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Innledning
Kommunen vil i årene som kommer stå
overfor økte krav og forventninger til sin
tjenesteproduksjon. Antall eldre borgere
øker, og Frogn kommune vil møte et
større behov innen pleie og omsorg. Dette
betyr et betydelig press på kommunens
økonomi. Dette presset vil være merkbart
i 2016. Kommunens økte ytelser overfor
borgerne kan ikke utelukkende finansieres
gjennom tilsvarende økning i skatteinntekter og statlige tilskudd. Veksten i
kommunens driftskostnader må derfor
reduseres for å kunne stå godt rustet til å
møte denne utfordringen.
Økonomisk handlefrihet til nye
investeringer
Budsjettet for 2010 er derfor stramt og
det legges opp til et netto driftsresultat på
2,6 prosent. For å kunne skape en sunn
økonomi i årene fremover i Frogn
kommune, tas det sikte på at budsjettene
for 2011 til 2013 opprettholdes omtrent
på samme netto driftsresultat.
Hensikten er å kunne gi økonomisk
handlefrihet til nye investeringer, som
Frogn kommune vil trenge for å møte
utfordringer knyttet til befolkningsveksten
og endringer i sammensetningen av
befolkningen.
For å stå godt rustet til å møte framtidige
krav til kommunens tjenester og for å
være i stand til å tiltrekke oss dyktige
medarbeidere prioriteres
kompetanseutvikling og IKT.

Tiltak 2010-2013
Det legges opp til en rekke tiltak som
forutsettes gjennomført i perioden 2010
til 2013. I handlingsprogrammet anses
følgende hovedgrep som nødvendige:
1. For å sikre en kvalitativ god og kostnadseffektiv drift av kommunens
tjenesteproduksjon og for å sikre at vi
er godt rustet til å kunne møte nye
krav og behov på en aktiv måte, legges
det opp til en omfattende satsing på
kompetanseutvikling og innføring og
modernisering av IKT-systemer. Mye
av denne satsingen på kompetanseutvikling vil skje innenfor skole. Totalt
sett foreslås det gjennomføring av
investeringsprosjekter innen IKT og
kompetanse som samlet sett beløper
seg til cirka 25 millioner kroner i
perioden 2010 til 2013.
2. Prognosene viser at barne- og
ungdomskullene for de ti neste årene
omtrent vil være på samme nivå som i
dag, på tross av en samlet befolkningsvekst for kommunen. I dag har skolene
overkapasitet. Det settes i gang
utredning av oppvekstsentra.
3. Det legges også opp til at rådmannen i
løpet av 2. kvartal 2010 legger fram en
strategi for utvikling av kommunens
eiendommer og infrastruktur.
Hensikten er å synliggjøre
investeringsbehovet for den
kommende kommuneplanperiode
2011–2023 og hvordan disse
investeringene skal kunne
gjennomføres og finansieres. Frogn
kommune står overfor betydelige
investeringer knyttet til:
5
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a. utvikling av kommunens
tjenestetilbud (samlokalisering/
samorganisering av ulike
kommunale funksjoner, blant
annet etablering av større
driftsenheter der behovet for
administrasjon reduseres,
imøtekomme krav gitt i
samhandlingsreformen
med videre)
b. nye tjenestetilbud til
befolkningen (for eksempel
svømmehall, idrettsanlegg,
nærmiljøanlegg, kulturarenaer
mv)
c. utvikling av ny og oppgradering
av eksisterende infrastruktur
(vei, vann og avløp)
4. Driftsnivået på kommunens
administrative funksjoner skal ned
uten at dette skal gå på bekostning av
kvaliteten. Det iverksettes et dypdykk
med sikte på å gjennomføre
strukturendringer som vil resultere i
en varig reduksjon i årlige
driftskostnader med cirka 1,5 millioner
kroner. Antallet støtteenheter
skal reduseres.
5. For å skape rom for nye investeringer
legges det opp til en økning av
kommunens inntekter gjennom noe
økte gebyrer.

6

Handlingsprogram 2010–2013

Sammendrag
Handlingsprogrammets hovedprofil:
- Økonomisk handlefrihet: For å sikre
økonomisk handlefrihet til nye
investeringer har det vært viktig å nå
kommuneplanens mål om 3 prosent
netto driftsresultat.
- økt omsorg: Økte behov innen omsorg
generelt og eldreomsorg spesielt, tas på
alvor. Dette innebærer at vi går inn i
første fase av forberedelsene på
”eldrebølgen” med videre utbygging av
omsorgstilbud på Ullerud.
- regjeringens satsing på skole følges opp:
Det er blant annet økonomisk lagt til
rette for at lærertettheten øker og at
det gis gratis leksehjelp. Det er foreslått
betydelig satsing på kompetanseutvikling hos lærerne og IKT-satsing.

Velferd, helse og omsorg: Kommende
periode skal kommunen følge opp den
statlige samhandlingsreformen og
kommunens egen analyse og tiltaksplan
for eldreomsorgen, noe som byr på store
utfordringer. Kommunen er i rute med
hensyn til å komme de demografiske og
helsemessige utfordringene i møte. Med
velferds-, helse- og omsorgsutfordringene
blir forebyggende arbeid og tilrettelegging
for frivillighetsarbeid enda viktigere.
NAV skal bidra til inkludering og
velfungerende arbeidsmarked. Etaten skal
ivareta vanskeligstilte gruppers behov og
stimulere til arbeid og deltakelse. En
omfattende pensjonsreform ventes i 2010.
Kirke-, kultur-, idretts- og friluftsliv:
Flerbrukskirken på Ullerud er under
planlegging. Kunstgressbane ligger som

- forebyggende arbeid: Vi viderefører det
forebyggende arbeidet innen:
o Vedlikehold av bygg
o Lavterskeltilbud fra
barnevern og familieteam.
o SLT og rusmiddelpolitisk
plan
o Skoler og barnehager

Samfunn, tjenester og brukere
Oppvekst og opplæring: Stortinget har
vedtatt endringer i opplæringsloven,
særlig i forhold til vurdering av elevenes
læringsutbytte og skolen som virksomhet.
Arbeid med dette vil være hovedsatsing
for Frogn-skolene i 2010 og 2011.
Arbeid med ruspolitisk handlingsplan og
forebyggende tiltak for barn og unge er
fortsatt et satsningsområde i 2010.

høyeste prioritet i plan for idrett, friluftsliv
og nærmiljø.
Mulige konsepter for utvikling av
kulturarena er utredet og vurderes videre
gjennom arbeid med en overordnet
eiendomsstrategi.
Næringsutvikling: Frogn kommune vil i
kommende planperiode ha fokus på å
legge til rette for reiseliv i samarbeid med
lokalt næringsliv.
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kroner. I 2009 er resultatet anslått til 9
millioner kroner.
Utviklingen i utgifter og inntekter de
senere år viser at Frogn kommune har
behov for å tilpasse driften til et nivå som
er i samsvar med disponible inntekter.
Dette innebærer at nivået på tjenester må
vurderes, samtidig som det må være et
høyt fokus på økonomistyring og
kostnadseffektivisering de kommende år.

Boligbygging: De tre siste årene ble det i
gjennomsnitt bygget noe over 120 boliger.
Selv om erfaring viser at det for en del
prosjekter oppstår forsinkelser, må vi ta
høyde for at det kan bli stor byggeaktivitet
i planperioden.
I Dal skolekrets ser det ut til å skje en
opptrapping av boligbyggingen. Flere
reguleringsplaner er behandlet eller er
under behandling. Nærmere 90 nye
boliger forventes å komme i løpet av
kommende fireårsperiode.
Vedtatte reguleringsplaner og antagelser
om fremdrift i utbyggingsplaner muliggjør
følgende boligutvikling de fire første
årene:
Boligutvikling 2010-1013
2010
2011
2012
203
177
126

2013
97

Eventuelle nye mål for boligbyggetakt vil
bli drøftet i 2010 i forbindelse med
kommuneplanrullering.
Økonomisk situasjon
Frogn kommunes regnskap for 2008 viser
et netto driftsresultat på minus 3 millioner

Rådmannen vil videreføre den tette
oppfølgingen av enhetenes budsjetter, for
å sikre at rammene holdes.
Skatteinngang
Skatteinntektene har utviklet seg positivt
sett i lys av finanskrisen. For 2009 anslås
skatteinntektene til 387 millioner kroner.
Dette er 5 millioner kroner mer enn
opprinnelig budsjett. Nivået på
skatteinntekter kan imidlertid variere fra
år til år, og det understrekes derfor at det
er usikkerhet knyttet til skatteanslaget.
Disposisjonsfond
Disposisjonsfondene utgjorde 31.12.2008
totalt 28 millioner kroner. I budsjettet for
2009 er det vedtatte disponeringer på om
lag 5 millioner kroner. Pr 31.12.2009
anslås fondet dermed å utgjøre 23
millioner kroner som er 3 millioner mer
enn minimumskravet i kommuneplanen.
Gjeldsgrad
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter utgjorde i 2008 187,2 prosent.
Med dette har Frogn kommune en høyere
gjeldsbyrde enn både gjennomsnittet av
landets kommuner og gruppe 7 i KOSTRA.
En relativ høy netto lånegjeld bidrar til
høye renteutgifter for kommunen.
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Økonomiplan 2010–2013
Det vises til innledningen.
Kommunestyrets vedtak til
handlingsprogram balanserer med et
netto driftsresultat på:
Nto driftsresultat 2010-2013 (i 1 000 kr)
2010
2011
2012
2013
18 510

16 455

13 777

20 739

Kommunestyrets vedtak viser netto driftsresultat på mellom 13,7 og 20,7 millioner
kroner. Dette innebærer et netto driftsresultat for perioden på rundt 2- 2.5
prosent av driftsinntektene. Gjeldende
kommune-plan har mål om 3 prosent.
Brukerbetaling og gebyrer
 Årsgebyr for vann økes fra 11,20 til
13,44 kroner pr kubikkmeter og for
avløp fra 13,65 til 16,38 kroner. Etter
flere år med reduserte gebyrer, må
disse økes for å dekke kostnadene.
Gebyrene for 2003 var til sammenlikning 12,70 kroner pr kubikkmeter for
vann og 19,70 kroner for avløp.
 Helårs renovasjonsavgiften økes fra
1 615 til 2 261 kroner for 2010. Gebyret
har vært redusert de siste årene på
grunn av opparbeidet overskudd.
Avgiftene øker også fordi det legges
opp til ny utvidet kildesortering i Follo.
Avgiften må nå opp på et nivå som
dekker kostnadene.
 Maksimalpris for barnehageplass fastsettes av Stortinget og er for 2010 foreslått satt til samme kronebeløp som for
2009, det vil si 2 330 kroner pr måned
for en hel plass. Frogn kommune har
inntektsgradert betaling og det ble
vedtatt å øke satsene med prisvekst.

 Skolefritidsordningen prisjusteres med
3,1 prosent. Ny sats for hel plass blir
2 250 kroner og for halv plass
1 570 kroner.
 Husleier prisjusteres med
konsumprisindeksen.
 Parkeringsavgiftene økes ikke.
 Gebyrene innenfor byggesaksbehandling økes med i gjennomsnitt 10
prosent. Det foreslås at gebyrene for
fremtiden settes til selvkost.
 Egenandelen for kulturskolen
prisjusteres med 5 prosent.
 Egenandelen for hjemmetjenester økes
betydelig, men Frogn ligger fortsatt
under sammenlignbare kommuner.
Det vises til kapittel 2.4 for nærmere
omtale av gebyrene.

Investeringer
Det utvikles en eiendomsstrategi som skal
være ferdig andre kvartal neste år.
Utgangspunktet er tjenesteenhetenes
behov fram mot 2030. Den skal gi svar på
fremtidig areal- og anleggsbehov, tidsplan
for utvikling og tilrettelegging av
fremtidige tjenester og fysisk plassering av
bygninger. Planen skal også se på mulige
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samlokaliseringer av tjenesteenheter for å
skape stordriftsfordeler og hvilke arealer
som kan frigjøres til andre formål.
Fremtidige bygninger må være fleksible og
kunne omgjøres fra et behov til et annet.
Noen bygninger vil også kunne ha ulike
brukergrupper til forskjellige tider på
dagen. Effektiv drift henger også sammen
med miljøeffektive bygninger.
Inntil denne strategien er på plass foreslår
rådmannen å begrense forslag til nye
investeringer i 2010.
Følgende trekkes fram spesielt:
 Det er lagt inn midler til
ferdigstillelse av omsorgsboliger for
demente på Ullerud.
 Vedlikehold/oppgradering av bygg
er videreført med 2,5 millioner
kroner pr år.

Befolkningsutvikling 2010–2013
 Det blir noe nedgang i antall fødsler
og av barn i gruppen 1–3 år, mens
antall 4–5-åringer vil være stabilt.
 Aldersgruppen 6–15 år har en stabil
utvikling de neste 10 årene.
 Den yrkesaktive befolkningen vil ha
en vekst på mellom 5 og 6 prosent
fram mot 2013.

 Pensjonistgruppen mellom 67 og 79
år øker med hele 29 prosent i
planperioden. I gruppen 80–89 år vil
det først bli en økning for så å
stabilisere seg et par år igjen.
Totalt antyder prognosene følgende
utvikling:
Befolkningsutvikling 2010-2013
2009
2010
2011
2012
2013
14 585 14 811 15 056 15 272 15 441
Dette gir en befolkningsvekst på
1,4 prosent årlig.
Det gjennomføres innbyggerundersøkelse
i 2010 og årlige brukerundersøkelser.
Resultatet fra disse skal brukes aktivt for å
forbedre kommunens tjenesteproduksjon.

Medarbeidere
I kommende periode skal det fortsatt
være høyt fokus på å redusere
sykefraværet. Arbeidet med bl.a.
”Langtidsfriskprogrammet” intensiveres.
Videre er det særlig viktig for
kommunen å kunne rekruttere og beholde
kvalifiserte medarbeidere. Det legges opp
til økt satsing på kompetanseutvikling i
hele organisasjonen. Programmer for å
styrke kommunens lederskap og
medarbeiderskap skal gjennomføres.
Engasjement, respekt, profesjonell og
raushet er Frogn kommunes verdier, som
skal gjenspeile vår virksomhet.
Hovedsatsinger innen IKT
Deltakelse i informasjonssamfunnet og
tjenester på nett. Nye tidsmessige
nettsider for Frogn kommune utvikles
sammen med videre arbeid med
demokratiportal og selvbetjeningsportal.
Elektronisk samhandling i helse- og
omsorgstjenesten. Det skal arbeides med
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tilknytning til Helsenett for utveksling av
meldinger og pasientjournal mellom pleie
og omsorgstjenesten, fastleger og
helseforetak. Kommunen skal bruke
håndterminaler for effektiv
informasjonsutveksling i
hjemmetjenesten.
IKT i barnehagen og grunnskolen.
Kommunen skal videreutvikle bruken av
digital læringsplattform som arena for
kommunikasjon og læring. Det foreslås en
betydelig satsing i tråd med IKT-strategien
for grunnskolen i Frogn.
Infrastruktur, arkitektur og utstyr.
Fornying av den tekniske plattformen
skal gi økt ytelse og sikkerhet, enklere
administrasjon og økt miljøfokus.
Gode støttesystemer og arbeidsverktøy.
Det planlegges ny elektronisk
samarbeidsarena for alle ansatte,
elektronisk fakturering og innkjøp,
støttesystem for investeringsprosjekter,
saksbehandlingssystemer.
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Kommunestyrets verbalvedtak
VERBALVEDTAK:
1) Det utredes alternative muligheter for reduksjon av deltidsstillinger. Kommunestyret ber
om en egen sak med oversikt over omfanget av deltidsstillinger, og forslag til tiltak for å gi
alle som ønsker det hel stilling eller større stillingsbrøker hvis mulig.
2) Utrede om det kan være innsparing ved å bygge nytt sykehjem på Ullerud som erstatning
for Grande. Rådmannen må også se på samlet behov for omsorgstjenesten og lokalisering
fram mot 2030.
3) Administrasjon lager egen sak om konsulentbruk.
4) Frogn kommune utarbeider en helhetlig strategi for fartsbegrensende tiltak og
trafikksikringstiltak med spesielt fokus på skoleveier, skoleområder, og tettbebygde strøk.
5) Rådmannen bes å abonnere på Tilskuddsportalen eller tilsvarende og å informere de
respektive utvalg om mottatt informasjon.
6) Det er behov for å styrke det forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge, særlig for å
kunne sette inn ressursene på rett sted i tide. Vi ber rådmannen utrede om det bør føre til
styrking av helsesøstertjenesten, familieteamet eller andre enheter innenfor området, og
snarest komme tilbake med forslag om å øke bevilgningen for 2010, betydelig.
7) Kulturskolen er også et viktig bidrag både som et bidrag til utvikling av kulturinteresse
som til å gi de unge meningsfylte oppgaver og utfordringer. Vi ønsker å øke støtten til
kulturskolen betydelig og ber rådmannen fremme et forslag om hvordan en slik økning mest
effektivt kan benyttes. Det forutsettes at de støtteordninger som er tilgjengelig til kulturstøtte
blir utnyttet på best mulig måte.
8) Det innføres rutinemessig indeksregulering av alle brukerbetalinger.
9) Mål under oppvekst og opplæring, strategi 1, pkt 1 ”Vurdere fremtidig skolestruktur med
mål om å gå fra fem til fire barneskoler”, strykes.
10) Kommunestyret ber om en utredning om etablering av oppvekstsentra hvor
barnehage/skole/kultur-skole har felles ledelse og integrert drift. Ingen skoler legges ned.
Sak fremmes innen sommeren 2010.
11) I forbindelse med 1. tertialrapportering 2010 ønsker kommunestyret tilbakemelding på
hvordan midlene fra sentralt hold til styrking av undervisningen fra 1-4 klasse er fordelt.
12) Kommunen er en av de største bygningseierne i Frogn. Bygninger står gjennomsnittlig
for ca. 40 % av all energibruken i Norge, og energiutgifter medfører en betydelig utgift for
kommunen. For å få redusert klimautslipp og for å få reduserte energiutgifter, bes
rådmannen legge frem en sak for kommunestyret med en forpliktende plan for å få redusert
energibruken i kommunale bygg. Stikkordet her kan være: mer miljøvennlig oppvarming,
eks. varmepumper, varme fra jord, sjø, luft el.l. Enova har kompetanse og støtteordninger.
13) Utgifter til gatebelysning utgjør en stor del av energiutgiftene i kommunen. Rådmannen
bes legge frem en plan for investeringer i ny og energieffektiv teknologi for styring av
gatebelysningen, og for utskifting av gammel energikrevende belysning over til
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energieffektiv teknologi.
14) Rådmannen bes vurdere å søke midler fra sentrale fond knyttet til forebyggende
helsearbeid med særlig fokus på psykiatri.
15) Kommunestyret anmoder Frogn kirkelig fellesråd om å gi en regelmessig skriftlig
orientering om kirkens arbeid.
16) Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en kostnadsberegnet tiltaksliste som
imøtekommer de pålegg som følger av lov om universell utforming.
Tiltakslisten fremmes for kommunestyret innen 15.05.2010. Rådmannen fremmer forslag om
behov for tilleggsbevilgninger jfr. overstående på siste Kommunestyremøte før sommerferien
2010. Rådmannen rapporterer tilbake til Kommunestyret i novembermøtet 2010 om hvilke
tiltak som er iverksatt/påbegynt pr. 1. november 2010.
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1

Rammebetingelser

1.1

Kommuneplan 2005-2017

Frogn skal være inspirasjonskilden for innbyggerne i å skape seg et godt liv. Organisasjonen Frogn
kommune skal arbeide aktivt for å bidra med påfyll til inspirasjonskilden og for at alle som arbeider i
Frogn kommune skal være inspirert til å nå viktige mål på betydningsfulle områder:

Opplevelses
rike naturog kulturlandskap
Vitale, varierte
bomiljøer
Nyskapende og
miljøskapende bedrifter

Bærekraftig arealutvikling

Frogn –
Inspirasjons
kilden

Trygg og sterk oppvekst

og fremtidsrettet
infrastruktur

Samordnet og
deltakende velferd-, helse-

Attraktive
hytteområder for
rekreasjon

omsorgs tilbud
Levende
kirke,
kultur-,
idrett- og
friluftsliv
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Kommuneplanens mål og strategier frem til 2017 er et resultat av politiske prosesser, samarbeid i
fagmiljøene og med interessegrupper, samt dialoger mellom disse. På flere arenaer ble
hovedutfordringer for Frogn-samfunnet drøftet innenfor temaområdene ovenfor.
I handlingsprogrammet for 2010-2013, er utvalgte strategier fra kommuneplanen løftet frem.
Strategiene representerer i stor grad videreføring av strategiene fra tidligere Handlingsprogram. De
utvalgte strategiene har sitt utgangspunkt i utfordringer som vi ser at vi har i dag og som vi forventer
vil komme. Strategiene er også grunnlagt på politiske saker som kommunestyret ønsker å prioritere
kommende periode. De langsiktige mål som er vedtatt i kommuneplanen ligger også som føringer for
arbeidet innen fokusområdet samfunn, tjenester og brukere i del 3 i handlingsprogrammet.
Til strategiene er det ført opp tiltak som prioriteres i handlingsprogrammet 2010-2013. Disse
følges opp i virksomhetsplanene til hver enkelt enhet og med rapporteringer i månedsrapporter,
tertialrapporter og årsmelding.

1.2

Befolkningsutviklingen i Frogn

Befolkningsveksten i perioden 2003 til 2008 har i gjennomsnitt ligget på nærmere 1,9 %.
Befolkningsprognosen vises i tabellen nedenfor, tall per 31.12.
Alder

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

135

132

151

159

152

154

141

141

143

145

145

1-3

461

484

478

506

532

530

513

495

487

480

483

4-5

373

332

349

365

362

371

377

398

389

381

370

6-12

1493

1477

1459

1432

1427

1381

1367

1367

1376

1404

1433

13-15

568

629

655

671

650

673

678

669

656

628

612

16-19

598

637

696

765

797

849

875

881

886

898

881

20-29

1228

1187

1187

1143

1214

1213

1226

1276

1359

1392

1429

30-39

1993

1970

1908

1924

1916

1835

1807

1777

1766

1766

1744

40-49

2120

2190

2255

2339

2429

2493

2521

2565

2584

2600

2588

50-59

1818

1814

1834

1798

1814

1865

1937

1984

2059

2133

2194

60-66

955

1029

1092

1206

1278

1338

1330

1348

1340

1325

1301

67-79

992

1037

1085

1126

1202

1255

1325

1401

1473

1581

1714

80-89

367

385

383

398

406

411

422

438

459

454

454

90-99

52

55

53

58

66

67

67

72

78

85

93

13 153

13 358

13 585

13 890

14 245

14 435

14 585

14 811

15 056

15 272

15 441

Sum

Forutsetninger for prognosen: Fødsler: gjennomsnitt av fødselsfrekvenser for 2008. Sonevise nivåfaktorer for fødte (2005-2008).
Dødelighet: Fallende dødssannsynligheter i hele perioden som SSB, for Akershus. Forventet økt gjennomsnittlig levealder. Ekstern
nettoflytting: Beregnet v regresjonsmodell som lineær sammenheng mellom boligbygging og nettoinnflytting, 1,5 personer per bolig i snitt.
Boligbygging: basert på skisse til veiledende rekkefølge for boligbygging 2009-2020. Eksterne utflyttingssannsynligheter: standard. Interne
flytterater: Basert på faktisk intern innflytting til sonene i estimeringsperioden. Standard = like flytterater for alle boligtyper.

Tendensen i befolkningsutviklingen kan sies å være som følger:

-

Det blir noe nedgang i antall fødsler og av barn i gruppen 1–3 år, mens antall 4–5-åringer
vil være stabilt.
Aldersgruppen 6–15 år har en stabil utvikling de neste 10 årene.

15

Handlingsprogram 2010–2013

-

Den yrkesaktive befolkningen vil ha en vekst på mellom 5 og 6 prosent fram mot 2013.
Pensjonistgruppen mellom 67 og 79 år øker med hele 29 prosent i planperioden. I
gruppen 80–89 år vil det først bli en økning for så å stabilisere seg et par år igjen.

Det kan være nyttig å se befolkningsutviklingen i et lengre perspektiv. Figuren under viser trendene
for utvalgte aldersgrupper.
Figur - Befolkningsprognose utvalgte aldersgrupper 2009-2013
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Figuren viser at antall barnehagebarn og antall elver i grunnskolen er relativt stabil i perioden. Antall
innbyggere over 80 øker markant (ca 350 personer i perioden). Det er en stor økning i gruppen 67-79
år.

1.3

Statsbudsjettet 2010

Regjeringen legger i statsbudsjettforslaget opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i
2010 på 8 mrd. kr. Dette tilsvarer 2,6 pst. Veksten er i tråd med vanlig praksis regnet fra anslått
inntektsnivå i 2009 i revidert nasjonalbudsjett 2009. Av veksten i samlede inntekter er 4,2 mrd. kr frie
inntekter.
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Fordeling av realinntektsvekst kommunene 2010. Mill kr.

Mrd kr
Frie inntekter
Øremerkede overføringer
Forsterket opplæring
Gebyrinntekter

Samlede inntekter

4,2
2,8
0,7
0,2

8,0

Frie inntekter
Veksten i de frie inntektene antas blant annet å dekke kommunesektorens anslåtte samlede merutgifter
knyttet til den demografiske utviklingen.
Øremerkede overføringer
Tabellen viser at en stor del av veksten kommer som øremerkede tilskudd. Barnehage og
ressurskrevende tjenester er store satsinger. Etter de signaler som er gitt vil tilskuddet til barnehage
blir lagt inn i rammetilskuddet fra 2011. Andre aktuelle satsinger i forhold til kommunene er:
 Økt satsing på skolen med blant annet økt antall timer undervisning og gratis leksehjelp.
 Investeringstilskudd til omsorgsboliger, sykehjemsplasser med maksimalt 647 000 kr pr plass
i sykehjem og maksimalt 431 000 kroner til omsorgsbolig.
 Rentefrie lån til skoler, svømmehaller og kirker.
En utførlig informasjon om statsbudsjettet finnes i budsjettrundskriv fra Kommunenes Sentralforbund
(KS) sin internettside her http://www.ks.no/tema/Okonomi/Nasjonalokonomi/Sammendrag-avstatsbudsjettet/. Det vises også til informasjon fra fylkesmannen vedrørende statsbudsjettet som finnes
her http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=4796&amid=2873926.
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Økonomi – Kommunestyrets vedtak til økonomiplan

2

2.1 Totaloversikt
Hovedkomponenter Frogn kommunes økonomi 2008-2013. 1000 kr.
2010 – 2013 er i faste 2010 priser.

R2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B2009

B2010

B2011

B2012

B2013

Skatt
Rammetilskudd
Inntekter enhetene
Sum inntekter
Utgifter enhetene
Netto finansutgifter
Sum utgifter

362 002
80 536
228 558
671 096
628 303
45 625
673 928

382 000
80 002
216 364
678 366
629 616
42 293
671 909

410 833
81 948
228 011
720 792
666 169
36 113
702 282

414 691
85 177
229 761
729 629
669 215
43 959
713 174

419 473
87 233
230 895
737 601
676 521
47 303
723 824

425 183
88 791
228 898
742 872
673 621
48 512
722 133

8. Netto driftsresultat
9. I prosent av inntekter

-2 832
-0,4 %

6 457
1,0 %

18 510
2,6 %

16 455
2,3 %

13 777
1,9 %

20 739
2,8 %

Tabellen viser hovedkomponentene i Frogn kommunes økonomi. I de neste hovedpunktene i dette dokumentet
omtales de ulike linjene i oversikten over.
- Punkt 2.2
Skatteinntekter
- Punkt 2.3
Rammetilskudd
- Punkt 2.4
Inntekter enhetene
- Punkt 2.5
Utgifter enhetene
- Punkt 2.7
Netto finansutgifter (renter og avdrag)
Tabellen viser netto driftsresultat med Kommunestyrets vedtak til økonomiplan for perioden 2010 – 2013.
Kommunestyrets vedtak innebærer et netto driftsresultat for 2010 på 3 prosent av driftsinntektene. For
perioden 2011 – 2013 er netto driftsresultatet fra 2,7 prosent til 4,1 prosent. Dette er gjort mulig
ved følgende tiltak:
o Økte behov er undergitt en streng kontroll og til dels forventet dekket
innenfor eksisterende rammer.
o Forslag om strukturtiltak innfor skole, barnehage, rehabilitering og støtteenheter.
o Forslag om eiendomsskatt på verker og bruk
o Økte gebyrinntekter som innebærer at prisene i Frogn kommune blir
på linje med de andre Follokommunene.
I gjeldende kommuneplan er det et mål at netto driftsresultat skal utgjøre 3 % av driftsinntektene og at
disposisjonsfondet minimum skal utgjøre 20 mill kroner. Disse målsettingene oppfylles i
Kommunestyrets vedtak til handlingsprogram.
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2.2 Skatteinntekter
Tabellen under viser anslag for skatteinntektene. Kommentarer under tabellen.
Skatteinntekter 2008 – 2013. 1000 kr.
2010 - 2013 er i faste 2010 priser.

B2008
Skatt på inntekt og formue
Herav:
Gevinst bortfall selskapsskatt
Eiendomsskatt på verker og bruk
Vekst - flere yrkesaktive
Vekst i statsbudsjettet *

Sum skatteinntekter

350 000

B2009

B2010

B2011

B2012

B2013

387 000 410 833 414 691 419 473

425 183

3 000
3 000
26 250

1 000
22 833

1 000
2 058

1 000
2 082

1 000
2 110

350 000 387 000 410 833 414 691 419 473

425 183

* B2009 er anslag regnskap. Anslag utarbeidet av kemneren i Follo.
I skatteanslaget er det lagt til grunn at inngangen for 2009 blir 387 mill kroner, dvs. skattenivå som er 5 mill
kroner høyere enn lagt til grunn i tertialrapport nr 2 2009. Det er fortsatt usikkerhet i skatteanslaget for 2009
på grunn av feil i skatteregnskapet. For 2010 er skatteinntektene økt med 6,4 prosent. Dette er 1 % høyere enn
anslaget i statsbudsjettet og begrunnes med antatt høy befolkningsvekst (vekst i antall yrkesaktive). For årene
2011 – 2013 er det lagt til grunn en realvekst i skatteinntektene knyttet til vekst i antall yrkesaktive og
realvekst i statsbudsjettene pr år på 0,5 %. Det er størst usikkerhet knyttet til vekstbidraget fra økning i antall
yrkesaktive.
Eiendomsskatt for verker og bruk innføres ikke.
Selskapsskatt ble innført fra 2005 og har blitt tilført kommunesektoren gjennom rammetilskuddet.
Fra 2009 ble selskapsskatten fjernet.
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2.3 Rammetilskudd
Sum rammetilskudd 2008 – 2013. 1000 kroner
2010 – 2013 er i faste 2010 priser.

R2008

B2009

B2010

B2011

B2012

B2013

1. Ordinært rammetilskudd
2. Momskomp. investering ført i drift
3. Rente- og avdragskompensasjon

58 051
16 291
6 194

74 860
0
5 142

76 806
0
5 142

80 035
0
5 142

82 091
0
5 142

83 649
0
5 142

Sum rammetilskudd

80 536

80 002

81 948

85 177

87 233

88 791

Ordinært rammetilskudd (inntektssystemet) og skjønn
Rammetilskuddet er beregnet ved hjelp av modell utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund.
Ved beregningen er følgende forutsetninger lagt til grunn:
 Egen befolkningsprognose, jamfør del 1.2 Befolkningsutvikling i Frogn
 For perioden 2011 – 2013 - årlig realvekst i rammene på 0,5 prosent.
 Skjønnstildeling på 2,3 mill kroner for hele planperioden.
 Veksttilskudd bortfaller fra 2011 pga antatt redusert befolkningsvekst
Symmetrisk inntektsutjevning ble innført fra 2005
Kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet får et trekk på 59 prosent av differansen mellom
egen skatt og landsgjennomsnittet, mens kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet får
kompensert 59 prosent av differansen mellom egen skatteinntekt og landsgjennomsnittet. For å skjerme
kommuner med lave skatteinntekter får kommuner med skatteinntekter under 90 prosent av landsgjennomsnittet tilleggskompensasjon på 35 prosent av differansen mellom egen skatteinntekt og
90 prosent av landsgjennomsnittet.

Momskompensasjon investering
Full momskompensasjon ble innført fra og med budsjettåret 2004. Inntektene har vært ført i driftsbudsjettet.
Dette er lagt om og inntektene skal nå føres i investeringsbudsjettet og reduserer dermed behovet for
låneopptak til investeringer. Staten har lagt opp til at inntektene gradvis, over en fireårs periode, skal føres
over til investeringsbudsjettet. I budsjettet er det lagt til grunn at inntektene fra momskompensasjon i sin
helhet føres i investeringsbudsjettet fra og med 2009. Dette gjør det lettere å se den langsiktige balansen i
økonomiplanen. Kommunestyrets vedtak bidrar dessuten til å redusere veksten i lånegjelden. Denne praksisen
er videreført i dette handlingsprogrammet.

Rente- og avdragskompensasjon
Frogn kommune mottar rente og avdragskompensasjon knyttet til følgende investeringer:
 Skolebygg for tilrettelegging for 6 åringer – 1997
 Omsorgsboliger Haukåsen
 Omsorgsboliger Sogstiveien 10 og 11
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Ombygging Seiersten ungdomsskole (kun rentekompensasjon)
Sykehjem Ullerud
Psykiatriboliger Lensmannssvingen.

Kompensasjonen knytter seg til ulike satsingsområder fra staten siden 1997. Kompensasjonen
beregnes med utgangspunkt i serielån på 20 - 30 år og den til enhver tid gjeldene rentesats. Budsjett for
2010 er satt til samme nivå som regnskapet for 2009.
I det framlagte statsbudsjettet er det foreslått investeringstilskudd til omsorgboliger og sykehjem
som kommunen bygger med maksimalt 417 000 kroner pr omsorgsbolig og maksimalt 620 000 kroner
pr sykehjemsplass. Det gis ikke rente og avdragskompensasjon slik tilfellet var da
Ullerud sykehjem ble bygget.
I statsbudsjettet for 2009 ble det innført rentefrie lån til skoler, svømmehaller og kirker. Frogn kommune
har en ubenyttet ramme på i ca 35 mill kroner som kan nyttes til de aktuelle formålene.

2.4 Inntekter enhetene
Gebyrer, brukerbetaling
Kart og oppmåling, byggesaksbehandling, reguleringsplaner etc.
Gebyrene er jevnt over økt med ca. 10 %, enkelte forblir uendret, mens andre øker noe mer. Ved
hjelp av en selvkostmodell utarbeidet av Ski kommune er det foretatt en selvkostberegning for
plan- og byggesaksgebyrer og for oppmålingsgebyrer. Dekningsgraden i 2010 for plan- og byggesak
er beregnet til ca 0,8 og for oppmåling til ca 0,7. Det vises til vedlegg 6 for oversikt over de
enkelte gebyrsatser.
Gebyr for behandling av utslippsøknader:
De seneste årene har det vært stort sprik mellom budsjetterte gebyrinntekter og faktiske inntekter. Dette
har sin årsak i for lave gebyrer, for høyt anslag på behandlede saker og det at kontroll og tilsynsordningen
ikke har vært på plass. For å nå budsjettert gebyrinntekt på 1 350 000, er gebyret for behandling av søknad
om utslippstillatelse økt med inntil 50 %. Gebyrregulativet har frem til nå ikke innbefattet anlegg større enn
15 PE og det er derfor utarbeidet forslag til egne gebyrsatser for slike anlegg. Det vises til vedlegg 6
for oversikt over de enkelte gebyrsatser.
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Vann
For 2010 foreslås gebyret for vann økt fra 11,20 kr til 13,44 kr pr kubikkmeter. Fra tidligere år viser
selvkostregnskapet på vann et underskudd på i underkant av 10 mill kroner. En prisstigning på 40 %
på vann ble vedtatt for 2009, for å skape balanse mellom de forventede årlige kostnader og inntekter.
Det er nødvendig med en ytterligere økning på 20 % i 2010.
Gebyrsatser 2008 – 2010. Kroner, eksklusive mva.
Eiendom med vannmåler
Kroner pr m3
Fast avgift, kroner
Eiendom uten vannmåler
Helårs bebyggelse etter klasse
0 < 60 m2
60 -140 m2
141 - og over
Eiendommer med bare vann
0 < 60 m2
60 -140 m2
141 - og over
Eiendom med vann og kloakk
0 < 60 m2
60 -140 m2
141 - og over
Tilknytningsavgift
Minstegebyr < 140
Tillegg minstegebyr > 140, tillegg pr m2
Tilknytningsgebyr pr boenhet uteb eget gnr.bnr.,
pr. m2 bruksareal
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2008

2009

2010

8
100

11,2
140

13,44
168

800
1 600
2 400

1 120
2 240
3 360

1 344
2 688
4 032

400
800
1 200

560
1 120
1 680

672
1 344
2 016

536
1 072
1 608

750
1 500
2 250

900
1 800
2 700

40 500
50
168

56 700
70
235

68 040
84
282
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Avløp
Gebyrene for avløp foreslås økt fra 13,65 til 16,38 kr pr kubikkmeter. Selvkostregnskapet på avløp
viser et underskudd på ca 5 mill kroner. Kommunestyrets vedtak er en justering av satsene med 20 % i 2010.
Gjennom denne økningen vil negativt fond trolig bli utlignet i 2012.
Gebyrsatser 2008 – 2010. Kroner, eksklusive mva
Eiendom med vannmåler
Kroner pr m3
Fast avgift, kroner
Eiendom uten vannmåler
Helårs bebyggelse etter klasse
0 < 60 m2
60 -140 m2
141 - og over
Hytter med vann og kloakk
0 < 60 m2
60 -140 m2
141 - og over
Tilknytningsavgift
Minstegebyr < 140
Tillegg minstegebyr > 140, tillegg pr m2
Tilknytningsgebyr pr boenhet uteb eget gnr.bnr.,
pr. m2 bruksareal

2008

2009

2010

13
100

13,7
105

16,38
126

1 300
2 600
3 900

1 365
2 730
4 095

1 638
3 276
4 914

650
1 742
2 613

683
1 829
2 743

1 097
2 195
3 292

49 950
53
255

52 448
56
268

55 070
67
321

*satsene for hytter med vann og kloakk er iht forskrift satt til 67% av satsene for helårs bebyggelse

Renovasjon
Follo Ren står foran en større omlegging av renovasjonsordningen med betydelige kostnadsøkninger.
Kommunestyrets vedtak er derfor at gebyrene økes i henhold til tabellen under. Innen for renovasjon er
kommunen pålagt å ta full kostnadsinndekning gjennom betaling fra brukerne.
Gebyrsatser 2008 – 2010. Kroner, eksklusive mva
Helårsrenovasjon
Sommerrenovasjon
Tilleggsstativ
Abonnementer med avtale med Follo Ren om våtkompostering (20% rabatt på helårsabbonnement)

2008
1 346
468
942
1 077

2009
1 615
562
1 130
1 292

2010
2 261
786
1 583
1 809
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Feiing
Feiervesenet har over tid opparbeidet et positivt fond på 0,6 mill kroner. Lovverket stadfester at over og
underskudd skal tilbakeføres til abonnentene i løpet av en 3 – 5 års periode. Vårt fond har oppstått for over 5
år siden og må derfor tilbakebetales abonnentene nå. Fortsatt selvkost innenfor området ville for 2009 medført
en prisøkning på 10 % fra 290 til 320 kroner. Kommunestyrets vedtak er en reduksjon av prisene på 34 % for
2009. Dette ga en pris på 176 kroner. For 2010 må prisen igjen øke og da til ca 380 kroner for
å gjenopprette balanse i regnskapet.
Gebyrsatser 2008 – 2010. Kroner, eksklusive mva
Pipe inntil 1 etasje med kjeller og loft
For overskytende etasje, og pr løp

2008
290
87

2009
176
53

2010
380
110

Parkering
Parkeringssatsene og parkeringsordningene i Drøbak ble endret i 2009. Det ble innført 2 timers
gratisparkering på Bankløkka, satsene ble økt med 50 % og budsjetterte parkeringsinntekter ble økt med
650 000 kroner til totalt 2,7 mill kroner for 2009. Regnskapet så langt indikerer at parkeringsinntekter for
2009 vil bli på ca 0,9 millioner kroner. Dette er en reduksjon på ca 0,35 mill kroner sammenlignet med 2008.
Kommunstyret vedtok at satsene for parkering i Drøbak sentrum videreføres uendret. Dette innebærer
følgende satser
Parkering Drøbak sentrum
1 års P-kort-Drøbak sentrum for fasboende
1 års P-kort-Drøbak sentrum for næringsdrivende og andre
Timesparkering_ 25 kr per time, gratis parkering 2 timer på Bankløkka.
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2009
3 000
6 000
25

2010
3 000
6 000
25
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Diverse utleie
Satsene for ”Diverse utleie” er ikke regulert siden 2003 og bør oppjusteres i henhold til
dagens prisnivå. Satsene for torgplasser prisjusteres ikke
2008
Utleie til salgsvirksomhet på badestrender og friområder
Sesongpris (15. april - 1.oktober)
1375
Dagpris
137
Badeparken leies kun ut i helt spesielle tilfeller. Utleie avgjøres for hver sak.

2009

2010

1250
125

1500
150

2009
3000
4500

2010
3500
5400

2003

2009

2010

250
55
3000
600
3700
1200
125
200

250
55
3000
600
3700
1200
125
200

250
55
3000
600
3700
1200
125
200

2003
600

2009
600

2010
1000

Offentlige områder i Drøbak sentrum, fortau, gategrunn og lignende
Uleie uteservering
2008
Sats 1 pr. sesong (15. april - 1.oktober)
3300
Sats 2 pr. sesong (15.april - 1.oktober)
4950
Utleie torgplass
Pris pr dag
Strøm pr dag
Sesongplass (15.mai-1.okt.)
Strøm pr sesong(15.mai-1.oktober)
Helårsplass
Strøm helårsplass
Julemarked - uten telt, pr.dag
Julemarked med leie komm.telt

Kommunale plasser
Uleie pr døgn

Husleie
Husleier prisjusteres i tråd med leiekontrakter - dvs. konsumprisindeks. Når det er mulig i henhold
til leiekontrakten økes husleien til tilnærmet markedsleie.

Barnehage
Maksimalpris fastsettes av Stortinget og er foreslått uendret i statsbudsjettet i 2010.
Frogn kommune har graderte satser.
Økning i satser for de laveste inntektsgruppene begrunnes med følgende:
 Satsene har vært uendret siden 2007, dvs ikke justert i samsvar med økning av G.
 Økning i satser gir økt skattefradrag for barnepass.
 Frogn kommune har totalt lavest satser sammenlignet med Follo kommunene
(Nesodden har en annen profil med lav sats for laveste inntektsgruppe,
men tar igjen dette på de neste inntektsgruppene).
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Kommunestyrets vedtak er en økning som det framgår av tabellen. De graderte satsene er prisjustert fra 2009
til 2010.
Hel plass
Familiens inntekt under 4*G
Familiens inntekt mellom 4 og 5*G
Familiens inntekt mellom 5 og 6*G
Familiens inntekt over 6*G
Kost

Periode
Pr mnd
Pr mnd
Pr mnd
Pr mnd
Pr mnd

2008
1 130
1 330
1 400
2 330
150

2009
1 130
1 330
1 400
2 330
150

Redusert oppholdstid
Ved kortere opphold gis redusert betaling. Disse satsene fastsettes prosentvis i forhold til
hva en heldagsplass koster.
Søskenmoderasjon
For 2 barn betales 170 % (85 % for hvert barn, til sammen 30 % søskenmoderasjon).
For det 3. barnet gis 50 % søskenmoderasjon.
Gebyr ved for sent henting av barn
Det innkreves et gebyr på kr. 250 pr barn ved for sent henting av barn.

Skolefritidsordning
Kommunestyrets vedtak er at satsene prisjusteres med 3,2 prosent. Prisen for 2 010 blir etter
dette kroner 2 250 for hel plass og kroner 1 570 for redusert plass. Ingen store forskjeller på
satsene i Follo.
SFO
Hel plass
Halv plass
Kost

Periode
Pr mnd
Pr mnd
Pr mnd

2008
2009
2 050
2 180
1 430
1 520
Fastsettes ved de ulike Fastsettes ved de ulike
skolene ut fra tilbud
skolene ut fra tilbud

2010
2 250
1 570
Fastsettes ved de ulike
skolene ut fra tilbud

Kulturskole, kino
Kommunestyrets vedtak er å øke satsene for de ulike aktivitetene som det framgår av tabellen.
Prisen for individuell undervisning er etter dette på 1 100 pr semester. Satsene er i Follo kommunene
er dels over Frogn og dels under.
Kulturskole
Barnekor
Individuell undervisning
Teater
Tegne/malelinja
Famelinja
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2 008
850
1 000
900
1 050
1 150

2 009
900
1 050
950
1 100
1 200

2 010
950
1 100
1 000
1 150
1 250

2010
1170
1377
1449
2330
200
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Søskenmoderasjon; ingen familier betaler for mer enn 2,5 barn.
Instrumentleie er kr. 300,- pr. semester.
Kino
Barn
Voksen
Honnør Rabattbilett
Bilettpriser
55
75
65
50
Tilegg ved premiere
10
10
10

Skolefilm Firmabilett
30
80

Militær
55
10

Hjemmetjenester
For 2010 foreslås en relativt stor økning i prisene på praktisk bistand i hjemmet, vaktmestertjenester,
trygghetsalarmer. Økningen begrunnes med at nivået i Frogn ligger under sammenliknbare
kommuner i Follo.
Kommunen har i overkant av 220 brukere som mottar praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp) etter
sosialtjenesteloven § 4-2. Prisene for disse tjenestene er inntektsavhengig. Omtrent 100 av brukerne
betaler i dag ikke for de tjenestene de mottar fordi husstandens samlet alminnelig inntekt er på under 2G.
En abonnementspris på 80 kroner måneden, er godt under toppsatsen på 150 kroner per måned som
er fastsatt av departementet for denne inntektsgruppen.
Ut over 2G fastsettes satsene fritt i den enkelte kommune.
Prisene for ambulerende vaktmestertjenester er endret i samsvar med timeprisen for praktisk
bistand i hjemmet.
Hjemmehjelp og vaktmester. Kroner.
Trygdegrunnlag

Alminnelig
inntekt

Inntil 2 G
2G - 3G
3G - 4G
4G - 5G
5G - 6G
> 6G

<145 762
145 762 -218 643
218 643 - 291 643
291 524 - 364 405
364 405 - 437 286
>437 286

Månedspris
2009
> 8 t. pr. mnd.
460
670
1 050
1 360
1 475

Timepris
2009
70
100
160
200
220

Månedspris Timepris
2010
2010
880
1 120
1 360
1 680
1 840

110
140
170
210
230

Følgende prinsipper gjelder for betalingssystemet:
• For vaktmestertjenester skjer betaling per oppdrag i hele timer.
Timesatsen er i forhold til inntekt.
• Brukere som mottar hjemmehjelp 8 t. eller mer betaler abonnementssats.
Abonnementssats er timepris x 8.
• Brukere som mottar mindre enn 8 timer hjelp pr. mnd. betaler timesats.
• Betalingssatsen fastsettes på bakgrunn av husstandens samlede ”alminnelige inntekt” på siste ligning.
• For hjemmehjelpstimer skjer betaling etter faktisk medgått tid,
dog ikke utover vedtatt tid.
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For trygghetsalarm er kostnadene for kommunen til alarmleverandør på 137 kroner pr mnd.
I tillegg kommer kostnadene til hjemmesykepleien for beredskap og utrykninger. I forhold til de øvrige
Akershus kommunene ligger våre priser lavt.
Trygghetsalarmtjenesten er en ikke lovpålagt tjeneste.
Diverse satser omsorgstjenesten
Trygghetsalarm
Inntil 2G
2G og høyere
Dagtilbud
Middagsservering
Opphold Sogsti Dagsenter
Korttidsopphold institusjon

2008

2009

2010

Pr. mnd.
Pr. mnd.

75
150

95
185

95
185

Pr. middag
Pr. dag
Pr. døgn

45
75
118

45
75
118

55
75
121

Når likningen for forrige år foreligger, blir denne lagt til grunn ved beregning av egenandel, og det kan bli
justeringer i betalingssatsene for den enkelte bruker.
Endringer kan også skje når grunnbeløpet 1G justeres hvert år per 1 mai.
Institusjon
For egenbetaling ved korttidsopphold i institusjon følger vi departementets maks sats på 121 kroner døgnet.
Denne satsen er uavhengig av inntekt. Middagsservering til hjemmeboende foreslås økt til 50 kroner
(j.fr. tabell).

Øremerkede tilskudd og refusjoner
De største inntektene fra øremerkede tilskudd og refusjoner finner vi innenfor barnehage, sykepengerefusjoner
og tilskudd ressurskrevende tjenester. Øremerkede tilskudd er budsjettert i henhold til gitte forutsetninger i
statsbudsjettet.

2.5 Utgifter enhetene
Lønns- og prisvekst
Årslønnsvekst for 2010 er i statsbudsjettet anslått til 3,5 prosent. Det er anslått et overheng på 1,25 prosent.
Overhenget er i stor grad budsjettert på den enkelte enhet. Resterende lønnsvekst på 2,25 prosent er avsatt på
rådmannsgruppa. Disse midlene vil bli budsjettjustert ut til enhetene når oppgjøret pr 1. mai 2010 er
ferdigforhandlet. Kostnadene til lønnsoppgjøret 2010, er anslått å utgjøre ca 10 mill. kr i 2010.
Prisveksten for varer og tjenester er i statsbudsjettet anslått til 1,75 prosent. I utgangspunktet er det ikke
kompensert for prisstigning på driftsutgifter i perioden. Imidlertid kompenseres enkelte enheter for spesielle
utgifter og tilskudd til interkommunale selskaper. I år er det blant annet kompensert for prisvekst på matvarer
innen pleie- og omsorg, etter at det over flere år ikke er justert for dette. Kjøp av varer og tjenester utgjør ca
85 mill. kr i budsjettet for 2009. Antatt prisvekst utgjør dermed ca 1,5 mill. kr. Store deler av dette beløpet må
enhetene dekke inn gjennom effektivisering eller reduksjon i tjenestetilbud.
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Arbeidsgivers innbetaling til pensjon er satt til 10 % på enhetene. I tillegg er det satt av 10,7 mill kroner
til pensjonskostnader hos rådmannen. Pensjonskostnadene forventes å øke med ca 1 mill. kr per år utover
ordinær lønnsvekst i årene fremover. Utgifter til pensjon vil derfor utgjøre en betydelig
kostnadsvekst i perioden.
Frogn betaler selv alle kostnader knyttet til avtalefestet pensjon for aldergruppen 62-65 år. Pr i dag er uttaket
30 % av arbeidstakerne i den aktuelle aldersgruppen. Dette representerer en kostnad på 1,6 mill kroner pr år.
Ved økning i uttaket på 10 prosentenheter, øker kostnadene på lang sikt med 0,5 mill kroner.

Prioriteringer - enhetenes rammer
Kommunestyret har vedtatt justeringer i enhetenes rammer. I dette kapittelet gis det en omtale av justeringer
på de ulike enheter. Enkelte enheter er her sett i sammenheng, herunder skole/barnehage, pleie- og
omsorg/hjemmetjenester, samt støtteenhetene/rådmannsgruppen. For å møte veksten i etterspørselen etter
kommunens tjenester er det nødvendig å redusere kostnadsveksten til tjenesteproduksjonen. Det er behov for
reduksjoner er av et slikt omfang at det er helt nødvendig med strukturelle endringer i organiseringen av
tjenesteproduksjonen.
Nedenfor gis det en omtale av budsjettforsalget for de ulike tjenesteområder. Her fremkommer det hvilke
endringer som følger av lønns- og prisvekst, vedtak og nye behov, f. eks nye brukere. Sum endringer på dette
området representerer det nivået rammen må ligge på, dersom tjenestetilbudet skal videreføres på dagens nivå
samtidig som tjenesten organiseres på samme måte som tidligere. Rådmannens forslag til effektivisering og
omprioriteringer i tjenesteproduksjonen fremkommer i en egen oppstilling. På den måten synliggjøres det
hvilke krav som stilles de enkelte enheter for å redusere kostnadsnivået.
Skole og barnehage
Kommunestyrets vedtak er en betydelig satsing på kompetanseutviklning av lærere, samt satsing på IKT i
grunnskolen. Det settes av 2,8 mill. kr til dette i 2010 og dette øker til 4.4 mill kr i 2012. Halvparten av dette
finansieres med øremerkede midler fra staten. Elevtallet i skolene går noe ned i perioden, og rammene til
skolene reduseres i henhold til dette.
I budsjettet for skole er det lagt inn timetallsutviklingen for barnetrinnet som foreslås i statsbudsjettet for
2010. Dette innebærer en ekstra undervisningstime for 1-7 klasse, samt 2 timer leksehjelp per trinn i 1 til
4 klasse. I tillegg kommer helårseffekt av 2 timer økt fysisk aktivitet for 5 til 7 klasse og økt lærertetthet i
matte og norsk i 1 til 4 klasse. Til sammen utgjør dette en økt timetallsutvidelse tilsvarende 2,175 mill kr.
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Budsjettforslag skole og barnehage, tall i 1 000 kr, faste 2010 priser

Netto ramme 2009

2 010

2 011

2 012

2 013

114 045

114 045

114 045

114 045

5 549
-360
-200
30
1 405
1 075
2 175
707
2 000
-1 000
-800
150
2 800
-1 400
12 131

5 549
-360
-200
30
1 405
1 075
2 175
707
2 000
-1 000
-800
150
3 600
-1 800
12 531

5 549
-360
-200
30
1 405
1 075
2 175
707
2 000
-1 000
-800
150
4 400
-2 200
12 931

5 549
-360
-200
30
1 405
1 075
2 175
707
2 000
-1 000
-800
150
0
0
10 731

-500
-500

-500
-500
-8 500
-600
-1 000
-500

-500
-500
-8 500
-600
-1 000
-500

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Lønns- og prisvekst, vedtak og endringer i behov
Lønnsvekst - overheng fra 2009 m.m.
Redusert elevtall skolene
Intern overføring til kultur- den kulturelle skolesekken
Økning spesialundervisning
Øknte utgifter - seniortillegg
Elever plassert på eksterne skoler
Time utvidelse barnetrinnet
Gjesteelever - elever fra andre kommuner
Prisjustering - oveføring til private barnehager
Økt driftstilskudd -"økt lønnsvekst" prisjustering
Foreldrebetaling - korrigering iht 2009 nivå
Skole - økte utgifter minoritetsspråklige elever
Kompetanseutvikling lærere
Kompetansemidler skole - 50 % statstilskudd

15
16
17
18
19
20

Effektivisering - omprioritering
Skole - reduksjon leirskole
Reduksjon skolefrukt
Strukturendring skole barnehage
Redusert overføring private barnehager
Økte inntekter ved å øke inntak av barn i barnehager
Økte inntekter ved endret inntektsgradert betaling

-1 000
-500

-500
-500
-4 000
-600
-1 000
-500

Sum endringer effektivisering og omprioritering

-2 500

-7 100

-11 600

-11 600

-200
500

-200
500
8 500
1 000
1 000

-200
500
8 500
1 000
1 000

21
22
23
24
25

Kommunestyrets vedtak
Redusere utgifter kurs/seminarer, før vært i budsjett
Leirskole
Strukturendring skole
Ikke økte antall barn
Barnehage - Reduserte skjønnsmidler

1 000
1 000

-200
500
4 000
1 000
1 000

Sum endringer etter kommunestyrets vedtak

2 300

6 300

10 800

10 800

11 931
125 976

11 731
125 776

12 131
126 176

9 931
123 976

Sum endringer netto ramme
Kommunestyrets vedtak til netto ramme
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Kommentarer:
1) Lønnsvekst, i opprinnelig ramme for 2009 ligger det ikke inne midler til lønnsoppgjøret for 2009
på den enkelte enhet, da dette ligger på egen lønnspott. Med en lønnsjustering på 5,5 mill. kr vil
barnehage og skole være på riktig lønnsnivå fra og med 1.1.2010. Denne justeringen inneholder i
hovedsak lønnsoppgjøret for 2009. Midler til lønnsoppgjøret 2010 ligger på egen lønnspott.
2) Elevtallet på skolene går ned i 2010
3) Skolene finansierer en halv stilling på Kultur i forbindelse med den kulturelle skolesekken
Midler til dette justeres permanent i 2010.
4) Økte utgifter spesialundervisning
5) Det er forhandlet frem en avtale som innebærer at undervisningspersonell også omfattes av
ordningen med 20 % redusert arbeidstid uten redusert lønn for ansatte over 62 år.
6) Økte utgifter til elever plassert på eksterne skoler
7) I statsbudsjettet for 2010 er det foreslått 1 ekstra undervisningstime for 1-7 klasse, samt 2 timer
leksehjelp per trinn i 1 til 4 klasse. I tillegg kommer helårseffekt av 2 timer økt fysisk aktivitet for
5 til 7 klasse og økt lærertetthet i matte og norsk i 1 til 4 klasse. Til sammen utgjør dette en økt
timetallsutvidelse tilsvarende 2,175 mill kr.
8) Gjesteelever - Elever fra andre kommuner
9) Private barnehager mottar et kommunalt tilskudd som skal sikre likebehandling av private og
kommunale barnehager. Tilskuddet er utformet slik at private barnehager skal motta samme
offentlige finansiering som kommunale barnehager. Med økt lønnsvekst i kommunale
barnehager, øker tilskuddet til private barnehager.
10) Driftstilskuddet til kommunale barnehager øker for å kompensere for lønnsvekst.
11) Foreldrebetalingen i 2009 er budsjettert noe lavt. Dette justeres derfor opp i 2010.
12) Utgiftene til minoritetsspråklige elver øker noe i 2010 som følge av økte satser.
13) Det settes av 2,8 mill. kr til kompetanseutvikling lærer som økes til 4,4 mill. kr frem mot 2012.
14) 50 % av kommunenes utgifter til kompetanseutvikling finansieres med øremerkede
statstilskudd.
15) Innsparing ved reduksjon av utgifter til leirskole. Elevene kan i stedet for et leirskoletilbud,
få en rimelig overnattingstur.
16) Reduserte utgifter til skolefrukt ved å redusere skolefrukt til en dag per uke.
17) Det settes i gang en utredning som skal gi svar på hvordan skolene kan opprettholde/styrke
kvaliteten for hver enkelt elev samtidig som en kan sikre full kapasitetsutnyttelse/effektiv drift.
Hvordan frigjorte arealer skal brukes til andre formål i kommunen må også i denne sammenheng
utredes. Når summen av disse tiltakene er gjennomført vil et forsiktig estimat fortelle oss at effekten
av dette kunne innebære en varig reduksjon av driftskostnader på ca 8,5 millioner kroner. Ved at en
skole legges ned, vil de andre fire skolene bli fylt opp. Det betyr færre og større klasser, og samtidig
en reduksjon av lærerstillinger. Voksentettheten vil minke. Samtidig gir det en mer rasjonell
driftsform og dette gir større handlingsrom til eksempelvis kompetanseutvikling og
IKT-investeringer i skolen.
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18) Ved en mer effektiv organisering av kommunale barnehager reduseres også beregnet tilskudd
til private barnehager, da sum offentlig finansiering per oppholdstime skal være på samme
nivå i private og kommunale barnehager.
19) Ved å utnytte kapasitet i barnehagene ytterligere gjennom økning i antall barn, anslås
inntektene
å øke med ca 1. mill. kr.
20) Ved å øke satsene for inntektsgraderte til samme nivå som gjennomsnittet for Follo kommunene,
kan inntektene øke med 500 000 kr.

Pleie og omsorg i institusjon og hjemmebaserte tjenester.
Netto ramme til pleie og omsorg i institusjon og hjemmebaserte tjenester ligger på 82,89 mill kr i 2009.
For 2011 foreslår Rådmannen en ramme på 84,43 mill. kr. Det har over flere år ikke vært prisjustert for
økte priser på matvarer. Dette har enheten kompensert med effektivisering. For 2010 legges det inn
prisjustering på matvarer på 200 000 kr. Driftsutgifter til omsorgsanlegg Ullerud er lagt inn fra
og med 2011. Årlige pleieutgifter er her beregnet til 11,5 mill. kr.
Dette innebærer behov for å øke rammen fra 2011 med 14,9 mill. kr.
Ved etablering av 24 nye omsorgsboliger i bofelleskap for demente må forutsettes at behovet for
eksisterende demensplasser reduseres. Utviklingen i antall eldre øker noe i perioden, men ikke så rakst at
det er behov for 24 nye plasser fra og med 2011. Den store økningen i behovet kommer etter 2016. På
denne bakgrunn legges det derfor opp til en gradvis avvikling av demensavdeling på Grande i 2010 og
2011. Fra og med 2011 vil det da være en netto økning i demensplasser på 12. En avvikling av
eksisterende plasser vil gi en årlig innsparing på 5,3 mill. kr når man inkluderer reduserte inntekter fra
vederlag. Ved en slik tilpassing får man en kostnadseffektiv innfasing av nye omsorgsboliger for
demente. I 2011 vil det da være behov for å øke rammen med 9,3 mil. kr.
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Budsjettforslag pleie og omsorg, tall i 1 000 kr, faste 2010 priser

Netto ramme 2009

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lønns- og prisvekst, vedtak og endringer i behov
Lønnsvekst - overheng fra 2009 og andre justeringer
Kompensasjon prisstigning matvarer
Driftsutgifter til pleiepersonell - Omsorgsanlegg Ullerud
Utstyr kjøkken - steemkjeler
Kjøleanlegg for oppbevaring av døde på Grande
Prisjustering vederlag institusjon
Arbeidstøy
Håndterminaler, lisenser
Tilgangsstyring Gerica
Bilgodtgjørelse

Effektivisering - omprioritering
Gradvis avvikling av demensplasser Grande i forbindelse med opprettelse av
11 nye demensplasser på Ullerud
12 Redusert vederlag
13 Justering av gebyrtjenester hjemmetjenesten
Sum endringer effektivisering og omprioritering
Kommunestyrets vedtak
14 Drift oms.boliger først siste halvår, utredning om driftsform
Sum endringer etter kommunestyrets vedtak
Sum endringer netto ramme
Kommunestyrets vedtak til netto ramme

2 010

2 011

2 012

2 013

82 890

82 890

82 890

82 890

3 570
200

3 570
200
11 500

3 570
200
11 500

3 570
200
11 500

120
50
-350
55
33
81
81
3 840

-350
55
33
81
81
15 170

-350
55
33
81
81
15 170

-350
55
33
81
81
15 170

-2 700
700
-300
-2 300

-6 500
1 200
-300
-5 600

-6 500
1 200
-300
-5 600

-6 500
1 200
-300
-5 600

-200
-200

-5 500
-5 500

-5 500
-5 500

-5 500
-5 500

1 340
84 230

4 070
86 960

4 070
86 960

4 070
86 960

Kommentarer:
1) Lønnsvekst
2) Kompensasjon for prisstigning på matvarer. Denne posten har ikke vært justert de senere årene.
3) Driftsutgifter til pleiepersonell ved nytt bofellesskap for demente på Ullerud. I tillegg kommer utgifter
teknisk drift og vedlikehold som ligger på enhet for teknisk drift og forvaltning (TDF).
Leieinntekter fra beboere inntektsføres også på TDF
4) Steemkjelene på kjøkkenet til Grande må skiftes ut.
5) Kjøleanlegg for kortere oppbevaring av døde på Grande
6) Vederlag fra beboere på institusjon prisjusteres i henhold til endringer i satser. Det er usikkerhet
knyttet til dette anslaget, da endringer i forhold til kortids- og langtidsplasser kan ha stor innvirkning
på inntektsnivået.
7) Arbeidstøy ansatte hjemmetjenesten, blant annet for å styrke hygienen.
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8) Lisenser oppgraderinger programvare for håndterminale hjemmetjenesten.
9) Krav fra datatilsynet ift journalforskriften. Dette gjelde alle Gerica-brukere innen helse og
omsorgstjenestene i kommunen (helse, rehab., POI, HJ)
10) Det fattet vedtak om bilgodtgjørelse for stillinger der ansatte stiller sin bil til disposisjon for
arbeidsgiver i arbeidstiden.
11) Demensavdeling på Grande foreslås gradvis avviklet i forbindelse med etablering av 24 nye
demensboliger på Ullerud.
12) Ved en gradvis avvikling av demensavdeling på Grande reduseres inntekter fra vederlag på grunn
av færre beboere.
13) Det foreslås en prisjustering av gebyrer for hjemmetjenesten til nivå som tilsvarer nivået for andre
Follo-kommuner.

Rehabilitering
Innen rehabilitering ventes det en fortsatt stor økning i utgifter som følge av nye brukere. Ny PU bolig vil stå
klar fra og med 2011. Det er forventet en økning på 6,8 mill. kr i 2010 og 10 mill. kr i 2011 som følge av
lønnsvekst og endringer i behov. For å møte veksten i behov så kostnadseffektivt som mulig settes det
av 200 000 kr til gjennomgang av hele området innenfor Rehabilitering.
Rådmannen vil komme nærmere tilbake til dette arbeidet i 2010.
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Budsjettforslag rehabilitering, tall i 1 000 kr, faste 2010 priser

Netto ramme 2009

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16

Lønns- og prisvekst, vedtak og endringer i behov
Lønnsvekst - overheng fra 2009 og andre justeringer
Tranevn avlastningsbolig
Kjøp av tjenester fra andre
Fæære brukere ved Tranven avlastning
Ny bruker Fugleveien 27
2 nye arbeidsplasser i priv foretak
Pers. ass. Ordn
Omsorgslønn - ny bruker
Reduserte utgifter omsorgslønn
Reduserte utgifter til Grobunn
reduserte utgifter til støttekontakttjeneste
Økte utgifter ny finansierinsordning privat fysioterapi
Ny bolig PU lønnsutgifter
Leieutgifter Fugleveien
Tilskudd ressurskrevende brukere
Sum endringer

Effektivisering - omprioritering
17 Utredning/dypdykk - Gjennomgang av driftsform
18 Strukturendring Rehabilitering
Sum endringer effektivisering og omprioritering
Kommunestyrets vedtak
19 Kutt utgifter konsulenter/dypdykk
20 Lederstilling 1/2 år Bringebærlia
21 Drift av omsorgsboliger Bringebærlia
Sum endringer etter kommunestyrets vedtak
Sum endringer netto ramme
Kommunestyrets vedtak til netto ramme

2 010

2 011

2 012

2 013

49 112

49 112

49 112

49 112

1 481
470
1 873

434
530
-95
1 200

1 481
470
1 873
-1 060
424
70
228
235
-185
-280
-50
434
5 570
-95
1 200

1 481
470
1 873
-1 060
424
70
228
235
-185
-280
-50
434
5 570
-95
1 200

1 481
470
1 873
-1 060
424
70
228
235
-185
-280
-50
434
5 570
-95
1 200

6 850

10 315

10 315

10 315

424
70
228
235

200
-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-800

-1 000

-1 000

-1 000

-450

-3 000
-3 000

-3 000
-3 000

-3 000
-3 000

5 600
54 712

6 315
55 427

6 315
55 427

6 315
55 427

-200
-250
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Kommentarer:
1) Lønnsvekst, herunder overheng fra 2009. Det er et stramt budsjett i forhold til gjeldende bemanning.
Det vil derfor være nødvendig å løpende å vurdere bemanning og vikarbruk ved endringer i brukere
og behov.
2) To Brukere får med dette avlastningstilbud på Tranevn. 20.
3) Økte utgifter grunnet endrede behov og økning i pris i hht indeksregulering
4) I 2001 åpner ny bolig i Bringebærlia. Dette innebærer behov for reduserte tjenester i Traneveien,
da brukerne flytter til Bringebærlia.
5) Oppbemanning rundt ny bruker i Fugleveien.
6) Arbeidsplasser til brukere m nedsatt funksjonsevne.
7) Ny bruker med omfattende behov for tilbud.
8) Økte utgifter til omsorgslønn som følge av ny bruker
9) Utgifter til omsorgslønn reduseres med 185 000 kr i 2011, da brukere flytter til Bringebærlia.
10) Reduserte utgifter til kjøp av tjenester fra Grobunn ifm at bruker flytter til Bringebærlia.
11) Reduserte utgifter til støttekontakter da brukere flytter til Bringebærlia.
12) Økte utgifter i forbindelse med ny finansieringsordning privat fysioterapi. Dette er en teknisk
omlegging hvor kommunen får tilført statlige midler i rammetilskuddet.
13) Utgifter til pleiepersonell ved ny bolig for PU ved Bringebærlia. Det er satt av midler til leder for
boligen i 2010 og ytterligere pleiepersonell i 2011. Som vist i tabellen er det lagt inn redusert budsjett
på andre tjenester som følge av at brukere får nytt til bud i ny bolig.
14) Leieutgifter og strøm for Fugleveien til FBBL reduseres med 95 000 kr som følge av at brukere over
18 år betaler leieutgifter og strøm selv.
15) Tilskudd ressurskrevende brukere øker med 1,2 mill. kr i 2010 som følge av nye brukere.
16) Det er forventet behov for å øke rammen til Rehabilitering med 10 mill. kr som følge av lønnsvekst og
endringer i behov. For å møte veksten i behov så kostnadseffektivt som mulig settes det av 200 000 kr
til gjennomgang av hele området innenfor Rehabilitering.
17) Det er en målsetting å redusere årlige utgifter innen Rehabilitering med 1 mill. kr per år i forhold til
forventet behov ved videreføring av dagens struktur og nivå på tjenester.
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Helse, NAV og barnevern
Helse, NAV (sosiale tjenester) og barnevern er alle områder som har hatt stor vekst de senere årene,
og hvor det fortsatt ventes økte behov for kommunale tjenester. De er spesielt inn helse/psykiatri varslet
om betydelige behov. Fra 2010 øker behovet med 5 mill. kr per år, og dette øker til 12,9 mill. kr fra
og med 2012.
Det er lagt inn tiltak for innsparinger på 890 000 kr per år. Dette er lavt i forhold til forventet
økning i utgifter, men samtidig er dette krevende områder hvor kutt i tjenestetilbud kan gi økte
kostnader på andre områder. Det er lagt vekt på å videreføre satsingen på forebyggende tiltak,
herunder familieteam.
Budsjettforslag helse, NAV og barnevern, tall i 1 000 kr, faste 2010
priser

Netto ramme 2009

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2 011

2 012

2 013

46 959

46 959

46 959

46 959

1 593
1 000
105
60
2 000
160

1 593
1 000
105
60
2 000
6 000
160

1 593
1 000
105
60
2 000
6 000
160

500
100
1 000
950
-1 950

500
100
1 000
950
-1 950

500
100
1 000
950
-1 950

7 468

13 468

13 468

-150
-200
-540
-890

-150
-200
-540
-890

-150
-200
-540
-890

-150
-200
-540
-890

540
-2 000
200
400
-860

540

540

540

200
400
1 140

200
400
1 140

200
400
1 140

3 768
50 727

7 718
54 677

13 718
60 677

13 718
60 677

Lønns- og prisvekst, vedtak og endringer i behov
Lønnsvekst - overheng fra 2009 og andre justeringer
1 593
Justering lønnsbudsjett Lennsmannssvingen
1 000
Overgrepsmottak
105
Norsk pasientskadeerstatning
60
Ressurskrevnde bruker
2 000
Dritsutgifter - Bolig for dobbeldiagnosepasienter
Follo legevakt
160
Justering basistilskudd leger
500
Miljørettet helsevern - justering refusjoner
100
Tilskudd ressurskrevende brukere
1 000
NAV - Økte utgifter bosetting flykninger
950
NAV - Økte inntekter opplæring til flyktninger i norsk og samfunnskunnskap
-1 950
Sum endringer
5 518

Effektivisering - omprioritering
13 Innsparing driftsutgifter Helse
14 Videreføre seniorkontat i 60% stilling
15 Barnevern - redusert løn støttekontakt og besøkshjem
Sum effektivisering og omprioritering

16
17
18
19

2 010

Kommunestyrets vedtak
Støttekontakter/besøkshjem
Ny bruker meldt ikke mottatt
Seniorkontakt 40%
Avtalehjemmel fysioterapeut
Sum endringer etter kommunestyrets vedtak
Sum endringer netto ramme
Kommunestyrets vedtak til netto ramme
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Kommentarer:
1) Lønnsvekst.
2) På grunn av mer ressurskrevende brukere enn tidligere forutsatt må lønnsbudsjettet til
Lensmannssvingen økes med ca 1 mill. kr.
3) Overgrepsmottak er en lovpålagt tjeneste som kommunen må finansiere.
4) Utgifter til Norsk pasientskadeerstatning øker med 60 00 kr.
5) Det må settes av 2 mill. kr til ny ressurskrevende bruker.
6) Det vil bli behov for å etablere et kommunalt tilbud til brukere med dobbeltdiagnose
(rus/psykiatri). Det er satt av 6 mill. kr pr år fra 2012.
7) Utgifter til Follo legevakt øker med 160 000 kr.
8) Basistilskuddet til leger øker med 500 000 kr som følge av økt innbyggertall og justerte satser.
9) Refusjoner fra andre kommuner reduseres med 150 000 kr som følge av at Ås kommune har
trukket seg ut av samarbeidet. Samtidig øker refusjonene med 50 000 kr som følge av
prisjustering.
10) Tilskudd ressurskrevende brukere øker med 1 mill. kr.
11) Utgifter til bosetting av flyktninger øker med 950 000 kr.
12) Inntekter fra staten til opplæring av flyktninger i samfunnsfag og norsk oppjusteres
med 950 000 kr
13) Det er mulig å redusere driftsbudsjettet innen Helse med 150 000 kr uten at aktivitetsnivået går
ned. Budsjetterte midler på dette området i 2009 har gått med til å finansiere andre områder som
har vært underbudsjettert, herunder Lensmannsvingen.
Dette er nå korrigert for.
14) Det foreslås at seniorkontakten videreføres på 60 % i 2010. Dette innebærer en
reduksjon i utgifter på 200 000 kr i forhold dagens budsjett.
15) Innen barnevern reduseres utgifter til støttekontakt og besøkshjem med 540 000 kr.
Forslaget innebærer en halvering av betalingssatsene for støttekontakter og besøkshjem.
Dette kan innebære større vansker med å rekruttere og beholde denne type tiltak.
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Kultur og fritid
Det foreslås enkelte omprioriteringer i ulike kulturaktiviteter, med bakgrunn i at alle områder må bidra til
en reduksjon i kommunens utgifter.
Budsjettforslag kultur og fritid, tall i 1 000 kr, faste 2010 priser
2 010

2 011

2 012

2 013

19 091

19 091

19 091

19 091

Lønns- og prisvekst, vedtak og endringer i behov
1 Lønnsvekst - overheng fra 2009 og andre justeringer
2 Overføring til kirken
3 Friby for avistegnere
Sum endringer

317
270
50
637

317
270
50
637

317
270
50
637

317
270
50
637

4
5
6
7
8

Effektivisering - omprioritering
Reduksjon aktiviteter fritidsklubber
Reduksjon utgifter til kulturarrangementer
Reduksjon aktiv på dagtid
Reduksjon overføring til kirke
Reduksjon kommunal støtte til juleposten
Sum endringer effektivisering og omprioritering

-100
-100
-100
-150
-40
-490

-100
-100
-100
-150
-40
-490

-100
-100
-100
-150
-40
-490

-100
-100
-100
-150
-40
-490

9
10
11
12
13

Kommunestyrets vedtak
Lydanlegg Underhuset forutsetter egenandel
Aktiv på dagtid
Utvidet stilling 60% utekontakt
Bevilgninger kulturformål
Drift flerbrukskirke
Sum endringer etter kommunestyrets vedtak

640

100
250
240
500
1 090

100
250
240
900
1 490

100
250
240
900
1 490

787
19 878

1 237
20 328

1 637
20 728

1 637
20 728

Netto ramme 2009

Sum endringer netto ramme
Kommunestyrets vedtak til netto ramme

50
100
250
240
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Kommentarer:
1) Lønnsvekst
2) Økt overføring til kirken, kompensasjon for lønnsvekst.
3) Friby for avistegnere, jf eget vedtak i saken.
4) Reduksjon i midler til aktiviteter på fritidsklubber
5) Midlene til kulturarrangementer reduseres fra 300 000 til 200 000 kroner.
6) Det totale tilskuddet til Aktiv på dagtid er kr 280 000. Tilskuddet foreslås redusert med
100 000 kroner.
7) Kirkens andel av det totale kulturbudsjettet er ca. 23 %, kr 150 000 i innsparinger for kirken utgjør
ca 3 % av kirkens totalbudsjett. Det er naturlig at kirken også bidrar til innsparinger på samme
måte som andre områder i kommuner.
8) Reduksjon i kommunal støtte til juleposten.

Støtteenhetene og rådmannsteamet
Det foreslås i 2010 å sette av 300 000 kr til en bred gjennomgang av støtteenhetene for å se på muligheter til
omprioritering og effektivisering. Målet vil være en årlig innsparing på 1,5 mill. kr per år fra og med 2011,
noe som tilsvarer en reduksjon i rammen med ca 3,5 % i forhold til dagens nivå.
Sum av all omprioritering og effektivisering innebærer en årlig reduksjon i rammen på ca 11 %. Det
understrekes at dette er et ambisiøst mål som krever betydelige strukturelle endringer og en vurdering av alle
arbeidsoppgaver.
Enkelte oppgaver må nedprioriteres og andre oppgaver må løses på andre måter.
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Tabell Budsjettforslag støtteenhetene og rådmannsteamet, tall i 1 000 kr, faste 2010 priser
2 010
2 011

Netto ramme 2009

2 012

2 013

41 149

41 149

41 149

41 149

Lønns- og prisvekst, vedtak og endringer i behov
Lønnsvekst - overheng fra 2009 og andre justeringer
Overførte stillinger til andre enheter
Økning godtgjørelser folkevalgte - overheng fra 2009
Innbyggerundersøkelse
Lisenser IKT
Prisjustering overføring til Kemnerkontoret
Prisjustering overføring til Follorådet
Kommunevalg/stortingsvalg

963
-600
335
100
200
40
25

963
-600
335

963
-600
335

963
-600
335

200
40
25
450

200
40
25

200
40
25
450

9 IKT tjenester for brannvesenet utgår - reduserte inntekter
Sum endringer

80
1 143

80
1 493

80
1 043

80
1 493

-1 500
-100
-300

-1 500
-100
-300

-350
-400

-350
-400

-1500
-100
-300
-200
-400
-350
-400

-300
-650
-500
-1 750

-650
-500
-3 800

-650
-500
-3 800

-650
-500
-4 400

-150
-300
350
-200
-300

350
-200
150

350
-200
150

350
-200
150

-907
40 242

-2 157
38 992

-2 607
38 542

-2 757
38 392

1
2
3
4
5
6
7
8

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Effektivisering - omprioritering
Dypdykk - gjennomgang av støtteenhetene
Taksering av verker og bruk, innføring av eiendomsskatt
Innsparing gjennom strukturendringer støtteenhetene
Redusert bruk av konsulenttjenster rådmannsgruppen
Forbedring av innkjøp
Effektivisering gjennom innføring av elektronisk handel
Etablering av elektronisk arkiv
Reduserte antall lærlinger
Utsatt oppgradering av programvare
Økte inntekter - Omstillingsmidler fra fylkesmannen
Økte inntekter gjennom økt fakturagebyr
Økt tilskudd sykeref., gjennom økt fokus på området
Sum endringer effektiviseringog omprioritering

22
23
24
25

Kommunestyrets vedtak
Taksering verker og bruk
Kutt utgifter konsulenter/ dypdykk
Lærlinger/ lærekandidater
Reduksjon av bruk av konsulenter generelt
Sum endringer etter kommunestyrets vedtak
Sum endringer netto ramme
Kommunestyrets vedtak til netto ramme

300
150
-100
-300

-350
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1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.
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Kommentarer:
Lønnsvekst 2010 som følge av lønnsoppgjøret 2009.
Overføring av 1,6 stillinger fra enhet for Borgerkontakt og tjenester til NAV og barnevern
Godtgjørelser til folkevalgte 2010, helårseffekt av økning i 2009.
Innbyggerundersøkelse. Sist undersøkelse ble gjennomført i 2002. Det er derfor behov for en
oppdatert undersøkelse.
Internett sidene til Frogn har frem til nå vært utviklet og vedlikeholdt av IKT enheten. Ny løsningen er
basert på standard moduler som har lisens og vedlikeholdsutgifter på ca 100 000 kr per år. Tilknytning
til Helsenett innebærer faste kostnader til linje og sikkerhetsmoduler på ca 100 000 kr per år.
Moduler for meldningsutveksling over Helsenett har vedlikeholdskostnader. Totalt øker
dermed IKT-lisenser med 200 000 kr.
Prisjustering overføring til Kemnerkontoret. Bevilgningen ble redusert med 150 000 kr i forhold til
Rådmannens forslag i 2009, da kommunestyret i budsjettvedtaket ikke aksepterte den foreslåtte
prisøkningen.
Kemnerkontoret har nå redusert prisnivået, og foreslår for 2010 en ordinær prisvekst på 40 000 kr i
forhold til det justerte nivået. Dette innbærer at bevilgningen for 2010 vil ligge på det nivået som
kommunestyret vedtok i 2009, justert for ordinær prisvekst.
Prisjustering Follorådet.
Det er lagt inn 450 000 kr til å avholde kommunevalg i 2011 og stortingsvalg i 2013.
Vertskommune avtale Brannvesen utgår fra og med 2010. Brannvesenet flyttes da over til IKT Follo,
og dette gir reduserte inntekter på 80 000 kr.
Det settes av 300 000 kr til en bred gjennomgang av støtteenhetene med sikte på å effektivisere
tjenesteproduksjonen. I tillegg til at enhetene selv må sette av ressurser til dette prosjektet vil det være
nødvendig med ekstern konsulentbistand. Det tas sikte på at at en stor del av utredningen kan
gjennomføres med egne ressurser, slik at bruken av eksterne midler kan spisses mot målrette
vurderinger som kan gi forslag til effektivisering.
For å stryke budsjettbalansen foreslås det innføring av eiendomsskatt på verker og bruk. Det settes av
en engangsbevilgning på 150 000 kr til taksering av verker og bruk i 2010.
Det er foreslått en bred gjennomgang av støtteenhetene. Målsettingen med gjennomgangen vil være å
foreslå omprioriteringer som skal gi en årlig innsparing på 1,5 mill. kr. Dette realiseres gjennom
strukturendringer og omprioritering av oppgaver.
Det foreslås at bruken av konsulenttjenester i rådmannsgruppen reduseres med 100 000 kr årlig.
Gjennom systematisk gjennomgang av innkjøpsrutiner og avtaler tas det sikte på en årlig innsparing i
innkjøp på 300 000 kr.
Som et ledd i IKT-satsingen til Frogn kommune er det satt av ressurser til å klargjøre organisasjonen
for elektronisk handel, herunder integrert innkjøp og fakturabehandling. Arbeidet med innføring av
dette vil starte i 2010. Det er satt av en netto innsparing i driftsbudsjettet på 200 000 kr årlig fra og
med 2013 som følge av dette.
Det er foreslått et eget investeringsprosjekt for etablering av elektronisk arkiv, jf. omtale under
investeringsprosjekter. Dette vil gi en innsparing på et årsverk i støtteenhetene. I tillegg vil ette legge
til rette for bedre og raskere saksbehandling.
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17. Det foreslås å opprettholde dagens nivå på antall lærlinger, dvs. ca 8 lærlinger. Opprinnelig plan tilsa
13 lærlinger noe som innebærer en årlig innsparing på 350 000 kr per år.
18. For å redusere kostnadsnivået foreslås det å utsette oppgradering av programvare. Dette gir en årlig
innsparing på 400 000 kr per år fra og med 2011.
19. Frogn kommune er tildelt 300 000 kr i skjønnsmidler til omstillingsprosjekter. Dette foreslås disponert
til finansiering av utredninger knyttet til strukturtiltak innen støtteenhetene, skole/barnehage og
rehabilitering.
20. For å gjøre faktureringstjenestene selvfinansierende foreslås det å innføre fakturagebyr for
kommunale fakturaer. Dette gir en årlig inntekt på 650 000 kr per år.
21. Det antas fortsatt å være et potensial for å øke sykelønnsrefusjonene gjennom økt fokus på- og
kontinuerlig opplæring knyttet til ulike tilskuddsordninger fra NAV, herunder unntak fra
arbeidsgiverperioden for kronisk syke og ved svangerskap, tidsubestemt lønnstilskudd og
tilretteleggingstilskudd.

Teknisk drift og forvaltning, samfunnsutvikling
Driftsbudsjettet til teknisk, drift og forvaltning og samfunnsutvikling er i 2009 på 51,8 mill. kr.
Kommunestyrets vedtak er en reduksjon i driftsbudsjettet på vaktmestertjenesten på 500 000 kr, og tar
sikte på at dette dekkes inn gjennom effektiviseringstiltak. Utover dette foreslås det ikke reduksjoner i
driftsbudsjettet, da man vil prioritere vedlikehold av kommunens eiendom.
Innen samfunnsutvikling er kommunestyrets vedtak en justering av gebyrer innen plan,
byggesak og kart til selvkostnivå.
Dette vil bedre budsjettbalansen med 550 000 kr.
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Tabell Budsjettforslag TDF og samfunnsutvikling, tall i 1 000 kr, faste 2010 priser
Netto ramme 2009

44

2 010

2 011

2 012

2 013

51 851

51 851

51 851

51 851

970
-500
500
50
150
150
50
150
200

970
-500
500
50
150
150
50

970
-500
500
50
150
150
50

970
-500
500
50
150
150
50

1 250
-500
650
-300
120
-500
-200
200
-75
200
-450

1 250
-1 600
650
-300
120
-500
-250
250
-75

1 250
-1 600
650
-300
120
-500
-250
250
-75

-450

-450

45
-30

45
-30

45
-30

-140

-140

-140

100
1 500
-270
2 475

-65
100
1 500
-270
2 905

-65
100
1 500
-270
1 605

-65
100
1 500
-270
1 605

-500
-400
-100
-50

-500
-400
-100
-50

-500
-400
-100
-50

-500
-400
-100
-50

-200

-200

-200

-100
-1 150

-100
-1 350

-100
-1 350

-100
-1 350

50
-700
-100
-697

50

50

50

300
-300
50

300
-300
50

305
52 156

305
52 156

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Lønns- og prisvekst, vedtak og endringer i behov
Lønnsvekst - overheng fra 2009 og andre justeringer
Reduksjon i budsjett for renhold
Oppjustering av vedlikehold til vedtatt nivå 2009
Prisjustering forbruksmateriell - renhold
Prisjustering festeavtaler
Drift av ny brannstasjon
Driftsutgifter - psykiatrisk dagsenter
Støymåling veier
Drift av nytt omsorgsanlegg Ullerud
Leieinntekter fra beboere på omsorgsanlegg Ullerud
Drift av ny kunsgressbane
Driftstilskudd fra Akershus fylkeskommune - kunstgressbane
Økte driftsutgifter Traneveien
Reduserte utgifter forsikring
Leieinntekter Noroltomta
Driftsutgifter Noroltomta
Byggeskikkprosjektet - planlagt program avsluttes 2010
Flyfoto (ortofoto) og kartoppdatering
Regulering av gang og sykkelvei Dal - engangsbevilgning justert ut
PURA - prosjekt Årungen
Prisjustering interkommunal landbruksforvaltning
Reduserte utgifter leasing av bil
Strategisk næringsplan Follo - planlagt program avsluttes 2010
EUs vanndirektiv - planlagt program avsluttes 2010
Skråfoto /pictometri /3D-modell
Redusert inntekt - justering av budsjetterte parkeringsgebyr
Indeksregulering leieinntekter kommunale boliger
Sum endringer

28
29
30
31
32
34

Effektivisering - omprioritering
Reduksjon i antall stilling vaktmestertjenesten
Økte gebyrer byggesak ved overgang til selvkost
Økte gebyrinntekter oppmåling ved overgang til selvkost
Økte gebyrer plansak ved overgang til selvkost
Innsparing ved å flytte miljøkontoret fra Samfunnsutvikling til TDF
Økte gebyrinntekter parkering ved 10 % økning i gebyrsatser
Sum endringer effektivisering og omprioritering

35
36
37
38
39
40

Kommunestyrets vedtak
Ikke økte gebyrer på torget, turistby
Økt inntekt gebyr som ikke ble i 2009
Innsparing, flytte miljøkontoret fra Samfunnsutvikling til TDF
Brannvesenet, bruker eget fond i 2010
Driftsutgifter Norol land
Leieinntekter
Sum endringer etter kommunestyrets vedtak

-1 447

300
-300
50

Sum endringer netto ramme
Kommunestyrets vedtak til netto ramme

-122
51 729

1 605
53 456

350
-150
120
-500

-450
40
45
-30
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Kommentarer:
1) Lønnsvekst.
2) Budsjetterte utgifter til renhold reduseres med 500 000 kr i 2010.
3) Nivået på renholdet er i 2009 satt noe høyere på bekostning av andre vedlikeholdsoppgaver.
Når budsjettet til renhold reduseres med 500 000 kr kan annet vedlikehold øke tilsvarende.
4) Prisjustering av forbruksmateriell innen renhold
5) Prisjustering av festeavtaler.
6) Driftsutgifter til brannstasjonen på Korsegården øker med 100 000 kr i 2010.
7) Driftsutgifter psykiatrisk dagsenter. Dette omhandler TDF sine kostnader til forsikringer etc.
8) Støymåling veier.
9) Økte driftsutgifter til renhold, vaktmester, strøm m.m. ved etablering av nytt omsorgsanlegg
på Ullerud. Det forutsettes full drift i 2011.
10) Leieinntekter fra beboere ved nytt omsorgsanlegg Ullerud.
11) Drift av kunstgressbane.
12) Driftstilskudd fra Akershus fylkeskommune til ny kunstgressbane.
13) Økte driftsutgifter Traneveien. Her er det bygget om i forhold til tidligere bruk, noe som øker
våre eierkostnader på bygget.
14) Forsikringskostnader av bygg redusert med kr. 700000 etter reforhandlinger.
15) Leieinntekter gjestehavn Noroltomta.
16) Driftsutgifter gjestehavn Noroltomta.
17) Byggeskikkprosjektet er planlagt avsluttet i 2011.
18) Det er planlagt gjennomført nødvendig flyfotografering og oppdatering av kartverk i 2011.
19) Kommunestyret vedtok å sette av 450 000 kr til etablering av gang og sykkelvei ved Dal i 2009.
Dette er en engangsbevilgning som justeres ut i 2010.
20) PURA er et prosjekt for forbedring av vannkvaliteten i Årungen.
21) Overføring til interkommunal landbruksforvaltning prisjusteres med 40 000 kr.
22) I forbindelse med utføring av kartforetninger disponerer kommunen en bil for transport av
oppmålingsutstyr. Fram til nå har denne vært på leasing. Denne kjøpes nå ut og netto driftsutgifter
reduseres med 30 000 kr.
23) Det har vært satt av 140 000 kr per år i en treårsperiode til arbeidet med strategisk næringsplan
for Follo. Prosjektet avsluttes 2010.
24) Arbeidet med implementering av EUs vanndirektiv avsluttes 2010.
25) Skråfoto er et fellesprosjekt mellom flere kommuner for forbedring av digitale kart.
26) I opprinelig budsjett for 2009 er det forutsatt ingen gratis parkering i sommermånedene på Bankløkka.
Kommunestyret vedtok 30. mars 2009 å utsette innføring av parkeringsgebyr fra første time
i sommermånedene. Dette innebærer at budsjetterte gebyrinntekter må nedjusteres med
ca 1,5 mill. kr for å komme på et realistisk nivå med gjeldende gebyrer.
27) Indeksregulering av leiesatsene for kommunale boliger.
28) Kostnadene innen vaktmestertjenesten skal ned med kr. 500 000 gjennom bedre innkjøp,
effektivisering av drift, eventuelt redusert tjenestetilbud.
29) Økte gebyrer byggesak ved overgang til selvkost.
30) Økte gebyrinntekter oppmåling ved overgang til selvkost.
31) Økte gebyrer plansak ved overgang til selvkost.
32) Innsparing ved å flytte miljøkontoret fra Samfunnsutvikling til TDF
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2.6 Investeringer
Kommunestyrets vedtak har tatt utgangspunkt i investeringsprogrammet i gjeldende Handlingsprogram 20092012. Målet om netto driftsresultat på 3 % betinger en kritisk gjennomgang av planlagte investeringer som
ikke har direkte sammenheng med endringer i demografi eller er lovpålagt.
Brutto investeringer 2009 – 2013. 1000 kroner. Inklusive mva.
Investeringsår
2 009
1 IKT

2 010
2 000

2 011
2 000

2 012
2 000

2 013
2 000

2 Ekektronisk arkiv

0

3 Handlingsplan idrett, friluft og nærmiljø

554

4 Diverse grunnerverv

500

5 Murhus Ullerud

1 200
500

3 100

6 Omsorgsboliger for demente Ullerud

10 000

7 Flerbrukskirke

25 000

8 Traneveien, ombygging

5 200

9 Opprusting kommunale bygg

2 500

10
11
12
13
14
15

Totalt

Bil til gjennomføring av kartforetninger
Trafikksikkerhetstiltak
Hovedplan for kloakk
Hovedplan for vann
Kunstgress Frogn vgs
Noroltomta - sjødelen

16 Startlån
Sum

11 800
53 000

43 000
7 700
2 500

18 000
15 000

120
450
4 000
2 900
3 300
10 000

8 000
88 304

8 000
87 470

450

76 000

2 500

2 500

2 500

450
4 000
2 900

450
4 000
2 900

450
4 000
2 900
21 300
35 000

8 000
19 850

8 000
19 850

8 000
19 850

Handlingsprogrammet er vist i kolonnene 2010 – 2013. Kolonnen ”Totalt” viser hva som totalt
er bevilget for prosjektet.
1. IKT: For å fremme effektivisering, bedre økonomistyring og intern kontroll legges det
inn årlig 2 mill. kroner i perioden 2010-2013. Strategier og tiltak innenfor interne systemer i del 5 i dette
dokumentet viser hva som skal gjennomføres. Eksempler på prosjekter er e-handel, styringssystem for
investeringsprosjekter.
2. Fullelektronisk arkiv: For å sikre en mer effektiv saksbehandling og bedre kvalitativt tilbud til befolkningen
foreslår rådmannen innføring av et fullelektronisk saksbehandlingssystem og arkiv innen utløpet av 2012.
Etter hvert som gamle og ny papirdokumenter skannes, vil det frigjøre store arealer i rådhuset. Fra 2013 vil
prosjektet også gi en innsparing av ett årsverk i administrasjonen. Befolkningen vil få digital tilgang til
nyttige opplysninger i kommunens arkiv, særlig innen plan- og byggesaker.
3. Handlingsplan idrett, friluft og nærmiljø: Det er lagt inn bevilgning i tråd med forslag til handlingsplan.
Det vises til vedlegg 4.
5. Murhus Ullerud: Saken er under vurdering ut fra mottatte tilbud. Fremmes som egen sak 1. kvartal 2010.
6. Omsorgsboliger for demente på Ullerud: Budsjettet satt opp i samsvar med anbud som er innkommet.
7. Flerbrukskirke: Satt opp med bevilgning slik den ble vedtatt desember 2008.
8. Ombygging Traneveien: Behandlet som egen sak desember 2008.
9. Opprustning, standardheving kommunale bygg: Det vises til forvaltningsrevisjonsprosjekt behandlet av
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kommunestyret 2007. Prosjektet konkluderte med at det benyttes for lite ressurser til rehabilitering av
kommunale bygg. Rådmannen opprettholder 2,5 mill kroner pr år til vedlikehold/standardheving.
10. Bil til oppmåling, kartforretning SAM: SAM har leaset bil som bør kjøpes ut etter endt leieperiode.
Leasingkostnader er tatt ut av driftsbudsjettet med 30 000 kroner.
11. Trafikksikkerhetstiltak: Er lagt inn i samsvar med handlingsplan for trafikksikkerhet. Det vises til
egen omtale om trafikksikkerhet i vedlegg 5.
12. Hovedplan for kloakk: Investeringer lagt inn i tråd med vedtatt plan for vann/kloakk.
13. Hovedplan vann: Samme kommentar som for hovedplan kloakk.
14. Kunstgress Frogn vgs: Bevilgningen til Kunstgressbane ved Frogn vgs er økt fra 18 mill. kr til 21,3 mill.
kr etter nye kostnadsberegninger.
15. Norol tomta: Det settes av totalt 35 mill. kr til utviklin av Noroltomta.
16. Formidlingslån /Startlån – rådmannen foreslår 8 mill kr pr år. Ved eventuelt større behov må man
komme tilbake til dette i tertialrapportene.
Detaljert finansiering av det enkelte prosjekt finnes i vedlegg 2. Sum finansiering for det enkelte år er slik:
Brutto investering med finansiering 2010 – 2013. 1000 kroner.
Brutto finansieringsbehov
Tilskudd og momskompensasjon
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av lån
Sum finansiering

2 010
69 470
23 154
6 360
59 956
89 470

2 011
22 750
1 730
6 120
14 900
22 750

2 012
21 750
1 530
5 320
14 900
21 750

2 013
19 850
1 150
3 800
14 900
19 850

Det legges opp til at det brukes 21,6 mill kroner av disposisjonsfond. Dette forutsetter at regnskapene kan
avsluttes med positive netto driftsresultater og at det gjøres avsetninger til disposisjonsfondet. Lånegjelden
reduseres med om lag 30 mill kroner om dette investeringsprogrammet vedtas.
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2.7 Renter og avdrag (netto finansutgifter)
Renter og avdrag på gjeld
Ved utgangen av 2009 vil lånegjelden være 680 mill kroner (ekskl. Startlån). Beregning av renter og avdrag
tar utgangspunkt i eksisterende låneportefølje og de nye lånevolumene som er gjengitt i punkt 2.6 over.
Renten for nye lån i perioden 2010-2013 er satt til hhv 3,1 %, 4,2 %, 4,2 % og 4,9 % . Det er i samsvar med
de renteforventningene som er i markedet. I tillegg kommer renter på formidlede Startlån. Renter for disse
lånene er satt opp i henhold til beregninger fra Husbanken. Avdrag er satt til minimum i henhold til
kommuneloven, dvs. at avdragene står i forhold til avskrivningene på eiendelene.
Gjennomsnittlig avdragstid vil i 2010 være ca 30 år med vedtatte investeringer.
Renteinntekter
Renteinntektene er beregnet med utgangspunkt i gjennomsnittlig likviditetsbeholdning på 100 mill kroner.
Kommunestyret har åpnet adgang for begrenset plassering av overskuddslikviditet i rentebærende verdipapirer
og norske rentefond. I forbindelse med plassering av midler i rentebærende verdipapirer har kommunen
opprettet en trekkrettighet på konsernkontoen.
Rådmannen ønsker å ha muligheten til benytte en trekkrettighet som ledd i likviditetsstyringen.
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3 Samfunn, tjenester og brukere
3.2 Innledning
Denne delen handler om fokusområdet samfunn, tjenester og brukere. Den bygger på kommuneplanens
mål- og strategidokument. Utvalgte strategier fra kommuneplanen er her løftet frem og aktuelle tiltak er
knyttet opp mot disse strategiene. Strategiene representerer i stor grad en videreføring av strategier og tiltak i
handlingsprogrammet 2008-11. Tiltakene skal gjennomføres innenfor de foreslåtte budsjettrammene i
planperioden 2009-2012. Innenfor hvert temaområde nedenfor er det innledet med en beskrivelse av situasjon
og utfordringer. Det er lagt inn foreløpige nøkkeltall for de ulike områdene. Det vil i forbindelse med
handlingsprogrammet 2011-2014 bli utarbeidet et mer helhetlig system for resultatindikatorer.

3.3 Oppvekst og opplæring
Situasjon og utfordringer
Oppvekst og opplæringsarenaene
Som det ble beskrevet i kommuneplanen er barnehage blitt en svært viktig oppvekstarena siden stadig flere
barn tilbringer mer tid i barnehage. Dette gjenspeiles i arbeidet med barnehagenes innhold og i fokuset på
sammenheng mellom barnehage og skole. Sammenheng sikres gjennom overgangsrutiner mellom
barnehager og skoler, og i samarbeidet mellom skole- og barnehageledere.
Barnehagenes ansvar for læring er fastsatt i rammeplan bl.a. gjennom sju fagområder. Felles satsingsområder i
barnehagene er språkstimulering, forebyggende arbeid knyttet til mobbeplan og barns rett til medvirkning.
Barns språkferdigheter kartlegges fra 2 år i alle barnehager i Frogn kommune. Opplysningene følger barnet
over i skolen dersom foresatte ønsker dette. En veileder for arbeidet med 5-åringene i barnehagene er
utarbeidet. Denne er med på å gjøre overgangen lettere fra barnehage til skole.
Den siste utbyggingen av barnehager har bidratt til full barnehagedekning ift dagens behov. Prognoser viser
stabile tall i de nærmeste årene. Det blir likevel viktig å følge nøye med utviklingen for å opprettholde
dagens nivå. Staten vil videreføre de øremerkede tilskuddene i 2009 og 2010, deretter legges det i
rammeoverføringene til kommunen.
Grunnskolene og kulturskolen skal som oppvekstarenaer gi barn og unge grunnleggende kunnskaper,
ferdigheter og holdninger, gjøre kulturen levende og stimulere barn og unge til å være aktive og skapende.
Utfordringene for skolene er først og fremst knyttet til følgende områder: lese- og skriveferdigheter,
regneferdigheter og tallforståelse, informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og sosial og kulturell
kompetanse. Arbeidet med elevvurdering går parallelt på alle skolene, og er et sentralt satsingsområde i
perioden. Planen mot mobbing er revidert både for skole og barnehage, og nye spørreundersøkelser om
mobbing er utarbeidet for alle trinn på grunnskolen. Undersøkelsen blir gjennomført i oktober hvert år.
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Kunnskapsløftet
Kunnskapsløftet er innført i alle skolene. Den nye læreplanen utfordrer skolene til å tenke nytt både når det
gjelder innhold og organisering. I denne perioden vektlegges kvaliteten på opplæringen på 1.-4.trinn.
På denne måten styrkes opplæringen i de grunnleggende ferdighetene som er: å kunne uttrykke seg muntlig,
kunne lese, kunne uttrykke seg skriftlig, kunne regne og kunne bruke digitale verktøy.
Den høyeste av alle ambisjoner i skolen er å tilpasse opplæringen til den enkelte elevs forutsetninger. Det er
økt fokus på tilpasset opplæring med en større vektlegging på individualisering av undervisningen.
Skolene i Frogn satser på varierte arbeidsmåter og gjøre forskjellige forsøk med organisering av opplæringen,
for eksempel tiltak i grupper og nivåer. En god lærerdekning er viktig for å lykkes med dette.
Det har blitt endringer i Opplæringsloven, særlig i forhold til vurdering av elevens læringsutbytte og skolen
som virksomhet. Arbeid med dette vil være hovedsatsing for Frogn skolene i 2010 og 2011. Alle skolene er
med i et prosjekt som ledes av Imtec og der alle skoleledere og skolenes plangrupper deltar.
Hovedmålet er å bedre læringsresultatene gjennom en bedre elevvurderingspraksis. Nasjonale prøver er
gjeninnført, nå på 5. og 8. trinnet, og dette utfordrer skolene i forhold til å følge opp resultatene
på skole- og individnivå.
Skolestruktur
Etter tider med store barne- og ungdomskull og maksimal utnyttelse av skolebyggene i Drøbak og omegn, er
det nå overkapasitet på barneskolene. Frogn har ledig kapasitet til ca 350 elever.
Prognoser bygget på skisse til boligbygging frem til 2020 tyder på at overkapasiteten vil vedvare.
Dette er ikke gunstig for økonomien og det er behov for å vurdere skolestrukturen.

Kultur og fritidsarenaene
Betydningsfulle fritidsarenaer for ungdom i Frogn, utenom hjemmet, er idrettslag, kulturarenaer, kafeer og
klubber. Samvær med jevnaldrende er viktig og man bruker etter hvert mindre tid sammen med familie.
Mange setter pris på mer uformelle og uforpliktende møteplasser.
Andel medlemskap i organisasjonene synker med alderen, og er markant innen idretten. Tema kultur
behandles også i avsnitt om kirke, kultur, idrett og friluftsliv.
Se også vedlegg 7: Idrett, friluftsliv og nærmiljø.
Samordnet forebyggende arbeid mot rus og kriminalitet
SLT er en modell for å samordne det kriminalitetsforebyggende arbeidet blant barn og unge.
SLT- koordinator har ansvar for å være pådriver i tverrenhetlig gruppe og i samarbeid med politi, foreldre
og barn/ungdom. Arbeidet med ruspolitisk handlingsplan har vært et satsningsområde i 2009.
Det er gjennomført en ungdomsundersøkelse og resultatene og rapporten vil bli offentliggjort før
årsskiftet 2009/2010. Denne kan sammenliknes med ungdomsundersøkelsen fra 2000 og med
HELTEF- undersøkelsen fra 2004.
Planen bevisstgjør på tidlig innsats og gode forebyggende tiltak.
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Samhandling og samhandlingskompetanse
Alle tjenester som berører barns oppvekst fra fødsel til nesten voksen, har kontinuerlig utfordringer med å
sikre god samhandling seg i mellom. Dette gjelder overganger barnehage- grunnskole- videregående skole, alt
forebyggende barne- og ungdomsarbeid, arbeid mot rus, mobbing, for psykisk helse osv. For å møte disse
utfordringene har barnevern, PP-tjenester, skoler og barnehager, forpliktende samarbeidsavtaler og fast
møtefrekvens.
Barneverntjenesten har i tillegg forpliktende avtaler med barnehagene, helsestasjon, sosialtjenesten og er i ferd
med å utarbeide avtale med kultur og psykiatritjenesten i kommunen.
Samarbeidet mellom barnehage og skole er også styrket gjennom forpliktende avtaler på møter
og hospitering. Gode overgangsrutiner er utarbeidet på alle nivåer.
Tidlig forebygging på områdene omsorg, helse og atferd
Det er kontinuerlig behov for å holde fokus på at personalet i alle oppvekstenheter har nok kunnskap om barn
i risikosituasjoner og mot til å reagere og bidra til endring så tidlig som mulig. Antall alvorlige
barnevernssaker har økt de senere år og problemstillingene rundt vanskeligstilte barn er mer
omfattende enn tidligere.
I opptrappingsplan for psykisk helse er særlig skolehelsetjenesten fremhevet som viktig
forebyggende virksomhet. Tjenesten var til og med 2008 finansiert av øremerket tilskudd.
Midlene er lagt inn i rammetilskuddet fra 2009. Helsetjenester har fått ansatt fast psykolog i
20 % knyttet til helsestasjonen for ungdom.
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Nøkkeltall
Oppvekst
2006
Brutto driftsutgifter i kroner per barn i
kommunal barnehage
Brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev
Nasjonale prøver
Engelsk
Lesing
Regning
Trinn 8
Engelsk
Lesing
Regning
Læringsmiljø - Elevundersøkelsen
Trinn 7
Mobbing på skolen
Trinn 10
Mobbing på skolen
Eksamensresultater 10 trinn
Engelsk skriftlig
Engelsk muntlig
Fordypning i engelsk
Fransk 1
Spansk 1
Tysk 1
Kunst og håndverk
Kroppsøving
Matematikk
Mat og helse
Musikk
Naturfag
Fordypning i norsk
Norsk hovedmål
Norsk sidemål
Norsk muntlig
Religion, livssyn og etikk
Samfunnsfag
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Frogn
2007

2008

Gr. 07
2008

113 600 112 209 109 143 124 706
64 740 68 055 76 940 74 082

Akershus Landet
2008
2008
125 886 127 083
69 558 78 066

2,1
2,3
2,2

2,1
2,1
2,1

2
2
2

3,4
3,4
3,5

3,2
3,3
3,3

3
3,1
3,1

1,3

1,4

1,4

1,3

1,4

1,4

3,9
4,2
3,8
4,9
4
4,1
4,3
4,1
3,6
4,4
4,8
3,9

4
4,2
3,6
4,1
4
3,9
4,3
4,4
3,6
4,4
4,4
4
3,4
4
3,7
4,2
4,2
4,2

3,8
4
3,6
4
3,9
3,8
4,2
4,4
3,5
4,4
4,3
3,9
3,3
3,8
3,7
4,1
4
4

4
3,7
4,1
4
4
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Mål, strategier i fokus og tiltak
Langsiktige mål 2005-2017






At alle barn og unge er sikret et helhetlig og godt oppvekstmiljø
At det er etablerte arenaer for medbestemmelse og medvirkning for barn og unge
At rusmiddelbruken blant unge er redusert
At barn og unge med psykiske lidelser får nødvendig hjelp
At familier i krise får tilstrekkelig hjelp
Strategi 1- Sikre barn og unge et godt opplæringstilbud med fokus på grunnleggende
faglige og sosiale ferdigheter og en opplæring tilpasset hver enkelt person
Tiltak

Når

1
2

Følge opp og videreføre den kommunale matematikkplanen.
Gjennomføre og videreføre tiltak i plan for språkstimulering og lese- og
skriveopplæring i barnehager og skoler.

2010-2013
2010-2013

3

Følge opp kommunal plan for arbeidet mot mobbing som innebærer rutiner for
forebygging, handling og oppfølging av mobbetilfeller.

2010-2013

4

Utvikle innholdet i læringssamtalen/ elevsamtalen som defineres som en
gjentagende samtale mellom elev/lærer om motivasjon, læringsstrategier, faglige og
sosiale mål.
Arbeide for en videreutvikling av den tilpassede opplæringen, både innhold og
organisering.

2010-2013

6

Forbedre praksis i elevvurdering gjennom økt kompetanse. (Hovedsatsingsområde
for skolene i Frogn).

2010-2013

7
8

Utarbeide felles plan for 5 åringene i barnehagene.
Prosjekt knyttet til minoritetsspråklige barn i 3 barnehager (Trollberget,
Dyrløkkeåsen, Heer) Samarbeid med NAFO og andre kommuner i Akershus.

2010
2010-2011

9

Videreutvikle og tilpasse SFO-tilbudet i forbindelse med utvidelse av
skoledagen for 1-4.trinn.

2010-2011

5

10 Utvikle biblioteket som en læringsarena i skolen.
11 Benytte kvalitetssikringssystemet Kvalitetslosen på en måte som tilfredsstiller
opplæringslovens krav.

2010-2013

2010-2011
2010-2012

Strategi 2 - Videreutvikle tverrfaglig samarbeid om barn og unges fysiske, sosiale og faglige
utvikling
Tiltak
Når
1 Utvikle samarbeid med skole og barnehage for å oppnå "livslang læring".
2010-2011
2 Følge opp samarbeidstiltak i Ruspolitisk handlingsplan rettet mot forebygging av
2010-2013
kriminalitet blant barn og unge.
3
4

Vurdere organiseringen av barnevernet.
Utarbeide forpliktende samarbeidsavtaler mellom barneverntjenesten og alle
aktuelle samarbeidspartnere. Avtalene skal være rettet mot både generelt samarbeid,
mot definerte risikoutsatte grupper og i enkeltsaker.

2010
2010
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Strategi 3 - Sørge for et helhetlig og tilgjengelig tilbud til familier i krise
Tiltak
1 Opparbeide kompetanse som skal til for å kunne tilby familier hjelp i form av
PMTO- og Marte-Meo veiledning.

Når
2010

2
3

årlig
2010

Tilby familieråd i barnevernsarbeidet.
Innarbeide Familieteamet som et ledd i forebyggende lavterskeltilbud for
kommunes innbyggere

Strategi 4 - Sikre trygge skoleveier og gode steder for lek og utfoldelse
Tiltak
1 Revidere årlig trafikksikkerhetsplan i forbindelse med handlingsprogrammet
2 Følge opp tiltak i årlig vedtatt trafikksikkerhetsplan
3 Vurdere trafikkforhold, sikre traseer/stier for gående og syklende, samt kvalitet på
lekeområdene i alt planarbeid
Strategi 5 - Sikre barn og unges reelle innflytelse på alle oppvekstarenaer
og i planleggingsarbeidet
Tiltak
1 Utvikle elevmedvirkning og medbestemmelse gjennom: It’s learning,
læringssamtalen, utviklingssamtaler, røykfri skole, elevråd, kantine, UKS

Når
årlig
årlig
årlig

Når
2010-2011

2

Arrangere høring i UKS og (evt skoler og barnehager) i relevante reguleringssaker,
markaplan, handlingsprogram, kommuneplan med mer

årlig

3

Involvere barn og unges representant i plansaker ved oppstart og gjennom
planprosesser (kommuneplan, reguleringsplaner av en viss størrelse,
bebyggelsesplaner, relevante kommunestyremeldinger som feks markaplan)

årlig

4

Sikre at berørte barn får uttale seg og bli hørt om barnevernstiltak

årlig

Strategi 6 - Sikre at de ansatte har den nødvendige faglige og
sosiale kompetansen for å møte de nye utfordringene
Tiltak
1 Individuelle kompetanseutvklingsplaner og -tiltak innenfor ulike temaområder,
nærmere beskrevet under del 4, Medarbeidere
2

Bygge opp IKT – kunnskap, nærmere beskrevet i del 5, Informasjon og
interne systemer
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3.4 Velferd, helse og omsorg
Situasjon og utfordringer
Pleie- og omsorgsbehov for eldre
Ny Stortingsmelding om omsorg gir økt fokus på kvalitet av tjenester innenfor helse, sosial og
omsorg. St.meld.25 fra 2006 og samhandlingsreformen St.meld. 27 fra 2009, legger føringer i forhold
til en bedre samhandling i fremtiden mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.
Ullerud og Grande Sykehjem er anslått til å kunne dekke behovet av plasser frem til 2011. I 2009 er
det lagt frem en analyse og tiltaksplan for eldreomsorgen fram mot 2020. Den belyser dekningsgrader
og fremtidige utfordringer og strategier for omsorgstjenestene. Denne vil gi grunnlag for viktige
veivalg de nærmeste årene i eldreomsorgen og legge sterke premisser for kommunens økonomiske
prioriteringer.
De siste års økninger i antall brukere, og flere oppdrag per hjemmetjenestebruker er for Frogn
kommune en vedvarende tendens og i tråd med varslede prognoser. De fleste innbyggere ønsker å
kunne ha muligheten for lengst mulig å klare seg i eget hjem. Brukere av hjemmetjenester stiller krav
til kvalitet og forutsigbarhet. Kvalitetssikring av eksisterende tjenester og videreutvikling av
tjenestetilbudet med bemannede omsorgsboliger og dagsentertilbud blir viktige oppgaver de neste
årene. Det vil spesielt være behov for kompetanse innen fagfeltene geriatri, psykiatri, omsorg ved
livets slutt og demens.
På grunn av avvikling av flere rehabiliteringsplasser og færre liggedøgn i sykehusene øker behovet for
rehabilitering, medisinsk behandling og oppfølging i kommunen. Stadig sykere pasienter på
sykehjemmene krever et stort fokus på fagutvikling av helsepersonell og økt tilstedeværelse av lege.

Folkehelsearbeid
Forebygging blir enda viktigere. Det er noe samhandlingsreformen særlig påpeker. I Fylkesplan for
Akershus er folkehelse et satsningsområde. Folkehelse favner bredt fra tema ”Folkehelse i plan” til
kulturarbeid, frivillighetsarbeid og forebyggende helsearbeid innen alle innbyggergrupper.
Folkehelsekoordinator er etablert og har, sammen med kommunelege, kontor for miljørettet helsevern
og øvrige tjenester i kommunen ansvar for å rette fokus på arbeidet med livskvalitet og folkehelse.
Folkehelsearbeidet gjør seg gjeldende i stor grad i det omfavnsrike tilbudet av aktiviteter for yngre og
eldre pensjonister. Med eldresentret, frivillighetsarbeidet, tilbudet innen helse og rehabilitering, er
innsatsen stor for å bidra til god helse og et langt liv. Stor innsats for folkehelsa ligger også i støtte til
idretten og andre lag og foreninger, samt gjennom tilrettelegging for friluftsaktivitet, rekreasjon og
gode nærmiljøkvaliteter i planarbeidet. Tema vil få et fokus i kommende kommuneplanprosess.
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Sosial deltakelse og arbeid
I arbeidet med habilitering, rehabilitering, psykisk helse og sosial bistand er det en hovedutfordring å
bistå brukeren til egen innsats for å oppnå best mulig funksjonsevne og mestring i hverdagen. Alt
arbeid innen omsorg og oppfølging i bolig skal iht. kommuneplanen baseres på tjenestebrukernes
ressurser. En viktig i drivkraft i oppfølgingsarbeidet er for eksempel å gi beboerne anledning til å bidra
positivt i nærmiljøet. Bistand og utvikling av nye arbeidsmetoder gis ut i fra brukernes ønsker og
behov og fokuset skal være på muligheter og løsninger fremfor problemer. Oppfølgingsarbeidet skal
bestrebe seg på en forståelse av hele livssituasjonen, med personene i sentrum, deres bosituasjon,
praktiske hverdag, arbeidssituasjon, aktiviteter, fritid, - ”å bo og å leve”. Helhet og samordning i
bolig- og omsorgs-, oppfølgingstilbudet er derfor fortsatt viktig.

NAV
Arbeids- og velferdsetaten overtok 1. juli 2006 de ansvarsområder og oppgaver som tidligere tilhørte
Aetat, Arbeidsdirektoratet, Rikstrygdeverket (RTV) og NAV interim. Arbeids- og velferds forvaltningen (NAV) består av kommunenes sosialtjeneste og Arbeids- og velferdsetaten. NAV Frogn
flyttet inn i rådhuset i november 2008, og vil framover ha store utfordringer med fortsatt utvikling av
nye arbeidsmetoder, nye verktøy og nye tjenester. Arbeidsavklaringspenger skal erstatte tidligere
ytelser som attføring, rehabilitering og tidsbegrenset uførepensjon. En omfattende pensjonsreform
ventes i 2010.
Den nye arbeids- og velferdsetaten skal bidra til å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende
arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked. Etaten skal ivareta vanskeligstilte gruppers behov og
bekjempe fattigdom, bl.a. ved å stimulere til arbeid og deltakelse. Etaten har også ansvar for å sikre
inntekt ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade,
uførhet, alderdom og dødsfall.
Utfordringen framover blir å sørge for at det lokale NAV kontoret klarer å innfri disse ambisjonene i
praksis. NAV kontoret styres i fellesskap av stat og kommune og har statlig og kommunalt ansatte.
Tjenestene skal utformes innenfor henholdsvis statlige og kommunale budsjettrammer.

Psykisk helse
Oppfølging av opptrappingsplanen for psykisk helse vil fortsatt være en hovedutfordring for
helsetjenesten. Opptrappingsplanen for psykisk helse legger blant annet vekt på helsestasjoner for
ungdom og helsetjenestens tilgjengelighet for ungdom. Det er udekkede behov for heldøgnsbasert
oppfølging for gruppen med alvorlige psykiske lidelser og rusproblematikk. Nye boliger med
heldøgnsbemanning er under planlegging. Boligen vil gi et tilrettelagt tilbud til 10 brukere og er
planlagt i drift mot slutten av perioden.
Denne gruppen vil i påvente av boligen bli omfattet av andre tiltak og støtteordninger.
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Det er foreslått at det opprettes et eget aktivt oppsøkende behandlingsteam, ACT- team, i Follo. Dette
teamet vil betjene denne gruppen i forhold til oppfølging. Ved bosetting kan det fortsatt være
behov for å kjøpe tjenester. mht bo - situasjon og
Frogn kommune satser på tverrfaglig kompetanseutvikling for fagpersoner innenfor psykisk helse for
barn og unge. 2 helsesøstere, en lærer og 2 personer fra barnevernet deltar i 2-årig utdanning
som ferdigstilles våren 2010.

Flere voksne enn barn med psykisk utviklingshemminger
Alderssammensetningen blant brukere med psykisk utviklingshemming har endret seg i stor grad de
senere årene. Fra å ha vært en kommune med lik fordeling mellom voksne og barn i 2002 har vi nå
flest voksne, 43 voksne og 12 barn i 2008. Det ble bygd 10 boliger i 2007 og flere boliger er
planlagt i 2010.
Det krever at både miljøarbeidertjeneste, jobb- og aktivitetstilbud utvikles.
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Nøkkeltall
Pleie- og omsorg, kommunehelse,
barnevern, sosialtj. (NAV)

Frogn
2007

2006
Pleie- og omsorg
Kvalitet
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/
fagutdanning, prosent
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutd. fra
videregående skole, prosent
Andel beboere på tidsbegrenset opphold, prosent
Produktivitet
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av
kommunale pleie og omsorgstjenester, kroner
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av
kjernetjenester til hjemmeboende, kroner
Kommunehelse
Kvalitet
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter
hjemkomst, prosent
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem, timer
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem, timer
Produktivitet
Brutto driftsutgifter pr innbygger, kroner
Barnevern
Kvalitet
Stillinger med fagutdanning per 1000 barn 0-17 år
Andel undersøkelser m. behandlingstid over tre
måneder, prosent
Produktivitet
Brutto driftsutgifter pr barn, kroner
Sosialtjeneste (NAV)
Kvalitet
Gjennomsnittlig stønadslengde, mnd.
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 mnd eller
mer
Andel sosialhjelpsmottakere som har fått indviduell
plan, prosent
Produktivitet
Brutto driftsutgifter pr sosialhjelpsmottaker

Alle
Akershus kommuner
2008
2008

Gr. 07
2008

2008

72

69

69

73

68

45

44
9,4

44
13,9

43
22,5

39
22,2

34,2
19,7

262 952

263 698

276 297

281 071

293 121

121 845

135 565

159 317

152 429

171 467

77
0,25

78
0,2

71
0,33

61
0,29

75
0,33

0,32

0,33

0,33

0,45

0,34

1 700

1 943

1 799

1 683

1 778

2 049

2

2,2

2

2

2,3

2,7

35,3

31,3

11,1

15,6

11

14,3

29 825

23 672

27 296

27 350

33 916

32 047

5,9

5,9

5

4,6

4,7

4,1

45

48

37

33

34

30

9,6

14,9

5,6

7,3

3,9

65 044

67 781

60 201

75 820

76 105

79

55 552

Mål, strategier i fokus og tiltak
Langsiktige mål:
 At innbyggere med omsorgsbehov får nødvendig omsorg og trygghet basert å den enkeltes
individuelle behov
 At alle innbyggere gis støtte og inspirasjon til å styrke egen velferd og helse
 At mennesker med psykiske lidelser og sammensatte problemer får et bedre og helhetlig tilbud

58

Handlingsprogram 2010–2013

Strategi 1- Utvikle et tilfredsstillende fleksibelt bo - og omsorgstilbud
Tiltak
1 Ferdigstille tiltaksplan for eldreomsorgen
3 Bygge omsorgsboliger med miljaørbeiderbase til 10 unge voksne med
funksjonshemming
4 Vektlegge nettverksbygging og sosiale ferdigheter med henblikk på å kunne flytte
fra omsorgsbolig til egen bolig med lavere omsorgsnivå
5 Foreta hjemmebesøk og veiledning til pårørende til demente. Utarbeide demensplan.
6 Gi bo-veiledning til leietakere av kommunale boliger

Når
2010
2010
årlig
2010-2012
årlig

Strategi 2 - Utvikle nye arbeidsmetoder som bidrar til økt livskvalitet hos brukere av
kommunens bo- og oppfølgingstjenester og som samtidig sørger for effektiv bruk av ressursene.
Tiltak
Når
1 Videreutvikle NAV kontoret med godt arbeidsmiljø, gode rutiner og
samarbeidsformer som gir "borgerne muligheter"
2 Bidra til å forme gode arbeidsplasser til personer med behov for tilrettelagt arbeid.
Utrede muligheter for arbeidstrening
3 Videreutvikle arbeidsmetoder i bo- og oppfølgingsteamet
4 Legge til rette for og motivere til frivillig arbeid
Strategi 3 - Styrke forebyggende helsearbeid for barn, unge og eldre
Tiltak

2010-2012
2010-2012
2010-2012
2010-2012

Når

1 Utarbeide strategier og tiltak ift. forebyggende arbeid for eldre knyttet til
eldreanalysen og samhandlingsreformen

2010- 2013

2 Videreføre forebyggende tiltak for eldre: ”Helse og livskvalitet blant Frogns
pensjonister”, herunder egenopplevd helse og livskvalitet, behovsevaluering av
tjenester og tilbud, tilbud om hjemmebesøk/samtale

2010

3 Vedta og gjennomføre rusmiddelpolitisk handlingsplan (RUSH)
4 Opparbeide kompetanse til å kunne identifisere problemer på et tidlig

2010-2013
2010-2013

stadium.
5 Vurdere hvordan kommunens folkehelsearbeid, samfunnsmedisin,
smittevernberedskap og legevakt kan styrkes

2010-2012

6 Styrket forebygging i videregående skole gjennom skolehelsetjeneste finansiert av
Fylkeskommunen i en fireårsperiode

2009-2012

Strategi 4 - Styrke tilbudet til voksne med psykiske lidelser
Tiltak
1 Utvide og utvikle innhold i tilbudet ved Ressurssenter for psykisk helse.
2 Vurdere å delta i et Follosamarbeid om opprettelse av et ACT team for alvorlig
psykisk syke

Når
2010
2010-2013
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Strategi 5 - Ivareta brukermedvirkning for å sikre samsvar mellom forventninger og tjenestetilbud
Tiltak
Når
1 Utvikle innkomstsamtaler, brukerråd og andre arenaer for samhandling og dialog med
tjenestemottakere, pårørende/foresatte
2 Utforme og gjennomføre brukerundersøkelse
3 Vurdere oppstart av brukerpanel ved NAV kontoret

2010-2012
2010-2011
2010-2013

3.5 Kirke, kultur-, idretts-, og friluftsliv
Situasjon og utfordringer
Kultur
Frogn har et rikt og mangfoldig kulturliv. Det fordrer et godt samspill mellom private kulturtilbydere,
frivillige lag og foreninger og kommunen for å videreutvikle og opprettholde det høye nivået.
Kulturlov av 2. juni 2007 innebærer en lovfesting av at offentlige myndigheter i stat, fylkeskommune
og kommune har et ansvar for å tilby befolkningen et variert kunst- og kulturtilbud.
Utfordringer
1. Kulturlivet har behov for en arena tilrettelagt for det lokale kulturliv (ref. kulturarena-utredningen)
2. Tilby alle barn og unge som ønsker det en plass i Kulturskolen
3. Utvikle Den kulturelle skolesekken i samsvar med nasjonale mål
4. Nye lokaler til drift og utvikling av kino og bibliotek (ref. kulturarenautredningen)
5. Behov for oppgradering av utendørsarenaene / møteplassene (Badeparken, Seiersten skanse etc.)
6. Styrke samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner og utnytte frivilligheten som ressurs for å
møte fremtidens kulturutfordringer i alle livets faser for Frogns innbyggere
Situasjon
Kulturlivet har uttrykt at det viktigste virkemiddelet for å ivareta og styrke det lokale kulturlivet er en
kulturarena som tilfredsstiller utøvernes behov for øving, produksjon og framvisning. Behovene er
beskrevet i kulturarenautredningen ”Mulighetsstudie” våren 2009. Den samme utredningen beskriver
også framtidige behov for moderne drift av kino og bibliotek.
Kulturskolens innhold er mangfoldig og på høyt faglig nivå. 120 står på ventelister og et nasjonalt mål
for kulturskolen er å gi tilbud til 30 % av alle skoleelever. I dag dekker tilbudet ca. 18-19 % av
grunnskoleelevene i Frogn. Det er et behov for å styrke samarbeidet mellom kulturskolen, skolene og
SFO. Dersom det blir satt fortgang i forslaget om heldags skolen fra sentralt hold, vil et slikt
samarbeid styrke kvaliteten i skoledagen. Gevinsten ved et slikt samarbeid vil være høyere faglig
kompetanse for lærerne/SFO-ansatte som igjen vil resultere i en høyere kvalitet på undervisningen og
aktivitetene. Første samarbeidsprosjekt mellom kulturskolen og SFO iverksettes høsten 09.
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Den kulturelle skolesekken som har til hensikt å gi alle barn og unge en profesjonell kunst og
kulturfaglig opplæring/opplevelse holder høy kvalitet og er godt integrert i skolen. Det som gjenstår
for å gjøre den komplett og i tråd med nasjonale mål, er blant annet å utvikle lokalhistoriske
prosjekter.
Badeparken står i en særstilling i Frogn. Den ble valgt av innbyggerne som Frogns tusenårssted og er
hele bygdas utendørsarena. Både amfiet og scenen trenger oppgradering for å kunne fungere som en
sikker, funksjonell og attraktiv utendørsarena. Det er ikke funnet rom for tiltak i 2010.
Kirken
Flerbrukshus/kirken på Ullerud er under planlegging.
Friluftsliv
Nærheten til sjøen og marka og mulighet for fysisk aktivitet i variert natur- og kulturlandskap er
viktige ressurser i Frogn og for framtidens generasjoner. Den lokale grøntstrukturen, med grønne
lunger, turveier, stier og adkomst til nærrekreasjonsområder er viktig for innbyggernes trivsel.
Tilrettelegging av eksisterende friområder langs kysten, etablering av nye friområder og etablering av
kyststi er viktige strategier for å sikre friluftsliv. Arbeidet med markaplan blir trappet opp i 2010 og vil
inngå som en del av kommuneplan 2011-2023.
Kultur, idrett og friluftslivsplanen
Tiltak for kultur, idrett og friluftsliv vurderes årlig i handlingsprogrammet og er søknadsgrunnlag for
spillemidler og andre aktuelle tilskudd. Se vedlegg 4. Foruten idrettsarenaer som er høyt prioritert på
tiltakslista, er det følgende faktorer som er retningsgivende for prioriteringen av tiltak til planen:
 Tiltak som tilrettelegger for uorganisert aktivitet for folk i alle livsfaser. Det innebærer
at nærmiljøanlegg og friluftstiltak vil bli høyt prioritert.
 Tiltak som tilgodeser breddeidrett (når flest mulig innbyggere i den aktuelle aldersgruppen).
Tiltak i skole og barnehage, samt den organiserte idrettens breddetilbud vil bli prioritert.
 Vedlikehold, rehabilitering og utvikling av eksisterende anlegg. Det er kontinuerlig stort
behov for vedlikehold, rehabilitering og utvikling av eksisterende anlegg. Dette bør
i vesentlig grad ha prioritert fremfor nybygging.

Rådmannens forslag til prioritering av tiltak gjøres ut fra en helhetlig vurdering av tiltak sett
opp mot hovedmålsetningen i kommuneplanen og tidligere prioriteringer i h.h.t.
kommunedelplan for idrett. Rådmannens foreløpige forslag ble lagt frem som temadiskusjon i
politiske møter i utvalgene i oktober i år, og legges nå frem med endelig prioritering av tiltak.
Kunstgressbane på Frogn Arena ligger som høyeste prioriterte tiltak.
Idrettsarenaer
Idrettslivet i Frogn har stor aktivitet og er mangfoldig. Hallkapasiteten er svært god og økonomiske
bidrag fra kommunen er på et høyt nivå. Frogn kommune satser på etablering av ny
kunstgressbane i 2010.
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Mål, strategier i fokus og tiltak
Langsiktige mål:
 At Drøbaks rolle som Follos kulturby er befestet i nært samspill med Oscarsborg
 At etablerte idrettsarenaer og kulturelle møteplasser opprettholdes i god stand og gir befolkningen
et like mangfoldig tilbud som i dag
 Universell utforming skal vurderes ved all rehabilitering og nyetablering av slike arenaer og
møteplasser
 At eksisterende og planlagte nye idretts- og kulturarenaer videreutvikles i samarbeid med frivillige
organisasjoner og andre aktører
 Ved vurdering av nye kirkelige, idretts- og kulturarenaer skal anlegg som fremmer folkehelse og
uorganisert aktivitet prioriteres
 At viktige områder for friluftsliv og opplevelse av natur- og kulturhistorie er sikret og gjort
tilgjengelige
 At tilbudet for uorganisert aktivitet/ aktiviteter med frivillig deltagelse skal styrkes

Strategi 1- Kommunens kulturtjenesteproduksjon (bibliotek, kino og kulturskole) videreutvikles.
Tiltak

Når

2

2010

Drøbak kino oppgraderes med digitalt utstyr

Strategi 2- Sikre tilstrekkelig arenaer til kultur, idrett og friluftsformål gjennom planarbeid
Tiltak
1 Utrede muligheter for en kulturarena i Frogn som del av arbeidet med
eiendomsstrategi.

Når
2010

Strategi 3- Legge til rette arenaer som motiverer ungdom til kulturell, idrettslig eller
friluftslivsaktivitet uten prestasjonspress
Tiltak

Når

1

2010-2013

15 % av kultur- og idrettsmidlene som skal fordeles skal øremerkes søkere som
fremmer fri aktivitet uten prestasjonspress.

Strategi 5 - Støtte opp under skolenes og barnehagenes sentrale rolle for barns opplæring i og
kunnskap om kultur, med særlig fokus på opplevelse og egenutøvelse
Tiltak
Når
1 Iverksette et forpliktende samarbeid mellom kulturskolen, grunnskolene, SFO og
2010
barnehagene.
Strategi 6 - Arbeide særskilt for å sikre allmennhetens tilgang til marka og kystområdene
Tiltak
Når
1 Ferdigstille markaplan fase 1.
2010
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Strategi 7 - Sikre og vedlikeholde eksisterende og planlagt nye stinett, nærmiljøanlegg,
idrettsanlegg og -arenaer, idretts- og kulturbygg, i hht gjeldende forskrifter og drifte disse
tilfredsstillende i forhold til dagens bruk
Tiltak
Når
1 Etablere anlegg, drift og vedlikehold av Gyltholmen
2010-2012
2 Drift av Forsvarets område ved veisvingbatteriet og skansen
2010-2012
Strategi 9 - Sikre tilstrekkelig arealer til kultur, idrett og friluftsformål gjennom planarbeid
Tiltak
Når
1 Vurdere formål/behov for formålet i reguleringsplaner og ved neste rullering av
2010-2012
kommuneplan

3.6 Natur- og kulturlandskap
Situasjon og utfordringer
Naturen i Frogn kommune er mangfoldig og rik. Mangfoldet er først og fremst knyttet til vannmiljø og
rik vegetasjon ut mot kysten. Sikring av både enkeltsteder og en langsiktig og helhetlig
arealforvaltning som ivaretar trekkruter og områder for mer arealkrevende arter, er en utfordring i
Frogn.
Kulturminner, kulturlandskap, biologisk mangfold og jordvern med viktige verdier skal ivaretas og
synliggjøres gjennom kommunens arealforvaltning. Frogn har mange slike verdier og det vil være
konflikter mellom disse og utbyggingsinteresser i de fleste større saker. Mye kan tilpasses og justeres
gjennom planprosess.
Det arbeides med å begrense forurensning av badestrender i kommunen og forurensning av
borebrønner. Vurderinger av egnethet for avløp gjøres for den enkelte resipient. EUs vanndirektiv
maner også til nedbørfeltbasert forvaltning av vassdragene. Frogn deltar i PURA som ser spesielt på
Bunnefjorden og Årungen.

Mål, strategier i fokus og tiltak
 Å ivareta Drøbaks særegne arkitektur og kulturmiljø
 Å ta vare på et godt utvalg fornminner, nyere tids kulturminner og kulturmiljø
 Å ivareta særegen arkitektur og kulturmiljø knyttet til feriehjem, kystkultur og et utvalg
hytteområder
 Å opprettholde arealet med høyproduktiv dyrka og dyrkbar jord
 Å opprettholde verdifulle sammenhengende kulturlandskap
 Å opprettholde en overordnet, sammenhengende grønnstruktur (Marka), inkludert grøntkorridorer,
grønne lommer og 100-m skoger i og ved tettbebyggelsen
 Å forbedre vannkvaliteten i retning av naturtilstand, jfr. miljømål for vannforekomstene
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 Å opprettholde og sikre alle kommunens vannmiljøer og vassdragstilknyttede arter
 Å ta vare på leveområder for sjeldne, sårbare og trua arter og naturmiljø, og arter/ naturmiljø der
Frogn har særskilt ansvar
 Å øke kunnskap og bevissthet omkring kommunens biologiske mangfold, kulturlandskap,
kulturminner og -miljøer, særegne arkitektur og kulturhistorie blant Frogns innbyggere
Strategi 1 - Prioritere pådriver- og kontrolloppgaver knyttet til særlig forurensende
avløp fra bebyggelse utenfor Drøbak tettsted
Tiltak
1 Etablere kontroll- og tilsynssystem for godkjente avløpsrenseanlegg.

Når

2 Utstede pålegg om opprydding i ulovlige utslipp.

2010

2010

3.7 Næringspolitikk
Situasjon og utfordringer
Strategisk næringsplan for Follo
Strategisk næringsplan for Follo er underveis i gjennomføringen. Det er opprettet et fond der
kommunene bidrar med 10 kr. per innbygger per år. Årlig handlingsprogram godkjennes av
Follorådet. I kommuneplanen for Frogn gis det uttrykk for at en felles regional næringspolitikk vil
bidra til å styrke Frogns næringsliv og at flere mål i kommuneplanen er avhengig av regionalt
samarbeid for å nås. Blant annet har Strategisk næringsplan for Follo, i tråd med mål og strategier i
kommuneplanen, fokus på å legge til rette for innovasjon og kompetansenæring, møteplasser for
nettverksbygging, og ikke minst kultur og opplevelse som næring i Follo.

Reiseliv
Et unikt fortrinn knyttet til reiseliv, er Drøbaks antikvariske bybebyggelse, kystlinje og tilknytning til
Oscarsborg. En viktig målsetting i kommuneplanen er ”at Drøbaks rolle som Follos kulturby er
befestet i nært samspill med Oscarsborg”. Kommuneplanen påpeker behovet for en samordnet og
helhetlig satsning på reiseliv og turisme. Kommende periode vil Frogn kommune ha særskilt fokus på
tilrettelegging for kulturliv og samarbeid med lokalt næringsliv.
Næringsarealer
Gjennom siste kommuneplanrullering tok Frogn kommune et grep for å legge til rette for mer
næringsvirksomhet. Nye næringsarealer ble avsatt på Måna – Holt. Den første reguleringsplanen for
området er vedtatt. På Holter – Trolldalen er det i kommuneplanen ble det foretatt en netto økning i
næringsareal på inntil 120 da arealer og det ble avsatt arealer på Kopås, men på disse områdene er det
så langt ikke vist interesse for næringsutvikling.
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Næringsråd
Næringsrådet skal bl.a. fremme næringslivets interesser, utvikle eksisterende næringsvirksomhet og
stimulere til utvikling av ny aktivitet. Frogn kommune bevilget økonomisk støtte for en oppstartfase
fra 2007. Næringsrådets arbeid og kommunens engasjement i dette evalueres i 2010.
I prosjektet omprioriteringsprosjektet 2009-2012 foreslår rådmannen at det foretas en samlet vurdering
av kommunens ressurser innenfor reiseliv, turisme og næring. Dette gjennomføres i 2010.
Bredbånd
Økt etterspørsel etter bredbånd for næringslivet både for Frogn og i Follo løses av private aktører.
Frogn kommune deltar ikke i Akershus fylkeskommunes arbeid med offentlig utbygging av
bredbånd for det private marked.

Mål, strategier i fokus og tiltak
Langsiktige mål for næringspolitikken
 En samordnet og helhetlig satsning på reiseliv og turisme
 At ”gamle og nye” Drøbak tettsted skal ha vitale sentra for handel, opplevelse
og annen næringsvirksomhet
 At det er lagt til rette for et allsidig næringsliv og ivaretar kompetansebedrifter,
innovasjon i landbruket og maritime næringer
 At egendekningen av arbeidsplasser økes
 At egenproduksjon av varer og tjenester økes
 At Frogns konkurransefortrinn er tatt i bruk og synergieffekter er utnyttet i Follo

Strategi 1 - Frogn kommunes kvaliteter som kystkommune skal videreutvikles som
konkurransefortrinn
Tiltak
Når
1 Gjennomføre omregulering for småbåthavn Husvik/ Gylteholmen.
2009-10
2

Avklare fremtidig bruk av Sjøtorget og implementere plan for sjødelen av
Noroltomta

2010-12

3

Sikre opplevelsesverdier og næringsverdier i behandling av saker i området
Skiphelle-Drøbak-Husvk, Lehmannsbrygga, Sjøtorget, Noroltomta, parkering,
bebyggelsesplan for Husvik, samt i markaplan og arbeid med kystkulturstien

2009-11

4

Vurdere kommunens ressurser samlet innenfor reiseliv, turisme og næring

2010
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Strategi 2 - Vern av kulturmiljøet og verneplanen skal være basis i utvikling av
turistnæring i ”gamle Drøbak”
Tiltak
1 Følge opp Kommunedelplan og plan for antikvarisk spesialområde i konkrete
saker som Noroltomta og Sjøtorget.

Når
årlig

Strategi 3 - Sikre utvikling av Oscarsborg som reiselivsdestinasjon og næringsmotor i nært
samspill med det lokale næringslivet
Tiltak

Når

1

Sikre at Oscarsborgsbåten anløper sjøtorget gjennom hele året.

2010-2011

2

Legge til rette for" "lokalt næringsliv og kulturliv"

2010-2012

Strategi 4: Områder nær rv 23 på Måna og Holt utvikles til næring med formål lager/ industri
og kontor. Området sør for rundkjøringa kan utvikles til formål kontor, forretning og
småindustri.
Tiltak
1 Behandle og legge til rette for gjennomføring av planer for området, sikre god
medvirkning og informasjon i planarbeidet.

Når
2010-2011

Strategi 5 - Bidra til å legge til rette for arenaer for kompetanseutvikling og nettverksbygging
Tiltak
Når
1 Ta initiativ overfor næringsrådet vedr arbeid med næringsutviklings- og
2010
kompetanseutviklingsstrategier
2

Evaluere kommunes bidrag til næringsrådet

2010

3

Ta initiativ overfor næringsdrivende vedr. informasjon og kompetanseutvikling
hos arbeidsgivere rundt virkemidler fra NAV, særskilt fokus på
arbeidstreningsplasser

2010

Strategi 6 - Delta i utforming og gjennomføring av regionale strategier for næringsutvikling i
Follo
Tiltak
Når
1 Implementere strategisk næringsplan for Follo
2010-2011
Strategi 7 - Vurdere Hundeskolen til næring/allmennyttig formål (skole) gjennom
reguleringsplan.
Tiltak
1 Behandle reguleringsplan.

Når
2010-2011

Strategi 8 - Legge til rette for nye arenaer for bærekraftige, arealeffektive og fremtidsrettede
næringer.
Tiltak
1 Gjenoppta reguleringsplanarbeid for næring ved Horgen.
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3.8 Samferdsel og teknisk infrastruktur
Situasjon og utfordringer
Frogn kommune står ovenfor viktige oppgaveløsninger knyttet til tjenesteproduserende enheter.
Viktig i denne sammenheng er en overordnet plan for disponering av kommunale bygninger og
eiendommer. Det blir i løpet av medio 2010 ferdigstilt et strategiprosjekt som skal svare ut behov for
ny infrastruktur og nye arealer, samt hvordan disse skal tilpasses for å møte fremtidens behov.
Strategien skal i tillegg omfatte planer for etterbruk av bygninger som eventuelt frigjøres.
Frogn kommune skal sørge for best mulige kommunale tjenester innen renovasjon, samferdsel,
vannforsyning, avløpsrensing og andre forhold som gjelder infrastrukturen innen gitte rammer. De
tjenestene kommunen gir, skal imøtekomme brukernes behov og utføres på en god faglig,
økonomisk og effektiv måte.
Frogn kommune jobber for å optimere drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg. Nye
utfordringer som alternative miljøvennlige og besparende energiformer og universell utforming i
kommunale bygg og anlegg ligger foran oss. Vi må være forberedt på både nye føringer innen klima,
energi, universell utforming og miljø og kunne legge dette inn i planer og tiltak fremover.
Avløpssanering og nytt høydebasseng er fortsatt sentrale arbeidsområder i planperioden. Hovedplan
for vann og avløp angir viktige arbeidsoppgaver. En ny hovedplan for vei skal utformes og i
tillegg vil vi rullere hovedplan for vann og avløp.

Universell utforming
Kommuneplanen har universell utforming som en gjennomgående strategi. Universell utforming er
utforming av omgivelser og produkter på en slik måte at mennesker i størst mulig grad kan benytte
dem uten behov for spesiell tilpasning eller design. Universell utforming er en forutsetning for
likestilling. Det gir mulighet for alle personer til å delta i lokalsamfunnet, på arbeidsplasser og
fritidsarenaer. Universell utforming gir praktisk og estetisk godt tilrettelagte boliger og bomiljøer for
alle. Dette angår personer med funksjonshemninger, barn, eldre, innbyggere i alle livsfaser med ulike
behov som er knyttet til livsfasene. Universell utforming omfatter planlegging, bygging, drift og
forvaltning av bygninger, anlegg og uteområder, tjenesteproduksjon og service, salg av
produkter og bruk av informasjons og kommunikasjonsteknologi.
Ny Plan og bygningslov legger større vekt på krav til universell utforming. Kommunen kan regulere
boligpolitiske forhold og bygningers utforming, for eksempel krav om universell utforming, i
utbyggingsavtale. Husbanken gir lån til bygging av nye boliger, utbedring og ombygging i tillegg til
kjøp av nye og brukte utleieboliger. Nye boliger med universell utforming kan finansieres inntil 80 %
av prosjektkostnadene som Husbanken godkjenner. Husbankens arkitekter bistår også med råd om
gode løsninger. Lov om offentlige anskaffelser av 2007 stiller krav om at innkjøpere skal ta
hensyn til universell utforming i planlegging av kjøp av varer og tjenester.

67

Handlingsprogram 2010–2013

Nøkkeltall

2006

Frogn
2007

2008

Alle
Gr. 07 Akershus kommuner
2008
2008
2008

3 228

3 126

3 620

3 541

119

100

105

112

Eiendomsforvaltning
Produktivitet
Netto driftsutgifter til kommunal
eiendomsforvaltning per innbygger,
kroner
Energikostnader for kommunal
eiendomsforvaltning pr kvadratmeter

Særskilte oppgaver i fokus
Tiltak
1 Etablere gode og omforente styringssystemer for bygge-/anleggsprosjekter
2 Utvikle en strategi for utbygging av teknisk infrastruktur som vil møte en fremtidig
bolig- og befolkningsvekst og ønsket næringsutvikling

Når
2010
2010

3 Utvikle en eiendomstrategi for å sikre en optimal bygge- og eiendomsstruktur for
fremtidig kommunal tjenesteproduksjon for kommende kommuneplanperiode

2010

4 Sluttføre kommunestyremelding parkering

2010

5 Sikre universell utforming i kommunale investeringsprosjekter

2010-2013

Strategi 1 - Å sikre tiltrekkelige ressurser til løpende og langsiktig drift- og vedlikehold av
kommunale veier, bygninger og offentlige rom
Tiltak
1 Bygningsvedlikehold basert på tilstandsbasert vedlikeholdsplanlegging

Når
2010-2013

2 Effektiv arealutnyttelse kommunale formålsbygg

2010-2013

Strategi 2 - Utvikle avfallshåndteringen med henting av flere fraksjoner ved bolig og/ eller bedre
tilrettelegging av gjenvinnings- og returstasjoner
Tiltak
1 Ta stilling til Follo Rens løsninger på fremtidig avfallsbehandling.

Når
2010

2 Etablere miljøstasjon

2010-2011

Strategi 3 - Gi pålegg til alle som ikke har tilfredsstillende avløp
Tiltak
1 Etablere kontrollsystem for avløpsanlegg.

Når
2010

Strategi 4 - Øke fornyelsestakten av avløpsrør innen Drøbak rensedistrikt
Tiltak
1 Saneringsplan avløp iht hovedplan avløp

Når
2010-2013

2 Prosjekt Storgrava, avløp
3 Avløp Trolldalen og sanering pumpestasjon iht hovedplan avløp

2010-2013
2010-2011
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Strategi 5 - Videreføre vannkvalitetsovervåkingsprogrammet
Tiltak
1 Nytt høydebasseng iht hovedplan vannforsyning

Når
2010-2011

2 Reforhandle avtaler for nødvann

2010

3 Saneringsplan vannforsyning iht hovedplan vann

2010-2013

4 Deltakelse i PURA, EU:s vanndirektiv

2010-2013

Strategi 6 - Legge til rette for funksjonell og konkurransedyktig kollektivdekning av buss
gjennom arealplanlegging mv. (busslommer, infartsparkering, mv.)
Tiltak
Når
1 Gjennomføre kommunestyremelding og følge opp tiltak.
2010-2013
Strategi 7 - Videreføre strategier og arbeid for etablering av et sammenhengende nett for
nyttesykling.
Tiltak
Når
1 Bidra til at manglende gang og sykkelveier blir prioritert, spesielt høyt prioriterte
2010-2013
strekninger i kommunens trafikksikkerhetsplan og regionale / nasjonale planer.
2 Bistå Statens vegvesen i arbeidet med sykkelvei mellom Drøbak og Ås

2010-2013

Strategi 8 - Å holde god oversikt over drifts- og vedlikeholdsbehov for vurdering av
ressursbehov og slik at behov for ekstraordinære investeringer meldes opp i god tid før
budsjettbehandling
Tiltak
Når
1 Rullere hovedplan vann og avløp
2010-2013
2 Utarbeide en hovedplan vei

2010

Strategi 9 - Energibehov dekkes gjennom miljøvennlige energibærere og metoder for
energiutveksling
Tiltak
Når
1 Avslutte arbeidet med klimaplan og gjennomføre tiltak.
2010-2013

Mål, strategier i fokus og tiltak
Langsiktige mål:
 At samferdselstiltak som prioritert i Samferdselsstrategi for Follo,
vedtatt av Frogn kommune, er realisert
 At det kommunale veinettet har en tilfredsstillende standard
 At alle skoleveier og veistrekninger med mange myke trafikanter har god trafikksikring
 At kommunale utleieboliger og formålsbygg i standard, størrelse og antall er tilpasset
det behov som til enhver tid er til stede
 At offentlige bygg og anlegg skal være vedlikeholdt slik at standarden holdes på et godt nivå
 At offentlige rom, som torget, Badeparken, andre friområder, skolegårder
mv. skal holdes ryddig og tiltalende
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 At drikkevannskvalitet opprettholdes på dagens gode nivå og med tilfredsstillende overkapasitet
 At alle helårs- og fritidsboliger i kommunen har tilfredsstillende avløpsordninger
 At utlekking fra ledningsnettet innen Drøbak rensedistrikt er redusert til under 20 % av den totale
mengden avløpsvann
 At energiforbruket per innbygger ikke skal økes
 At avfallsmengden per innbygger reduseres

3.9 Miljø og beredskapsarbeid
Situasjon og utfordringer
Sårbarhet for Frogn
En ny ROS-analyse for Frogn gjennomføres for å få kunne planlegge kommunens beredskap bedre.
De områdene som skal prioriteres er klima og energi, samt brannsikkerhet i Drøbak sentrum.
Klima og energi
For å nå nasjonale mål innenfor energi og klima er man avhengig av at tiltak gjennomføres på alle
nivå, fra samfunns- til individnivå. Kommunenes lokalkunnskap og rolle som pådriver anses som en
viktig nøkkel til å realisere potensialene innen energi- og klimapolitikken. Plan- og bygningsloven,
samt nye tekniske forskrifter (TEK 07), gir føringer for hvordan kommunene kan påvirke utviklingen.
Kommunestyret har vedtatt at Frogn kommune skal lage en lokal energi- og klimaplan som skal være
et viktig verktøy i Frogns miljøarbeid. Dette arbeidet avsluttes i 2009. En kommunal statusrapport,
som er en del av en energi- og klimaplan, vil også bidra til å gi innbyggerne bedre informasjon om
lokale miljøforhold. Kommunens nye utbyggingsprosjekter gir miljømuligheter og utfordringer som
for eksempel økt energibehov. Arbeid med ny energiforsyning og avfallshåndtering
kan i 2009 gi spennende miljøprosjekter i Frogn.
Brannsikkerhet i Drøbak
Brannsikkerhet i Drøbak sentrum er ett av flere tema som kommuneplanen anbefaler at man
har et spesielt søkelys på i beredskapsarbeidet.

Mål, strategier i fokus og tiltak
Langsiktige mål for beredskapsarbeidet
 Et trygt og robust lokalsamfunn
 Et velorganisert system som forebygger risiko for tap av liv og skade på helse, miljø,
materielle og andre samfunnsmessige verdier
 Tilstrekkelig beredskapskompetanse og ressurser til å hjelpe mennesker i krise
 En effektiv og koordinert kommune som takler uforutsette hendelser og begrenser
skader i krisesituasjoner
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Strategi 1- Sørge for brannsikkerhet i Drøbak sentrum og offentlige bygg
Tiltak
1 Gjennomføre prosjekt for brannsikkerhet i Drøbak sentrum.

Når
2010-2011

2
3

2010-2012
2010

Løpende brannvernarbeid i kommunens bygg
Ny brannstasjon i henhold til vedtak

Strategi 2 - Ha fokus på sårbarhet
Tiltak
1 Revidere ROS-analyse

Når
2010

2

2010

Gjenomføre øvelse/kurs i krisehåndtering for ledere.

3.10 Boligpolitikk
Status og utfordringer
Boligutviklingen i Frogn
De tre siste årene ble det i gjennomsnitt bygget noe over 120 boliger. Selv om erfaring viser at det for
en del prosjekter oppstår forsinkelser, så må vi ta høyde for at det kan bli stor
byggeaktivitet i planperioden.
I Dal skolekrets ser det ut til å skje en opptrapping av boligbyggingen. Byggeaktiviteten i 2009 har
vært relativt lav, men flere reguleringsplaner er behandlet eller er under behandling. Nærmere
90 nye boliger forventes å komme i løpet av kommende 4-års periode.
Vedtatte reguleringsplaner og antagelser om fremdrift i utbyggingsplaner muliggjør følgende
boligutvikling de fire første årene:
Drøbak og omv

2010
178

2011
159

2012
102

2013
75

Nordre Frogn
25
18
24
22
Totalt
203
177
126
97
Eventuelle nye mål for boligbyggetakt vil bli drøftet i 2010 i forbindelse med kommuneplanrullering.
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Flere blokkleiligheter
Som diagrammet på neste side viser er det leiligheter i blokker som har dominert boligbyggingen
de siste fire årene. Likevel er det eneboligene som preger boligtilbudet i Frogn.
1004
2009

466
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3705
946

2008

473

910
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837

2007
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445
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2500
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3500
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4000
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Mål, strategier i fokus og tiltak
Langsiktige mål for boligpolitikken
 En mest mulig jevn og balansert befolkningsutvikling
 Et mangfoldig boligtilbud for en befolkning i ulike livsfaser og sosioøkonomisk situasjon, og
tilpasset alle funksjonsnivå.
 Gode boliger i gode bomiljøer.
 Et styrket befolkningsgrunnlag med unike bokvaliteter ved Dal/Blylaget/Knardal med en skånsom
boligutvikling
 Ryddig og forutsigbar konvertering av hytter til boliger i de mest sentrale deler av kommunen
Strategi 1 - En kontrollert og jevn vekst i boligbyggingen, ved bruk av rekkefølgebestemmelser,
vedtak av reguleringsplaner og utbyggingsavtaler.
Tiltak
1 Bruke ”veiledende rekkefølge for boligbygging” som et verktøy for å styre
boligbyggingstakt og ønsket boligpolitikk, samt å prioritere hvilke
reguleringsplaner som skal realitetsbehandles.

Når
2010-2013

2

2010-2011

Avklare og videreutvikle kommunens bruk av utbyggingsavtaler.
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3

Redegjøre for hvilke typer boliger (leiligheter, eneboliger osv.) som bygges i
kommunen. Vurdere eventuell sammenheng mellom boligtyper og aldersgrupper
i befolkningen.

2010

Strategi 2 - Boligbygging skal bygge på prinsippene om universell utforming; omgivelsene og
boligene skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så mange som overhodet mulig
Tiltak
1 Alle nye boligprosjekter som kommunen står ansvarlig for bygges med universell
utforming

Når
2010-2013

2

Sikre at universell utforming blir vurdert i alle planprosesser, formulert i
reguleringsplaner med tilhørende utbyggingsavtaler, bebyggelsesplaner og
byggesaker

2010-2013

3

Ta i bruk sjekklister som ivaretar hovedprinsippene for universell utforming
gjennom planprosessene, i prosjektering, bestillinger og vurderinger av anbud

2010-2013

Strategi 3 - Legge til rette for fleksibelt boligtilbud for vanskeligstilte og bofellesskap som kan
motvirke isolasjon og ensomhet, gi sosial tilhørighet, trygghet og bedre livskvalitet
Tiltak
1 Utrede og vurdere fremtidige boligtilbud med oppfølging for vanskeligstilte med
psykiske lidelser og for voksne med psykisk utviklingshemninger. (Behov,
planlegging, lokalisering)

Når
2010-2011

2

2010-2011

Utrede og vurdere alternative fremtidige boligtilbud og omsorgstilbud for eldre.

Strategi 4 - Gode boliger i gode bomiljøer
Tiltak
1 Sikre tverrfaglige innspill tidlig i planprosesser /større reguleringer, (teknisk
infrastruktur, boligpolitiske strategier, barn og unges interesser, folkehelse,
bomiljøkvaliteter, universell utforming, vurdering av arealer til offentlinge
formål)
2 Revidere kommunens boligpolitikk – Boligpolitisk handlingsplan – og innarbeide
bl.a. klima- og miljøhensyn/tiltak (oppfølging av klimaplan), samt beslutte tiltak
for å løse boligbehovet for vanskeligstilte grupper.
3

Utrede konsekvenser av at kommunen selv foretar områderegulering i områder
for konvertering fra hytte til bolig

Når
2010-2013

2010-2011

2010

Strategi 5 – Styrke befolkningsgrunnlaget på Dal med en skånsom boligutvikling
Tiltak
1 Ferdigstille reguleringsplan for kommunens område ved Dalsbanen.

Når
2010

2

2010-2011

Vurdere å legge ut nye områder på Dal til boligformål i forbindelse med
kommuneplanrulleringen
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4 Medarbeidere
4.1 Organisasjonskart
Nedenfor er kommunens administrative organisering.
http://www.frogn.kommune.no

RÅDMANNSGRUPPEN
RÅDMANN
KOMMUNALSJEF

STAB- OG STØTTEENHETER

TJENESTEENHETER

TJENESTEENHETER

PERSONAL ,
ORGANISASJON OG
POLITISKE TJENESTER

NAV FROGN

BARNEHAGE OG SKOLEFAGLIGE TJENESTER

BORGERKONTAKT
OG TJENESTER

BARNEVERN

DRØBAK SKOLE

ØKONOMI

HJEMMEBASERTE
TJENESTER

DYRLØKKEÅSEN
SKOLE

HELSE

HEER SKOLE

PLEIE OG OMSORG

SEIERSTEN SKOLE

SAMFUNNSUTVIKLING
(PLAN OG BYGGSAK)

REHABILITERING

SOGSTI SKOLE

TEKNISK DRIFT OG
FORVALTNING

KULTUR OG FRITID

DAL SKOLE

IKT
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4.2 Enhetenes oppgaver
Rådmannsteamet
- Oppfølging av innbyggernes tjenestebehov,
og at behovsdekning og kvalitet på
kommunens tjenester måles og vurderes.
- Sørge for bruker- og samfunnsfokus i
organisasjonen
- Informasjon om tjenesteytingen, herunder
service- og kvalitetsnivå.
- Utforming av visjoner, mål og plansystem i
samhandling med politisk ledelse.
- Løpende kontakt og samhandling med
ordfører og øvrige folkevalgte.
- Støtte til resultatenheter og bygging av felles
organisasjons- og ledelseskultur.
- Sikre et godt arbeidsmiljø på alle nivå i
organisasjonen.
- Sikring av koordinering og helhetlige
disposisjoner og strategiske veivalg.
- Sikring av rammer, rutiner og retningslinjer
for virksomheten.
- Ansvar for iverksetting av vedtak og
tilbakemelding av resultater.
Barnehage og skolefaglige tjenester
- Godkjenning og drift av kommunale
barnehager
- Godkjenning og tilsyn av private barnehager
- Tildeling av økonomisk støtte til private
barnehager og parker
- Barnehageopptak
- Pedagogisk psykologisk tjeneste
- Spesialpedagogisk team
- Skolefaglige tjenester,
grunnskolekoordinator og koordinator
kunnskapsløftet
Grunnskolene
- Drøbak, Heer, Sogsti, Dyrløkkeåsen og Dal
skole: Innføring av læreplanverket for
Kunnskapsløftet. Enhetenes oppgave er å gi

-

-

barn i grunnskolealder opplæring etter denne
planen.
Gi tilpasset opplæring og
spesialundervisning etter elevenes behov.
Gi elevene i 1.- 4-klasse et helhetlig tilbud i
samarbeid med SFO
Drøbak skole: Skole- og fritidstilbud til barn
med multifunksjonshemninger
Seiersten ungdomsskole og Dyrløkkeåsen
skole: Gi obligatorisk grunnskoleopplæring
8.-10. trinn etter Læreplanverket for
Kunnskapsløftet
Seiersten ungdomsskole: Gi tilpasset
opplæring, spesialundervisning og
grunnskoleopplæring for voksne etter
elevenes behov

Helsetjenester
- Allmennlegetjeneste (fastleger),
allmennmedisinske offentlige legeoppgaver
- Samfunnsmedisin (smittevern,
medisinskfaglig rådgivning)
- Miljørettet helsevern (interkommunalt
samarbeid 3 Follokommuner)
- Helsestasjonsvirksomhet til barn og ungdom
- Skolehelsetjeneste
- Jordmortjeneste
- Familieteam
- Seniorkontakt
- Psykiatrisk sykepleie/psykisk helsearbeid
(ambulant tjeneste)
- Ressurssenter for psykisk helse
(dagsenter/miljøarbeidertjeneste)
- Bofellesskap for personer med psykiske
lidelser
Hjemmebaserte tjenester
- Hjemmesykepleie
- Trygghetsalarmer
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- Praktisk hjelp i hjemmet i form av
hjemmehjelp og ambulerende vaktmester
- Sogsti dagsenter
- Delaktig i tildelning av kommunale boliger
- Bemannet omsorgsbolig – Haukåsen
IKT
- Utarbeide kravspesifikasjoner og foreta
forespørsler
- Foreta anskaffelser innen IKT og telefoni for
alle virksomheter
- Ivareta brukerns-, funksjonelle og
økonomiske krav ved anskaffelser samt
kvalitetssikre leveranser.
- Klargjøring og leveranse innen IKT og
Telefoni, samt ivareta samspill og
koordinering der flere aktører er med.
- Drift, vedlikehold av felles- og fagsystemer
samt teknisk infrastruktur innen IKT og
telefoni for alle virksomheter i Frogn
kommune.
- Drift av systemer ihht. vertskommuneavtaler
med Follo kommuner og IKS
- Tilrettelegge, koordinere og bistå i
kommunens interne og eksterne
informasjons- virksomhet
- Brukerstøtte og opplæring
- Forvaltning og vedlikehold av kommunens
avtaleverk knytte til IKT og telefoni med
tilhørende revisjoner og rapporteringer
- IKT sikkerhet og kvalitetssikring av IKT
virksomheten
- Prosjektstyring, prosjektdeltakelser
- Utvikling av teknologi og systemportefølje
- Utnytte teknologiske trender og muligheter,
samt ivareta standarder og retningslinjer
Kultur og fritid
- Kulturskole
- Drøbak kino
- Bibliotek
- Den kulturelle skolesekken
- Dyrløkkeåsen kultursenter
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- Fem fritidsklubber
- Kriminalforebyggende barn- og
ungdomsarbeid, SLT
- Kulturarrangementer/kulturformidling/kunst
nerisk utsmykking
- Samarbeid med frivillige lag og foreninger
- Den Norske kirke
- Nordisk samarbeid
- Oppfølging Turistinformasjonen
- Utekontaktteam
Personal, organisasjon og politiske tjenester
- Overordnet personalforvaltning/
-utvikling
- Arbeidsavtaler/effektuere
tilsettingsvedtak/permisjoner/ rådgivning i
forhold til personal saker
- HMS- rådgiving, forebyggende helsearbeid
/Bedriftshelsetjeneste
- Kompetanseutvikling på tvers av
organisasjonen samt folkevalgtopplæring
- Samarbeid med tillitsvalgte, forhandling
sekretariat
- Sekretariat for alle folkevalgte organ samt
Ungdommens kommunestyre og Eldrerådet
- Folkevalgtes arbeidsvilkår
- Saksbehandling i forhold til alkoholloven og
serveringsloven
- Valgsekretariat/gjennomføring
- Klagesaksbehandling etter intern
klageordning
- Utnevnelse av domsmenn/lagmenn
- Kvalitetssikring av saksfremlegg til politisk
behandling
- Sykefraværsoppfølging
- Lærlinger
- Pensjonsordninger og forsikringer
- Strategisk personalarbeid
- Informasjonssikkerhet/personopplysningslov
- lokale forhandlinger
- lederopplæring
- velferdsordninger
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Pleie og omsorg i institusjon
- Drifte Grande sykehjem med 68 plasser.
- Drifte Ullerud sykehjem med 35 plasser
- Innen for ovennevnte antall plasser drifte en
kortidsavd. med rehabiliterings muligheter
12 plasser.
- Kjøkkendrift (internt/eksternt levering
av mat)
- Samarbeide med bestillerkontoret i forhold
til tildeling av tjenester og
vederlagsberegning.
- Kjøp og salg av sykehjemsplasser
- Fagutvikling og rekruttering av
helsepersonell
- Samarbeid med spesialisthelsetjenesten
(sykehusene)
- ”Den kulturelle spaserstokken”
Rehabilitering
- Fysioterapitjeneste
- Ergoterapitjeneste og
hjelpemiddelhåndtering
- Frogn Eldresenter
- Frivillighetssentralen
- Bofellesskap for voksne
utviklingshemmede, Einebu og Haukåsen
omsorgsboliger, Fugleveien 27
- Miljøarbeidertjeneste
- Opplærings- og aktivitetssenter
- Privat og kommunal avlastning for barn
og unge med fysisk og /eller psykisk
funksjonshemming i Tranevn. 20
- Støttekontakttjeneste og personlig
assistentordning
- Omsorgslønn
- Kjøp av SFO plass til brukere over 12 år.
Samfunnsutvikling
- Kommuneplanlegging, samfunnsplanlegging
- Miljøvern (inkl. Miljøkontoret), utslippsaker
/miljøkontor
- Regulerings- og bebyggelsesplanlegging
- Byggesaksbehandling

- Kart- og oppmålingstjenester (geodata) og
forvaltning av geografisk informasjon.
- Naturforvaltning (med viltforvaltning), og
kulturforvaltning (herunder kulturvern)
- Tilsyn innen plan- og bygningsloven og
deler av forurensningsloven
- Næringsutvikling, næringskontakt
- Koordinering/bidrag i handlingsprogram,
tertialrapport, årsmelding, aktuelle
utredninger
Borgerkontakt og tjenester
- Ansvar for publikumsmottak og sentralbord.
- Ansvar for det arkivfaglig arbeidet i alle
kommunens arkiv – også spesialarkiv, all
post til og fra kommunen, journalføring i
dokumentbehandlingssystem.
- Kvalitetssikring av dokumentbehandling
- Opplæring av K2000/Esak til alle brukere
av systemet
- Ansvar for all fakturering av kommunale
tjenester, inkludert oppfølging og
innfordring av alle avgifter
- Koordinering av alt
kommunikasjonsarbeidet i kommunen
- Tilrettelegging av informasjon,
tjenestebeskrivelser og elektroniske
søknadsskjemaer på Follo-kommunenes
selvbetjeningsportal, web-redaktøransvar
i samarbeid med IKT.
- Søknadskontor for behandling og vedtak av
søknader til tjenester innenfor pleie og
omsorg, rehabilitering, hjemmebaserte
tjenester og psykiatri.
- Merkantil bistand etter avtale med
tjenesteenhetene.
NAV
- Tiltak etter sosialtjenesteloven: Økonomisk
sosialhjelp, gjeldsrådgivning og rustiltak
samt bo- og oppfølgingstjenester
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- Bosetting av flyktninger,
norskopplæring/introduksjonsprogram ved
Follo kvalifiseringssenter
- Hele det statlige tjenestetilbudet fra tidligere
trygdeetat og A-etat: veiledning og
oppfølging, familie- og pensjonsytelse,
yrkesrettet attføring, sykepenger,
hjelpemidler.
Barnevern
- Råd og veiledning og forebyggende arbeid
- Tiltak etter barnevernloven: Utredning av
barn og unges omsorgssituasjon.
Tiltak i og utenfor hjemmet.
Teknisk drift og forvaltning
- Forvaltning av kommunale eiendommer og
kommunaltekniske anlegg (VAR)
- Forvaltning av kommunale boliger og
formålsbygg
- Forvaltning av låne- og tilskudds ordninger
til boliger
- Gjennomføre kommunale
utbyggingsprosjekter (bygg, VAR,
tekniske osv)
- Utredning av temaplaner og prosjekter
- Sikring av stabil og god vannforsyning til
alle abonnenter
- Oppfylle myndighetenes krav til drift av
renseanlegg og avløpsinstallasjoner
- Innsamling og deponering av
husholdningsavfall gjennom Follo ReN
- Drift/vedlikehold av kommunale veier,
vei - og gatelys, havner, parker, friområder,
idretteanlegg, bygninger og boliger
- Gjennomføre vedlikeholdsprosjekter i
henhold til tilstandbasert vedlikeholdsplan.
- Opprettholde nåværende standard på
vann- og avløpsanlegg, ved å gjennomføre
opprusting og - rehabilitering, samt
nyanlegg.
- Gjennom serviceavtaler gi informasjon om
hva den enkelte betaler for, -omfang, -pris,
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kvalitet og forpliktelser som er knyttet
til leveransen
- Sørge for at renholdet i kommunen blir
utført til en god nok kvalitet.
Økonomi
- Lønn og føring av kommunens regnskap
inkl 2 særregnskaper
- Koordinerende ansvar for innkjøp
- Handlingsprogram, årsmelding,
tertialrapporter
- Forvaltning av likvider og lånegjeld i
henhold til gjeldende finansreglement
- Bistå og støtte 20 enheter innenfor
økonomi
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4.3 Utvikling årsverk
Årsverk Frogn Kommune 2005-2010
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Figuren viser at antall årsverk har økt fra ca 600 i 2005 til 800 årsverk i 2010. Sektorene som har
vekst i årsverk er:




Oppvekst som i hovedsak kan forklares med statens satsing på full barnehagedekning
Omsorg som skyldes åpning av Ullerud sykehjem, psykiatrisatsing og nye boliger PU
Tekniske tjenester øker blant annet på grunn av nye bygg knyttet til tjenesteytingen
nevnt i kulepunktene over.

Situasjon og utfordringer
Med 800 årsverk er motiverte og engasjerte medarbeidere en forutsetning for gode resultater og
utvikling av kommunens tjenestetilbud. Vi må derfor utarbeide en personalpolitisk strategi hvor
hensikten er at både ledere og ansatte møter kommuneovergripende og virksomhetsspesifikke
utfordringer på best mulig måte, og gis anledning til å ta i bruk sine ressurser og kompetanse for at
kommunen skal nå sine mål. Frogn kommune ønsker å legge til rette for at vi har motiverte
og engasjerte medarbeidere.
Å tiltrekke seg relevant kompetanse i alle ledd i organisasjonen er en av våre store utfordringer.
Arbeidsmarkedet i Norge ser ut til å gå inn i en periode hvor det blir lettere å tiltrekke seg arbeidskraft.
Likevel er det slik at undersøkelser viser at kommuner og fylker er de minst attraktive arbeidsplassene
(Mandag Morgen/Zapera). Undersøkelser viser også at nesten halvparten av den yrkesaktive
befolkningen i Norge har skiftet jobb de siste fire årene. Det er sannsynlig at dette vil øke, bl.a. fordi
vi lever i en globalisert verden og teknologien reduserer fysisk avstand og stimulerer til nye arbeidsog kommunikasjonsformer. Lav arbeidsledighet bidrar også til dette. Vi må derfor være opptatt av å
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bli en attraktiv arbeidsgiver, og å skape en identitet som differensierer oss fra andre kommuner
(Employer branding). Dette kan bidra til å tilrekke, motivere og beholde nåværende og fremtidige
ansatte. Vi må i den sammenheng arbeide med å opparbeide oss et positivt omdømme, fokusere på
godt lederskap og vektlegge verdien av å skape en god virksomhetskultur og et godt arbeidsmiljø. Vi
må fortsette å etterstrebe en fleksibel organisasjon og vi må være opptatt av fornying og alternative
måter å organisere arbeidet på. I tillegg må vi fremstå som en arbeidsgiver som til enhver tid
gjenspeiler det mangfold som finnes i samfunnet og ha fokus på dette i ansettelses prosesser.
Et viktig virkemiddel for rekruttering er å ha et differensiert belønningssystem eller tilbud av ansatte
goder som bidrar til at flere personer får lyst til å søke arbeid i kommunen. Å videreutvikle en
lønnsstrategi som ivaretar dette blir et satsingsområde i 2010 -2013. Muligheten for faglig og
personlig utvikling er viktig både i forhold til å rekruttere og å beholde medarbeidere. Dette viser
også tilbakemeldingene fra ansatte i kommunen gjennom medarbeiderundersøkelsen i 2008.
Vi har en økende gruppe arbeidstagere i aldersgruppen 62 -65 år i Frogn kommune som vi ønsker å
beholde. Dersom mange ønsker å gå av med AFP mister vi verdifull arbeidskraft og kompetanse i
organisasjonen. Mange av seniorene besitter en kjernekompetanse som det er svært vanskelig å
nyrekruttere. For å imøtekomme nevnte utfordringer må vi ha en attraktiv seniorpolitikk
som motiverer eldre arbeidstagere til å stå lenger i arbeid.
Frogn kommune skal fortsette å fokusere på å ha ansvarlige ledere på alle nivåer i arbeidet med
å forebygge sykefravær og tidlig pensjonering. Det krever kompetanse innen områdene
forebygging, tilrettelegging og oppfølging av langtidssykemeldte. Det betinger fokus
på hva som fremmer nærvær og trivsel på arbeidsplassen kontra fravær/sykemeldinger.
IA-avtalen inneholder et delmål for aktivt nærværsarbeid og alle virksomheter må forholde
seg til denne avtalen.
Et godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er bl.a. å dempe risiko, redusere en stresset arbeidssituasjon
og øke tryggheten. Alle kommunens virksomheter skal være aktive i sin praktisering av HMS.
Vi skal være en moderne kommune med høy faglig kompetanse og fokus på fornying. I denne
sammenheng må vi rette oppmerksomhet på to områder, nemlig opplæring av våre interne systemer og
faglig utvikling. Ved dette sørger vi for behovs- og fremtidsrettet kompetanse, som skal bidra til å
realisere kommunes mål og strategier. Kompetanseutvikling er som nevnt er et viktig virkemiddel i
rekrutteringssammenheng. I tillegg sikres høy faglig kvalitet i alle ledd i tjenestekjeden. Frogn
kommune skal være en lærende organisasjon som stimulerer til organisatorisk, faglig og personlig
utvikling. Ansatte lærer best i egen arbeidssituasjon. Det er derfor en utfordring for kommunens
virksomheter å utvikle en kultur som gir rom for god læring hos alle ansatte. Vår utfordring er
i enda større grad å legge til rette for gode læringsarenaer på arbeidsplassen.
Frogn kommunes ledere skal ha høy grad av lederkompetanse, være tydelige og stimulere til
kreativitet og nyskapning. Det er viktig at våre ledere har gode kommunikasjons- og
relasjonskompetanse. For å utvikle og beholde dyktige ledere må vi ha en helhetlig og strategisk plan
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for ledelse og lederutvikling basert på verdigrunnlag og ledelsesprinsipper. Dette skal bidra til vekst
og påfyll i lederrollen og felles lederidentitet i organisasjonen. Vi må også stimulere til ulike
lederstillinger og andre karriereveier.
Å utvikle et felles verdigrunnlag vil bidra til å utvikle organisasjonskulturen i kommunens
virksomheter i positiv og ønsket retning. Videre kan det bidra til at ansatte utvikler en felles identitet
på tvers av sektorer og være førende for samarbeid og jobbutførelse. I tilknytting til fokus på våre
etiske retningslinjer vil denne verdiorienteringen bidra til høy etisk standard blant ansatte og ledere.
Frogn kommune trenger en helhetlig personalpolitisk plattform som beskriver personalpolitiske
utfordringer, utleder strategier og tiltak. Kommunen skal være en fremtidsrettet kommune som
tilpasser seg nye krav og utfordringer. Som en konsekvens av innbyggernes behov må Frogn
kommunes virksomheter tilpasses, utvikles og endres. Innbyggernes behov for kommunale tjenester
skal styre virksomhetenes arbeid og de ansattes møte med borgerne. Dette stiller store krav til
ledere og ansatte.
Utvikling og endringer griper inn både i den forvaltningsmessige og tjenesteproduserende delen
av kommunen og får konsekvenser for arbeidsformer, personal-, leder- og
kompetanseutvikling. Vi tror og håper at en helhetlig personalpolitisk plattform også vil ha en positiv
og motiverende effekt og bidra til å realisere Frogn kommunes visjon:
EN INSPIRASJONSKILDE – i denne sammenheng for våre medarbeidere.

4.4 Rekruttere og beholde
Situasjon og nye utfordringer
Frogn kommune har fokus på å utarbeide personalpolitiske tiltak som kan bidra til å beholde og
rekruttere godt kvalifisert personell slik at vi kan tilby best mulig kvalitet på våre tjenester...
kommunen har ulike rekrutteringsutfordringer på kort og lengre sikt. På relativt kort sikt vil det være
mangel på både helsefagarbeidere og allmennlærere. Det har vist seg å være stor konkurranse om
førskolelærere etter at full barnehagedekning ble en realitet. På lengre sikt vil det i følge Statistisk
sentralbyrå (SSB) sine prognoser bli særlig mangel på helsepersonell. It-personell og ingeniører har
vært en vanskelig gruppe å tiltrekke seg for kommunene, og i tillegg vil det om noen år være behov for
nyrekruttering av personer med bakgrunn for arbeid innen vann, vei og kloakk. Den demografiske
utviklingen får stor betydning for arbeidsgiverrollen. Samhandlingsreformen gir mange muligheter for
å utvikle gode tjenester for innbyggerne. Den gir også utfordringer og nye muligheter for kommunen
som arbeidsgiver til å finne nye løsninger. Det blir derfor viktig å utvikle gode belønnings og
arbeidsforhold som gjør oss konkurransedyktige i kampen om nødvendig arbeidskraft. Vi må kunne
tilpasses til endringer i arbeidsmarkedet, ivareta utfordringene med å beholde, utvikle og rekruttere
gode arbeidstakere, samt gi incitament for å stimulere arbeidstakere til å delta i kompetansehevende
tiltak. Seniorpolitiske tiltak for å få arbeidstagere til å stå lenger i arbeid samt økt lærlingantall vil også
være forhold som kan bidra positivt. Ordningen vil gi oss muligheter til å utdanne arbeidskraft som
kommunen selv har behov for i fremtiden, spesielt gjelder dette helsefagarbeidere som det vil være
stort behov for i årene som kommer.
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For å sikre tilgang på arbeidskraft for fremtiden er det viktig å være attraktiv som arbeidsgiver og
enhver tid gjenspeile det mangfold som finnes i samfunnet. For mange utdanningsgrupper virker
interessante faglige miljøer rekrutterende. Det er en ledelsesutfordring å utvikle slike faglige
interessante og utfordrende fagmiljøer. Behovet for utvikling av robuste fagmiljøer er tilsvarende i
teknisk sektor og i utdanningssektoren. Synliggjøring av alternative karriereveier vil kunne bidra til at
ansatte ønsker å bli.
Det må også jobbes aktivt med å rekruttere menn til yrker som typisk er overrepresentert av kvinner,
dette gjelder spesielt i skoler og barnehager. Det er viktig å ha en bevisst rekrutteringsstrategi i forhold
til å sikre et mangfold som til enhver tid reflekterer demografien i kommunen og at likebehandling
legges til grunn for ansettelsesprosessene.

Strategi 1 - Frogn kommune skal rekruttere kvalifisert
personell i alle stillinger
Tiltak
1 Utvikle omdømme og informasjonsmateriell

Når
2010-2013

2

Den ansatte i Frogn kommune skal gis utviklingsmuligheter

2010-2013

3

Utvikle alternative karriereveier

2010-2013

4

Tett samarbeid med utdanningssystemer for økt rekruttering innen kritiske
rekrutteringsområder.

2010-2013

Strategi 2 - Frogn kommune skal ha et lønnsnivå og belønningssystem som er tilpasset
markedet og gjør kommunen til en attraktiv arbeidsgiver
Tiltak
1 Videreutvikle gode lønns og belønningssystemer

Når
2010-2013

Strategi 3 - Frogn kommune skal til enhver tid ha 8 lærlinger
Tiltak
1 Tilrettelegge for lærlingplasser

Når
2010-2013

Strategi 4 - Frogn kommune skal gjenspeile det mangfoldet
som til enhver tid finnes i samfunnet
Tiltak
1 Implementere en rekrutteringsstrategi i forhold til ansettelse av personer med
minoritetsbakgrunn i kommunens personal politisk strategi
2

Stimulere til utdanning og videreutdanning, fag og språkopplæring for ansatte med
minoritets bakgrunn.
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4.5 Nærvær
Situasjon og nye utfordringer:
Forrige trivselsundersøkelse ligger tilbake i tid og vi har behov for en ny undersøkelse for å få
kunnskap om dagens situasjon. Vi må videre sette ny fokus på meddarbeidesamtaler for å sikre
personlig vekst og utvikling for den enkelte medarbeider.
Strategi 1 - Medarbeiderundersøkelser med påfølgende forbedringstiltak skal gjennomføres
for hele organisasjonen annenhvert år for å dokumentere medarbeidere og lederes trivsel og
læringsmuligheter på arbeidsplassen
Tiltak
1 Medarbeiderundersøkelse med utarbeidelse av påfølgende handlingsplan

Når
2010

2

2010-2013

Hver virksomhet blir ansvarlig forbedringstiltak i sin enhet

Strategi 2 - Bruke medarbeidersamtale som styringsverktøy i HMS arbeid
Tiltak
1 Utvikle resultat og utviklingsorientert samtale i sammenheng med verdi
implementeringen.

Når
2010-2013

2

Ledere skal gjennomføre medarbeidersamtaler med sine ansatte minst en gang i året

2010-2013

3

Opplæring i medarbeidersamtaler av samtlige ledere

2010

4

Ledere på alle nivåer rapporterer til sin overordnet på gjennomføring og hvis det
samlet sett viser noen tendensen

2009-2013

Strategi 3 - Alle virksomheter skal aktivt følge opp IA- avtale med systematisk fokus på
nærværsarbeid og reduksjon av sykefravær samt videreføre HMS-tiltak
Tiltak
1 Alle tjenestesteder skal utarbeide en sosial tiltaksplan som leveres nærmeste leder

Når
2010-2013

2

Tilrettelegge for fysisk aktivitet og sunn livsstil

2010-2013

3

Ledere på alle nivåer skal følge vedtatte rutiner knyttet til fraværsoppfølging

2010-2013

4

Oppfriskning og opplæring ved behov, av regler og rutiner knyttet til IA-avtalen

2010-2013

Fraværstall fra NAV for 1. kvartal, legemeldt fravær, økte fra 8.8 % til 8,9 %. Det er utarbeidet egne
fraværsrapporter i Agresso som gir raskere oppdaterte fraværstall. Fraværstallene i Agresso fra januar
til august, viser at sykefraværet i 2009 har en synkende tendens, spesielt for kortidsfraværet. Det er for
tidlig å si noe om tendensen på lang sikt.
Årsakene til sykefravær er sammensatte. I begynnelsen av 2009 ble det igangsatt et samarbeid mellom
økonomi, personal og bedriftshelsetjenesten (nærværsgruppe) for oppfølging av enhetene i forhold til
sykefravær. Nærværsgruppas oppgave er å se på muligheter for tilretteleggingstilskudd, unntak fra
arbeidsgiverperioden ved kronisk sykdom eller graviditet, i tillegg til ergonomiske og
arbeidsmiljømessige forhold. Arbeidet er tenkt som et støttetiltak for enhetene i nærværsarbeidet. Det
holdes spesielt fokus på avdelinger som har høyt fravær. Ulike arbeidsmiljøtiltak er tilpasset den
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enkelte arbeidsplass. Nærværstiltak som trening i arbeidstiden og ”motivasjonsøkter” gjennomføres i
stor grad for de medarbeidere som ønsker det. Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere gjøres av den
enkelte leder med bistand fra Bedriftshelsetjenesten.

4.6 Kompetanseutvikling
Situasjon og nye utfordringer
Skal kommunen være i stand til å innfri økte forventninger til service, kvalitet og effektivitet,
krever det en konstant vilje til nytenking og kritisk blikk på måten kommunens ansatte utfører sine
oppgaver på. Det betinger videre at Frogn kommune kontinuerlig utvikler sin kompetanse for å møte
morgendagens krav og forventninger. En slik tilnærming utfordrer dagens rutiner og arbeid internt i
virksomhetene og for kommunen som helhet med å definere fremtidig kompetansebehov,
sammenholde dette med ansattes kompetanse og definere eventuelle gap på kort og lang sikt.
En lærende kultur gir rom for god læring hos alle ansatte der man gjør hverandre gode, kan utfordre
fastlåste arbeidsmønstre hvis disse hemmer læring, og dele kompetanse med hverandre.
Strategi 1 - Sikre opplæringstiltak på strategiske områder
Tiltak
1 Videreutvikle et helhetlig lederutviklingsprogram for alle ledernivåer i kommunen
2 Kartlegge strategiske utviklingsområder for kommunen

Når
2010-2013
2010-2013

Strategi 2 - Alle ansatte skal ha en kompetanseutviklingsplan for en bestemt periode
Tiltak
Når
1 Alle ledere med personalansvar må sikre at medarbeidersamtalen inneholder en plan 2010-2013
for den ansattes kompetanseutvikling
Strategi 3 - Alle virksomheter må sikre at ansatte utvikler og oppdaterer IKT-ferdigheter,
kunnskap om interne systemer for effektiv samhandling og oppgaveløsning
Tiltak
Når
1
2

Opplæring i interne systemer
IKT-satsning for mottatte midler fra VOX

2010-2013
2010

Strategi 4 - Frogn kommune skal være en læringsarena
Tiltak

Når

1

Benytte internasjonale kontakter som læringsarena for kommunens ansatte

2010-2013

2
3

Stimulere til deltakelse i lærende nettverk
Tilrettelegge for god læring og intern kompetansedeling i daglig arbeid

2010-2013
2010-2013

4

Utvikle og ta i bruk nye læringsmetoder

2010-2013

5

Inngå gjensidig forpliktende avtaler med Høgskoler, universiteter og regionalt
næringsliv
Kompetanseutveksling og kompetansemobilitet på tvers av virksomhetsgrenser må
stimuleres ved å utrede mulighetene for systematiske hospiteringsordninger og
utdanningspermisjoner

2010-2013

6
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7

Det skal satses på mentorordninger både i den enkelte virksomhet og også på tvers
av virksomheter der det er gjennomførbart.

2010-2013

8

Utnytte mulighetene og føringene som ligger i Samhandlingsreformen til samarbeid
og læring på tvers av enheter

2010-2013

9

Innføre Medarbeiderskap, forprosjekt

2010

4.7 Personalpolitisk strategi
Strategi 1 - Frogn Kommunen skal ha en personalpolitisk strategi
Tiltak
1 Sluttføre en personalpolitisk strategi

Når
2010-2012

4.8 Verdiimplementering
Situasjon og nye utfordringer
Det er en utfordring for ledere og medarbeidere i Frogn kommune å se på hele
kommuneorganisasjonen som sin arbeidsgiver og ikke bare den lokale arbeidsplassen. Vi har derfor en
stor oppgave i å skape en felles identitet og kulturforståelse på tvers arbeidsplasser og virksomheter.
Strategi 1 - Frogn Kommunen skal ha et felles verdigrunnlag
Tiltak
1 Forankre verdigrunnlaget i hver enkelt enhet

Når
2010-2013

4.9 Seniorpolitikk
Situasjon og nye utfordringer
Arbeidstagere i aldersgruppen 62 -65 år er stor og stadig økende i Frogn kommune. Dersom mange av
disse ønsker å gå av med AFP er dette meget kostnadskrevende for kommunen. Samtidig mister vi
verdifull arbeidskraft og kompetanse som vil være et tap for organisasjonen.
Strategi 1 - Frogn kommune skal ha en seniorpolitikk som bidrar til individuelt tilpasset
arbeidstid, arbeidssted og arbeidsoppgaver
Tiltak
1 Alle virksomheter må innenfor gjeldende avtaleverk etablere tiltak for
seniormedarbeidere som inneholder forslag til fleksible arbeidsvilkår

Når
2010-2013

2

2010-2013

Ta i bruk motiveringstiltak i henhold til seniorpolitiske retningslinjer rettet mot eldre
arbeidstakere slik at de lettere kan se sine muligheter i arbeidssituasjonen og ønske å
stå lenger i arbeid

Strategi 2 - Oppfylle delmål 3 i IA avtalen
Tiltak
1 Utvidet seniormedarbeidersamtale etter fylte 55 år med fokus på sen karriere

Når
2010-2013
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5 Informasjon og interne systemer
Moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi representerer en betydelig endrings faktor i
samfunnsutviklingen og er et effektivt virkemiddel for omstilling, effektivisering og kvalitetsheving i
kommunesektoren. Effektiv bruk av IKT kan i stor grad erstatte manuelle prosesser og rutiner og
bidra til å frigjøre ressurser til direkte tjenesteytende virksomhet.
Digital inkludering handler om å inkludere alle innbyggerne i informasjons- samfunnet, uavhengig av alder, funksjonsdyktighet, kompetanse, geografi og kulturell bakgrunn. En viktig forutsetning for digital inkludering er tilgang til digitalt innhold, digitale tjenester samt universell utforming av offentlige
nettsteder. Digital inkludering er også viktig for utvikling av lokaldemokratiet. Ved å legge til rette for
dialog og samhandling på Internett kan kommunen skape økt innsikt i politiske prosesser og debatt om
viktige lokalpolitiske spørsmål. IKT kan bidra til en mer helhetlig og samordnet offentlig sektor ved at
informasjon og tjenester kan sammenstilles på tvers av sektorer og offentlige virksomheter og tilpasses
den enkelte brukers behov. Samtidig kan informasjon registreres, lagres og utveksles mellom
offentlige virksomheter.
IKT er også et viktig virkemiddel for å bedre kvaliteten på offentlige tjenester. Ved å gjøre informasjon
tilgjengelig på Internett og etablere integrerte elektroniske tjenester kan søknadsprosesser forenkles og
forbedres. Oppdatert og korrekt informasjon er avgjørende for å kunne treffe raske og gode beslutninger i
offentlig saksbehandling. Innen utdanningssektoren kan IKT være med på å skape bedre læringsmiljø,
tilpasset den enkelte elevs evner og interesser. IKT gir tilgang til oppdaterte kunnskapskilder og mulighet
for samhandling og kunnskapsdeling med andre. Samtidig kan IKT bidra til å styrke samarbeidet
mellom hjem og skole.
På helse- og omsorgsområdet kan IKT bidra til mer korrekt dokumentasjon og raskere
informasjonsutveksling mellom fastleger, sykehus og helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Korrekt
og tilgjengelig informasjon i rett tid er nødvendig for å kunne gi pasienter trygg behandling og pleie.
Effektivisering ved bruk av IKT systemer krever midler til investeringer og drift av løsninger. Behovet for
nye løsninger må være forankret i reelle behov som støtter seg på strategiske virksomhetsmål. God
dokumentasjon av gevinstene ved IKT investeringer er viktige for å sikre at mål om kvalitetsheving,
effektivisering og frigjøring av ressurser oppnås.
Innbyggere
Totale kommuneutgifter
Ansatte innen IT
Drift og investering 2008
Drift 2008 + investering 06,07,08
Utgift pr. ansatt
Utgift pr. innbygger

Vestby

Ås

Frogn

Nøtterøy

14500
550 mill.
5,8
18,7 mill.
26,3 mill.
18 075
1284

15324
750 mill.
5,7
12,1 mill.
18 mill.
10 418
787

14400
635 mill.
5,7
8,5 mill.
12 mill.
6 828
596

20600
1 131 mill.
8,8
18,8 mill.
27,7 mill.
12 877
913

En sammenligning fra 2009 viser at Frogn kommune har lave investerings- og driftsutgifter knyttet til IKT
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5.1 Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet
Situasjon og nye utfordringer
Et godt lokaldemokrati kjennetegnes ved at
innbyggerne har tillit til lokal- politikerne, og
at de folkevalgte setter dagsordenen, styrer
ressursbruken, er ombud for innbyggerne og
leverer det de lover. En fellesnevner for disse
punktene er god kommunikasjon, dialog og
samhandling med innbyggerne. Bevisst bruk
av teknologi kan bidra til å styrke
samhandlingen.
En Demokratiportal er utviklet og gir
innbyggerne en ny mulighet til å følge
kommunens saksbehandling og politikernes
vedtak. Her kan publikum også si sin mening via
elektronisk høring og komme med forslag til sak
i henhold til ordningen med innbyggerinitiativ.
Frogn kommune, ny nettside med WEB 2.0 funksjoner
Portalen er også et viktig arbeidsverktøy for
politikerne. Saksdokumenter og vedlegg hentes
direkte fra saksbehandlingssystemet og tidkrevende produksjon og utsendelse av papirdokumenter er
ikke lenger nødvendig.
Frogn kommune er opptatt av åpenhet, noe som gjenspeiles i kommunens verdier. IKT er et godt
verktøy for å synliggjøre formelle politiske prosesser i kommunen. Gjennom aktivbruk av teknologi kan
kommunen gjøre det enklere for innbyggerne å skaffe seg informasjon om prosesser og beslutninger i
politiske fora. Sakspapirer/vedtak og postlister med dokumenter er tilgjengelig på nett via innsyn i
kommunens Sak/Arkiv system. Møter i politiske utvalg kan også overføres på nettet, noe som bidrar til å
gjøre debatter og prosesser mer åpne. Det er også viktig å legge til rette for deltakelse og påvirkning
gjennom ulike kanaler som kommunens nettside, e-post, blogger, chat og SMS. Ny webteknologi åpner
for nye samhandlingsformer. Sosiale kanaler som Facebok og Twitter kan styrke lokaldemokratiet
og gi økt brukermedvirkning.
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Strategi 1: Frogn kommune har en åpen og tilgjenglig forvaltning som legger til rette
for informasjon, deltakelse og påvirkning gjennom ulike kanaler samt gir de folkevalgte
organer gode nettbaserte arbeidsverktøy.
Tiltak
Når
1 Videreutvikle Demokratiportalen som et arbeidsverktøy for de folkevalgte
2010
2 Integrere Demokratiportalen som en del av kommunens nettside
2010
3 Etablere strategi og retningslinjer i forhold til sosiale medier som Facebook og
2010
Twitter.
4 Overføring av politiske møter på nett for økt kunnskap og engasjement i politiske
2010
beslutninger
Strategi 2: Frogn kommune har nettsider som er tilgjengelige for alle og tilfredsstiller
kravspesifikasjonene til kommunale nettsider i henhold til retningslinjer fra WAI og
kvalitetskriteriene fra norge.no.
Tiltak
Når
1 Etablere ny nettside for Frogn kommune med anbefalt temastruktur for offentlig
2009-2010
nettsider (LOS). Nettsiden etableres på et felles rammeverk med portal løsningene
i Follo
2 Flytte skolenes nettsider over til felles rammeverk og løsning
2010
Strategi 3: Frogn kommune skal ha en aktiv toveisdialog med sine omgivelser basert på åpenhet.
Informasjonen fra kommunen skal være samordnet og fremstå som helhetlig.
Tiltak
Når
1
Alle ledere og enkelte ansatte skal ha gjennomført medietrening, samt fått opplæring i 2009-2010
publisering på nett.
2
Videreutvikle dialogen mellom kommunen og borgerne, herunder vurdere en
2010
papirbasert kommunikasjonsform.
3
Kommunen utarbeider en ny grafisk profil og profilhåndbok.
2010
4
All tekst fra kommunen vil bli gjennomgått for å gjøre språket mer klart og forståelig 2010-2011
for borgerne.
5
Bedre kommunikasjonen og samarbeidet internt ved å presentere alle ansatte og deres 2010-2011
tilhørighet/arbeidsområde på intranett.

5.2

Tjenester på nett

Situasjon og nye utfordringer
Elektroniske publikumstjenester er tilgjengelig for innbyggerne i Frogn via Selvbetjeningsportalen på
frogn.no eller via den nasjonale MinSide. Søknad om barnehageplass og søknad om stilling er av de mest
brukte tjenestene.
Elektroniske tjenester og informasjon fra kommunen skal være tilgjengelig og tilrettelagt for
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alle. Det foretas hvert år en kvalitetsvurdering av offentlige nettsider som bygger på WAI-kravene og er
basert på et sett av indikatorer innen områdene tilgjengelighet for alle, brukertilpasning og nyttig innhold
av informasjon og tjenester. Innbyggere som ikke ønsker, eller kan benytte elektronisk kommunikasjon,
skal ha mulighet til å nå kommunen via telefon og personlig kontakt.
Strategi 1: Frogn kommune tilbyr gode og lett tilgjengelige interaktive tjenester på nett for
innbyggere og næringsliv. Tjenestene er tilgjengelig både via kommunens egen nettside
og via Minside
Tiltak
Når
1
2
3
4
5
6

Videreutvikle og integrere Selvbetjeningsportalen som en del av kommunens nettside
for økt brukervennlighet.
Ta i bruk BankID som autentiseringsmetode i tillegg til MinID
Tilrettelegge for flere kommunale tjenester tilgjengelig fra Minside og Altinn
Tilby innsyn i egne saker og saker man er part i via Selvbetjeningsportalen
Tilby innsyn i egen kontoinformasjon i kommunen via Selvbetjeningsportalen
Etablere Selvbetjeningsløsninger på nivå 4 i tjenestetrappa for de mest brukte
tjenestene

5.3

2010
2010
2010-2011
2010-2011
2010
2011-2012

Elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten

Situasjon og nye utfordringer
En helhetlig satsing på IKT er et virkningsfullt tiltak for å styrke kvalitet og effektivitet innen helse og
omsorgssektoren. Bruk av Helsenett for elektronisk utveksling mellom helseforetak, kommuner og
legetjenesten frigjør mye tid som kan benyttes til pasientbehandling. De ansatte i hjemmetjenesten kan
benytte elektroniske hjelpemidler for innhenting og formidling av informasjon og pasienter kan i større
grad være forvaltere av egen helseinformasjon.
Tiltak
Når
1
Etablere nødvendig infrastruktur og programvare for sikker tilknytning til Helsenett
2010-2011
2

Sikre at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap for å benytte digitale verktøy til å
kommunisere med helseforetak, fastleger og legevakt

2010-2011

Strategi 3: Helse- og omsorgtjenesten i Frogn kommune yter effektive tjenester med høy kvalitet
ved hjelp av gode støttesystemer, god dokumentasjon, god internkontroll og avvikshåntering.
Tiltak
1
Videreutvikle bruk av Kvalitetshåndboken til dokumentasjon og avviksrapportering

Når
2010-2011

2

2009-2011

3

Tilrettelegge for at Kvalitetshåndboken er tilgjengelig via interne
informasjonsterminaler og miniPC'er.
Ta i bruk dokumentasjonsbasen PPS (Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten)

2010-2011
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4
5

Etablere integrasjon mellom økonomisystemet Agresso og Turnus systemet Notus for
overføring av ansatte informasjon og timelister
Etablere integrasjon mellom økonomisystemet Agresso og Pleie og omsorgssystemet
Gerica for overføring av faktureringsgrunnlag

5.4

2010
2010

IKT i barnehagen og grunnopplæringen

Situasjon og nye utfordringer
Barnehagen skal være en lærende organisasjon, i stand til å møte nye krav og utfordringer. Personalets
holdninger, kunnskap og kompetanse er den viktigste forutsetningen for å utvikle barnehagen, både
organisatorisk og pedagogisk. Barnehagens pedagogiske virksomhet skal ses i sammenheng med skolen,
og fagområdene skal i stor grad være de samme. Gode opplevelser, kunnskap og erfaringer innenfor det
digitale området kan motivere både jenter og gutter til å lære mer, og på denne måten være viktig i et
livslangt læringsperspektiv.
Gjennom Kunnskapsløftet i skolene er det satt mål for ”Digital kompetanse”. Digital kompetanse er
ferdigheter kreativitet, og holdinger som er nødvendige for å bruker digitale medier for læring og
mestring i kunnskapssamfunnet. Bruk av digitale verktøy er definert som en grunnleggende ferdighet på
lik linje med å kunne lese og skrive og er inkludert i lærerplanens kompetansemål i alle fag. De nye
læreplanene vil medføre at elevene i økende grad tar i bruk digitale verktøy i undervisningen. Lærere er
utstyrt med egne bærbare PC,er og benytter digitale verktøy. Skolearena gir lærere en stedsuavhengig
arbeidsplass via web. En web basert læringsplattform (It’s learning) gir en arena for digital
kommunikasjon mellom skole og elev, men også en viktig arena for kommunikasjon mellom skole og
hjem.
Strategi 1: Barnehagene i Frogn er en lærende organisasjon hvor personalet er med på å forme
barnas holdninger til digitale verktøy ved å bruke disse i organisatorisk og pedagogisk utvikling av
barnehagen. Barnehagen har god IKT kompetanse blant det pedagogiske personalet.
Tiltak

Når

1

2010-2011

2
3

Videreutvikle læringsplattformen It's learning både som en arena mellom hjem og
barnehage, men også som en pedagogisk arena for barna.
Benytte digitale verktøy i barns lek og læring i hht. nasjonale og lokale mål
Etablere gode løsninger for informasjonsutveksling / informasjonstavler for de
barnehagene som ikke har dette på plass.

2010-2013
2010-2011

Strategi 1: Skolene i Frogn kommune har tilgjengelig en IKT plattform med nødvendig
funksjonalitet, oppetid, kapasitet og sikkerhet til å dekke skolenes behov.
Tiltak

Når
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1
2
3
4
5

Utrulling av ny IKT plattform i skolene for å gi større fleksibilitet og enklere
administrasjon. Blant annet ved bruk av virtuelle applikasjoner
Fornye utstyret i skolene i samsvar med IKT strategi for Frogn skolene 2010
Etablere og tilby Feide som felles innloggingstjeneste for elever og
undervisningspersonalet.
Vurdere bruk av fri programvare i skolene. Utover pedagogisk programvare først
som erstatning for Office pakken. Ev. innføring når dagens lisensavtale utløper.

2010

Videreutvikle den Digitale læringsplattformen ITL med tilhørende integrasjoner til
det skoleadministrative systemet og sikre at brukerne har tilstrekkelig kompetanse
til å utnytte plattformen optimalt

2010-13

5.5

2010-2011
2010
2011

Geografisk informasjon

Situasjon og nye utfordringer
Geografisk informasjon spiller en viktig rolle både i samfunnsplanlegging, naturforvaltning og utvikling
av tjenester rettet mot næringslivet og innbyggerne. Tilgang til korrekt og oppdatert geografisk
informasjon er avgjørende for kommunal saksbehandling og utvikling av kvalitativt gode tjenester. For
næringslivet ligger det betydelige verdiskapingsmuligheter i å utvikle tjenester på bakgrunn av geodata.
Kommunene i Follo har bl.a. etablert en felles kartportal for formidling av stedfestet informasjon. Her
legges det opp til integrering av informasjon fra ulike fagområder
Strategi 1: Frogn kommune skal være en effektiv distributør av geodata og kartdata av god kvalitet
i forhold til samfunnets behov via kommunens eller regionssamarbeidet sine nettportaler.
Tiltak
1 Øke bruken av kommunens kartdata i selvbetjeningsløsninger og kommunal
forvaltning
2 Videreføre og utvikle nettverkssamarbeid innenfor byggesak og geodata i Follo

5.6

Når
2010-2012
2010-2013

Innkjøp og elektronisk handel

Situasjon og nye utfordringer
E-handel er et virkemiddel for økt samhandling mellom innkjøpere og leverandører og for realisering av
gevinster knyttet til effektivisering av anskaffelsesprosessen. Frogn kommune har tidlig tatt i bruk
skanning av innkomne fakturaer for å forenkle attestasjons-, anvisnings- og betalingsrutiner. Både
utgående og inngående elektronisk fakturahåndtering gjør det mulig å hente ut betydelige
effektiviseringsgevinster.
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Strategi 1: Frogn kommune har en innkjøpsstrategi som sikrer at kommunen følger lov om
offentlige anskaffelser. Strategien skal klargjøre i hvilken grad kommunen vektlegger
samfunnsansvar, etikk og miljø ved anskaffelser.
Tiltak
Når
1 Sikre at alle som har roller i innkjøpsprosesser har tilstrekkelig kompetanse i forhold 2010
til målsetningen i innkjøpsstrategien
2 Ta i bruk elektronisk utfakturering
2010-2011
3

Innføre elektronisk innkjøp og ta i bruk markedsplassen ehandel.no

2010-2011

4

Videreutvikle samhandlingsportalen for innkjøpssamarbeidet i Follo

2010

5.7

Arkivering, saksbehandling og elektronisk forvaltning

Situasjon og nye utfordringer
Både arkivloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven og personopplysningsloven stiller krav til
offentlige organer når det gjelder arkiv. Elektronisk arkiv er en av forutsetningene for elektronisk
kommunikasjon og effektivisering av interne prosesser. Elektroniske saksbehandlingsløsninger som sikrer
overføring av data mellom portaler, databaser, sak-/arkivsystemer og fagsystemer for de viktigste
løsningene, krever standarder for dette. NOARK 5 er den seneste arkivstandarden og inneholder
løsninger for utveksling av data mellom fagsystemer og sak-/arkivsystemet.
Innføring av elektronisk forvaltning i kommunesektoren forutsetter at systemene i offentlig sektor kan
samhandle seg imellom og med innbyggere og næringsliv på en bedre måte enn i dag. Ved å definere
felles IKT-standarder for offentlig sektor, basert på gjeldende internasjonale åpne standarder, vil man
kunne sikre bedre samhandling mellom offentlige virksomheter også på tvers av forvaltningsnivåer
Strategi 1: Frogn kommune har arkivering og saksbehandling som ivaretar både arkiv- og
offentlighetsloven, samt personopplysningsloven. Frogn kommune har arkiv som gir effektive
interne prosesser og gir publikum enkel tilgang til offentlig og egen informasjon.
Tiltak
1 Etablere en arkivplan med rutiner for gjenfinning og håndtering av alle typer
henvendelser.
2 Innføre fullelektronisk saksbehandling og arkivering, skanne enkelte papirarkiver og
vurdere nytt saks- og arkivsystem.
3 Etablere plan for integrasjon mellom sak/arkiv systemet, fagsystemer og
datafangstsystemer basert på anbefalte standarder.

Når
2010

4

Etablere og ta i bruk integrasjoner mellom sak/arkiv systemet og Office produktene

2010

5

Etablere og ta i bruk integrasjoner mellom sak/arkiv systemet og kartsystemene

2010

2010-2012
2010-2011

Strategi 2: Frogn kommune etterspør systemer basert på åpne standarder for å forenkel
utveksling av data mellom ulike systemer for på den måten å sikre samhandling mellom systemer
samt andre offentlige virksomheter/forvaltningsnivåer.
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Tiltak

Når

1

Innarbeide krav til åpne standarder i styrings- og innkjøpsdokumenter

2010

2

Ta i bruk krav til åpne standarder på alle områder

2011

Strategi 3: Frogn kommune er en attraktiv arbeidsplass med gode støttesystemer og
arbeidsverktøy som bidrar til en effektiv oppgaveløsning og samhandling uavhengig av fysisk
arbeidsplass eller organisatorisk plassering. Saksbehandlere og ledelse har enkel tilgang til
oppdatert og relevant informasjon
Tiltak
1 Etablere en ny digital samarbeids- og informasjonsarena for hele organisasjonen som
erstatter dagens Intranett.
2 Etablere informasjonsterminaler med Kvalitetshåndbok, Intranett og Agresso for
ansatte som ikke har arbeidsplass med tilgang til PC
3 Ta i bruk selvbetjeningsfunksjoner i Agresso som elektronisk lønnslipp og
tidsregistrering.
4 Planlegge for etablering av nytt kundeoppfølgingssystem på Servicetorget 1. linje
5 Etablere søkefunksjon på tvers av interne systemer for enklere tilgang til info
6 Gå over til ny versjon av kontorstøttesystemet Microsoft Office for administrative
brukere
7 Bytte ut saksbehandlingssystem for Barnevern tjenesten
8 Etablere system for løpende økonomisk styring og kontroll over investeringsprosjekter

5.8

Når
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2010
2010-2011
2010
2010
2011

Infrastruktur, arkitektur og utstyr

Situasjon og nye utfordringer
I en mellomstor kommune kan det være opptil 100 ulike IKT-systemer. Økonomi, lønns- og
styringssystemer er nødvendig for effektiv forvaltning av virksomhetens ressurser. Saksbehandlings- og
arkiveringssystemer trengs for å sikre god forvaltningspraksis. Geodata-systemer er en forutsetning for
planlegging, registrering av miljødata og generell saksbehandling. Elektronisk handel kan bidra til
lavere anskaffelseskostnader.
En moderne og sikker infrastruktur med helhetlig arkitektur og tilstrekkelig kapasitet er viktig for å
gi de enkelte brukergrupper tilgjengelighet til sine tjenester. Økt bruk av bærbare PC, er og trådløse
nettverk hos stadig bredere brukergrupper fremtvinger et teknologiskifte innen den grunnleggende IKT
infrastrukturen og sikkerhetsplattformen. Økt bruk av IKT i skolene til forskjellige formål gir et
mer sammensatt brukermønster og fleksible løsninger med stabil drift er en forutsetning for å
oppnå målsetningene.
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Strategi 1: Frogn kommune har en moderne, stabil og sikker IKT infrastruktur med enhetlig
arkitektur som tilfredsstiller kravene til sikkerhet og tilgjengelighet og som muliggjør integrasjoner
og samordning mellom forskjellige systemer
Tiltak
1 Ferdigstille IKT moderniseringsprosjektet. (Bedre Hverdag)

Når
2010

2
3
4
5

2010-2011
2010
2010-2013
2010-2013

6

Etablere ende til ende sikkerhet på trådløse nett
Ferdigstille etableringen av sentralstyrte trådløse nett
Være riktig lisensiert i forhold til server og klient lisenser
Følge teknologiske trender og utvikling for sikre en hensiktsmessig og økonomisk
IKT plattform
Vurdere behov for oppgradering av teknisk plattform Agresso økonomisystem

2010

Strategi 2: Frogn kommune har moderne og fleksibel telefoniløsning som gir lik funksjonalitet
for alle brukere uavhengig av plassering og i størst mulig grad benytter seg av kommunens
eget nettverk.
Tiltak
Når
1 Fortsette å erstatte gamle telefonsentraler og gamle telefoner med åpen IP
2010-1013
telefoniløsning ved oppgraderingsbehov eller annen behov for investering.
2 Unified Communication etableres for å gi samhandling mellom telefoni, mobil
2011
og kommunens kontorstøttesystemer
Strategi 3: Frogn kommune har en beskrivelse av sin IKT-arkitektur basert på overordnede mål og
strategier.
Tiltak
1 Beskrive Informasjonsarkitektur - tjenester, arbeidsprosesser og infomodell

Når
2010-2011

2

Beskrive løsningsarkitektur - applikasjonskart, systemkart og utviklingsmetodikk

2010-2011

3

Beskrive teknisk arkitektur - nettverkskomponenter, kommunikasjon, maskinvare

2010-2011

5.9

Fri programvare

Situasjon og nye utfordringer
Både i Norge og i mange andre europeiske land har anvendelse av fri programvare i offentlig sektor blitt
mer utbredt. Fri programvare er basert på tanken om samhandling og deling av teknologi og kompetanse.
Med utgangspunkt i at alle kommuner har behov for programvare med tilnærmet lik funksjonalitet for å
utvikle tjenester, kan det være store gevinster å hente ved å etablere «økosystem» av kommuner som
utvikler løsninger basert på fri programvare og deler disse løsningene med andre kommuner.
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Strategi 1: Frogn kommune har vurdert om fri programvare kan benyttes innen
administrasjon og grunnskoleutdanningen
Tiltak
1 Vurdere om- og når fri programvare som Open Office kan benyttes i grunnskolen
med tilhørende analyse av konsekvenser
2 Vurdere om- og når fri programvare som Open Office kan benyttes i
administrasjonen med tilhørende analyse av konsekvenser

Når
2010
2011

5.10 Grønn IKT
Situasjon og nye utfordringer
Av verdens samlede IKT-kostnader utgjør energibruken omtrent 40 prosent. Servere og serverrom står for
en betydelig del av energiforbruket i kommunale bygg, og forbruket fortsetter å øke. Gjennom
konsolidering og virtualisering av servere og ved å benytte styringssystemer for strøm er det mulig å
redusere behovet for energi. Automatisering av arbeidsprosesser kan bidra til redusert energiforbruk. Ved
å tilby digitale tjenester, som søknadsskjema på Internett, kan innbyggere søke om tjenester uten å måtte
bruke transportmidler eller papir. Innføring av elektronisk handel og elektronisk fakturering
er andre tiltak som kan bidra til redusert energibruk.
Strategi 1: Frogn kommune har fokus på miljø og energi ved drift, anskaffelse av nytt
utstyr og løsninger samt ved avhending av gammelt utstyr.
Tiltak
1 Etablere miljøkrav i anskaffelsesdokumenter for nytt IKT utstyr / systemer
2 Bruke teknologi som virtualisering og avansert strømstyring for å redusere
strømforbruk og kjølebehov i datarom
3 Videreføre returordninger med kildesortering på elektronisk avfall
4 Videreføre fokus på å erstatte papirbaserte løsninger med elektroniske
5 Fokus på redusert utskrift og kopiering, samt standard 2-sidig utskrift og kopiering

Når
2010
2010-2013
2010-2013
2010-2013
2010-2013

5.11 Styringssystemer og Strategisk IKT ledelse
Situasjon og nye utfordringer
God dokumentasjon av gevinstene ved IKT-investeringer og god kontroll med gjennomføringen av
IKT-prosjekter er nødvendig for å oppnå målsetningene innen kvalitetsheving, effektivisering og
frigjøring av ressurser. Gevinstene ved IKT-investeringer kan som regel ikke tas ut før det er gjennomført
organisasjonsendringer og kompetanseheving i virksomheten. Ofte må det også skapes kulturendringer.
Gevinstene kan dessuten lett bli usynliggjort fordi frigjorte ressurser, som i stor grad vil være
personalressurser, umiddelbart blir overført til nye eller andre oppgaver eller til
kvalitetsheving av eksisterende tjenester.
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God og lett tilgjengelig styringsinformasjon er viktig for effektiv organisasjon. Ved hjelp av helhetlig
IKT systemer og bruk av portalteknologier kan styringsinformasjon fra mange forskjellige fagsystemer
og virksomheter sammenstilles på en enkel og lettfattelig måte.
Strategi 1: Frogn kommune har en IKT strategi som er kommuneledelsens instrument
for å styre prioriteringer innenfor IKT-området. Strategien er knyttet til kommunens overordnede
målsetninger og er en del av kommunens handlingsprogram.
Tiltak

Når

1

2010-2011

2

Etablere kunnskap blant folkevalgte og kommuneledelse om betydningen av IKT
som virkemiddel for omstilling, effektvisering og kvalitetsheving
Utvikle/etablere verktøy og kunnskap for å dokumentere gevinster ved
IKT-investeringer

2010-2011

Strategi 2: Frogn kommunes ledelse har enkelt tilgang relevant og oppdatert styringsinformasjon.
Rett informasjon til rett person til rett tid.
Tiltak
1
Etablering av rapportering og statistikkverktøy knyttet til Byggesaksbehandling i
Sak/Arkiv systemet
2
Etablere helhetlig virksomhetsstyring der relevante resultatindikatorer innen
kommunens tjenesteyting inngår

Når
2010-2011
2010-2013

5.12 Interkommunalt IKT samarbeid
Situasjon og nye utfordringer
Interkommunalt samarbeid er et virkemiddel for bedre og mer effektive kommunale tjenester.
IKT gir muligheter til å samarbeide om oppgaveløsning uavhengig av fysisk plassering av personell og
teknisk utstyr. I Follo er det etablert et bredbåndsnett mellom kommunene som har åpnet for samarbeid
innen flere områder. Her kan nevnes kartsystemer og geografisk informasjon, portalløsninger,
økonomisystem samt driftsplattform for interkommunale selskaper. Samarbeidet er organisert etter
vertskommuneprinsippet med Frogn og Ski som vertskommuner.
Strategi 1: Frogn kommune deltar i det regionale IKT samarbeidet IKT Follo innen
områder som gir effektivisering, innsparing og kvalitetsheving.
Tiltak

Når

1
2

2010-2013
2010-2013

3
4

Delta i og videreutvikle IKT strategi- og utviklingsarbeidet i IKT Follo
Sikre stabil drift og bidra til videreutvikling i forhold til Vertskommuneavtalen
for portal og sikkerhetsløsningene i IKT Follo samarbeidet
Sikre stabil drift og bidra til videreutvikling i forhold til Vertskommuneavtalen for
Agresso økonomi for Frogn, Nesodden, Vestby og Ås kommuner
Bidra til felles innkjøpsavtaler inne IKT

2010-2013
2010-2011
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5.13 Kompetanseutvikling
Situasjon og nye utfordringer
I kommunesektoren er behovet for IKT-kompetanse forskjellig for ulike grupper av ansatte. Behovet for
kommunale ledere er i stor grad knyttet til effekten av IKT som strategisk virkemiddel, mens det for andre
ansatte kan være knyttet til bruk av særskilte fagsystemer.
De ansattes kompetanse i bruk av IKT er avgjørende for effektiv forvaltning og tjenesteyting. I Frogn er
det gjennomført en kartlegging av digital kompetanse hos alle ansatte. Resultatet av kartleggingen vil
benyttes til å sikre at alle har tilstrekkelig kompetanse i forhold til sine oppgaver.
Strategi 1 - Frogn kommune har ledelse og ansatte med rett kompetanse innen IKT i
forhold til de oppgaver de er satt til å løse og de systemer som benyttes.
Tiltak
1 Gjennomføre kompetansekartlegginger og opplæringstiltak slik at ansatte har rett
kompetanse i de IKT verktøy de benytter. Tiltakene bør være i form av målrettede
tiltak i de områdene der det er behov fremfor generell opplæring.

Når
2009-2011

5.14 Informasjonssikkerhet
Situasjon og nye utfordringer
Ny teknologi og økt kompleksitet øker kravene til informasjonssikkerhet i kommunesektoren.
Bruk av mobile enheter, minnepinner og trådløse nettverk utgjør et trusselbilde som medfører større
sikkerhetsrisiko enn tidligere.
Informasjonssikkerhet må forankres i hele organisasjonen. Bedring av sikkerheten må være en
løpende prosess. Rutiner og dokumentasjon knyttet til informasjonssikkerhet skal være en del av
kommunens kvalitetshåndbok.
Strategi 1: Frogn kommune har sikkerhetsrutiner i henhold til Datatilsynets retningslinjer
og en fungerende internkontroll iht personopplysningsloven
Tiltak
1 Ta i bruk den elektroniske kvalitetshåndboken (Kvalitetslosen) for dokumentasjon og
internkontroll knyttet til personopplysningsloven.
2 Sikre at alle ansatte som behandler personopplysninger har nødvendig kunnskap om
regelverket og følger kommunens sikkerhetsrutiner
3 Påse at kommunens tjenesteportaler følger Datatilsynets regelverk knyttet til
personvernet
4 Vurdere sikker utskrift (follow me print)

Når
2010
2010-2013
2010-2013
2011
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6

Vedlegg

Vedlegg 1 Driftsbudsjettet, tall i 1000 kr, faste 2010 priser
Rådmannsgruppen

Utgift
Inntekter

R2008
2 997
90

B 2009
21 149
187

B 2010
34 102
1 887

B2011
30 752
1 987

B2012
32 752
1 987

B 2013
30 052
1 987

Borgerkontakt og tjenester

Utgift
Inntekter

11 503
1 593

10 837
510

10 402
1 160

10 402
1 160

10 608
1 160

10 608
1 160

IKT

Utgift
Inntekter

11 420
3 743

8 962
1 146

9 209
1 086

8 809
1 086

8 809
1 086

8 809
1 086

Økonomi

Utgift
Inntekter

8 417
990

9 060
958

8 695
1 048

8 695
1 048

8 695
1 048

8 495
1 048

POP

Utgift
Inntekter

12 119
1 005

12 962
371

13 010
371

13 460
371

13 010
371

13 010
371

Barnehage og skolefaglige tj.

Utgift
Inntekter

88 237
80 574

88 162
85 923

92 414
87 093

91 814
87 093

91 314
87 093

91 314
87 093

Dyrløkkeåsen

Utgift
Inntekter

38 037
5 210

35 508
4 807

37 220
4 553

37 220
4 553

37 220
4 553

37 220
4 553

Dal

Utgift
Inntekter

11 413
4 196

10 039
3 735

10 449
3 720

10 449
3 720

10 449
3 720

10 449
3 720

Drøbak skole

Utgift
Inntekter

24 378
5 279

21 844
3 474

24 212
3 905

24 212
3 905

24 212
3 905

24 212
3 905

Heer skole

Utgift
Inntekter

19 066
3 522

17 705
2 680

18 395
2 261

18 395
2 261

18 395
2 261

18 395
2 261

Seiersten skole

Utgift
Inntekter

25 981
1 911

25 580
730

26 461
750

26 461
750

26 461
750

26 461
750

Sogsti skole

Utgift
Inntekter

19 779
3 454

19 215
2 656

21 855
3 249

21 855
3 249

21 855
3 249

21 855
3 249

Helse

Utgift
Inntekter

24 789
11 252

23 807
1 742

26 585
1 642

28 585
2 642

34 585
2 642

34 585
2 642

Barnevern

Utgift
Inntekter

19 105
1 646

17 098
1 128

17 538
1 228

17 538
1 228

17 538
1 228

17 538
1 228

Pleie og omsrog i inst

Utgift
Inntekter

73 303
17 432

68 466
13 870

68 006
13 520

70 236
13 020

70 236
13 020

70 236
13 020

Hjemmebaserte tjenester

Utgift
Inntekter

29 931
2 498

30 269
1 975

32 039
2 175

31 549
2 175

31 549
2 175

31 549
2 175

Rehabiliteirng

Utgift
Inntekter

61 044
10 254

58 059
8 946

62 499
10 146

63 184
10 146

63 184
10 146

63 184
10 146

Kultur og fritid

Utgift
Inntekter

23 001
4 109

21 846
2 754

22 383
2 824

22 883
2 824

22 883
2 824

22 883
2 824

Samfunnsutvikling

Utgift
Inntekter

10 932
6 540

10 267
7 250

9 805
7 800

10 185
7 800

10 185
7 800

10 185
7 800
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39 Teknisk drift- og forvaltning
40

Utgift
Inntekter

R2008
70 513
21 581

B 2009
65 913
17 078

B 2010
66 464
16 198

B2011
68 105
17 348

B2012
68 155
18 482

B 2013
68 155
18 482

41 VAR
42

Utgift
Inntekter

26 710
17 202

36 000
36 000

36 000
39 000

36 000
39 000

36 000
39 000

36 000
39 000

15 628
8 068
5 909
10 500

16 868
7 944
0
10 500

18 426
9 894
0
12 501

18 426
9 894
0
12 501

18 426
9 894
0
12 501

18 426
9 894
0
10 504

43 NAV-Frogn
Utgift
44
Inntekt
45
premieavvik
46 Interne transaksjoner - Refusjoner
47 Sum resultatområder
48 Sum hovedkap. 6.0 - 6.7
49 Sum hovedkap. 6.0 - 6.7

Utgift
Inntekter
Nto.utgift

628 303
228 558
399 745

629 616
216 364
413 252

666 169
228 011
438 158

669 215
229 761
439 454

676 521
230 895
445 626

673 621
228 898
444 723

50 Skatteinntekter

Inntekter

362 002

382 000

410 833

414 691

419 473

425 183

51 Netto skatteinntekt

Utgift
Nto.innt

362 002

382 000

410 833

414 691

419 473

425 183

52 Rammetilskudd

Nto.innt

58 051

80 002

81 948

85 177

87 233

88 791

228 558

216 364

228 011

229 761

230 895

228 898

57 Sum driftsinntekter eksl. renter

671 096

678 366

720 792

729 629

737 601

742 872

58

628 303

629 616

666 169

669 215

676 521

673 621

42 793

48 750

54 623

60 414

61 080

69 251

Utgift

38 515

33 000

24 361

31 790

34 188

34 648

Inntekter

11 691

8 700

7 250

7 250

7 250

7 101

24 540

26 938

27 547

53 Andre generelle statstilskudd

6 194

54 mva investering

14 452

55 Refusjon andre kommuner renter/avdrag
Inntekter enhetene

Inntekter

1 839

56

Sum driftsutgifter eksl. renter

59 BRUTTO DRIFTSRESULTAT

60

6.90 Renteutgifter

61

6.90 - Renteinntekter

62

= Netto renteutgifter

Nto.utgift

26 824

24 300

17 111
0

0

0

0

63

6.91 Avdrag på lån

Utbetaling

18 926

19 918

20 927

21 344

22 290

22 290

0

0

0

0

125

1 925

1 925

1 925

1 925

1 325

6.92 Mottatte avdrag
64

på formidlingslån

Innbetal.

65

= Netto gjeldsavdrag

Netto

18 801

17 993

19 002

19 419

20 365

20 965

66 NETTO DRIFTSRESULTAT

-2 832

6 457

18 510

16 455

13 777

20 739

99

Handlingsprogram 2010–2013

Vedlegg 2 Investeringer 2010-2014, tall i 1 000 kr, faste 2010 priser
Investeringsår
2 009
1 IKT

2 010
2 000

2 011
2 000

2 012
2 000

Tilskudd/refusjoner
2 013

2 010

2 000

2 Ekektronisk arkiv

0

3 Handlingsplan idrett, friluft og nærmiljø
4 Diverse grunnerverv
5 Murhus Ullerud

554
500

500
11 800

10 000

7 Flerbrukskirke

25 000

8 Traneveien, ombygging

5 200

9 Opprusting kommunale bygg

2 500

Bil til gjennomføring av kartforetninger
Trafikksikkerhetstiltak
Hovedplan for kloakk
Hovedplan for vann
Kunstgress Frogn vgs
Noroltomta - sjødelen

16 Startlån
Sum

53 000

2 012

-400

-400

-400

0

0

0

Fond
2 013

76 000

2 010

2 011

Lån

2 012

-400 -1 600 -1 600 -1 600
0

0

2 013

2 010

2 011

2 012

2 013

-1 600

0

-600

-20 944

-32 056

43 000
7 700
2 500

18 000
15 000

120
450
4 000
2 900
3 300
10 000

8 000
88 304

8 000
87 470

450

2 011

-600

1 200

3 100

6 Omsorgsboliger for demente Ullerud

10
11
12
13
14
15

Totalt

2 500
450
4 000
2 900

2 500
450
4 000
2 900

-500

2 500
450
4 000
2 900

-250

21 300
35 000
8 000
19 850

8 000
19 850

8 000
19 850

-500
-250

-500
-250

-500 -2 000 -2 000 -2 000
-250

-120
-200

-200

-200

-2 000
-200

-1 060

-23 754 -1 150 -1 150 -1 150 -4 520 -3 800 -3 800

-3 800

-4 000
-2 900
-2 240
-10 000

-4 000
-2 900

-4 000
-2 900

-4 000
-2 900

-8 000
-59 196

-8 000
-14 900

-8 000
-14 900

-8 000
-14 900
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Vedlegg 3 Veiledende rekkefølge for boligbygging 2010-13
Område

Planstatus Boligtype

2009 2010 2011 2012 2013

Drøbak S/ Sogsti N
Tverkjegla Øst

regulert

Frittliggende enebolig eller våningshus

5

Hus i kjede, rekkehus/terassehus, vertikaldelt
tomannsbolig
Blokk, leiegård e.l.
Holterteigen
Nordre Sogsti,
Eikaparken
Inkluderer alle felt (1 til
14)

omreguleres

Frittliggende enebolig eller våningshus

regulert

Frittliggende enebolig eller våningshus
Hus i kjede, rekkehus/terassehus, vertikaldelt
tomannsbolig

15

Osloveien 27 (29)

regulert

Blokk, leiegård e.l.
Blokk, leiegård e.l.

10
11

Seierstenveien

regulert

Frittliggende enebolig eller våningshus

Vestbyveien 54b

regulert

Frittliggende enebolig eller våningshus

Bråtan-Solås

regulert

Frittliggende enebolig eller våningshus
Hus i kjede, rekkehus/terassehus, vertikaldelt
tomannsbolig

Blokk, leiegård e.l.

Sogstiveien 70

under regulering

Horisontaldelt tomannsbolig eller annet
boligbygg med mindre enn 3 etasjer

Hagenbakken 21,
(Sorenskriver
Ellefsensvei 30)

bebyggelsesplan

Frittliggende enebolig eller våningshus

5
10

5

6

2

18

13

11
2
1

2

3

2

2
3
1

rammetillatelse

Blokk, leiegård e.l.

bebyggelsesplan

Frittliggende enebolig eller våningshus

Lehmannsbrygga

regulert

Fjellveien 12

bebyggelsesplan

Holmåsveien 6

regulert

Blokk, leiegård e.l.
Hus i kjede, rekkehus/terassehus, vertikaldelt
tomannsbolig
Hus i kjede, rekkehus/terassehus, vertikaldelt
tomannsbolig

Sogstiveien 111

uregulert

Frittliggende enebolig eller våningshus
Hus i kjede, rekkehus/terassehus, vertikaldelt
tomannsbolig

regulert

Frittliggende enebolig eller våningshus
Hus i kjede, rekkehus/terassehus, vertikaldelt
tomannsbolig

4

Frittliggende enebolig eller våningshus

1

Rest 0202 mfl

5

9

Torggata 3-5

Sogstiveien 119

5

10

2
18

Badehusgata

(Gnr 71 Bnr 66)

5

12
1
12
2
2
1
4
2

1

Drøbak Nord
Gylteveien

regulert

Frittliggende enebolig eller våningshus

Batteriveien 21
Batteriveien
10/Slyngveien 4

regulert

Frittliggende enebolig eller våningshus

1

regulert

Hus i kjede, rekkehus/terassehus, vertikaldelt
tomannsbolig

7

Vannverksveien

regulert

Frittliggende enebolig eller våningshus

Rest 0105 mfl

Frittliggende enebolig eller våningshus

3

1

3

4

4

1

1

1

2

2

11

24

3

1

Dyrløkkeåsen Syd
Skogrovn
Dyrløkkeveien 2, 4 og 6
Felt N2

regulert

Frittliggende enebolig eller våningshus

regulert

Blokk, leiegård e.l. (type 4)

Portalen

regulert

Blokk, leiegård e.l.

Rest 0207 mfl

Frittliggende enebolig eller våningshus

10
1

1
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Område

Planstatus Boligtype

2009 2010 2011 2012 2013

Sogsti Syd
Skogvn, nordre del

regulert

Frittliggende enebolig eller våningshus
1
Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg
med mindre enn 3 etasjer

Elle Vest

regulert

Frittliggende enebolig eller våningshus

NySogsti skole inkl gamle

regulert

Frittliggende enebolig eller våningshus

2

3

3

2

1

Hus i kjede, rekkehus/terassehus, vertikaldelt
tomannsbolig

2

Blokk, leiegård e.l.
Rosenvarde
Røisepytten-Øierud

regulert
under regulering

Frittliggende enebolig eller våningshus
Frittliggende enebolig eller våningshus

Rosekollen
(Løkkedalsveien)

regulert

Hus i kjede, rekkehus/terassehus, vertikaldelt
tomannsbolig

Sydveien
Vardeveien Gnr 1 Bnr
244

regulert
under regulering

Frittliggende enebolig eller våningshus
Hus i kjede, rekkehus/terassehus, vertikaldelt
tomannsbolig

Vestbyveien 95

regulert

Frittliggende enebolig eller våningshus

Nordre Elle

reg. igangatt

Rest 0203 mfl

Frittliggende enebolig eller våningshus

2

6

47
1
2

2

4

1

1

2
2

3
4

1

2

2

1

1

Billit/Heer Syd
Haneborgenga

Holter Nord/syd

under regulering

regulert

Frittliggende enebolig eller våningshus
Hus i kjede, rekkehus/terassehus, vertikaldelt
tomannsbolig
Frittliggende enebolig eller våningshus
Blokk, leiegård e.l.

Rest 0304 mfl

10

6

3

25

20

10

10

4

26

10

Frittliggende enebolig eller våningshus

1

1

3

1

Billit/Heer Nord
Skansen v /Åslund vestre
Hagen, Høilundvn
(Inkl. Bekkenstenlia)

Regulert
Regulert

Hus i kjede, rekkehus/terassehus, vertikaldelt
tomannsbol
Frittliggende enebolig eller våningshus

Ottarsrud Gård 63/1

under regulering

Hus i kjede, rekkehus/terassehus, vertikaldelt
tomannsbolig

Skjellerud

regulert

Frittliggende enebolig eller våningshus

1

2

Sørbråten

regulert

Frittliggende enebolig eller våningshus
Hus i kjede, rekkehus/terassehus, vertikaldelt
tomannsbolig
Hus i kjede, rekkehus/terassehus, vertikaldelt
tomannsbolig

2

2

Idunsvei/Reginsvei
(Gloslibråten)

under regulering

Folkvang

regulert

Frittliggende enebolig eller våningshus
Hus i kjede, rekkehus/terassehus, vertikaldelt
tomanns

Osloveien 263

regulert

Frittliggende enebolig eller våningshus
Hus i kjede, rekkehus/terassehus, vertikaldelt
tomanns

Rest 0303 mfl

6

6

6

1
2

10

10
2

4

2
2
2

Frittliggende enebolig eller våningshus

Sum Drøbak og omv.

19
2

1

101

178

1

159

102

75
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Område

Planstatus

Boligtype

2009

2010 2011 2012 2013

Nordre Frogn
Brevik

Omreguleres

(Kommunens område)
Dal Vestre – Breviksveien

regulert

Gnr 47 Bnr 1 - Ved
Dalsbanen

k-plan 2005-2017

Nordre Lindebråthe

regulert

Knardal- Bøler(Bergerhøgda)

regulert

Glenne

k-plan 2005-2017

Blylaget/Slora (Kornveien)

under regulering

Slottet/Kai
(Gnr 54 Bnr 56, 57)

regulert

Frittliggende enebolig eller
våningshus
Hus i kjede,
rekkehus/terassehus,
vertikaldelt tomannsbolig
Horisontaldelt tomannsbolig
eller annet boligbygg med
mindre enn 3 etasjer

9

15

Frittliggende enebolig eller
våningshus

Vestgårdsveien
(N.Hallangen)

regulert

Del av Digerud gård

regulert

Frittliggende enebolig eller
våningshus

Rest 0307

15

Horisontaldelt tomannsbolig
eller annet boligbygg med
mindre enn 3 etasjer

Frittliggende enebolig eller
våningshus
Frittliggende enebolig eller
våningshus
Frittliggende enebolig eller
våningshus
Hus i kjede,
rekkehus/terassehus,
vertikaldelt tomannsbolig (type
2)
Frittliggende enebolig eller
våningshus

Tangen(Gnr 51 Bnr 1)

5

Hus i kjede,
rekkehus/terassehus,
vertikaldelt tomannsbolig (type
2)
Frittliggende enebolig eller
våningshus

Sum Nordre Frogn
Sum Drøbak + Nordre
Frogn

1

2

2

3

4

4

2

2

1

1

1

3

3

4
2

2

2

3

1

1

1

1

1

6

25

18

24

22

107

203

177

126

97

2

2

Sum 2010-2013 (2009
ikke med)
603
Gjennomsnitt 20102013 (2009 ikke med)
151
Gjennomsnitt for hele
perioden i hht skisse
(2010-2020)

121

103

Handlingsprogram 2010–2013

Tabell 2 - Omgjøringer fra hytte til bolig
2009 2010 2011 2012
0

0

8

2013

10

11

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
19

19

19

17

17

17

17

Tabell 2 over viser antall hytter som planlegges omgjort til boliger. Områdene dette gjelder er:
Vannverksveien, Gylteåsen, Haveråsen, Vestgårdsveien (N. Hallangen), Søndre Hallangen,
Mellomdal/Svenneløkka, Slottet/Kai, Blylaget/Slora og Lindskau/Flaggstangåsen.
Ved regulering blir det ofte flere boligtomter enn det var hyttetomter i disse områdene. Rådmannen har
derfor utarbeidet prognoser som viser både antallet omgjøringer (i tabell 2) og antall nye boligtomter (i
tabell 1). Dette gjør at flere områder, slik som Vannverksveien, Nordre Hallangen (Vestgårdsveien),
Blylaget/Slora, Slottet/Kai og Mellomdal/Svenneløkka vises i begge tabellene.

Tabell 3 - Boligbygging 2008 (prognose og faktiske tall)
Område
Sum Drøbak og omv.
Sum Nordre Frogn
Sum Drøbak + Nordre Frogn

Prognose 2008

Ferdigstilte boliger 2008

94
8
102

81
6
87

Tabell 3 viser forholdet mellom fjorårets prognose og faktisk ferdigstilte boliger i 2008. Tabellen viser at
prognosen samsvarer relativt godt overens med hva som faktisk ble bygget.

Tabell 4 - Boligbygging 2009 (Prognose + status september 2009)
Område
Sum Drøbak og omv.
Sum Nordre Frogn
Sum Drøbak + Nordre
Frogn

Fjorårets prognose Oppdatert
Status sept.
for 2009
prognose 2009
2009
188
101
75
20
6
3
208

107

78

Tabell 4 viser forholdet mellom prognose for 2009 i boligprogram for 2009 – 2012, prognose for 2009 i
skisse til boligprogram 2010 – 2013, samt status for ferdigstilte boliger medio september 2009. Tabellen
viser at antallet ferdigstilte boliger blir lavere enn hva fjorårets prognoser tilsa, man forventer at det
ferdigstilles i overkant av 100 nye boliger i 2009.
Statistikken i tabell 3 (ferdigstilte boliger 2008) og tabell 4 (ferdigstilte boliger 2009) har blitt utarbeidet
på bakgrunn av statistikk fra matrikkelen (boligregistreringen i Norge), der alle nye boliger registreres av
kommunens byggesaksbehandlere.
Det er viktig å presisere at boligtallene er basert på ferdigstilte boliger, det vil si boliger hvor midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest er gitt. Det er også verdt å merke seg at det er antall boenheter som vises i
statistikken. Det vil si at sekundærleiligheter er med i statistikken. Sekundærleiligheter er riktignok mest
relevant i tallmaterialet som viser hva som faktisk er bygget. Det skyldes at det er vanskelig å forutse
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hvorvidt fremtidige reguleringer åpner for sekundærleiligheter og hvor mange utbyggere som faktisk
ønsker å legge til rette for dette.

Statusbeskrivelse
Nedenfor følger en ”statusrapport” på boligbyggingen og en vurdering av framdriften i
reguleringsplanarbeidet. Vurderingene av de ulike planområdene følger deres rekkefølge i tabellen.
Sekundærleiligheter er per definisjon en egen boenhet og teller som en bolig i statistikken.
 Områdene Drøbak syd og Sogsti nord
 Det er fortsatt stor aktivitet i disse områdene både når det gjelder planlegging og bygging. Tverrkjegla
Øst er nå ferdig regulert. Utbygger ser nå for seg å bygge i alt 50 boliger på området i form av eneboliger,
rekkehus og lavblokker. Prosjektet er flyttet ett år frem i tid i skisse til boligprogram og ligger nå inne
mellom 2011 til 2013.
 Holterteigen ligger inne med 9 boliger i perioden 2012-2014. Her pågår det omregulering.
 Flere av boligfeltene på Nordre Sogsti, Eikaparken er ferdigstilt eller nærmer seg ferdigstillelse i
2009. 10 boenheter er ferdigstilt på felt 10, på felt 4 er byggingen av 27 rekkehus godt i gang (deler av
feltet er ferdigstilt). På felt 13 (Gartnerhagen - 18 enheter) og felt 6 (5 rekkehus) er det gitt
rammetillatelse. Sistnevnte boliger forventes ikke ferdigstilt før i 2010 og er flyttet ett år frem i
prognosen. Felt 3 og 14 gjenstår, boligene på disse feltene forventes ikke å være ferdigstilt før i 2011.
 Plan for Osloveien 27 omfatter boligblokken i Osloveien 29. Blokken med 11 boenheter er ferdigstilt
i 2009.
 I Seierstenveien pågår det fortsatt boligbygging. I alt blir det 27 boenheter på området. 8 boenheter ble
ferdigstilt i 2007, 8 ble ferdigstilt i 2008, og den siste blokken med 11 boenheter forventes ferdigstilt i
slutten av 2009.
 Byggingen av boligblokk, med 15 boenheter, i Sogstiveien 27 ble ferdigstilt i 2008.
 Noen mindre prosjekter med eneboliger og tomannsboliger (Vestbyveien 54b, Sogstiveien 70 og
Sogstiveien 119) er noe forsinket men forventes å bli gjennomført i løpet av programperioden. Andre
mindre utbygginger som Bråtan-Solås, Hagenbakken 21 og Holmåsveien 6 er enten påbegynt eller
ferdigstilt.
 Innenfor antikvarisk spesialområdet er det planlagt utbygging i 3 områder. Det er innvilget
rammetillatelse til bygging av 12 blokkleiligheter i Torggata 3-5, byggingen lar imidlertid vente på seg
og prosjektet er igjen forskjøvet ett år frem. 12 boliger på Lehmannsbrygga forventes ferdigstilt i 2011
og 2 nye boliger i Fjellveien forventes ferdigstilt i 2011.
 Drøbak Nord
 Som det fremgår av tabell 1 er det ikke snakk om noen storstilt utbygging i dette området i nær fremtid.
Noen mindre reguleringsplaner (Batteriveien 21 og Batteriveien 10/Slyngveien 4) forventes realisert.
I tillegg har det blitt utskilt noen nye boligtomter som følge av regulering i områdene Gylteveien og
Vannverksveien. I alt er det snakk om ca. 25 nye boliger i perioden 2010 til 2013. Status for Gylteåsen
for øvrig er uendret, velene rapporterer om at de har trukket sitt initiativ til regulering. Området har
store utfordringer knyttet til infrastruktur.
 Dyrløkkeåsen-S
 Kolstad er avsatt som fremtidig boligområde i kommuneplan 2005-2017. Utbygger har meldt inn ønske
om å bygge 500 boliger på feltet, hvorav 150 forventes ferdigstilt mellom 2010 og 2013. Skanska
Bolig AS ønsker å starte reguleringsplanprosessen i 2010, og vil finansiere sin andel av utgiftene knyttet
til opprettelse av tverrforbindelse mellom Vestbyveien og RV152. Kolstad er ikke medtatt i skisse til
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veiledende rekkefølge for boligbygging mellom 2010 og 2013, ettersom de prosjektene som allerede
ligger inne i programmet sikrer en ønskelig, moderat boligutvikling innenfor planperioden. Rådmannen
vil allikevel understreke at området er et viktig prosjekt for fremtiden med tanke på boligbyggetakten
i Frogn.
 5 boliger i Skogroveien er nå ferdigstilt, de resterende 4 boligene forventes ferdigstilt innen 2011.
 Resterende to felt i Dyrløkkeveien 4 (felt N2) er omregulert fra næring til bolig. 35 boliger i
blokk forventes ferdigstilt i 2010 og 2011.
 Innenfor reguleringsområdet Portalen gjenstår 10 leiligheter som forventes ferdigstilt i 2011.
 Sogsti-syd
 På Elle vest er boligbygging er igangsatt på flere av eneboligtomtene (totalt 8 boliger). Området
forventes ferdigstilt løpet av 2011.
 Vedtatt reguleringsplan for området Nye Sogsti Skole inkluderer gamle Sogsti skole, hvor byggingen
av 47 blokkleiligheter er igangsatt. 5 boliger i Vestbyveien 128, som forventes ferdigstilt i 2010, inngår i
planområdet (felt B8). Felt B2, B7 og deler av felt B8 er ubebygd. Det foreligger tomtedelingsplan
for felt B2. Det er sannsynlig med 6 boenheter der i form av tomannsboliger.
 Det er også flere mindre planer innenfor området Sogsti syd. Noen enkelttomter gjenstår i områdene
Skogveien, Rosenvarde, Rosekollen (Løkkedalsveien), Sydveien og Vestbyveien 95.
Røisepytten/Øierud og Vardeveien (Gnr 1 Bnr 244) er under regulering.
 I tillegg til de planer som er kommentert over, så foreligger det ønske fra grunneiere i områdene
Nordre Elle og Klommenstein skog om oppstart av regulering, men tidspunktet for oppstart er noe
usikkert. Det kan forventes ca. 130 nye boliger på disse to områdene. Follo BBL (Nordre Elle), Skanska
(Kolstad), Lunde/Hydle (Klommenstein) og Posten (Skiphelle) er i dialog vedrørende bygging av tverrvei
mellom RV 152 og Vestbyveien. De ovennevnte feltene er, i likhet med Kolstad, viktige boligprosjekt i
fremtiden (etter 2013). Rådmannen mener at man (antall boliger allerede inne i boligprogrammet tatt i
betraktning) kan tillate seg å vente til 2011-2012 før man tillater oppstart av reguleringsplanarbeid i disse
områdene. Områdene er derfor ikke medtatt i skisse til boligprogram for kommende fireårsperiode.
 Billit/Heer S
 På Haneborgenga ønsker utbygger å legge til rette for 70-80 boliger, i form av eneboliger i rekke,
rekkehus og leiligheter. Planen har ligget i bero i påvente av utbedring av Ottarsrud-krysset. Nå er det
signalisert at krysset vil bli utbedret og boligprosjektet forventes å bli realisert mot slutten av
fireårsperioden.
 Reguleringsplan for Holter Nord/syd er gjeldende for bebyggelsen i Bringebærhagen. De to blokkene
med seniorleiligheter (52 stk.) er nå ferdigstilt, men det er høy aktivitet på eneboligtomtene i området.
Ytterligere 30 leiligheter (hvorav 10 kommunale) forventes bygget de kommende årene.
 Billit/Heer N
 På Skansen/Vestre Åslund har det innkommet søknad om 19 blokkleiligheter, disse forventes
ferdigstilt i 2010.
 Flere mindre utbygginger områdene Høilundhagen/-veien (Bekkenstenlia) er ferdige i 2009 eller blir
ferdigstilt i 2010. På Skjellerud, Sørbråten, Folkvang og Osloveien 263 vil noen mindre utbygginger
bli realisert innenfor programperioden.
 På Ottarsrud gård (Gnr 63 Bnr 1), mellom Steensletta og Videregående skole, er det innmeldt ønske
om å sette i gang regulering og bygge 18 boliger. Området er under regulering.
 Området Iduns vei/Regins vei (Gloslibråten) er under regulering. På grunnlag av størrelsen på arealet
som er avsatt til boliger, og tilpasning til nabobebyggelsen, anbefales maksimalt 20 boliger på dette feltet.
 For området Museumsskogen er det innmeldt ønske om oppstart av reguleringsplanarbeid i 2009/10.
Utbygger ser for seg 150 til 250 boliger og barnehage innenfor området. Det foreligger et politisk vedtak
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som sier at reguleringsplanarbeid ikke skal påbegynnes her i denne kommuneplanperioden. Rådmannen
mener dette er fornuftig med tanke på det totale antallet boliger som ligger inne i boligprogrammet.
Området er flyttet ut i tid, da det bør vurderes i forbindelse med fremtidig rullering av kommuneplan.
 Nordre Frogn
 Det kommunalt eide området nær Brevik må omreguleres grunnet funn av fornminner.
 På Vestre Dal er områder ferdig regulert, 6 boliger ble ferdigstilt i 2008 og det kan forventes 9 boliger
til innenfor området (rammetillatelse er innvilget for 6 av disse).
 På Mellomdal/Svenneløkka er det planer om utarbeidelse av reguleringsplan. Det er hovedsakelig
omgjøringer fra hytte til bolig, men rådmannen forventer i tillegg at det vil bli ca. 10 nye tomter innenfor
området. Grunnet usikkerhet knyttet til fremdriften er området ikke medtatt i den neste fireårsperioden.
 Det er flere mindre områder som har blitt regulert til boligformål både på Nordre Linnebråthe,
Nordre Hallangen (Vestgårdsveien), Tangen (Gnr 51 Bnr 1), Digerud, Slottet/Kai og Knardal
(Bergerhøgda). Det forventes bygget ca. 35 nye boliger fordelt på disse områdene de neste 4 årene.
I tillegg kan det forventes noe spredt boligbygging på Glenne.
 Et område på Lindskau/Flaggstangåsen er under regulering, men det er ikke sannsynlig at det vil bli
boligbygging der i løpet av denne boligprogramperioden. På Blylaget/Slora er det også et område
under regulering – Kornveien.
 Det er lite som tyder på at reguleringsplanarbeid er nært forestående på Søndre Hallangen.
I rådmannens skisse til veiledende rekkefølge for boligbygging fremgår det at det blir en jevn
boligbygging i Nordre Frogn. Det er snakk om ca. 20 boliger i året, med unntak av i 2009 hvor
aktiviteten har vært relativt lav.
Konklusjon
For hele Drøbak og omegn er det de kommende årene fortsatt stor utbygging i vente. 203 boliger i 2010
og 177 i 2011 er godt over målsettingen om 100 nye boliger i året. Selv om erfaring viser at det for noen
prosjekter oppstår forsinkelser, så må vi ta høyde for at det kan bli stor byggeaktivitet i planperioden. Det
anbefales derfor å holde noe tilbake, særlig når det gjelder forespørsler om igangsetting av
planarbeid for større områder, også i tiden fremover.

Innmeldte områder som ikke er medtatt i skissen
Det foreligger ønske fra utbygger/grunneier om en forsiktig boligbygging i Brunskogens randsoner.
Dette er ikke medtatt i boligprogrammet fordi en eventuell utbygging må belyses gjennom en helhetlig
regulering av området.
Det er også i år innmeldt ønske om boligbygging i Åsveien 32 (25-50 boliger). Dette prosjektet er ikke
medtatt i boligprogrammet da det foreligger vedtak (i politisk sak 24/09) på at området skal avsettes til
industri-/kontorformål.

Nye områder
Flere tilbakemeldinger fra grunneiere/andre aktører omhandler områder som ikke tidligere er kommentert
i boligprogrammet. Det er innkommet forespørsler vedrørende følgende områder:
 Gnr 61 Bnr 5, et område i Havsjødalen. Potensial på 30-50 boliger (enebolig/rekkehus).
 Nordre Horgen gård. Potensial på 13 eneboliger.
 Gnr 62 Bnr 1 + 8, Holthagan (2 boliger) og Holt gård (2 boliger).
 Gnr 55 Bnr 7, Slottet – Garderveien (20 -30 boliger).
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Gnr 47 Bnr 1, Ved Dalsbanen (ingen konkrete planer).
Gnr 71 Bnr 66, Sogstiveien 111 (4-6 nye boliger)

Av disse er det kun de to sistnevnte områder som er avsatt til boligformål i kommuneplanen. Området ved
Dalsbanen og Sogstiveien 111 implementeres derfor i boligprogrammet (år 2013). De øvrige områdene er
avsatt til LNF-formål og tilbakemeldingene der vil bli vurdert i forbindelse med den kommende
rulleringen av kommuneplanen.

Universell utforming
Miljøverndepartementet gjennomfører omfattende tiltak for å styrke tilgjengelighet og universell
utforming innen planlegging. Det gjelder blant annet endringer i plan- og bygningsloven, endringer i
forskrift om konsekvensutredninger, utarbeidelse av rikspolitiske retningslinjer og nettverk av
pilotkommuner for universell utforming. Det er en målsetting å sikre at universell utforming blir vurdert i
alle planprosesser, formulert i reguleringsplaner med tilhørende utbyggingsavtaler, bebyggelsesplaner og
byggesaker.
I følge plan og bygningsloven, Kap. XI-A. Utbyggingsavtaler i PBL gir kommunen adgang til å regulere
boligpolitiske forhold og bygningers utforming i utbyggingsavtale, for eksempel krav om universell
utforming.
Utbyggere i følgende områder har gitt uttrykk for at hele den planlagte bebyggelsen, eller deler av den,
kan være egnet for universell utforming:
 Sogstiveien 111
 Tverrkjegla (øvre del, ca. 50%)
 Sogsti – Felt 13 (Gartnerhagen, ca. 60%)
 Dyrløkkeveien 4 (delvis)
 Kolstad (delvis)
 Nordre Elle (alle)
 Holter nord/syd felt 8 (alle)
 Haneborgenga (delvis)
 Ottarsrudgrenda
 Idunsvei/Reginsvei (Gloslibråten, ca. 50 %)
 Osloveien 263
 Museumsskogen (delvis)
 Gnr 47 Bnr 1 – ved Dalsbanen (delvis)
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Vedlegg 4 Tiltaksplan idrett, friluftsliv og nærmiljø 2010-2013, tall i 1000 kr
Pri.

1

2

Type anlegg

Hva + ansvarlig

(nærmiljø,

tiltakshaver

Status, behov og begrunnelse

Plan
lagt

ordinært eller

bygge

friluft)

start

Ordinært anlegg

Ordinært anlegg

Kostnad

Snøproduksjons-

Videreutvikling av snøproduksjonsanlegg

anlegg

og lysløype, siste fase. Gjentatt

v/DFI

spillemiddelsøknad, sluttutbetaling.

Knappelåsen

Videreutvikling av lerduebane,

Frogn

sluttutbetaling av spillemiddelsøknad.

Komm. Spilleandel

Private

Årlige

midler/fri- midler

drifts-

luftsmidler

utgifter

1 mill.

2010

4,6

0

2010

120

0

2010

21,3 mill. 18,8

2,5

2010

250

125

125

2010

400

200

200

2010

100

50

50

Jeger/Fiskefor.

3

Ordinært anlegg

Kunstgressbane,

Underskudd på banekapasitet har medført

Frogn Arena, FK

at kommunen har vedtatt bygging av

v/TDF + fylket

kunstgressbane tilknyttet Frogn
Arena/Frogn Videregående skole.
Kommunal andel avsatt på fond i hht
budsjettvedtak 2009.

4

Nærmiljøanlegg

Dyrløkkeåsen

Rehabilitering av fotballbinge,

skole

opparbeidelse av uteområde. Kommunal
andel avsatt på fond i hht budsjettvedtak
2009.

5

Nærmiljøanlegg

Noroltomta

I forbindelse med oppgradering av Norol-

v/TDF

tomta skal det etableres kunstisbane på deler

30

av utearealet. Kommunal andel avsatt på
fond i hht budsjettvedtak 2009.

6

Ordinært anlegg

Frognhallen -

Vedlikeholdsplan vil bli utarbeidet i samråd
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utarbeidelse av

med valgt leverandør for

vedlikeholdsplan,

vedlikeholdstjenester. Kostnader til

FK v/TDF

utarbeidelse av vedlikeholdsplan er et
omtrentlig anslag.

7

Ordinært anlegg

Skytebane

Nybygg av 15 m. skytebane i tilknytning til

Frogn og Drøbak

eks. skytebaneanlegg på Knappelåsen.

2010

Ikke

0

beregnet

Ikke

Ikke

beregnet

beregnet

75

75

skytterlag

8

Nærmiljøanlegg

Tursti Håøya

Som del av samarbeidsavtale mellom AFK

2010

150

0

Oslo

(friluftstiltak)

v/Oslo Kommune

og kommunen er det igangsatt arbeid med

kommune

og AFK/v OF

kyststi på nordre del av Håøya. Oslo

står for

+FK/SAM

kommune står for gjennomføring av

drift

arbeidene i samarbeid med OF. Arbeidene
er igangsatt. Tiltakene omfatter kantklipp/
rydding av vegetasjon og opprusting av
eksisterende turstier/veger, merking med
kyststi/turstiskilt med noen faktainfo-skilt,
samt en ny større informasjonstavle.
Informasjon på eksisterende
informasjonstavler vil også oppdateres.
Anslagsvise beløp. Arbeidet er tenkt
gjennomført over tre år, jfr notat.
NB! Vedtak av tiltaket forutsetter
kommunal egenandel til videreføring av
prosjektet i 2011 og 2012

9

Nærmiljøanlegg

Kyststi Drøbak S - Merking og annen opparbeiding i hht

(friluftstiltak)

Skiphelle -

utarbeidet forslag til trase (ekskl. kyststi

Vestby gr.

forbi Skiphelle post og konferansehotell)

FK v/SAM + TDF

Anslagsvise tall. Merking/ skilting må

2010- 200

100

100

10

2012
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avklares med grunneiere (avtaler).
Samarbeid med foreninger om drift vil
vurderes.
Spillemiddelsøknad 2008 avslått fordi
avtaler ikke var inngått. Tiltaket inngår i
InterReg søknad (2010-12). Svar på søknad
forventes i november/desember. .
Kommunal andel avsatt på fond i hht
budsjettvedtak 2009 og vedtak i MPB-sak
35/09.
Evt. behov for ytterligere midler til juridisk
bistand til avtaler el. vil rettes til DN.

10

Nærmiljøanlegg

Tursti v/Drøbak

Vellet har kartlagt stier og smug innen vellet 2010

syd og Bråtan vel

og har planer for merking og oppgradering

med bistand fra

av disse. Det er i utgangspunktet meldt inn

SAM/TDF

behov for tilskuddsmidler i størrelsesorden

100

50

50

50’. Søknad på mindre kostnadskrevende
nærmiljøanlegg vil vurderes.

11

Nærmiljøanlegg

Kyststi Hallangen

Informasjonsskilt, mindre

(friluftstiltak)

FK v/SAM + TDF

tilretteleggingstiltak.

2010

50

25

25

Kommunal andel avsatt på fond i hht
budsjettvedtak 2009.
Kommunen har i 2008 mottatt 15’ i tilskudd
fra fylkeskommunen, forutsatt at kommunen
bidrar med tilsvarende beløp. Midlene er
foreløpig ikke brukt og rapportert. Øvrige
egenandelbeløp vil benyttes for ny søknad i
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2010 for å komplettere skiltingen.

12
13

Ordinært anlegg
Ordinært anlegg

Turkart Frogn

DFI Orientering utarbeider nye turkart for

v/DFI

Frogn

Gylteholmen

Videreutvikling av friluftsområde med

2010

192

64

128

2010

600

300

2010

1,5mill.

1,2 mill 300

2010

900

350

450

100

2010

420

30

150

180+100

300

10

Gjestehavn/brygger gjestehavn, g brygger og toalett, med UUmed UU tilknyttet

tilknytning. Kommunal andel avsatt på fond

friområder nord på

i hht budsjettvedtak 2009.

holmen

14

15

Ordinært anlegg

Ordinært anlegg

Gylteholmen

Avventer søknader om tilskudd,

Opparbeiding av

investeringskostnad avsatt på

adkomst og bru

handlingsprogram 2009. Kommunal andel

FK v/TDF

avsatt på fond i hht budsjettvedtak 2009.

Torkildstranda

Oppgradering av Torkildstranda

100

v/Brettseglergruppa friluftsområde med tilrettelegging av
og TDF, med

friluftsaktiviteter knyttet til sjøen, blant

bistand fra SAM

annet bading, fiske, brettseiling og kajakk.
Oppgradering av parkerings- og
grøntområder. Universell utforming.

16

Nærmiljøanlegg

Dyrløkkeåsen

Omgjøring av grusbane til kunstgressbane.

skole/Ullerudfaret Tiltaket krever først avklaringer i forhold til
velfor.

17

eierskap til banen.

Nærmiljøanlegg Toalett Nordstranda

Etablering av nytt HC toalett i sammenheng 2010

(friluftstiltak)

med eksisterende pumpehus sør for

FK v/TDF

(dugnad)

600

300

300

Nordstranda, inkl. adkomst, rampe mv.
(Krisetiltakspakke strakk ikke til til dette
tiltaket). Det planlegges med oppfølging i
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videreføring av kyststi og tilgjengelighet fra
stranda i 2011. Sd.

18

Ordinært anlegg

Skjøtsel og

Oppfølging av stinettutredning/

(friluftstiltak)

rehabilitering av stier markaplanarbeid. Anslagsvise tall.
og skilt i marka, jfr.

Avtale m/grunneier må foreligge før tiltaket

Utredningen.

kan gj.føres. Hovedstinett prioriteres.

FK v/SAM+TDF

Planlagt gjennomført over flere år.

2010

150

60

60

40

2010

40

10

20

10

2010

20

10

10

5

Kommunal andel avsatt på fond i hht
budsjettvedtak 2009.
Arbeid igangsatt av DFI Orientering/
Frognmarkas venner. Videre samarbeid vil
være naturlig.

19

Ordinært anlegg

Etablering av nye og

Videreføring av skilting av smug og stier

rehab/ utskifting av

internt i Drøbak tettsted. Etappevis arbeid, i

skilt Drøbak tettsted.

samarbeid med vel. Bråtan sør og Drøbak
vel har igangsatt eget arbeid – prosjekt skilt
ut som eget tiltak. Torkildsbyen og Ullerud
vel sitt område vil prioriteres i neste fase.
Anslagsvise tall. Vil evt. justeres før
tiltaksplanen fremmes til endelig beh.
Tilsvarende beløp vil settes opp i flere år
framover

20

Friluftstiltak

Kartlegging av

Kartlegging e mal fra Friluftsorg.

friområder mv mht

Landsforb. OF gj.fører slik kartlegging for

universell utforming,

statlig sikrede friområder. Kartlegging bør

v/SAM

gj.føres for øvrige friområder og
friluftstraseer mv. jfr. Foreslått
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fremdriftsplan for markaplanarbeid.
Kommunal andel avsatt på fond i hht
budsjettvedtak 2009

21

Nærmiljøanlegg

Kyststi Bunnefjorden Planlegging og avtaleinngåelse (2009),

(friluftstiltak)

FK v/SAM + TDF

2010

100

50

2010

Ikke

0

50

5

skilting og opparbeiding i tråd med
Markaplanarbeid, samarbeid med OF og
utarbeidet forslag til trase for kyststi.
Spillemiddelsøknad 2008 avslått fordi
avtaler ikke var inngått. Tiltaket inngår i
InterReg søknad (2010-12). Svar på søknad
forventes i november/desember. Kommunal
andel avsatt på fond i hht budsjettvedtak i
2009 og vedtak i MPB-sak 35/09.

22

Ordinært anlegg

Hestestier i Frogn

Hestestitrasè fra Røis via Drøbak ridesenter

v/Hesteinteresse-

frem til Vestbyvn. Vest for Odalen gård.

beregnet

foreningen avd. Frogn

23

Ordinært anlegg

Bergholmen,

Tursti, opparbeiding og merking

2010/ 200

0

2011

tilrettelegging for
friluftsliv v/OF

24

Ordinært anlegg

Bergholmen,

Bergholmen, opparbeiding av bygninger og

2010/ Ikke

tilrettelegging for

anlegg (lagerskur, brygge,

2011

friluftsliv v/OF

grillplass/balløkke, sommervann)

0

beregnet
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Tiltak, planlagt gjennomført etter 2010
15. Ordinært anlegg

Seiersten idrettspark

Plankomiteen for Idrettsparken arbeider med
innholdet. Aktuelt med svømmehall,
rehabilitering eks. idrettshall, omlegging
løpebaner, gressbaner etc. Kostnader
foreløpig ikke beregnet.

Ordinært anlegg

Turkart for Frogn.

Tiltaket har i lengre tid stått i

(friluftstiltak)

FK v/SAM

handlingsprogrammet, men er ikke

2012

150

75

75

300

100

150

gjennomført - i påvente av innarbeiding av
resultater fra markaplanarbeidet, jfr vedtatt
framdriftsplan..
DFI Orientering har i mellomtiden utarbeidet
turkart i samarbeid med Frognmarkas venner.
Kommunen har bidratt med informasjon mv.
inn i kartet. Når markaplanarbeid er avsluttet
og det er behov for trykking av nytt opplag av
turkart for Frogn vil kommunen samarbeide
med DFI om dette. Tiltaket er derfor skjøvet
ut i tid. Første opplag turkart er satt inn i
handlingsprogrammet med privat egenandel
for gjennomføring i 2009/2010.
Kommunal andel avsatt på fond i hht
budsjettvedtak 2009.
Nærmiljøanlegg

Tursti Håøya v/Oslo

Som del av samarbeidsavtale mellom AFK og 2011-

50

Oslo

(friluftstiltak)

Kommune og

kommunen er det igangsatt arbeid med kyststi 2012

kommune

AFK/v OF +FK/SAM

på nordre del av Håøya. Oslo kommune står

står for

for gjennomføring av arbeidene i samarbeid

drift

med OF. Arbeidene er igangsatt. Tiltakene
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omfatter kantklipp/ rydding av vegetasjon og
opprusting av eksisterende turstier/veger,
merking med kyststi/turstiskilt med noen
faktainfo-skilt, samt en ny større
informasjonstavle. Informasjon på
eksisterende informasjonstavler vil også
oppdateres. Anslagsvise beløp. Arbeidet er
tenkt gjennomført over tre år, jfr notat.
Nærmiljøanlegg

Kyststi Nordstranda

Videreføring av HC tilgjengelighet fra nytt

(friluftstiltak)

FK v/TDF

toalett ned til og langs stranda bort til

2011

660

325

325

Kopåsbrygga. Dette vil tilgjengeliggjøre
toalettet for alle brukere av stranda, samt
avlaste Husvikveien for gangtrafikk (eks.
gående til Sundbrygga).
Ordinært anlegg

Kunstgressbane

Legge kunstgress uten undervarme på dagens

Høiås v/DFI

grusbane. Kommunens økonomiske bidrag i

3,7

400

prosjektet er uavklart.
16. Ordinært anlegg

Innendørs

Behov for innendørs skytterbane, nytt anlegg

Ikke

skytterbane

eller som en del av utvidelse av Frognhallen

beregnet

Oppgradering

Oppgradering av område for ”putting” og

Ikke

treningsanlegg

nærspill

beregnet

Etablere

Høilundveien vel har meldt inn ønske om å

Ikke

ballplass/lekeplassog

etablere lekeplass/ballplass på vellets

beregnet

utbedre adkomstvei

fellesområde, samt utbedre adkomstvei/sti.

(Frogn/Drøbak
skytterlag)
13. Ordinært anlegg

Drøbak golfklubb
13. Nærmiljøanlegg

v/Høilundveien veilag
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17. Friluftstiltak

18. Nærmiljøanlegg
19. Nærmiljøanlegg

Innlandsfiske, kart,

Ikke gjennomført, jfr. også Odalsprosjektet,

skilting og info

fisketiltaksplanen og arbeid med

FK v/SAM

implementering av EU-direktiv.

Høiåsbanen,

Utvidelse og felling av trær, oppgradering av

FK v/TDF

lysanlegg, drenering av bane.

Folkvang,

Oppgradering av garderobe

FK v/TDF
21. Nærmiljøanlegg
(friluftstiltak)

100

50

30

700

Ikke
beregnet

Oppgradering

300

Kongen,

Bygningen er kommunens eiendom. OF

Ikke

kystleddestinasjon

ønsker et samarb. for å istandsette bygningen

beregnet

OF + FK v/SAM

for kytstledhytte.

Slora, oppgradering

Utarbeide skjøtselsplan, samt gjennomføre

Ikke

av område (Solbukta

tiltak på friområde.

beregnet

Digerud-

Kystverket positiv til at deres bygning i

Ikke

grunnen, kystled-

perioder benyttes som kystledhytte. OF

beregnet

destinasjon v/OF

venter på avklaring om toalett

Toalett kafe

20

badeparken
FK v/TDF

22. (Sikringstiltak)

23. Friluftstiltak

vel)
24. Sikringstiltak

anlegg.
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Mulige fremtidige tiltak
Ordinært anlegg

Skjøtsel og

Drøbak sentrum (erverv), inkl. i område til

rehabilitering av

Torkildsbyen og Ullerud vel. Inkl. nødvendig

skilt

opparb. av stiene. Påbegynt, saken rapportert

200

for utvalget i august 05, se også innspill fra
Torkildsbyen og Ullerud vel. Kostnad må
vurderes. Behov for avklaring m/grunneier

Ordinært anlegg

Seilsportanlegg,

Avventer realisering av reg.plan Husvik-

Ikke

brygger v/Seilfor.

Gylte

beregnet

Ullerud

Sikre rettigheter for bruk av Ullerudjordet

FK v/TDF

etter at dagens avtale utgår. Utvidelse av
parkeringsplass ved gressbanen

Ordinært anlegg

Ridehall - Drøbak

Dispensasjon for etablering av ridehall er gitt.

6,0

rideklubb

Byggesøknad ligger til behandling.

mill.

Rideklubben må søke KKD om
forhåndsgodkjenning for å kunne søke midler
til et klubbanlegg tilknyttet et kommersielt
rideanlegg.
Skilting av sikre

Delvis gjennomført av veivesenet

200

tursykkelruter
Ordinært anlegg
Ordinært anlegg

Hoppbakke

Ikke

Golfbanen (DFI)

beregnet

Alpinanlegg på Dal

Ikke ber
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Vedlegg 5 Tiltaksplan for trafikksikkerhet
1. Innledning
Det er utarbeidet en trafikksikkerhetsplan for Frogn kommune som fra 2006 er en integrert del av
kommunens handlingsplan og tiltaksplanen rulleres årlig som en del av budsjettbehandlingen.
Tiltaksplanen er framlagt til politisk drøfting i utvalgene (eldrerådet, utvalget for oppvekst, omsorg og
kultur og utvalget for miljø, plan og byggesak) for å få føringer til prioriteringer m.m.
Den årlige rulleringen gir en status av trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Den baserer seg på
forrige års status, endringer av veier og trafikkmønster, innmeldinger fra skoler, innbyggere o.a.
Denne status danner grunnlag for neste års prioritering av store og små tiltak. Oppfordring til å
komme med innspill er gitt gjennom kommunens informasjonsside i lokalavisen og på
kommunens hjemmeside.
2. Typer trafikksikkerhetstiltak
Trafikksikkerhetsplanen omfatter alle typer tiltak for trafikksikkerhet og er inndelt i følgende
hovedgrupper. I denne sammenstillingen er noen av gruppene slått sammen:
a. Aksjon skolevei og øvrige tiltak langs kommunale veier.
Tiltak på kommunal vei og fylkesvei til sikring av skoleveier og andre fysiske
trafikksikkerhetstiltak i barns nærmiljø, men også tiltak på privat vei omfattes av Aksjon skolevei.
Statens vegvesen yter tilskudd på 80 % for alle tiltak unntatt veilys. For veilys er tilskuddet 50 %.
Tiltakene planlegges og gjennomføres av kommunen. Vurdering av om det skal søkes aksjon
skolevei midler til prosjektet foretas først når tiltaket prioriteres til utførelse. Eksempler på
aktuelle tiltak er gangfelt, humper, fartsreguleringer o.l. Vegvesenet dekker ikke kostnader til
planlegging, men kan gi tilskudd til konsulenthjelp for å revidere den kommunale
trafikksikkerhetsplanen.
Øvrige tiltak langs kommunale veier omfatter både små og store tiltak som vedrører
trafikksikkerhet. Store tiltak krever utredning, planlegging og eventuelt grunnerverv før de kan
gjennomføres. Kommunen prioriterer og eventuelt planlegger, finansierer og utfører. Det vurderes
i hvert enkelt prosjekt om dette kan inngå i Aksjon skolevei. Det kan ikke søkes om midler fra
Aksjon skolevei før planlegging og eventuelt grunnerverv er i orden. Mindre tiltak kan
gjennomføres uten større planlegging og eventuelt grunnerverv. Kommunen prioriterer
og eventuelt planlegger, finansierer og utfører.
b. Nybygg og omlegging av stam-, riks- og fylkesveier.
Tiltak som kommunen prioriterer overfor Statens vegvesen i forbindelse med
Nasjonal Transportplan (NTP).
c. Tiltak langs riks- og fylkesveier utenom nybygg og omlegging.
Omfatter bl.a. gang- og sykkelveier, belysning og større kollektivtrafikktiltak. Aksjon skolevei
midler kan ikke brukes på riksvei. Kommunen fremmer ønsker/prioriteringer overfor Statens
Vegvesen. Statens vegvesen prioriterer og evt. planlegger, finansierer og utfører. Ved gang/sykkelvei langs fylkesvei skal kommunen forestå og bekoste grunnervervet. Follorådet fikk i
2004/05 utarbeidet en plan kalt ”Regionalt sykkelvegnett, fase 2”. I dette arbeidet har en tatt for
seg strekninger uten gang- og sykkelveier i Follo og vurdert disse mht. potensiell bruk i
forbindelse med skole, arbeid, fritidsaktiviteter, handling og vei til kollektivtransport. Hvert tiltak
har fått en poengsom fra 0 til 10. Poengsummen er en faglig pekepinn på hvordan de aktuelle
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strekningene hvor det mangler gang- og sykkelvei bør prioriteres innbyrdes. For Frogn berører
dette først og fremst gang- og sykkelveier langs riks- og fylkesveier og poengsum er angitt i
egen kolonne.
d. Kollektivtrafikktiltak langs riks- og fylkesveier.
Omfatter bl.a. innfartsparkeringer, busslommer, leskur. Kommunen prioriterer ønskede
kollektivtrafikktiltak langs riks- og fylkesveier som meldes inn til Statens vegvesen.
Statens vegvesen prioriterer og evt. planlegger, finansierer og utfører.
I praksis er det først og fremst de små tiltakene knyttet mot skoleveiene som får størst fokus. Det er
også disse tiltakene som det er enklest å få gjennomført, og det er dette som tiltaksplanen fokuserer på.
De større tiltakene hvor andre prioriterer og finansierer inngår også i tiltaksplanen for
trafikksikkerheten og er nevnt med forslag til prioritering for innspill til Statens vegvesen og
eventuelt andre.
De kortsiktige tiltakene under kategorien Aksjon skolevei er derfor de viktigste tiltakene med
hensyn på gjennomføring i 2010 og som kommunen selv helt eller delvis har styring på.
3. Tiltak i 2010
(Gjelder tiltak nevnt under pkt. 2a og b foran)Tilskudd er vist som f.eks.: (SV = 8.000).
(SV= Statens vegvesen, FK = Frogn kommune) Tabell 1
Prior.
SkoleTiltak
Kostnad
Kommentarer
krets
(Tilskudd)
(kr)
1

Sogsti

Elleveien x Vestbyveien x
Sogstikollen. Opphøyd gangfelt

10.000

2

Sogsti

Elleveien. Gangvei mellom
Vestbyveien og Løkkedalsveien

200.000
(SV=
160.000)

3

Sogsti

Jørnsebakken og Vestbyveien til
kryss Sogstiveien. Utarbeidelse av
trafikkreguleringsplan.

4

Sogsti

Holterveien. Helhetlige
fortausløsninger m.m. mellom
RV153 og Holter terrasse.

250.000
(SV=
200.000)

5

Dyrløkkeåsen

Ullerudbakken. Breddeutvidelse
og nytt fortau

3.000.000

6

Drøbak

Sorenskriver Ellefsens vei
Lavt autovern

150.000
(SV=75.000)

80.000

Tiltak tildelt midler i 2008. Ses i
sammenheng med tiltaket
nedenfor
Grunnerverv ikke avklart,
videreføres i 2010
Stor trafikk og smal vei.
Tilrettelagt for gangvei langs
vestsiden av veien.
Grunnerverv ikke avklart,
videreføres i 2010
Problematiske trafikkforhold
som berører og opptar mange.
Mange innspill på
trafikkreguleringer. Plan
utarbeides i samråd med
beboerne
Videreføres i 2010
Planforslag til diverse tiltak
foreligger. Kan gjennomføres i
etapper.
Grunnerverv ikke avklart,
videreføres i 2010
Større tiltak kommunal vei uten
tilskudd. Er også foreslått som
tiltak i budsjettforslag
Videreføres i 2010
Behov innmeldt av innbygger i
fjor.
Videreføres i 2010

Mange store tiltak. Mindre tiltak som fartshumper og skilt ikke tatt inn på grunn av manglende
dokumentasjon. Dokumentasjon framskaffes til neste rullering av tiltaksplanen.
Samlet utgjør tiltakene som er foreslått kr. 3.690.000. Dette ligger langt over beløpet som er avsatt
økonomiplanene for 2010 (kr. 450.000). Dette forutsettes at Statens vegvesen bidrar i form av midler
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gjennom Aksjon skolevei. I parenteser i kostnadskolonnene er maks tilskudd fra Statens vegvesen vist
for hvert enkelt tiltak. Sum maks. tilskudd er kr. 450.000. Hvilke nye tiltak som Statens vegvesen vil
gi tilskudd til og hvilke beløp det utgjør vil ikke bli klart før i 2010. Endelig prioritering og kostnader
kan derfor først fastlegges når tilsagn om tilskudd er mottatt. Rådmannen foreslår derfor at
bevilgningen til tiltak videreføres med brutto kr. 450.000 og gjennomføring må tilpasses
tilskuddsbeløpene. Uansett vil det ikke være rom for breddeutvidelse av Ullerudbakken.
Gjennomføring av dette tiltaket vil avhenge av egen bevilgning over kommunens budsjett.
4. Prioritering av tiltak langs stam-, riks- og fylkesveier
Dette gjelder tiltak under hovedgruppene; nybygg og omlegging av stam-, riks- og fylkesveier, tiltak
langs riks- og fylkesveier utenom nybygg og omlegging samt kollektivtrafikktiltak langs riks- og
fylkesveier. Mange av tiltakene må ses i et langsiktig perspektiv. Tiltakene er gruppert og prioritert
innbyrdes i tabellene nedenfor. Tiltakene gjentar seg fra år til år så lenge de ikke blir prioritert av
Statens vegvesen. Hvis ikke noe er spesielt kommentert benyttes samme prioriteringer som i fjor.
a. Nybygg og omlegging av stam-, riks- og fylkesveier
(Gjelder tiltak nevnt under pkt. 2b foran)

Tabell 2, tiltak langs stam-, riks- og fylkesveier
Prioritet Tiltakets navn
1

RV152. Ny trase mellom Gislerud og Måna.

2
3

RV156. Ny vei mellom RV23 v/Bråtan
(Oslofjordforbindelsen) og Tusse.
FV78. Utbedring fra Måna til Havsjødalen.

4

FV82. Utbedring av trase

5

RV152. Omlegging gjennom Trolldalen

Kommentarer
Videreført fra 2008. Etter møte med
fylkesordførere Akershus og Buskerud i
sommer har ordfører og rådmann i Frogn
sendt ny henvendelse til vegvesen om
bompengefinansiering av strekningen.
Midler bevilget i 2009 for oppstart detaljplan.
Videreført fra 2008. Uviss framdrift. Ikke
innarbeidet i NTP
Videreført fra 2008. Ligger inne i reg.plan
Holt Park fram til Skydsrud. Framdrift uviss.
Utført 2009
Videreført fra 2008. Staens Vegvesen har
bekreftet oppstart av reg.plan-arbeid. Skisse
oversendt kommunen. Omfatter omlegging
av kjørevei og ny gang-/sykkelvei

b. Tiltak langs riks- og fylkesveier utenom nybygg og omlegging
(gjelder tiltak nevnt under pkt. 2c foran og omfatter bl.a. gang-/sykkelveier, belysning)
Forslag til prioritering er gjort innbyrdes for gruppene gang-/sykkelvei/fortau, belysning og
fartsreduserende tiltak
Tabell 3, tiltak langs riks- og fylkesveier utenom nybygg og omlegging
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Prioritet

Sykkelverdi

Tiltakets navn

Kommentarer

Gang- og sykkelveier og fortau
1

5,75

RV156. Gang- og sykkelvei fra Dalsbakkene
til Nesodden grense.

2

6,75

3

4,75

RV152. Gang- og sykkelvei fra Fugleveien til
Ås grense. (må ses i sammenheng med
omlegging av riksveien)
FV78. Gang- og sykkelvei Måna – Dammen.

4

4,75

5

5,25

6

2

7

2

8

2

9

4,25

10

5,75

11

-

1

-

2

-

2

-

3

-

1

-

RV152. Belysning fra Dyrløkke til Ottarsrud.

2

-

3

-

1

-

RV156. Belysning fra Glennekrysset til
Nesodden grense.
RV152. Belysning RV23 - Måna
Andre tiltak
RV152 x Belsjøveien. Kryssutbedringer

2
3

-

FV78. Gang- og sykkelvei Dammen Skydsrud
FV76. Gang- og sykkelvei Ottarsrud Folkvang
FV81. Brevikveien. Gang- og sykkelvei
Brevik – bussnuplass ved Brevikveien.
FV81. Brevikveien. Gang- og sykkelvei Dal –
bussnuplass ved Brevikveien
FV79. Glenneveien. Gang- og sykkelvei
RV156 - Nesodden grense
Årungenveien (kommunal vei). Gang- og
sykkelvei FV 56 Sundbyveien - FV 76
Osloveien
RV156. Gang- og sykkelvei Dal - Tusse Nesset
RV152. Fortau fra Høyenhallveien - gangvei,
og ned mot Montessoriskolen

Fartsreduserende tiltak
FV81, Brevikveien, redusert fartsgrense til
60 km/t siste del opp mot skolen
RV152, I tilknytning til rundkjøringer
Dyrløkke/Drøbak City, redusert fartsgrense,
opphøyde gangfelt
RV152. Gangfelt og kanalisering av
fotgjengere mellom rundkjøring
RV152xRV153 og RV153xHolterveien
(forslag fra administrasjonen)
FV82, Hallangenveien, redusert fartsgrense
fra 80 til 60 eller 50 km/t

Videreført fra 2008. Vedtak i k-styre
09 om forskuttering. Melding om
oppstart av regulering nov.09. Inngår
hele strekning Dalsbk-Nesodden gr.
Videreført fra 2008. Flyttet opp til
prioritet 2 ettersom planarbeid er
igangsatt
Videreført fra 2008. Inngår i reg.plan
Holt Park.
Videreført fra 2008. Inngår i reg.plan
Holt Park.
Videreført fra 2008.
Videreført fra 2008.
Videreført fra 2008.
Videreført fra 2008.
Videreført fra 2008. Krav om at
Statens vegvesen skal bygge gangvei
dersom trafikkmengde overstiger en
angitt verdi
Videreført fra 2008.
Videreført fra 2008. Ikke realistisk å
få gjennomført. Skilting av
fotgjengerkryssinger tas opp på nytt
med Statens Vegvesen
Videreført fra 2008
Videreført fra 2008
Videreført fra 2008. Inngår i nytt tiltak
nedenfor
Ny tiltak foreslått av adm.
Busslommer på begge sider av veien.
Refuge mellom kjørebanene. Mange
gående krysser kjørebanene på
utrygg måte
Videreført fra 2008. Gjelder armen
ned til søndre Hallangen. Oversendes
Statens vegvesen for vurdering og
eventuelle tiltak.

Belysning

RV152 x Sogstiveien. Sikring av kryss
FV77, Årungenveien. Sikring av bru over
Årungselva.

Videreført fra 2008. Etterspurt av
innbyggere i 2008.
Videreført fra 2008
Videreført fra 2008
Nytt tiltak foreslått av adm. Viktig i
forhold til sikkerhet og effektiv
trafikkavvikling
Videreført fra 2008
Videreført fra 2008

c. Kollektivtrafikktiltak langs riks- og fylkesveier
(Gjelder tiltak nevnt under pkt. 2d foran)
Tabell 4, kollektivtrafikktiltak langs riks- og fylkesveier
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Prioritet

Tiltakets navn
Innfartsparkering

Kommentar

1

Innfartsparkering Heer

2

Innfartsparkering Måna

3

Innfartsparkering Bekkevoll.

Foreligger plan for innfartsparkering ved siden av
snuplass for buss ved kryss Oberst Eriksens vei
og Heerveien
Fylkeskommunen/Frogn videregående skole har
meldt inn behov for tosidige busslommer ved
skolen. Aktuelt med innfartsparkering mellom
lommer på vestsiden av RV152 og bomstasjonen
Videreført fra 2008. foreligger reg.plan-forslag
som tar med seg innfartsparkering

Busslommer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

RV152, leskur ved Frogn videregående skole
FV82, busslommer ved kryss Holtbråten.
RV156, busslommer ved Garder.
RV156, busslommer ved Sagstua.
FV82, busslommer ved Nordre Hallangen.
FV82, busslommer ved Hallangshagen.
RV156, bussnuplass ved Glennekrysset.
RV157, busslomme etc. ved Dal søndre
FV78, Busslommer ved Skydsrud.
FV78, busslommer ved Dammen.
RV152, belysning ved busslommer Gislerud.
RV152, v. Holterkollveien, oppsett av leskur
og ny busslomme.
RV152, v. Fugleveien, leskur og anleggelse
av fortau.
Rv 152, v/avkjøring Ytre Hallangspollen,
leskur.
Fv 78, v/ Måna, belysning og leskur.
RV152, v/ Gislerud, leskur og fortau.
FV76, Klommesteinveien.
Busstopp ved Ermesjøåsen/-veien.
Fartsgrensevurdering. Busslommer.

Utført
Videreført fra 2008
Videreført fra 2008
Videreført fra 2008
Videreført fra 2008
Videreført fra 2008
Videreført fra 2008
Videreført fra 2008
Videreført fra 2008
Videreført fra 2008
Videreført fra 2008
Videreført fra 2008. Busslomme opparbeidet
Gjelder busslomme mot Ås før kryss med
Fugleveien. Videreført fra 2008
Videreført fra 2008
Videreført fra 2008
Videreført fra 2008
Videreført fra 2008

5. Tiltak i 2009
Gjelder alle tiltak, både de som mottar tilskudd fra Aksjon skolevei og tiltak uten tilskudd.
Tilskudd er vist som f.eks.: (SV = 8.000). (SV= Statens vegvesen, FK = Frogn kommune)
Tabell 5
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Tiltak

Kostnad
(Tilskudd)
(kr)

Kommentarer

Krysskanalisering/buss. Heerveien x Oberst
Eriksens vei
Opphøyde gangfelt Fugleveien

330.000
(SV = 264.000
66.000
(SV = 52.800)

Utført

Fortau og opphøyd gangfelt. Hegreveien

39.000
(SV = 31.200)

Utført

Opphøyde gangfelt. Dyrløkkebakken

49.500
(SV = 39.600)

Utført

Fartshumper. Solveien - Vannverksveien

15.000
(SV = 12.000)

Utført

Skilting. Vestbyveien - Røyspytten

5.000
(SV = 4.000)

Utført

Fartshump. Ullerudåsen

5.000
(SV=4.000)
50.000
(Tilskudd =
50.000)
4.000

Utført

Opphøyd gangfelt Vestbyveien x Skogveien

Dal skole.
Oppsetting av skilt: Innkjøring forbudt 07-17.
Niels Carlsens gt. – Kirkegt.
Fartshumper/opphøyde gangfelt.
Gjenopptas forutsatt avklaring av
parkeringsmelding og busstraseavklaring.
Utvidelse av fortau, enveiskjøring.
Sogstiveien x Sogstijordet
Skilting av uoversiktlig kryss.
Sogsti skole
Kanalisering av trafikk på parkeringsplass.
Elleveien x Vestbyveien x Sogstikollen.
Opphøyd gangfelt

Utført

Utført

Utført

Havnegata. Tosidig fortau mellom
Carlsebakken og molo A

130.000

Ikke utført. Avventer avklaring av
parkeringsmelding og endelig
busstraseavklaring. (Midler avsatt i 2007).
Supplerende trafikk/hastighetsmålinger må
utføres.
Ikke utført. Avklares om tiltaket skal
gjennomføres av utbygger
Ikke utført. Ny plan må utarbeides i
samarbeide med skolen.
Ikke utført. Mangler ramper på begge sider
av gangfelt. Krever grunnerverv. Bør ses i
sammenheng med foreslått gangvei langs
Elleveien.
Utført ensidig fortau.

Kirkeveien. Huseby – Frogn kirke. Høy
hastighet, dårlig veistandard

20.000

Blir ferdig 2009.

60.000

4.000
4.000
10.000

6. Innspill til tiltaksplanen for 2010
Det er mottatt 30 innspill til rulleringen av tiltaksplanen for trafikksikkerhet.
Av disse er det noen som tar opp samme problemstilling. Noen innspill omhandler tiltak under
utførelse, og noen omhandler tidligere innmeldte forhold. Tabellen nedenfor viser en oversikt
over innmeldte konkrete tiltak med vurdering av mulig aksjon.
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Skolekrets

Problem/ tiltak

Vurdering/ aksjon

Generelt

Hyppigere radarkontroller, særlig på
ettermiddagene.
Flere fortau og gangveier og overgangsbroer.
Økt bevisstgjøring i forhold til råkjøring.
(e-post av 01.09.09 fra Anne Sofie Kjarheim)
Skolebarn må krysse Ullerudveien ut fra
Holterteigen. Ønskelig med fartshump ved
innkjøringen til Holterteigen. (e-post av
06.05.09 fra Tone Moholt)
Ønske om en trygg vei for gående fra
Ottarsrud til Bilitt og videre til Frogn kirke og
Folkvang. (e-post av 07.09.09 fra Susanne
Johansen)
Fartsgrensen på Glenneveien er for høy
langs Solbukta. Rv156 fra Dal til Hasle er
livsfarlig for gående og syklende, det mangler
g/s-veg er ikke veilys og har høy fartgrense.
(e-post av 07.09.09 fra Axel Strøm)

1
Anmodning om trafikkontroller oversendes
lensmannen.
Gangveier og krysningssteder må vurderes i
hvert enkelt konkret tilfelle.
2
Foreløpig svar sendt i brev av 28.07.09.
Trafikk og hastighetsmålinger gjennomføres
før evt. tiltak vurderes.
3
Tiltaket er med som prioritert tiltak i tiltak
langs riks- og fylkesveier under gang- og
sykkelveier og fortau.
4
Fartsgrense på Glenneveien tas med som
prioritert tiltak i tiltak langs riks- og fylkesveier
under fartsreduserende tiltak.
Gang- og sykkelvei langs rv156 er med som
prioritert tiltak i tiltak langs riks- og fylkesveier
under gang- og sykkelveier og fortau.
5
Tiltaket tas med som nytt tiltak i tiltak langs
riks- og fylkesveier under andre tiltak.

Heer

Heer

Dal

Dal

Heer

Det må anlegges veiskulder for gående og
syklende på den nyopprustede strekningen
Rødmyr/Tusse til Holtbråten. Autvern og hvit
stripe, ingen steder for myke trafikkanter. (epost datert 10.08.09 fra Steinar Bergrren)
Det trengs g/s-vei fra Ottarsrud til Horgen.
(e-post datert 06.09.09 fra Else Johansen)

Sogsti

Behov for trafikksikkerhetstiltak langs
Sogstiveien, bl.a. fotgjengerovergang. (e-post
av 28.08.09 fra Ole Fredrik Hynne)

Drøbak

Solveien og Åsenveien er lite trafikksikre for
barn. Skal det være lovlig å parkere så tett
langs veien og intill avkjørsler? Hvordan få
redusert biltrafikken? Kan det markeres med
plakater og dumper i veien at barn leker der?
(e-post av 07.09.09 fra Mette Halberg)
Ønskelig med g/s-vei fra Ottarsrud til Bilitt og
videre til folkvang. (e-post av 03.09.09 fra
Magnhild Rytter)

Heer

Sogsti

Drøbak

6
Tiltaket er med som prioritert tiltak i tiltak
langs riks- og fylkesveier under gang- og
sykkelveier og fortau.
7
Anleggelse av gangfelt kan skape falsk
trygghet. Det må dokumenteres hvor mange
som krysser før evt. tiltak vurderes.
8
Trafikkmålinger/hastighetsmålinger må
gjennomføres før tiltak vurderes.

9
Tiltaket er med som prioritert tiltak i tiltak
langs riks- og fylkesveier under gang- og
sykkelveier og fortau.
Det bør på plass en gangvei og det må gjøres
10
noe i krysset Vestbyveien/Elleveien. (e-post
Tiltak er prioritert for gjennomføring. Avventer
av 01.09.09 fra Erik Abrahamsen)
gjennomføring av grunnerverv.
Fartsreduserende tiltak i Niels Carlsens gt fra
11
Solgry til Ringeplan. (e-post av 02.09.09 fra
Trafikkmålinger/hastighetsmålinger må
Lasse Aarstad)
gjennomføres før evt. tiltak vurderes.
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Skolekrets
Dal

Heer

Drøbak

Sogsti

Dal

Problem/ tiltak
Veibelysning langs Glenneveien fra Slora til
Blylaget. Fullføre g/s-vei fra Dal til kryss med
Glenneveien. (e-post av 18.08.09 fra Britt og
Inge Kiedrowski)
Huseby til Frogn kirke: Nedsatt fart med
fartshumper. Veibelysning. Er skolevei. (brev
datert 02.09.09 fra Jorun Burum)

Det er ønskelig med gjennomkjøring
forbudt i Tamburbakken. (Brev datert
05.07.09 fra Jan Otto Johansen)
Ønsker flere fotgjengerfelt på
Sogstiveien. (e-post av 01.09.09 fra
Jacob Fischer)
Fullføre g/s-vei i Dalsbakken. Bedre
kollektivtilbudet i Nordre Frogn. Enklere
å komme seg til Nesodden, Oslo, Ås og
Ski enn Drøbak. (e-post av 07.09.09 fra
Inger-Johanne Marheim)

Dyrløkkeåsen Det må snarest komme g/s-vei fra

Fugleveien til Ås grense. (e-post av
03.08.09 fra Håkon Sverre Lycke)
Dal

Sogsti

Dal

G/s-vei fra Dal til Glennekrysset må
fullføres gjennom kommunal
forskuttering som kommunen har lovet.
G/s-vei langs rv156 fra Dalsbakken og
hele veien til Nesodden grense. (e-post
av 02.09.09 fra Heidi Resch)
Trafikksikkerhetstiltak langs Vestbyveien:
G/s-vei, redusert fartsgrense (også i
Solbergveien) bedre skilting (skolebarnbuss-fartsgrenser-annen fare) (brev til
bla FAU vedlagt e-post av 17 og
20.08.09 fra Heidi Simensen Haver)
G/s-vei fra Dalsbekken til Nesodden
grense. (e-post av 01.09.09 fra Ulf Risell)

Drøbak

Fartsdempere i Solveien. Minsking av
trafikk.(e-post av 26.08.09 fra Fride
Hallberg)

Drøbak

Løsning for gående og syklende forbi
bussene nedenfor Seiersten
Ungdomsskole. Redusere fartsgrense i
Osloveien før rundkjøringen ved Ullerud,
retning nordfra. Etablere sikker kryssing
av Osloveien i krysset ved Belsjøveien,
trafikklys eller planfri kryssing. Sikre
rekkverk rundt gangbro over
Grandeveien enda bedre. Etablere
belysning mm på parkeringsplassen ved
Drøbak skole.
(Brev datert 07.09.09 fra
FAU/Trafikkomite Drøbak skole)

Vurdering/ aksjon
12
Tiltaket vurderes som er aksjon skolevei
tiltak.
13
Nye trafikkmålinger/hastighetsmålinger må
gjennomføres nå som veien er asfaltert før
evt. tiltak vurderes.
14
Trafikkmålinger/hastighetsmålinger må
gjennomføres før evt. tiltak vurderes.
15
Anleggelse av gangfelt kan skape falsk
trygghet. Det må dokumenteres hvor mange
som krysser før evt. tiltak vurderes.
16
G/s-vei i Dalsbakken er med som prioritert
tiltak i tiltak langs riks- og fylkesveier under
gang- og sykkelveier og fortau.
Innspill vedr. kollektivtrafikktilbudet
oversendes til Ruter.
17
Tiltaket er med som prioritert tiltak i tiltak
langs riks- og fylkesveier under gang- og
sykkelveier og fortau.
18
Tiltaket er med som prioritert tiltak i tiltak
langs riks- og fylkesveier under gang- og
sykkelveier og fortau.

19
Dette er større tiltak som må utredes i
plansammenheng.

20
Tiltaket er med som prioritert tiltak i tiltak
langs riks- og fylkesveier under gang- og
sykkelveier og fortau.
21
Fartsdempere er anlagt i 2008. Det må
gjøres nye trafikk- og hastighetsmålinger for
å se virkningen av disse før evt. tiltak
vurderes.
22
Innspill vedr. fartsgrense og kryssing av
Osloveien oversendes vegvesenet.
Belysning på parkeringsplassen bør avvente
avklaring av fremtidig bruk av plassen.
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Skolekrets
Dal

Drøbak

Heer

Drøbak

Vurdering/ aksjon
Problem/ tiltak
23
Fullføre g/s-vei i Dalsbakken til
Tiltak
vedr.
gangsykkelvei
er med som
Glenneveien. G/s-vei fra Dal skole til
Knardalveien. Fartsgrense forbi Dalskole prioritert tiltak i tiltak langs riks- og fylkesveier
under gang- og sykkelveier og fortau.
skal ned til 40 km/t med humper. G/s-vei
langs Breviksletta. Veibelysning i
Veibelysning langs Glenneveien vurderes
Glenneveien. Gangvei til
som er aksjon skolevei tiltak.
bussholdeplassen ved bunn av
Skarphella, ved Toresen Gartneri.
Øvrige foreslåtte tiltak langs fylkesvei
(Brev datert 03.09.09 fra FAU Dal skole)
oversendes Statens vegvesen.
24
Ber kommunen anlegge ytterligere en
Nye trafikk/hastighetsmålinger gjennomføres
fartshump i Vannverksveien. (e-post av
før evt. tiltak vurderes.
31.08.09 fra Espen Erik Olavsen)
25
Ønsker senket fart til 30 eller 40 km/t helt
frem til Frogn kirke. (Brev datert 03.09.09 Nye trafikkmålinger/hastighetsmålinger må
gjennomføres nå som veien er asfaltert før
fra Eli Burum)

Etterlyser plan for trafikksikring av
Vestbyveien og estetisk opparbeiding av
Jørnsebakken inkl. området
Lehmannsbrygga og Finnegården. (Brev
vedlagt e-post av 03.09.09 fra Drøbak
syd og Bråtan vel)

evt. tiltak vurderes.
26
Forslag til tiltak/utredning er satt opp i 2009.
Videreføres til 2010.
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Vedlegg 6 Gebyrregulativ, plan-, bygge-, delings - og utslippssaker for 2010
Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i:
 Plan- og bygningslovens § 109
BETALINGSBETINGELSER:
1 Betaling innkreves når vedtak er fattet og forfaller til betaling umiddelbart.
Eksempel:
Når rammetillatelse er gitt.
Når tillatelse til tiltak er gitt.
Når registrering av melding bekreftes.
Når vedtak på søknad om deling foreligger.
Når plan legges ut til offentlig ettersyn.
Når avslag på søknad foreligger.
2 Gebyr for behandling av søknad om ansvarsrett og tilsyn er medregnet i det faste gebyret for
tiltaket.
3 Byggesaker:
I tillegg til det faste gebyret påløper tilleggsgebyr pr. m2 bruksareal på kr 60,- på bruksareal som går
ut over 100m2. Arealet beregnes i h.h.t. Norsk Standard (NS) 3940.
Tilsynsgebyr tillegges alle typer byggesaker med kr. 550,-. Dette gebyret avsettes til dekning av
fellesutgift for etablert tilsynskontor for Follo kommunene Frogn, Enebakk, Nesodden,
Oppegård, Ski og Ås.
Et gebyr på kr. 440,- øremerket kulturminneregistrering, påløper ved behandling av byggesaker i
områder som omfattes av Akershus fylkeskommunes kartlegging av automatisk fredede
kulturminner, jf. vedtak i sak 07/679, datert 17.10.07.
4 Plansaker:
I tillegg til det faste gebyret påløper tilleggsgebyr for areal ut over 10 dekar. Gebyret er på
kr. 550- pr. dekar.
I tillegg til det faste gebyret påløper det et tilleggsgebyr dersom planen ikke leveres i fullverdig
digital form. Dette tilleggsgebyret skal tilsvare kommunens utgifter til digitalisering eller
oppretting av allerede digitaliserte plan.
Ved svært omfattende saker kan det i tillegg til fastgebyr beregnes timekostnad for medgodt tid
for saksbehandler og dette vil beregnes etter at saken er 2. gangsbehandlet i planutvalget.
Faktura vil bli sendt etter 2.gangsbehandling.
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5 Gebyret kan avvikes når det er åpenbart urimelig.

Fast gebyr
NR.

TYPE TILTAK

Tiltaksklasse 1

1

Tiltak som behandles som søknad, pbl. § 93

Tiltaksklasse 2

Tiltaksklasse 3

01 Bolig/fritidsbolig
A Småhusbebyggelse med inntil 2 boenheter

14 850

17 600

B Andre boligtyper

23 650

33 000

49 500

C Tilbygg og påbygg

6 600

8 800

13 200

D Ombygging

6 600

8 800

13 200

E Andre tiltak på bolig-/fritidseiendom

5 000

6 600

7 700

Eksempler: garasje, uthus, andre bygningstyper, tilbygg
/påbygg på annet enn bolig.
TYPE TILTAK

Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3

02 Produksjonsbygg for verksted, industri, kontor-,
forretnings og/eller andre næringsbygg, hotell og/eller
restaurant, sykehus, sykehjem, andre bygg for
offentlig og/eller privat tjeneste, bygg for jordbruk,
fiske og/eller fangst
A Nybygg

28 600

50 600

93 500

B Tilbygg og/eller påbygg

15 400

26 400

48 400

C Ombygging

15 400

26 400

48 400

A VVS-tiltak, antenner, antennemaster, o.l.

5 500

7 700

9 900

B Borebrønn, pipe, ildsted, brannmur, o.l.

2 200

4 400

6 600

6 600

12 100

16 500

4 400

5 500

8 800

6 600

9 900

13 200

11 000

15 400

18 700

06 Bruksendring uten bygningsmessige tiltak

5 500

7 700

10 000

07 Andre tiltak (som ikke er definert over)

4 400

8 800

13 200

03 Tekniske installasjoner

04 Veianlegg
05 Riving
A Bebyggelse inntil 100m2
2

2

B Bebyggelse over 100m og inntil 500 m
2

C Bebyggelser over 500 m

Eksempler: fasadeendringer, skilt/reklameinnretninger,
støttemur, gjerde, levegg, fylling, utgraving, basseng,,
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dam, brygge, molo, teknisk installasjoner i grunn, o.l.
2

Behandling av ulovlig byggearbeid

20 000

25 000

30 000

(virkemiddelgebyr).
.
NR.
3

TYPE TILTAK

Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3

Ansvarsrett /lokal godkjenning
01 Ansvarsrett for sentralt godkjente foretak

660

880

1100

2 200

2 750

3 300

1 100

1 650

2 200

2 000

4 000

6 000

Gebyr regnes for hvert foretak og nytt tiltak

02 Ansvarsrett og lokal godkjenning av foretak
Gebyr regnes for hvert foretak og nytt tiltak

4

Ferdigattest
Gebyret gjelder for anmodning om ferdigattest som blir sendt til
kommunen etter at fastsatt frist satt i midlertidig brukstillatelse er
utløpt.

5

Endring av tidligere innvilget tillatelse
Når det fattes nytt vedtak.

6

Tiltak som behandles som melding
01 Oppføring, endring og reparasjon av driftsbygning i

8 000

landbruket, pbl. § 81
02 Midlertidige eller transportable konstruksjoner eller

3 300

anlegg, herunder
campingvogner, telt o.l., pbl. § 85
03 Mindre byggearbeid på bebygd eiendom, pbl. § 86a

7

A Fasadeendring på en fasade

1 650

B Tilbygg / frittstående bygg 0-20m2

3 000

C Tilbygg / frittstående bygg 20-50m2

4 200

D Frittstående bygg 50-70 m2

6 600

E Andre arbeider som omfattes av pbl. § 86a

3 300

Behandling av dispensasjonssøknad fra:
(Det beregnes gebyr for hver enkelt dispensasjon)
01 Plankrav i kommune- og reguleringsplan, arealbruk

5 000

7 700

11 000

02 100-metersbelte langs sjø og vassdrag

5 000

7 700

11 000

03 Utnyttelsesgrad, regulert byggelinje, etasjetall, høyde i

2 750

3 300

3 900

2 200

2 800

3 300

reguleringsplan/bebyggelsesplan
04 Andre forhold i planer og/eller bestemmelser
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05 Plan og bygningsloven og tilhørende forskrifter

2 200

2 800

3 300

06 Veglovens bestemmelser

2 200

2 800

3 300

07 Andre forhold som ikke er særskilt nevnt

2 200

2 800

3 300

Fast gebyr
NR. TYPE SAK
8

Behandling av søknad om deling /grensejustering

2

0-3000m

3001-6000m2

5 000

6001m2-mer

6 100

8 300

/feste av eiendom, pbl. § 93 og arealoverføring /
tilleggsareal
0-5000m2

5001-8000m2

8001m2-mer

22 000

39 000

55 000

7 000

8 000

9 000

1 650

2 750

3 900

03 Kartutsnitt m/gjenboerliste

500

700

900

04 Skråfoto – A4-format

330

05 Ortofoto

330

1 100

2 200

9

Behandling av reguleringsplan

10

Behandling av mindre vesentlig endring av plan - p.r.
endring

11

Situasjonskart (inkl. moms)
01 Nytt situasjonskart m/ diverse informasjon som underlag
for prosjektering

12

Behandling av refusjonssaker, pbl kap. IX

20 000

Gebyrer for saksbehandling, kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg (<= 15 PE)
Søknad om utslipp i samsvar med rammeplan og lokal forskrift
søknad om utslipp som fraviker fra rammeplan
Søknad om utslipp i samsvar med lokal forskrift
Søknad om utslipp som fraviker fra lokal forskrift
Mindre endring av utslippstillatelse
Godkjenning av rammeplaner utført privat (inntil 40 bo- og hytteenheter)
For større planer, et tilegg pr. 20 bo - og hytteenheter
Kontroll og tilsyn, per år.
Byggesak, avløpsrenseanlegg
Ansvarsrett for sentralt godkjente foretak
Gebyr regnes for hvert foretak og nytt tiltak
Ansvarsrett og lokal godkjenning av foretak
Gebyr regnes for hvert foretak og nytt tiltak
Tilsynsgebyr for byggesak

6 000
9 000
8 000
12 000
3 000
10 000
2 500
700
5 500
660
2 200
550
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Gebyrer for saksbehandling, kontroll/tilsyn av avløpsanlegg > 15 PE
Søknad om utslippstillatelse, grunnbeløp
Tillegg per 5 PE utover 15 PE
Mindre endring av utslippstillatelse
Kontroll og tilsyn, per år.
Byggesak for avløpsrenseanlegg, grunnbeløp
Tillegg per 5 PE utover 15 PE
Ansvarsrett for sentralt godkjente foretak
Gebyr regnes for hvert foretak og nytt tiltak
Ansvarsrett og lokal godkjenning av foretak
Gebyr regnes for hvert foretak og nytt tiltak
Tilsynsgebyr for byggesak

12 000
1 000
3 000
3 500
8 000
250
880
2 750
550
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Vedlegg 7 Gebyr regulativ for kart, oppmåling og seksjonering
GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I:
§ 109 i plan og bygningsloven av 14.06.1985 som erstattes av § 33-1 i plan og bygningsloven av
27.06.2008 når også bygningsdelen gjøres gjeldende
§§ 32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005
§ 7 i lov om eierseksjoner av 20. mars 1997
§ 1, bokstav b, i forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. av 29. desember
1993 (Forskrift til forvaltningsloven § 27a, gjelder for punkt C.3)

REGULATIVET BLE VEDTATT XX.XX.2010 (KST-sak XX) OG GJELDER FRA 01.01.2010
REGULATIVET ERSTATTER TIDLIGERE GJELDENDE REGULATIV.
REGLER OM UNNTAK AV TIDSFRISTER (”VINTERPERIODE”) ER VEDTATT MED
HJEMMEL I FORSKRIFT AV 26. JUNI 2009 NR. 864 OM EIENDOMSREGISTRERING
(MATRIKKELFORSKRIFTEN) § 18 TREDJE LEDD
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A Generelle bestemmelser
A.1 Betalingsplikt
Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato.
Kommunen skal av eget tiltak betale tilbake det rekvirenten måtte ha til gode. Det samme gjelder der
kommunen ved feil har krevd og mottatt for mye i gebyr.
Det kan ikke kreves rentetillegg for for mye betalt gebyr. Der tinglysing er nødvendig vil
tinglysingsgebyr komme i tillegg, se lov om rettsgebyr § 21.
A.2 Hvilket regulativ skal brukes
Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en
tilfredsstillende søknad eller begjæring/rekvisisjon.
A.3 Betalingstidspunkt
Alle tilhørende gebyrer skal være betalt før det utstedes matrikkelbrev.
For saker hvor gebyr skal beregnes etter medgått tid og kommunens utgifter til sakkyndig bistand, skal
kommunen ved forskuddsbetaling skrive ut et foreløpig gebyr i samsvar med gitt overslag. Når
kommunens arbeider er fullført, skal kommunen regne ut det endelige gebyret og skrive ut
tilleggsregning eller tilbakebetale for mye betalt gebyr.
Ved store oppdrag kan kommunen skrive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke oftere enn
månedsvis.
Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke
utsettelse av betalingsfrist.
A.4 Urimelig gebyr
Dersom gebyret etter punkt B – D åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn,
og det arbeidet og de kostnadene kommunen har, kan enhetsleder for samfunnsutvikling av eget tiltak
fastsette et passende gebyr.
Enhetsleder kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått
krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr eller ved forespørsel gi et forpliktende pristilbud.
Dette kan for eksempel brukes i større utbyggingssaker der gebyrregulativet er urimelig eller mindre
egnet.
A.5 Klage
Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak gjort i medhold av dette regulativet.
A.6 Endring av regulativet eller gebyrsatsene
Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret. Dersom kommunestyret vedtar at gjeldende
regulativ skal indeksreguleres, skal satsene reguleres i samsvar med konsumprisindeksen per 15. juli.
A.7 Unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning
Hensikten med reglene er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i en periode på
vinteren da snø og tele gjør det vanskelig eller umulig å utføre oppmålingsarbeid.
Gjennomføring av oppmålingsforretning har en tidsfrist på 16 uker fastsatt i matrikkelforskriften § 18
første ledd. Tidsfristen løper ikke i perioden 1. desember til 1. april.
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B Tjenester som skal betales etter medgått tid
For gebyr som skal beregnes etter medgått tid, jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser:
Kontorarbeid
Feltarbeid: Enkeltperson med GPS/TPS

Kr. 600,Kr. 750,-

C Behandlingsgebyr
(Plan og bygningsloven § 33-1, Matrikkelloven § 32 – forskrift § 16 og
Lov om eierseksjon § 7)
C.1
Dispensasjon (pbl § 19-1)
Se eget gebyrregulativ for arbeider etter Plan og bygningsloven
C.2
Delingssøknad (pb l§ 20-1 bokstav m)
Se eget gebyrregulativ for arbeider etter Plan og bygningsloven
Innebærer søknaden dispensasjonsvurdering, skal det i tillegg betales gebyr etter pkt. C.1.
For delingssak som også krever godkjenning etter jordloven, skal det i tillegg kreves gebyr etter
forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker.
C.3
Søknad om arealoverføring/tilleggsareal (pb l§ 20-1 bokstav m)
Se eget gebyrregulativ for arbeider etter Plan og bygningsloven
C.4
Søknad om arealoverføring ved grensejustering (matrikkelloven § 16)
Se eget gebyrregulativ for arbeider etter Plan og bygningsloven
C.5
Søknader som avslås
Søknader om dispensasjon, deling, arealoverføring eller grensejustering (jfr. C.1-C.4) som
avslås gebyrbelegges med fullt gebyr.
C.6 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom
(lov om eierseksjon § 7)

C.7

Sak som krever befaring

fem rettsgebyr

Sak som ikke krever befaring

tre rettsgebyr

Ny behandling av avslått begjæring om seksjonering eller reseksjonering

Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller
nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til
kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et seinere tidspunkt,
skal det betales fullt gebyr.)

D Gebyrer for oppmålingsforretning
(Matrikkelloven § 32, forskriftene § 16)
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D.1 Oppmålingsforretning for ny grunneiendom, anleggseiendom, festegrunn eller over
eksisterende matrikkelenhet
Areal til og med 1 daa
Areal 1 til 2 daa

Kr. 14.850,Kr. 16.500,-

Areal 2 til 5 daa
Areal 5 til 20 daa

Kr. 20.350,Kr. 25.300,-

Areal over 20 daa; etter medgått tid. Minstegebyr

Kr. 33.000,-

Ønsker rekvirent større endringer som medfører at ny oppmålingsforretning må avholdes, vil gebyret
økes med 10 %.
D.2 Oppmålingsforretning ved arealoverføring, grensejustering og fradeling av tilleggsareal av
grunneiendom eller anleggseiendom til eksisterende matrikkelenhet eller uregistrert samferdselsgrunn
Areal 0 – 100 m2

Kr. 3.300,-

Areal 100 – 500 m

2

Kr. 6.050,-

Areal 500 – 1000 m

2

2

Areal > 1000 m

Kr. 9.350,Gebyrlegges etter D.1

Ved grensejustering betales i tillegg gebyr per berørt eiendom for revisjon (ajourføring) av målebrev,
jfr. punkt F2.
Ved arealoverføring kan det i tillegg kreves gebyr for medgått tid til merarbeid utover det som gjøres
ved oppmålingsforretning utført som grensejustering og fradeling.
D.3 Oppmålingsforretning over del av eksisterende grense for en grunneiendom
Hvis alle grensene rundt eiendommen skal gås opp, betales gebyr etter punkt D.1.1
Ett grensepunkt
For overskytende grensepunkter, per punkt

Kr. 4.500,Kr. 1.000,-

D.4 Oppmålingsforretning av uteareal som inngår i en seksjon
(Matrikkelforskrift § 35)
Areal 0 – 100 m2

Gebyrlegges etter D.2
2

Areal 100 - 500 m
Areal 500 – 1000 m2
Areal over 1000 m2

Gebyrlegges etter D.2
Gebyrlegges etter D.2
Gebyrlegges etter D.1

Ved reseksjonering som medfører endring av grensene for en seksjons uteareal, skal det utstedes
nytt matrikkelkart. Gebyr skal betales i samsvar med ovenstående satser.
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D.5 Oppmålingsforretning som utføres uten markarbeider (”kontorforretning”)
Dersom oppmålingsforretning blir utført uten markarbeider

Gebyrlegges med 65 % i henhold
til ovenstående satser

D.6 Klarlegging av eksisterende grense (”grensepåvisning”)
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning:
Til og med to punkter

Kr. 2.750,-

Tillegg per punkt fra og med punkt nr. tre

Kr. 550,-

Dersom grensen tidligere ikke er koordnatbestemt må det betales gebyr for avholdt
oppmålingsforretning etter punkt D.1 eller D.3

D.7 Gebyr til kommunen når oppmålingsarbeidet delvis blir utført av kommunen, delvis av
andre
Der det ikke er kommunen som utfører alt arbeid med oppmålingsforretningen fordeles kostnadene for
forretningen (gebyrer etter D.1-D.5) etter følgende % satser:
Oppgave
1 Fremskaffe datagrunnlag

30 %

2 Varsling og kartforretningsmøte

15 %

3 Tekniske arbeider og dokumentasjon

30 %

4 Registerarbeidene (sluttarbeidene)

25 %

Fordelingen mellom oppgave 3 og 4 forutsetter at koordinatdokumentasjonen er i digital og nasjonal
godkjent standard. Der dokumentasjonen er analog, skal aktivitet nr. 4 sin andel økes og aktivitet nr 3
minskes med 5 %.
D.8 Avbrutt oppmålingsforretning eller matrikulering
Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er
fullført, skal det betales:
Ferdig innkalt forretning

50 % av oppmålingsgebyret

Ferdig avholdt forretning
Der matrikkelbrev er utarbeidet

75 % av oppmålingsgebyr
100 % av oppmålingsgebyret

E Matrikkelføring
(Matrikkelloven § 32, forskrift § 16)
E.1 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Gebyr for oppretting av matrikkelenhet

Kr. 4.000,-
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Ved særlige grunner kan det være hensiktsmessig å føre ny matrikkelenhet inn i matrikkelen før
oppmålingsforretningen er fullført (matrikkelloven § 6 andre ledd). Når enheten opprettes må det
settes en frist på at oppmålingsforretningen skal være fullført innen 3 år. (Matrikkelforskrift § 25 pkt.
3)
E.2 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
E.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Pr. ny registrering i matrikkelen

Kr. 3.000,-

E.4 Utstedelse av matrikkelbrev (matrikkelforskrift § 16 pkt.4)

Matrikkelbrev inntil 10 sider

Kr. 175

Matrikkelbrev over 10 sider

Kr. 350

F Annet
F. 1 Gebyr for påvisning av reguleringslinjer
For særskilt påvisning av reguleringslinjer etter plan (for eksempel byggelinje eller ”regulert
gjerdelinje”) betales gebyr som for klarlegging av eksisterende grense (”grensepåvisning”), punkt D.6.
Dette forutsetter at det ikke må avholdes oppmålingsforretning over eiendomsgrenser.
F. 2 Utstedelse av ajourført målebrev
Ajourføring/revisjon av målebrev

Kr. 1.650,-

F.3 Klarlegging av rettigheter
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
F.4 Grenseavtale
For å registrere referanse til privat grenseavtale i matrikkelen og evt. legge inn grensene i matrukkelen,
kreves gebyr etter medgått tid..

G Kart og kartdata
For digitale kartdata, ortofoto og skråfoto og andre kartprodukter blir det beregnet mva. i tillegg til
oppgitte priser i dette regulativet.
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G.1 Prosjekteringspakke (pbl § 33-1)
Brukes ikke i Frogn kommune
G. 2 Disposisjonsrett til kartdata
For salg av disposisjonsrett for kart og geodata betales gebyr i samsvar med satser anbefalt av
geovekstforum, ref. Geovekst veiledning kap. 15 (prisene fremgår av Geovekst priskalkulator).
Der priskalkulatoren ikke benyttes, legges følgende priser til grunn pr. dekar:
Ortofoto

Kr. 2,-

Reguleringsdata

Kr. 3,-

VA data

Kr. 3,-

Ortofoto leveres i hele bilder (480 dekar).
Minstegebyr kartdata er kr. 750,I tillegg kommer:
Ekspedisjonsgebyr

Kr. 600,-

Konvertering til andre dataformat enn SOSI

Kr. 300,-

G.3 Formidling av eiendomsinformasjon
Frogn kommune tilbyr formidling av eiendomsopplysninger gjennom en bestillingsløsning på
internett: https://www.infoland.no/wps/infoland/#top
Se egen gebyrliste på infoland
Formidlingen skjer fortrinnsvis elektronisk og som standard pakkeløsning.
Evt. planlagt formidling av eiendomsinformasjon via kommunens hjemmeside gebyrlegges med 85 %
av satsene ovenfor pr. eiendom/salgsobjekt.
G.4
Skråfoto
Skråfoto er flybilder som er tatt med en vinkel i forhold til vertikal aksen, er ikke måleriktige og kan
pr. i dag ikke presenteres sammen med andre kartdata som et ortofoto.
Bilde-priser levert digitalt gjennom Infoland
Skråfoto kan kjøpes via en bestillingsløsning på internett: https://www.infoland.no/wps/infoland/#top
Se egen gebyrliste på infoland
Formidlingen skjer fortrinnsvis elektronisk og som standard pakkeløsning.

Bilde priser – levert digitalt fra komunen
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Privat bruk:
Digital bildefil, høyoppløselig L5
Profesjonell bruk:
Digital bildefil, høyoppløselig L5
mva for påfølgende ved samme ordre

kr 350,- inkl. mva

kr 1.000,- ekskl. mva for første bilde. Kr. 650,- ekskl.

Tillegg for materiellkostnad som CD-rom og arbeid iht forhandlerens prisliste. (Det tas forbehold om
prisendring fra leverandør.)

H.

Betalingsregulativ for kopier på papir, kartprodukter på papir eller digitalt

H.1 Papirkopier av analoge kart eller tegninger
Med analoge kart menes kart som finnes i kommunens arkiver på papir eller folie. Eksempler på hva
som kan finnes av analoge kart er tekniske kart (1:1000), økonomiske kart (1:5000) og adressekart.
Med tegninger menes byggetegninger, skisser o.a. De analoge kartene ajourføres normalt ikke.
Enkeltstående kopier i arkformatene A4 og A3 er ikke gebyrbelagt. For større kopibestillinger eller
kopier i arkformater større enn A3 gjelder følgende gebyrsatser:
Kart-/tegningskopier - arkformat
A4
A3

Pris pr. stk.
20,30,-

A2
A1
A0

50,- pr. løpemeter
60,- pr. løpemeter
75,- pr. løpemeter

H.2 Utskrift på papir fra digitale kartdatabaser eller levert som PDF fil / bildefil
Utskrift på papir fra kommunens digitale kartdatabaser (kartplott) leveres i farger. Eksempler på hva
som kan finnes av digitale kartdatabaser er tekniske kart, markslagskart og kommuneplankart.
Kartplott er basert på kommunens foreliggende kartdatabaser og tegneregler, uten behov for
bearbeiding eller tilrettelegging. Dersom kartbaser eller tegneregler må bearbeides eller tilrettelegges,
gjelder betalingsregulativets pkt. H.3.
Enkeltstående kartplott i arkformatene A4 og A3 er ikke gebyrbelagt. For større kartplottbestillinger
eller kartplott i arkformater større enn A3 gjelder følgende gebyrsatser:
arkformat
A4

Pris pr. stk. papir
100,-

Pris. pr. PDF fil
75,-

A3
A2

200,400,-

100,200,-

A1

600,-

400,-

H.3 Spesialkart eller temakart på papirutskrift / som PDF fil / bildefil
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Med spesialkart eller temakart på papirutskrift menes kundetilpassede kartplott. Produksjon av
spesialkart eller temakart for kunde, vil innebære bearbeiding eller tilrettelegging av kommunens
kartbaser eller tegneregler.
For bearbeiding eller tilrettelegging av kommunens kartbaser eller tegneregler beregnes et eget gebyr
på grunnlag av anvendt tid i samsvar med regulativets pkt. B. I tillegg er det kundetilpassede
kartplottet på papir gebyrbelagt etter H2:
H.4 Flybilder på papirutskrift
Med flybilder menes ortofoto og skråfoto. Ortofoto er målestokkholdige flybilder som kan presenteres
sammen med andre kartdata. Skråfoto er flybilder som er tatt med en vinkel i forhold til vertikal aksen,
er ikke måleriktige og kan ikke presenteres sammen med andre kartdata som et ortofoto.
Papirutskrift av ortofoto er gebyrbelagt etter følgende satser:
Ortofoto – arkformat
A4
A3
A2
A1

Pris pr. stk. papir
150,300,500,700,-

Pris pr. PDF fil
75,100,200,400,-

Papirutskrift av skråfoto er gebyrbelagt etter følgende satser:
Skråfoto – arkformat
A4
A3
A2

Pris pr. stk.
150,300,500,-

H.5 Forsendelse, porto og ekspedisjonsgebyr
Betaling for nødvendig emballasje og porto og et ekspedisjonsgebyr på fakturering inngår i prisene
over.
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