokalt kulturliv, idrettslag og organisasjoner skaper glede og nytte for både samfunnet og 

den enkelte. De står for viktige bidrag til integrering og utjevning av sosiale forskjeller. Vi 

skal utvikle politikk i nær dialog med lokale lag og foreninger og bidra til god dialog med 

kommunen.   

 

Idrett 

● Det skal utarbeides en helhetlig plan for langsiktig utvikling av idretten i Ski 

kommune. 

○ Styrke Idrettsrådet som rådgivende og koordinerende organ. 

○ Sikre arealer til idrett, med særlig fokus på Ski og Langhus idrettspark. 

○ Se på samspillet mellom nærmiljøanlegg og hovedanlegg, og vurdere dette i 

sammenheng med idrettsanlegg i regionen. 

○ Avklare ansvarsforhold for vedlikehold og drift av idrettsanleggene. 

○ Gjennomgå retningslinjene for kommunal støtte til barne- og ungdomsidrett.  

 

Kultur 

● Det må legges en helhetlig plan for utvikling av musikk og kultur i Ski kommune. 

Musikkrådet og andre aktører i kulturlivet må aktivt inkluderes i planarbeidet. Det 

må også ses på samspillet mellom kulturskolen og andre kulturaktiviteter i 

tettstedene. Kulturbehov skal ivaretas ved nybygg og rehabilitering av kommunale 

bygg. 

● Kulturskolen skal gi et tilbud som sikrer både kvalitet og bredde. Det skal igangsettes 

et arbeid med å finne egnede lokaler for kulturskoleaktivitet, gjerne i sambruk med 

en videregående skole i Ski sentrum.  
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● Rådhusteatret, Waldemarhøy og Kråkstad samfunnshus videreutvikles som arenaer 

for et allsidig kulturliv. 

● Aktivt informere om kulturlivet i kommunen og gjøre kulturskatter og lokalhistorie 

kjent og tilgjengelig. 

● Jobbe for å etablere livssynsnøytralt seremonirom.  

 

Frivillighet 

● Gjøre det enkelt å være frivillig, og være en støtte og sparringspartner for frivillige 

organisasjoner. 

● Fokusere på godt samspill mellom kommunens tjenesteytere og frivillige 

bidragsytere.   

● Sikre aktiviteten ved Frivilligsentralen.  

 

 

5) Vi skal utvikle bærekraftige løsninger for eldreomsorgen 

Vi skal utvikle framtidens eldreomsorg i samarbeid med de eldres egne organisasjoner. Vi 

skal legge til rette for at eldre som ønsker det, skal få bo lengst mulig i egen bolig, med god 

støtte og oppfølging fra kommunen. Vi vil derfor styrke hjemmetjenesten. Vi skal være 

pådrivere for å ta i bruk velferdsteknologi og jobbe aktivt med å øke digital kompetanse hos 

eldre. 

 

Vi skal inkludere eldrepolitikk og de eldres behov i planarbeid og detaljreguleringer. Vi skal 

stille krav om boliger særlig tilpasset eldre i større utbyggingsprosjekter, og vi vil legge til 

rette for eldretun. Driften av oppsøkende seniorkontakt skal sikres, det vurderes opprettet 

et servicetorg for eldre som skal være et første kontaktpunkt for eldre mot kommunen. 

 

Ski kommune skal legge til rette for en trygg og innholdsrik hverdag for eldre. Vi skal satse 

på hverdagsrehabilitering og gode dagsentertilbud. Gjennomgang av turnus- og 

bemanningsløsninger skal gi et bedre tilbud til brukerne. Eldre skal ha reell 

medbestemmelse i eget liv. Partnere som ønsker det, skal så langt det lar seg gjøre, få bo 

sammen også etter at de har fått heldøgnsplass i institusjon. 

 

 

Utover de fem prosjektene, er partiene enige om at: 

Ski kommune skal være en attraktiv og inkluderende arbeidsgiver som i hovedsak tilbyr faste 

og hele stillinger. Kritisk gjennomgå kommunens konsulentbruk, med sikte på å redusere 

denne. Vi skal aktivt motarbeide sosial dumping og sikre forutsigbarhet for kommunalt 

ansatte. Vi skal etablere lærlingeklausuler og følge opp lønns- og arbeidsvilkår ved kjøp av 

tjenester. Innkjøps- og anbudsreglement skal gjennomgås og som hovedregel skal det ikke 

tillates flere enn to kontraktsledd.  

 



Vi skal føre en politikk med en tydelig sosial profil. Vi ønsker en god geografisk spredning av 

kommunale boliger. Vi skal legge til rette for lavterskel psykisk helsetilbud og etablere et 

botilbud for mennesker med behov for oppfølging og ettervern. Vi skal være positive til å 

bosette flyktninger, også enslige mindreårige. Ski kommune vil forplikte utbyggere i større 

prosjekter til å tilby variasjon i boliger for ulike behov. 

Sa rna rbeidsform 
For å oppnå våre felles politiske mål og utvikle en felles konstruktiv flertallspolitikk, er 

samarbeidspartiene enige om følgende arbeidsform og styringsramme for samarbeidet: 

Gruppeledermøte. Her møter gruppelederne, samt ordfører og varaordfører. Dette 

er samarbeidets øverste organ og skal tilrettelegge for et smidig og godt samarbeid. 

Alle avklaringer gjøres i dette organet. 

Det avholdes månedlige møter mellom ordfører, varaordfører, utvalgsledere og 

gruppeledere. 

Det avholdes formøter til utvalgsmøter for samarbeidspartiene. 

*I det valgtekniske samarbeidet inngår også partiet Rødt. Se eget vedlegg med 

mandatfordeling. 

Partiene innestår for fullmakt til å undertegne plattformen på vegne av sine respektive 

partier. 

Langhus,27.oktober2015 

Ski Venstre 
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Miljøpartiet De Grønne Ski 

o;;;;·~~ 
fkjf 

~&Jal~i:~~rti 

7 
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Mina M. Johansen, SP 
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