ÅRSMELDING FOR FROGN KOMMUNALE RÅD FOR
PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2019
Godkjent i rådet for personer med funksjonsnedsettelse 9.3.2021.
Om rådet:
Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse i Frogn er opprettet i medhold
av kommuneloven § 5-2 bokstav e).
Rådet arbeider etter prinsippet om funksjonshemmedes fulle deltaking og likestilling i
samfunnet. Rådet er samarbeids- og rådgivende organ for kommunen i saker som
angår funksjonshemmedes behov og interesser.
Rådets oppgaver:
Rådet holder seg løpende orientert om aktuelle saker for funksjonshemmede som er
under arbeid i kommunen. Kommunens enheter samarbeider med rådet om saker av
interesse for funksjonshemmede som de skal ha/har til behandling.
Rådet arbeider med og får seg forelagt saker som gjelder
 Tiltak med personer med funksjonsnedsettelse som spesiell målgruppe
 Allmenne tiltak og tjenester som berører personer med funksjonsnedsettelse
 Kommunens ordinære budsjett- og planarbeid på ulike områder
I saker av prinsipiell interesse skal rådet få anledning til å uttale seg på det
forberedende stadium av saksbehandlingen.
Rådet uttaler seg om saker kommunale organer legger frem for det.
Rådet tar opp og utreder saker på eget initiativ.
Rådet driver informasjonsarbeid innad i kommunen, overfor organisasjoner,
allmennheten m.m.
Rådet tar initiativ til å forbedre samarbeid og samordning i saker av interesse for
personer med nedsatt funksjonsevne.
Rådet for personer nedsatt funksjonsevne har bestått av følgende medlemmer i
2019
Folkevalgte
representanter:
Hanne Bøgild Alm

Frogn Høyre

Leder i utvalg

Sander Ravndal

Frogn MDG - Miljøpartiet de
grønne

Varamedlem i
utvalg

Sonya Bent Razzak Ayara

Frogn Senterparti

Utvalgsmedlem

Øivind Refvik

Frogn Kristelig Folkeparti

Varamedlem i
utvalg
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Brukerrepresentanter:
Ole Gripstad

Nestleder i utvalg

Brit Seim Larsen

Varamedlem i
utvalg

Terje Nordahl

Utvalgsmedlem

Kjersti Maria Holmby Dahl

Varamedlem i
utvalg

Ragnar Dahl

Utvalgsmedlem

Nicholas Arnesen

Varamedlem i
utvalg

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne har hatt 7 møter i 2019.
Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne har i 2019 behandlet 21 saker og 7
orienteringssaker. I tillegg har rådets medlemmer tatt opp 14 andre spørsmål.

Saker som rådet for personer med nedsatt funksjonsevne har
behandlet/uttalt seg om:
Møte 4. februar:
Muntlig orientering:
Orientering om ny HC-inngang Frogn kirke, ved Govert van der Brink, Frogn
kirkekontor
Orienteringssaker:
1/19 Orientering om høring - forskrift kommunale og fylkeskommunale råd for eldre,
for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. Sammenslåing av eldrerådet
og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.
Rådmann bes komme med en utredning av saken før valget. Blir det aktuelt med
sammenslåing må rådet settes sammen med representanter fra begge sider, med
en god struktur og at sakene vektes likt mellom brukergruppene.
Representantene må gjenspeile mangfoldet i tjenestebehovet.
For øvrig ble notatet tatt til orientering.
2/19 Notat HC - inngang Frogn kirke
Merknad fra rådet:
Vei eller heis: Det kan være mange problemer med heis ute,
spesielt om vinteren. Rådet anbefaler kirkekontoret å se på flere løsninger for
fremkommelighet, sett i en helhet med felles inngangsløsning. Rådet ønsker en
befaring til våren (når snøen har smeltet).
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For øvrig ble notatet tatt til orientering.
Informasjon
Fra administrasjonen:
Enhet for tilrettelagte tjenester jobber med prosjektet «Helhetlige tilbud til pårørende
med krevende omsorgsoppgaver». Dette er et prosjekt som ser nærmere på
kommunens avlastningstilbud til pårørende med barn med nedsatt funksjonsevne og
som krever særlig tyngende omsorgsarbeid. Gjennom kartlegging vil vi undersøke
hva som er de pårørendes behov, ønsker og erfaringer når det gjelder avlastning.
Denne kartleggingen blir tatt med i det videre arbeidet med dagens avlastningstilbud.
Sak til behandling
1/19 Evaluering av ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester
Vedtak:
Ordningen med et kommunalt ombudsutvalg for helse - og omsorgstjenester videreføres
ut inneværende valgperiode.
Kommunestyret tar i 2020 stilling til videreføring eller avvikling av ombudsutvalget.
Spørsmål fra medlemmene
Rådet ønsker at prosjektmedarbeider Julie Bye Johansen informere om
prosjektet «Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver»
i rådets marsmøte.
Rådet ønsker en befaring i Bølgen bad- og aktivitetssenter sammen med Arne
Krokeide innen utgangen av februar 2019. Befaringen må skje før brukermøtet.
Rådet ønsker en kort statusrapport fra Bjørn Nordvik om prosjektet med utlysning av
anbud for omsorgsboliger.
Til neste møte ønsker rådsmedlemmene parkeringslapper for 2019, som de kan
bruke hele året.

Møte 26. mars:
Muntlig orientering:
Orientering om prosjektet «Helhetlige tilbud til pårørende med krevende
omsorgsoppgaver» v/prosjektmedarbeider Julie Bye Johansen, enhet for tilrettelagte
tjenester. Rådets kommentar: Glitrende fremføring og arbeid i prosjektet. For øvrig
tatt til orientering.
Orienteringssaker:
3/19 Oppfølging av spørsmål/innspill fra rådet for personer med nedsatt
funksjonsevne den 4. februar 2019.
Tatt til orientering.
Saker til behandling:
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2/19 Referatsaker til rådet for personer med nedsatt funksjonsevne den 26.

mars 2019
Vedtak:
Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne tar følgende referatsaker til orientering:
- Brev fra FFO, datert 8.1.2019
- Frogn kommunes svar, datert 15.2.2019, på brev fra FFO

3/19 Sak om bolig- og befolkningsutvikling
Vedtak:
Kommunestyret har vurdert befolknings- og boligveksten som skal legges til grunn for
kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031, og vedtar følgende hovedmål for
befolkningsutviklingen: «En jevn og balansert befolkningsvekst på i gjennomsnitt 1,5
prosent årlig i perioden».

4/19 Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031 - andregangsbehandling
Vedtak:
Kommunestyret vedtar Kommuneplanens samfunnsdel for Frogn kommune 20192031 i medhold av Plan og bygningsloven § 11-15.
Merknad fra rådet for personer med nedsatt funksjonsevne:
Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne ber om at setning på side 24
strykes/omformuleres: «De som har dårligst økonomi har også dårligst helse». Rådet
opplever dette som en stigmatiserende og unødvendig kommentar – slike
formuleringer bør unngås i fremtiden.

5/19 Kommunestyremelding om bolig - andregangsbehandling
Vedtak:
Kommunestyret vedtar kommunestyremelding om bolig (2019) med følgende
strategier for å nå boligpolitiske mål:
 Tilrettelegge for flere småhus og leiligheter sentralt og i prissjikt som gir et
godt bytteforhold med enebolig for å understøtte rullering av eneboliger
 Tilrettelegge for mer konsentrert småhusbebyggelse og rekkehus i det
ordinære boligmarkedet og legge dette inn som føringer i areal- og
reguleringsplaner
 Ta i bruk ulike virkemidler og strategier for å fremskaffe rimelige boliger,
herunder sikre arealer med lave tomtepriser for boligbygging

Strategisk bruk av kommunal eiendom for å fremskaffe flere rimeligere
boliger til førstegangsetablere, for eksempel prisregulerte borettslagsboliger.
Tomt kan selges til redusert pris, alternativt vurdere bruk av festekontrakter
framfor salg av kommunal eiendom. Erfaringer med andre prisregulerte
boligprosjekter og fastpriskonkurranser legges til grunn.
 Benytte grunnlån fra Husbanken og tilvisningsavtaler mellom utbygger og
kommunen som virkemiddel for å øke antallet egnede utleieboliger av god
kvalitet
 Benytte forkjøpsrett i nye boligprosjekter og legge dette inn i utbyggingsavtaler
 Gi informasjon og gjøre individuelle vurderinger av om flere i leid bolig,
herunder barnefamilier med lave inntekter, ved hjelp av startlån fra Husbanken
og oppfølging kan etablere seg i egen eid bolig

Side 4 av 14

Merknader fra rådet for personer med nedsatt funksjonsevne:
Vil strategiene også ivareta unge uføre med funksjonshemming? Rådet mener
kommunen bør ha en boligstrategi også for omsorgsboliger.

6/19 Prosjekt Rådhus - Konseptstudie - del 1
Vedtak:
Konseptstudien videreføres med mål om å bygge nytt rådhus på ca. 8000 kvm BTA.
Nybygget skal tilfredsstille ZEB-COMPLETE standard (ZEB - Zero Emission
Buildings), Bygning med 0 (null) klimagassutslipp).
Rådmannen bes:
 Utarbeide romprogram for nytt rådhus
 Identifisere alternative lokasjoner for bygging av nytt rådhus og gjennomføre
tomteanalyse for hver enkelt lokasjon
 Identifisere og definere infrastrukturbehov i tilknytning til nytt rådhus
 Identifisere og anbefale tilleggsfunksjoner som bør bygges i tilknytning til et
nytt rådhus
 Utarbeide økonomisk kalkyle for hvert enkelt utbyggingsalternativ.
Alle ovennevnte utredninger fremmes som en samlet sak for kommunestyrets
behandling senest 1. mars 2020.
Konseptstudien ferdigstilles innenfor bevilget ramme på 1,5 millioner kroner jf.
kommunestyrets vedtak av 10.09.2018.
Merknad fra rådet for personer med nedsatt funksjonsevne:
Det kan virke som om konseptstudiet er innrettet mot Dyrløkke.
7/19 Utredning bruk av deler av torget for lokalt næringsdrivende, bl.a.
servering.
Vedtak:
Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne har ingenting imot alkoholservering
på torget, men er opptatt av at det må være toalettfasiliteter for funksjonshemmede
tilgjengelig på torget, samt god merking dit.
8/19 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019: Stemmesteder
Vedtak:
Saken sendes tilbake for vurdering av alternative valglokaler i følgende krets, med
tilhørende vurdering av kretsgrenser: Drøbak krets – ny vurdering av valglokaler i
sentrum.
Spørsmål fra medlemmene
Rådet tar imot tilbud om at Hege C. Holmen kommer å informerer om prosjektet
«Ansvar for eget liv», hvis mulig i møtet 28. mai.
Befaring av Bølgen bad:
Rådet takker for en veldig fin befaring og omvisning.
 Hev og senk til bassenget ser fint ut, også «vann-rullestoler»
 Veldig bra garderobeforhold.
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Hev og senk stellebenk etterlyses.

Fortau i sentrum:
Rådet mener det er kritisk i Storgata. Det er fortsatt vanskelig for funksjonshemmede
å komme frem. Forretninger setter ut varer/stativ som hindrer fremkommelighet.
Sommerfest for rådet:
Ragnar Dahl foreslår grilling på Hamborgodden. Dahl undersøker om det er mulig.
Møte 29. april:
Orienteringssak:
4/19 Plan for habilitering og rehabilitering i Frogn kommune
Rådet tar planen til orientering. Rådet synes planen er god og håper at handlinger
følger med ordene.
Saker til behandling
9/19 Fysioterapihjemmel i Drøbak sentrum
Vedtak:
Kommunestyret vedtar å oppjustere eksisterende deltidshjemler med en full stilling
fordelt på 70% Aamodt fysikalske institutt og 20% til Fugleveien omsorgsbolig.
Eventuell finansiering vurderes i Handlingsprogrammet 2020 – 2023.
10/19 Årsmelding rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 2018
Vedtak:
Forslag til årsmelding for Frogn kommunale råd for personer med nedsatt
funksjonsevne 2018 godkjennes.
11/19 2. gangs behandling - Gnr 86 bnr 147 - Detaljregulering Husvikveien 5 Forsterket omsorgsbolig
Vedtak:
Rådet anbefaler fortsatt at tidligere alternativ om tilpasset bolig på Billit velges. Rådet
mener at saksframlegget underbygger tydelig at lokalisering på Husvik er lite egnet.
Av hensyn til beboerne vil Billit være det beste alternativ for tilpasset bolig. Det vil ta
noe lengre tid, men det er akseptabelt med tanke på på bygging for framtiden.
Øvrige alternativ som har blitt vurdert, ansees ikke som egnet.
Spørsmål fra medlemmene
Bading i sjøen for mennesker med nedsatt funksjonsevne som sitter i rullestol:
Nå som rullestolrampen på Parrstranda er sperret av pga rehabilitering ønsker Rådet
at det legges til rette for sjøbad med baderampe på Torkilstranda. Rådet foreslår en
strekkmetallrampe.

Møte 28. mai:
Orienteringssaker:
5/19 Årsmelding Frivilligsentralen 2018
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Rådets kommentar: Det er fint med så mye frivillig arbeid og den innsats som legges
ned. For øvrig ble årsmeldingen tatt til orientering.
I tillegg til ovenstående notat var det også sendt ut et notat om kriterier for tildeling av
praktisk bistand til rengjøring.
Rådets kommentar: Notatet er oversiktlig og greit satt opp. Tatt til orientering.
Saker til behandling
12/19 Regnskap og Årsmelding Frogn kommune 2018
Vedtak:
Regnskapet og årsmeldingen tas til orientering.
13/19 Kvalitet i tjenestene i Frogn kommune
Vedtak:
Dagens nivå for måling beholdes som beskrevet i alternativ 1.
Ytterligere måling av kvalitet i tjenestene og oppfølging av avvik vil være en naturlig
del av arbeidet med ny struktur for HP, implementering av Framsikt og revidering av
styringsparametere i henhold til ny samfunnsdel i kommuneplanen.
14/19 Tertialrapport nr. 1 2019
Vedtak:
1. Tertialrapport nr. 1 2019 tas til orientering
2. Drifts- og investeringsbudsjettet justeres slik det fremgår i del 3.3 og 3.8 i
rapporten
3. Gebyrregulativet for parkering i Frogn endres slik at lading på offentlig ladestasjon
med maksimal ladehastighet på under 4 kW belastes med 0,10kr per minutt.
Stasjoner med 4 – 22kW ladehastighet belastes med 0,25kr per minutt.
4. Bilitt barnehage relokaliseres midlertidig til området mellom Heer skole og Heer
barnehage. Kostnader for drift i 2019 dekkes av enhet for Eiendom. Kostnader til
etablering fremgår i del 3.8.
5. Frognskolen etablerer ny leasingordning for digital skole. Kostnadene for drift i
2019 dekkes av enheten. Kostnaden utover i økonomiplanperioden innarbeides i
HP 2020-2023. Investeringsbudsjettet for digital skole opprettholdes for å
finansiere digitalisering av andre læremidler i skolen.
Spørsmål fra medlemmene
Hvordan er det med parkering med handicapbevis i Frogn kommune framover? Vil
det være gratis og uten tidsbegrensning?
Rådet anbefaler at det blir like bestemmelser på hvor lenge en kan stå parkert i
Frogn kommune. Når det innføres nye parkeringsbestemmelser bør det gjøres
samtidig i hele kommunen.

Møte 20. august:
Orienteringssaker:
6/19 Redegjørelse - fysioterapitilbud for beboere ved Fugleveien omsorgsbolig.
Oppfølging av protokolltilførsel fra Høyre i kommunestyret den 13. mai 2019
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Merknad fra rådet:
Rådet opplever at det er forskjellsbehandling på brukere som bor i omsorgsbolig når
det gjelder fysioterapitjeneste. Det oppleves som en forskjell på brukere med en
mobilitet og funksjonsnivå som gjør at de kan reise til fysioterapeut selv og brukere
som er avhengig av at fysioterapeut kommer hjem til bolig. Brukere som er avhengig
av at fysioterapeut kommer til bolig er avhengig av hjelpemidler som for eksempel
heis og elektrisk rullestol. Rådet har erfaringer med at brukere er sårbare for ukjente
omgivelser, og at de ikke kan nyttiggjøre seg for fysikalsk behandling om de må reise
ut til fysikalsk institutt.
Rådet opplever at det ikke er tilstrekkelig at boligpersonell utfører tøyeprogram og
treningsøvelser utarbeidet av fysioterapeut. Rådet anmoder om at autorisert
fysioterapeut utfører denne jobben.
Rådet ønsker at fysioterapeut kommer til bolig for å behandle brukere som åpenbart
har bruk for det på bakgrunn av sin funksjonshemming.
Sak til behandling
15/19 Ny 1. gangbehandling Områderegulering Gamle Drøbak
Kommentar fra Rådet:
Rådet bemerker at innspill som rådet tidligere har kommet med tas hensyn til i nytt
planverk. Dette gjelder særlig innspill rådet hadde til de planer som nå foreslås tatt ut.
En utvidet plan for hvordan verneverdige boliger og områder kan omdannes til
universell utforming, både private boliger og offentlige bygg savnes.
Rådet ønsker at minimum 10 % av nyoppførte leiligheter eller ombygging av
eksisterende leiligheter skal være på 40- 60 kvm og inneha livsløpsstandard så langt
det lar seg gjøre.
Ønsker at setningen på side 8 i saksutredningen «planen legger opp til at dette i
første rekke ivaretas i nye bygg eller ved ombygging av eksisterende bygninger uten
verneverdi i seg selv» tas ut.
Rådet viser til s 11 i vedleggshefte del 1, og foreslår at første setning i siste avsnitt,
presiseres til å gjelde nye boliger som kommer inn i verneverdig område.
Forslag til ny ordlyd: «I andre bygg og områder skal det utarbeides et vedlegg som
beskriver mulighetsrommet til endring av verneverdigboligområde som samtidig
ivaretar krav om universell utforming på best mulig måte».
Parkeringsnormen
Rådet ønsker at normen ivaretar parkeringsplasser beregnet for biler med
handicapbevis. En del av disse bilene trenger romsligere parkeringsplass på grunn
av rullestoler eller andre hjelpemidler.
Spørsmål fra medlemmene
Parkeringsplasser med ladestasjon for biler for mennesker med nedsatt
funksjonshemmede
Rådet kan ikke se at det er noen ladestasjoner i sentrum som er tilpasset biler med
handicapbevis. En del av disse bilene trenger romsligere parkeringsplass på grunn
av rullestol eller andre hjelpemidler.
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Rådet foreslår at en av ordinær parkeringsplass på Bankløkka viskes ut slik at større
biler med handicapbevis kan benytte ladestasjon.
Møte 22. oktober:
Orienteringssak:
7/19 Orientering om opprettelse av Brukerråd for forvaltning av Badeparken
Merknad fra rådet:
Rådet ønsker at en representant fra Rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne
blir invitert inn i brukerrådet for forvaltning av Badeparken. Rådet foreslår Nicolas
Arnesen. For øvrig tatt til orientering.
Saker til behandling
16/19 Revidert reglement for rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Vedtak:
Forslag til revidert reglement for rådet for personer med nedsatt funksjonsevne,
datert 9.10.2019, vedtas med følgende endring:
«Rådet endrer navn til Råd for personer med funksjonsnedsettelse, siden det er
ordlyden som benyttes i lovverket».
Reglementet trer i kraft fra 4.11.2019.
17/19 Tilbud til yngre demente
Uttalelse fra rådet for personer med nedsatt funksjonsevne:
Hvert enkelt behov må vurderes individuelt og tilbudet tilpasses.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne berømmer saksbehandler for god
saksutredning
18/19 Fritt brukervalg innen sykepleietjenester og middagslevering
Uttalelse fra rådet for personer med nedsatt funksjonsevne:
Forhold bør legges til rette for at brukere kan kjøpe ønsket middagsalternativ ut fra
ulike middagsleverandører. For eksempel ut fra utarbeidet liste fra, for eksempel,
Søknadskontoret. Ikke kun Fjordland middag som alternativ til kommunal tilbyder.
Rådet drøfter om fritt brukervalg, og en privat tilbyder av hjemmesykepleie kan føre til
at kommunen taper nødvendig sykepleiekompetanse.
Om prisen for middagslevering og hjemmesykepleie er lik for kommunale og private
tjenester, og at det ikke fører til økte kostnader for kommunen i forbindelse med evt
anbud, kontraktsoppfølging, administrering, kvalitetssikring og logostikk mener rådet
at det burde vært tilbud om fritt brukervalg.
Spørsmål fra medlemmene
Omsorgsboliger på Belsjø terrasse
Husbanken gir ikke lenger tilskudd til så store omsorgsboliger pga at det ble for
mange leiligheter for brukergruppen samlet på et sted, og det har Husbanken dårlig
erfaringer med. Nytt forslag til omsorgsbolig for mennesker med nedsatt
funksjonsevne skal ligge på Trekanttomta. Der er det forslag om 8 leiligheter.
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Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne er skuffet over at Husbanken trekker
godkjenning. Bygginga på trekanttomta må starte snarest. Alternativ tomter til flere
omsorgsboliger må også klargjøres.
Ønske fra en del av foreldre/ pårørende at omsorgsboligen blir organisert som
borettslag, og at beboerne kan kjøpe andelsleilighet. Foreldrene / pårørende
opplever at det er kan gi en om de vet at barna eier et sted å bo. Foreldre har uttrykt
engstelse for at barna deres kan bli flyttet rundt omkring i kommunen.
I Frogn kommune har det ikke vært praksis at beboere har blitt flyttet mot sin vilje.
Om noen har flyttet har det vært ønsket av beboere eller pårørende .
Rådet ønsker mer informasjon om boligprosjektet på trekanttomta og andre
tilrettelagte boliger. Bjørn Nordvik inviteres til neste Råds møte.
Forslag om brukerrepresentanter inn i nytt råd:
Rådet har følgende forslag om brukerrepresentanter til nytt råd:
Ole Gripstad, Terje Nordahl, Leder for styret i Mental helse Frogn, Nicholas Arnesen.
Gitt at kommunen ikke har sendt ut invitasjon. Maria Nordraak hører med politisk
sekretariat om kommunen har sendt ut spørsmål/ invitasjon til brukerrepresentanter
som kan sitte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne framover.
Handicapparkering Vindfangeren
Ikke mulig å benytte handicapparkeringa til Vindfangerbukta båtforening fordi plassen
er inneklemt. Hanne Alm tar kontakt med båtforeningen i Vindfangeren.

Møte 19. november
Muntlig orientering:
Orientering om planer for bygging av omsorgsboliger ved Bjørn Nordvik, enhet for
eiendom.
Husbanken gir ikke lenger tilskudd til bolig med 17 enheter for brukergruppen
personer med varig funksjonsnedsettelser, så Belsjø terrasse er ikke lenger aktuelt
for den brukergruppen. Belsjø terrasse kan bygges som omsorgsboliger for eldre.
Nytt prosjekt for mennesker med varig funksjonsnedsettelser er på Ullerud terrasse.
Husbanken er positive til det nye prosjektet. Liker at bygget ikke siller seg ut fra
andre omliggende boliger. Foreløpige tegninger blir framvist. etasje. Videre plan er å
lage en kommunestyresak før prosjektet Ullerud terrasse og Belsjø terrasse legges ut
som åpen anbudskonkurranse til våren.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne
Pårørende fra brukere av Frogn arbeids- og aktivitetshus (FAA) stilte spørsmål til
rådet og til prosjektleder Bjørn Nordvik, enhet for eiendom.

Saker til behandling

Side 10 av 14

19/19 Tertialrapport nr. 2 2019
Vedtak:
1. Tertialrapport nr. 2 2019 tas til orientering
2. Drifts- og investeringsbudsjettet justeres slik det fremgår i del 3.3 og 3.8 i
rapporten. Finansieringen av justeringene i investeringsbudsjettet gjøres slik
den er vist i del 3.8.
3. TDF’s byggesaksavdeling styrkes med kr 4,5 millioner kroner.
Rammeendringen finansieres ved bruk av disposisjonsfondet.
4. Inntektsførte dagbøter i 2018 på 12,3 millioner kroner og budsjetterte dagbøter
i 2019 på 10,2 millioner kroner endres til bruk av disposisjonsfond.
Disposisjonsfondet reduseres dermed med 22,5 millioner kroner.
Merknad fra rådet: Rådet er bekymret for høyt sykefravær og at det brukes såpass
mye fra disposisjonsfondet. Rådet er generelt bekymret for den økonomiske
situasjonen i kommunen.
20/19 Handlingsprogrammet 2020-2023
Vedtak:
1. Forslag til Handlingsprogram 2020-2023 vedtas, med de føringer og premisser
for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av dokumentet
Rådet har følgende uttalelse til forslag om nedleggelse av FAA (Frogn arbeids- og
aktivitetshus:
1. Forslaget rammer de svakeste i Frogn kommune, de som faller utenom.
2. Brukerne av Frogn Arbeid og aktivitetshus har minimale muligheter til å skaffe
seg jobb, med en meningsfylt hverdag – og er avhengige av at andre
tilrettelegger aktiviteter
3. Frogn Arbeid og aktivitetshus gir brukerne er ramme med trygghet,
forutsigbarhet og meningsfylte aktiviteter i hverdagen - noe som er viktig for
denne brukergruppen.
4. Innsparing på 2 172 mill fordelt på 17 brukere – kr. 127.765 pr bruker
5. I forslaget om avvikling står det «- betydelig reduksjon i livskvalitet og
folkehelse for de aktuelle brukerne». Hvorfor teller denne gruppens livskvalitet
og folkehelse mindre enn for andre grupper?
6. Tenker rådmannen at denne gruppen ikke lenger skal få et dagtilbud?
7. Det sosiale ved å treffe andre på en annen arena enn egen bolig forsvinner
om FAA blir nedlagt
8. Brukerne opplever stor mestring og stolthet over egne produkter de
produserer – og selger
9. Det er svært krevende for flere brukere å venne seg til nye steder –
tidkrevende også for pårørende. Nå har flere brukere endelig vennet seg til
FAA.
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Rådet synes det er et godt initiativ av ordfører at han sendte ut skriv til brukergruppen
på Ressurssenteret (Murhuset) og pårørende til brukere av FAA (Frogn arbeid og
aktivitetshus). I skrivet inviterer han til at de kan formidle sine betraktninger rundt
nedleggelse av tilbudet som er foreslått i handlingsprogrammet som handler om
Ressurssenteret og FAA. Tidspunktet for møte er i forkant av partienes gruppemøter
torsdag i uken før hovedutvalgsmøtene/formannskapsmøtet. Ordfører oppmuntrer
minst en fra hvert parti til å møte opp.
Rådet uttrykker stor skuffelse og bekymring både for brukere av Ressurssenteret og
FAA om dette legges ned. Rådet synes også at det er bekymringsfullt om Hegreveien
kutter hvilende nattvakt.
2. Driftsbudsjett 2020 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «1A
Bevilgningsoversikt – drift», som er tilgjengelig under fanen «Budsjettvedtak»
3. Netto bevilgninger til enhetene vedtas i samsvar med rådmannens forslag i
«1B Bevilgninger – drift», som er tilgjengelig under fanen «Budsjettvedtak»
4. Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i
«2A Økonomisk oversikt – investering» og «2B Bevilgningsoversikt –
investering». Begge oversiktene er tilgjengelige under fanen
«Budsjettvedtak». Oversikt over de enkelte investeringsprosjektene fremgår
av kapitlene for enhetene.
5. For 2020 gis fullmakt til følgende låneopptak:
a) Lån til finansiering av egne investeringer med inntil 240,804 millioner
kroner.
b) Startlån fra Husbanken til videre utlån med inntil 50 millioner kroner.
6. Avdrag på kommunens lånegjeld utgiftsføres slik det fremgår av rådmannens
forslag i «1A Bevilgningsoversikt – drift», som er tilgjengelig under fanen
«Budsjettvedtak».
7. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid
gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer, og vedtas slik de fremgår i
rådmannens forslag i vedlegg «Frogn kommunes gebyrregulativ».
Gebyrregulativet er tilgjengelig under fanen «Lenker» fra forsiden.
8. Gebyrer beregnes til 100 prosent av selvkost for områdene vann, avløp,
byggesak, reguleringsplaner og oppmåling
9. Tilskuddssatser, ekskl. kapitaltilskudd, til private barnehager vedtas slik for 1.
halvår 2020:
a) Små barn (0-2 år): 230 420 kroner/år
b) Store barn (3-6 år): 115 499 kroner/år
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10. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kassekreditt på inntil 100 millioner kroner.
11. Rådmannen gis i oppdrag å utrede strukturendringer innen skole- og
barnehageområdet tilpasset den demografiske utviklingen i Frogn.
12. Tiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas som vist i vedlegg til
handlingsprogrammet. Vedlegget er tilgjengelig ved å klikke på «Lenker» på
forsiden.
13. Tiltaksplan for idrett, friluft og nærmiljø 2019-2022 vedtas som vist i vedlegg til
handlingsprogrammet. Vedlegget er tilgjengelig ved å klikke på «Lenker» på
forsiden.
14. Tiltaksplan for klima og Energi 2019 vedtas som vist i vedlegg til
handlingsprogrammet. Vedlegget er tilgjengelig ved å klikke på «Lenker» på
forsiden.
15. Følgende finansielle måltall (handlingsregler) vedtas for Frogn kommune:
a) Netto driftsresultat skal årlig være minst 1,75 prosent av brutto
driftsinntekter.
b) Disposisjonsfondet skal utgjøre minst 10 prosent av brutto
driftsinntekter.
c) Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter skal ikke overstige
100 prosent.
21/19 Disposisjon for kvalitetsmelding for helse og omsorgstjenestene i Frogn
kommune
Vedtak:
1. Det utarbeidet en helhetlig kvalitetsmelding for helse- og omsorgstjenestene i
Frogn kommune. Dette arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av august 2020.
Kvalitetsmeldingen utarbeides etter følgende disposisjon:
1. Kommunen som tjenesteansvarlig
 Overordnet rolle- og ansvarsbeskrivelser
 Fylkesmannens og andre myndigheters rolle
 Rammeverk
 Avgrensning
2. Status av det kommunale tjenestetilbudet innenfor helse- og omsorgomsorgstjenestene i Frogn kommune
 Organisering og beskrivelsen av helse og omsorgstjenesten.
 Omsorgs-trappa
 Kriterierier og prioriteringsnøkler
 Resultater av pågående arbeids- og utviklingsprosesser
 Samhandling
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3. Faktaopplysninger – helse og omsorgtjenestene
 Kommunebarometeret
 KOSTRA
 Folkehelseinstituttet
 Demografiutvikling
 Ungdataundersøkelsen
 Folkehelseprofilen
 IPLOS
 Helse- og omsorgsstatistikk fra fagsystemer
 Kompetansebroen
 Resultater av brukeres egen opplevelse
 Brukerundersøkelser
4. Prioritere utviklingsområder i 2020-2021
 Bemannede omsorgsboliger
 Ivareta flere brukere i eget hjem
 Rehabilitering
 Rammetilpasning og handlingsrom
 Forbedringsarbeid
 Velferdsteknologi og digitalisering
 Gevinstrealisering innenfor økonomi og kvalitet
 Frivillig innsats

Merknad fra rådet:
Rådet er svært fornøyd med at kvalitetsmeldingen forventes å være klar for politisk
behandling i august /september 2020.
Målet med kvalitetsmeldingen må være en årlig tiltaksplan ut fra de målte resultater.
Tiltaksplanen legges frem for behandling i Hovedutvalg for helse og omsorg.

Drøbak, den 9.3.2021

Hanne Bøgild Alm
Leder i utvalg
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