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Innledning

Nesten ni av ti innbyggere i kommunen er godt

Denne versjonen av handlingsprogrammet er

fornøyd med tjenestetilbudet, viser en

juster med kommunestyrets vedtak. Ellers er

kartlegging gjennomført av KS. I dag nyter

dokumentet basert på rådmannens forslag til

Norge godt av en høy oljepris, lav

Handlingsprogram 2013-2016

arbeidsledighet og et lavt rentenivå. På grunn
av risiko for endringer i disse forutsetningene
er det er viktig å holde et bærekraftig driftsnivå
under dagens gunstige rammebetingelser.
Befolkningssammensetningen gir et betydelig
behov for kommunale tjenester. Til tross for
høye skatteinntekter har kommunen moderate
samlede inntekter. Dette er en utfordring for
kommunen, og konsekvensen er stramme
budsjetter. Kommunestyrets vedtatte
handlingsprogram har mer enn 3 prosent i
netto driftsresultat i tre av fire år i perioden.
Kommunen hadde en gjeldsgrad på 85 prosent
i 2011. Fylkesmannen anbefaler at
gjeldsgraden holdes under dette nivået.
Kommunestyret prioriterer betydelige
investeringer i omsorgsbygg, svømmehall og
boliger innen dette handlingsrommet i
fireårsperioden.
Det er et mål å styrke både kommunens
økonomiske stilling og handlefrihet, herunder
evne til å bære nødvendige investeringer.
Kommunen vil i årene som kommer, stå
overfor en økt andel eldre innbyggere.
Kommunen må forberede seg på å kunne
håndtere betydelige investeringer knyttet til
pleie- og omsorgstjenester også etter
fireårsperioden.
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Sammendrag

omsorg, beskriver behovene for
investeringer nærmere.

Handlingsprogrammets hovedprofil:
- Økonomisk handlefrihet: For å sikre
økonomisk handlefrihet har det vært viktig å

Samfunn, tjenester og brukere

nå kommuneplanens mål om 3 prosent netto

Oppvekst og opplæring:

driftsresultat. Økningen i inntekter

Barnehagene fortsetter med hovedfokus på

disponeres i stor grad til lønnsvekst og økte

tidlig innsats, herunder anvendelse av Kvello-

pensjonskostnader. Kommunestyret har

modellen, matematikk og den nye

tidligere i 2012 fattet vedtak som har bundet

formålsparagrafen for barnehage, samt felles

opp realveksten. Nye tiltak er i hovedsak

pedagogisk overbygning.

finansiert gjennom effektivisering og
omprioriteringer.
- Styrking av pleie- og omsorg: For å møte
økte krav og nye oppgaver knyttet til
samhandlingsreformen i kombinasjon med
en betydelig vekst i den eldre delen av
befolkningen, styrkes institusjonstilbudet.
Bofellesskapet for demente på Ullerud er
også vedtatt oppbemannet for å håndtere en
større pleietyngde blant brukerne.

Kommunestyrets vedtak om 100 prosent
tilskudd av kommunens driftskostnader til
private barnehager, gir en likeverdig
behandling av de private barnehagene.
Frognskolen fortsetter å satse på den viktigste
faktoren for barn- og unges læring som er
læreren. Satsing på kompetanse og IKT blir
videreført. Alle ansatte får skolering i
klasseledelse i perioden. Satsinger i 2013 er:

- Investeringer innen dagens gjeldsgrad:
Med begrenset kapital må kommunen i
hovedsak lånefinansiere nye investeringer.
Gjeldsgraden var i 2011 på 85 prosent.

 Ny Giv forsøkes på 5-7 trinn
 Valgfag på ungdomsskolen
 En time kulturskole for 1-4 trinn

Kommunestyret vil ikke øke gjeldsgraden
over dette nivået. Kommunen har

Skolene har samlet sett overkapasitet. Med en

gjennomført få investeringer i 2012 og vil

stabil privatskole vil overkapasiteten i de

nedbetale ca. 100 millioner i fireårsperioden.

kommunale skolene øke. Flere elever er en

Inntektene vil øke med ca. 90 millioner i

fordel for skolene. Spesielt på Dal skole ville

faste priser. Ytterligere 25 millioner for

det være gunstig med flere elever, elevene ved

prisvekst pr år gir grunnlag for ca. 280

Dal skole har fått meget gode resultater.

millioner i låneopptak i perioden.

Frognskolen er effektivisert gjennom 2012. I

Investeringer vil i tillegg finansieres med

2013 vil skolene få helårseffekt av disse

ulike tilskudd og salg av eiendom. I tillegg til

tiltakene. Satsingen på forebygging og tidlig

en rekke mindre investeringer har

innsats videreføres. Det satses på å forebygge

kommunestyret prioritert vesentlige

frafall på vgs.

investeringer i Helsebygg B, svømmehall og
boliger. Kommunestyremeldingene for skole,

Velferd, helse og omsorg: I kommende

barnehage, boliger og velferd, helse og

planperiode legger kommunestyret opp til at
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tjenester ytes på det Best Effektive

pasientgrupper som best vil kunne dra nytte av

Omsorgsnivå. BEON prinsippet skal i

dette rehabiliteringstilbudet.

prinsippet være både kvalitativt godt for
brukerne og kostnadseffektivt for kommunen.

Behov for økning av rehabiliteringsplasser ved

På grunn av høye etableringskostnader /

korttidsavdelingen vil bli vurdert i lys av den

fallende enhetskostnader, er kommunen

utviklingen vi ser i veksten av utskrivningsklare

avhengig av å ha et visst omfang brukere, for å

pasienter og brukernes behov.

kunne forsvare å etablere ulike tjenester. Det
betyr i praksis at en del brukere vil få tilbud om

Kommunen styrkes med spesialkompetanse

tjenester på et høyere nivå i omsorgstrappen

innen tre satsingsområder. Disse ressursene

enn de er berettiget og /eller tjent med.

vil ha operative og administrative funksjoner:




Bofellesskapet på Ullerud organiseres i mindre
enheter. Mindre enheter er gunstig for de mest
demente brukerne. Tilbudet kan nå anses å

Frisklivskoordinator
Demenskoordinator
Kreftkoordinator

ligge på et høyere nivå i omsorgstrappen.
Brukerne med det laveste pleiebehovet i
bofellesskapet får etter omleggingen et
tjenestetilbud som beskrevet over, på et nivå
over det de er berettiget/ tjent med.

NAV
I henhold til RUSH satses det på tidlig
intervensjon og bo- og oppfølgingstjeneste. Ny
ruskonsulent ansettes.
Kvalifiseringsprogrammet tilbys flere brukere.

6 nye sykehjemsplasser åpnes på Grande i
januar 2013. Det er pr i dag ingen beboere i

Kapasitet for gjeldsrådgivning ble styrket med
en ny stilling i 2011.

kommunen på venteliste til langtidsplass på
sykehjem. Behovet svinger gjennom året, evt.
ledig kapasitet vil benyttes til korttidsplasser.

Kirke-, kultur-, idretts- og friluftsliv:
Flerbrukshuset på Dyrløkke i Frogn er under

De hjemmebaserte tjenestene har blitt

planlegging med åpning julen 2014. Dette skal

vesentlig styrket det siste året. Dette er gjort

være en kulturarena for alle typer kultur, både

for å møte brukernes ønske om å bo lengst

verdslig og kirkelig. Salen planlegges med vel

mulig i eget hjem. Tjenesten fungerer godt i

300 sitteplasser, og vil med det bli Frogns nye

nye lokaler og er dimensjonert for å kunne

storstue. Huset skal etter planene romme

håndtere økningen i behovet gjennom 2013.

kontorer for både kirke og kultur, i tillegg til et
vigslet kapell. Det legges ned et betydelig

Det legges opp til å videreføre innsatsteamet.
Teamet er tverrfaglig og initierer arbeidet mens
pasienten ennå er innlagt sykehus for å kunne
gi en god overgang til hjemmet. Målet er en

arbeid med å få optimale akustiske og scene
forhold, i tillegg til utsmykning som ivaretar
kirkelige handlinger i storsalen.

raskere rehabilitering etter medisinsk
behandling. Tiltaket er tidsbegrenset.
Tildelingen vil gjenspeile de erfaringer andre
kommuner har gjort når det gjelder hvilke
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Næringsutvikling:

Muligheten for dette er under avvikling og

Strategien er å bevare, synliggjøre og styrke

Frogn ligger her i forkant.

Drøbaksmiljøet som attraksjon. Kommunen
skal bygge opp om dagens næringsstruktur

Netto driftsresultat 2011 og prognose for 2012

med kunnskaps- og kulturintensiv næring.

Netto driftsresultat i 2011 ble 2,4 prosent. Pr 2.
tertial anslås netto driftsresultat til 1,6 prosent

Boligbygging: Kommunen har nå relativt god

for 2012.

oversikt over nye boliger oppført i 2012. Under
er tallene for 2012 og prognosen for de neste

Investeringsnivå ut perioden

Kommunestyret begrenser investeringene

fire årene vist. Vedtatte reguleringsplaner

innen gjeldsgraden fra 2011 på 85 prosent.

ligger til grunn for boligprognosen.

Salg av eiendom bidrar til å holde gjeldsgraden
nede.

Boligutvikling 2012-2016
Totalt

2012
123

2013
82

2014
80

2015
122

2016
151

Eiendomsskatt, potensiell inntekt

I 2011 hadde 316 kommuner innført
Økonomisk situasjon
Flere faktorer er av betydning i en vurdering av
kommunes økonomiske stilling. For å vurdere
Økonomien, regnskapet og netto
driftsresultatet, er frihetsgrader i
regnskapsføringen av betydning. Viktige
faktorer for den økonomiske situasjonen i
Frogn er klassifisert under som:
Solid
Utfordrende
Svakt

eiendomsskatt. Med en betydelig andel
fritidsboliger har Frogn et betydelig urealisert
inntektspotensial.
Balanse på selvkostområdene VAR

Mens kommunen de siste årene hadde et
underskudd innen VAR, kunne inntektene
være større enn kostnadene. Nå er kommunen
i balanse på disse selvkostområdene.
Kommunestyret vil opprettholde inntektene og
øke aktiviteten noe for å ta igjen et etterslep.
Med balanse i VAR regnskapet, må øvrig drift
bidra mer til netto driftsresultatet for å dekke

Merverdikompensasjon ikke inn i driftsregnskapet
Netto driftsresultat 2011
Netto driftsresultat 2011 uten amortiering av pensjon
Prognose netto driftsresultat 2012 prognose
Eiendomsskatt, potensiell inntekt
Balanse på selvkostområdene VAR
Disposisjonsfondet
Gjeldsnivå
Investeringsnivå HP 2013-2016
Risiko for økte rentekostnader
Avdragstid på lån
Andre fond
MVA kompensasjon utenom driftsinntekter

Frogn fører ikke merverdikompensasjonen fra
investeringer inn som inntekt i driftsregnskapet.

opp for overskuddet som tidligere er
akkumulert gjennom VAR området.
Disposisjonsfond

Disposisjonsfondet er lite, men under
oppbygging. Det er uheldig for den reelle
arbeidskapitalen at disposisjonsfondet er
mindre enn premieavviket.
Gjeldsgrad

Gjeldsnivået er gjennomsnittlig. Netto lånegjeld
dvs. utenom pensjonsforpliktelser, ubrukte
lånemidler og utlån, var ved utgangen av 2011
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på 85 prosent av brutto driftsinntekter. Med

prosentpoeng, gi økte netto rentekostnader på

betydelig befolkningsvekst de siste ti årene,

5 millioner kroner. Det er betydelig renterisiko

ville det ha vært vanskelig å løse kommunes

knyttet til investeringsnivået innen og ikke

oppgaver uten vesentlige investeringer og

minst etter fireårsperioden.

låneopptak. Følgelig har gjelden blitt betydelig.
Kommunestyret ser til fylkesmannens

Andre fond

anbefaling og holder gjeldsgraden under 85 %.

Frogn har ingen langsiktige finansielle aktiva

Dette gir et handlingsrom for låneopptak på ca.

for plassering.

280 millioner kroner over fire år.
Økonomiplan 2013–2016
Amortisering av pensjonskostnader

Handlingsprogrammet balanserer med et netto

Frogn kostnadsfører pensjonsutbetalingene

driftsresultat over 3 prosent for de to første og

over flere år. Ordningen er valgfri, noen av

siste året i fireårsperioden, se figuren under:

kommunene vi sammenlikner oss med fører
Netto driftstresultat

hele årets pensjonskostnad i regnskapet hvert
3,5 %

år. Justert for periodiseringen av
pensjonskostnadene ville netto driftsresultat

3,0 %
2,5 %

svekket seg betydelig. AON Grieg lagde på

2,0 %

oppdrag fra Kommunal Rapport en beregning

1,5 %

der regnskapsførte pensjonskostnader stiger til

1,0 %

over 19 prosent av pensjonsgivende lønn

0,5 %

allerede i 2016. Det er risiko for at

0,0 %

pensjonsforpliktelsene er underestimert i

Resultat
2011

Prognose
2012

Budsjett
2013

Budsjett
2014

Budsjett
2015

Budsjett
2016

Handlingsprogrammet utover i fireperioden.
Skatteinngang
Maksimal avdragstid på langsiktig gjeld

Frogn benytter seg av minste tillatte avdrag på
lån, jf. Kommuneloven § 50 nr.7 Avdragene

For 2013 anslås skatteinntektene til 452
millioner kroner. Det understrekes at det er
usikkerhet knyttet til skatteanslaget.

inngår i finanskostnaden for kommunen. En
kortere avdragstid ville derfor svekket netto
driftsresultatet på kort sikt, men samtidig gitt
mindre gjeldsbelastning på lang sikt.

Brukerbetaling og gebyrer

Kommunestyret har lagt til grunn prinsippet om
selvkost, full kostnadsinndekning innenfor
vann, avløp, renovasjon, feiing, oppmåling,
plan- og byggesak. Kommunen har engasjert

Renterisiko

ekstern konsulent for å kvalitetssikre

Frogn har fastrenter på 2,94 og 3,40 prosent

beregningene. Innenfor andre områder er det

på til sammen ca. 20 prosent av den

lagt til grunn at gebyrene ikke bør ligge

langsiktige gjelden. Fastrenteavtalene på 2 x

vesentlig under de andre Follo-kommunene.

75 mill. ble inngått med løpetid på henholdsvis

Det vises til kapittel 2.4 for nærmere omtale av

fem og ti år i 2012. Kommunen har fortsatt en

gebyrene.

betydelig risiko for økte finanskostnader ved
kun mindre endringer i renten. Med dagens

Befolkningsutvikling 2012–2016

lånevolum vil en økning av renten med 1
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Hovedsatsinger innen IKT

- Årlige fødselstall ser nå ut til å øke lite

Deltakelse i informasjonssamfunnet og

fremover.

tjenester på nett. Det arbeides videre med

- 1-5-årsgruppen vil reduseres noe i
planperioden.

demokratiportal og selvbetjeningsportal.

- Både barne- og ungdomsskolebarna holder
IKT i helse- og omsorgstjenesten.

seg stabile.
- Gruppen 16-22 år vil bli vesentlig mindre.

Frogn er tilknyttet helsenett for utveksling av

- Den yrkesaktive befolkningen er stabil, men

meldinger og pasientjournal mellom pleie- og

svekkes som andel av befolkningen.

omsorgstjenesten, fastleger og helseforetak.

- Pensjonistgruppen mellom 67 og 79 år øker

De ansatte i hjemmetjenesten prøve ut

mest med 24 prosent i planperioden. Denne

nettbrett som arbeidsverktøy i 2013. I dag

gruppen vil utgjøre en større andel av

benyttes håndterminaler (PDAer). IKT behov

befolkningen.

knyttet til samhandlingsreformen gjennomføres

- Gruppen over 80 år vil trolig øke med 10

i fireårsperioden.

prosent på fire år. Økningen er relativt sett
marginal. Eldrebølgen kommer i hovedsak

IKT i barnehagen og grunnskolen.

senere jf. veksten i gruppen 67-79 år.

Samtlige kommunale barnehager benytter ITL
som informasjonsplattform i kommunikasjon
med familier og barnehagene.

Befolkningsprognosen totalt

Kommunen skal videreutvikle bruken av valgt
Befolkningsutvikling 2012-2016 pr 31.12 hvert år
2012
15 345

2013
15 439

2014
15 557

2015
15 613

2016
15 659

digital læringsplattform (ITL) som arena for
kommunikasjon og læring. Det vedtas en
betydelig satsing i tråd med IKT-strategien for
grunnskolen i Frogn. I den oppdaterte

Medarbeidere

strategien inngår også hva elevene i

I kommende periode skal det fortsatt være

Frognskolen skal ha av digital kompetanse fra

søkelys på å redusere og holde et lavt

1.-10. trinn.

sykefravær. Arbeidet med blant annet
”langtidsfriskprogrammet” videreføres. Videre

Gode støttesystemer og arbeidsverktøy.

er det særlig viktig for kommunen å kunne

Det planlegges ny elektronisk

rekruttere og beholde kvalifiserte

samarbeidsarena for alle ansatte, elektronisk

medarbeidere. Engasjement, respekt,

fakturering og innkjøp, fullelektronisk arkiv og

profesjonell og raushet er Frogn kommunes

nytt saksbehandlingssystem.

verdier, som skal gjenspeile virksomheten.
Innen Pleie og omsorg er det noe ufrivillig
deltid. Turnusreglene gjør det vanskelig å øke
stillingsbrøkene ved økt behov i enhetene.
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Kommunestyrets vedtak
Vedtak
1. Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016
a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2013 og rådmannens forslag til økonomiplan
2013-2016 vedtas som netto rammer pr enhet slik det framgår av vedlegg 6.1 til
Handlingsprogrammet med følgende endringer:

(se tabell på neste side).
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Endringer Rådmannens driftsbudsjett
Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss

Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram 2013-2016
Nr

Enhet

Tiltak

Korrigert elevtall
Ny spesialskoleelev
Økte kostnader voksenopplæring

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

14
15
16
17
18
19
20
21
22

B2013 B2014 B2015
26 734 27 095 27 174

B2016
27 677

B2013

B2016

Rådmannens korrigeringer i notat
Rådmannens korrigeringer i notat
Rådmannens korrigeringer i notat
Økte kostnader FBU
Rådmannens korrigeringer i notat
Økte utgifter kontrollutvalget
Rådmannens korrigeringer i notat
Viderutdanning lærere
Rådmannens korrigeringer i notat
Økt skatteanslag/rammetilskudd
Rådmannens korrigeringer i notat
Effektivisering
Redusering i Admin/ Støtte enheter
Rådmannsgruppa
Lønn 2012 jf 1. Tertsial
Rådmannsgruppa
Oscarsborg kulturfyrtårn
Rådmannsgruppa
Rådmannens landside
Rådmannsgruppa
Oscarsborgsoperaen
Rådmannsgruppa
Fritt Brukervalg linje 21
Rehabelitering
Rehabilitering ikke kutt
Hjemmebaserte tjenester
Fortsatt gratis under 2 G
Skole
Ikke kutt i Skole
Barnehage
Ikke besparelse ny barnehage
Barnehage
Redusert kutt
Kultur
Kulturskole, køen reduseres med 100
Kulturskole økt egenbetaling pr semester
Kultur
500,Økning Kulturskolen, viderføre dagens
egenbetaling for familier med inntekt
Kultur
under 4g
Kultur
Tilbakeføring til Kulturrådet
Kultur
Tilbakeføring til Idrettsrådet
Kultur
Aktiv på dagtid
Kultur
Golf grønn glede
TDF
Redusert bevil. energi - ENØK
Finans
Rentekompensasjon svømmehal
TDF
Drift tilbygg Frognhallen
Kultur DFI skigruppa
Løypemaskin
Renteutgifter nye investeringer (2,0% til 3,0% rente av lånebeløpet)
Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid)
Sum netto driftsutgifter nye tiltak

300
260
500
100
50
1 250
(3 000)
(650)
(500)
50
(100)
(25)

100
-1 550
-2 583
-2 558

Netto driftsresultat
Sum driftsinntekter rådmannens forslag
Netto drfitsresultat i % av inntekter

500
240
1 900

B2014
300
260
500
100
50
1 250
(3 000)
(1 000)
(500)
50
(100)
(50)
(200)
500
240
1 900

B2015
300
260
500
100
50
1 250
(3 000)
(1 000)
(500)
50
(100)
(75)
(200)
500
240
1 900
500
500
850

300
260
500
100
50
1 250
(3 000)
(1 000)
(500)
(100)
(100)
(200)
500
240
1 900
1 500
500
850

500
850

500
850

(850)

(850)

(850)

(850)

150
50
50
100
50
(300)

150
50
50
100
50
(300)
250

150
50
50
100
50
(300)
(600)
250

150
50
50
100
50
(300)
(600)
250

-834
-1 350
-1 034

2 293
2 867
6 185

-2 005
-2 263
-2 318

29 293

28 129

20 989

29 996

889 910

897 341

905 064

913 010

3,29

3,13

2,32

3,29

Endringer Rådmannens investeringsbudsjett

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

Brutto investering ink MVA

lånefinansiering pr år inn her
B2013 B2014 B2015
B2016

Helsebygg B, fase 1
Mva og refusjoner Helsebygg B
Tilskudd sykehjemsplasser 70
Helse og omsorgsmeldingen
Kjøkken
Mva kjøkken
Badeanlegg (13 000 bevilget før)
Mva og refusjoner Badeanlegg
Tippemidler badeanlegg
Boligprogramet
Barnehager
Salg av Trekanttomta
Salg av Sogsti
Salg av Grande
Kommunale formålsbygg
Tilbygg Frognhallen, kommunens andel

200 607

17 Opprusting Seiesten Stadion - Frognhallen
Sum investeringer

10 000

10 607 100 000
-20 000

90 000
-18 000

-4 000
-5 300
-45 000
-25 000

-1 000
-45 000

-5 000

-80 000
-100 000
20 000
-4 000
77 000
-15 400
-10 000
-1 000

-5 000
1 800

-500
-1 500

-500

-40 000
-500

5 000
37 000 126 500

-153 900

-10 607
20 000
165 000

75 000
-15 000

5 000
-77 500
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Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 6.2. Gebyrer og avgifter vedtas som vist
i del 2.5 og vedlegg 6.7, 6.8 og 6.9 med følgende endringer.
Drøbak gjestehavn:
I tabell side 24 Drøbak Gjestehavn, må fot korrigeres slik at det ikke er tvil om hva en båt skal
betale
Drøbak gjestehavn
Inntil 19 fot
20 – 29 fot
30 – 39 fot
40 – 60 fot

Før stått2011
Inntil 20 fot
20 – 30 fot
30 – 40 fot
40 – 60 fot

Priser tilsvarende det som står i tabellen.
Det må også sjekkes at det står tilsvarende i gjestehavnen.
Gebyrsatser VAR:
I tabell Under gebyrsatser 2010 -2013 side 21 vann endres slik:
Fritidsboliger med innlagt vann uten vannmåler betaler samme sum som helårsboliger
i klasse 1, klasse 2 og klasse 3
Tilknyttingsavgifter minstegebyr fritidsboliger og spredt bebyggelse for vann <90m2
økes slik
2013
2014
2015
2016
22185
29370
36555
43740
Tillegg minstegebyr > 90m2

78 pr. m2

I tabell Under gebyrsatser 2010 -2013 side 21/22 avløp endres slik:
Fritidsboliger med uten vannmåler betaler samme sum som helårsboliger
i klasse 1, klasse 2 og klasse 3
Tilknyttingsavgifter minstegebyr fritidsboliger og spredt bebyggelse for avløp >90m2 økes
slik
2013
2014
2015
2016
18695
24265
29835
35405
Tillegg minstegebyr > 90m2

67 pr. m2
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Hvis faktiske utgifter til VAR etter hvert skulle gi overskudd som ikke brukes til
utbedring/vedlikehold må gebyrene justeres ned på lik linje med fastboende.»
b) Det budsjetteres med minimumsavdrag i henhold til kommuneloven på kommunenes
lånegjeld.
c) Gebyrer beregnes til 100% av selvkost for områdene vann, avløp, byggesak, plansak
og oppmåling.
d) Rådmannen gis fullmakt, ved behov, til å ta opp kassakredittlån på 50 millioner
kroner.
2. Veiledende rekkefølge for boligbygging 2013 – 2016.
Veiledende rekkefølge for boligbygging 2013 - 2016 vedtas slik det framgår av vedlegg 6.4 i
Handlingsprogrammet.

3. Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø
Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø 2013-2016 vedtas som vist i vedlegg 6.5 med
følgende endringer beskrevet i tabellen.
Tiltaksplan idrett, friluftsliv og nærmiljø 2013 - 2016

Tiltak i 2013

Prioritet

Titakets navn

Tiltakshaver

2 Oppgradering av Seiersten Stadion
3 Tilbygg Frognhallen

FK
FK/DBK/DFI

Status, behov og begrunnelse
Kunstgress, undervarme og lysanlegg vil gi en vesentlig
økning i banekapasiteten for fotball og er DFIs første
prioritet. Oppgradering til tartandekke på løpebaner bør
gjennomføres som del av samme prosjekt. Det
forutsettes noe dugnadsinnsats fra DFI, men dette er
ikke beregnet. Prosjektering bør igansettes umiddelbart
og anleggsarbeid starte opp i 2013 og senest
ferdigstilles i 2014. Tiltaket erstatter kunstgressbane på
Høiås.
Tilbygg Frognhallen for bokseklubben og flerbruk.

Planlagt
byggestart

2013
2013

Total
kostnad

15000
5000

Kommunal
andel

10000
1800

Rådmannens forslag til tiltak med prioritet 2-10 flyttes ned til 4-12

Tilskudds
midler

private
midler

Årlig
driftskostnad

Ikke
Ikke
5000 beregnet beregnet
1300
1900
250
H

Tiltak etter 2013

Prioritet

Titakets navn

1 Seiersten bad
Ikke prioritert
Kunstgress Høiås

Tiltakshaver
FK

Status, behov og begrunnelse

Planlagt
byggestart
2014

Total
kostnad
165000

Kommunal
andel

Tilskudds
midler
Beregnes
103 000 nærmere

private
midler
Beregnes
nærmere

Årlig
driftskostnad
netto
3000

Alle tiltak i planen søkes offentlige midler, som eksempelvis tippemidler, innen fristen.
Fremdrift i Handlingsplanen rapporteres som del av tertialbehandlingen.
4. Trafikksikkerhetsplan
Tiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas som vist i vedlegg 6.6 vedtas med følgende endringer:
Vedlegg 6.6
a. Forslaget ”Enveiskjøringen Nils Carlsens gate mellom
Wienerbrødskjæringa og Storgata” side 179 trafikksikkerhet, 182
Aksjon skolevei pkt. 5 og side 185 pkt. 9 tas ut. Denne gaten finnes
ikke, mens hvis det menes Torgaten, bør tiltaket revurderes i samarbeid
med Byforeningen og Drøbak Vel
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b. Forslaget fartsreduserende tiltak under tabell 5 tiltak langs riks og
fylkesveier pkt. 2, side 181 tas ut. Dette blir ivaretatt i bestilt
reguleringsplan for kollektivknutepunktet på Dyrløkke
c. Under avsnitt C. Kollektivtiltak langs riks- og fylkesveier, side 182
innarbeides
Nytt pkt. 4: Innfartsparkering Smieveien. Kommentar: Planlegges i
forbindelse med Flerbrukshuset.
Nytt pkt. 5: Innfartsparkering Heer. Kommentar: Søndre stripe langs
med Heerveien. Kommunal grunn.
Tabell 5, side 181/182: tiltak langs riks- og fylkesveier utenom nybygg og omlegging


Prioritet 5: FV 76 gang og sykkelvei Ottarsrud - Folkvang. Flyttes til prioritet 3 og
Rådmannen starter opp planarbeid i 2013 og fremmer sak om bevilgning.

Punkt 7, Tabell 3. side 184-186: Forslag til tiltak for 2013 - Aksjon skolevei og øvrige tiltak
langs kommunale veier


Nytt punkt som 5. prioritet : Gang- og sykkelvei/fortau på Elleveien mellom
Løkkedalsveien og Skrubben Rådmannen starter opp planarbeid i 2013 og fremmer
sak om bevilgning i HP 2014-2016".

5. Planoversikt
Planoversikt vedtas som vist i vedlegg 6.10.
6.
Rådmannen oppdaterer Handlingsplan i trå med kommunestyrets vedtak og publiserer ny
versjon i utgangen av januar.
7.
Det oppnevnes snarest en arbeidsgruppe som får som mandat å revidere den månedlige
rapporteringen, tertialrapporteringen, samt mal for handlingsplanen 2014-2017.
Arbeidsgruppen legger frem et forslag til fremtidig rapportering for politisk behandling i
formannskapet / kommunestyret i mars 2013. Arbeidsgruppen skal bestå av 2-3 politikere
oppnevnt av ordføreren, samt relevante representanter fra administrasjonen oppnevnt av
rådmannen.

Skolens satsningsområder:
Under «skolenes satsingsområder» side 59 øverst på siden settes følgende inn:
Det bør ses på hvordan en kan benytte Lions program «Det er ditt valg» i Frogn skoler.
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Verbalforslag 1:
Eksterne tiltak som mottar støtte
Kommunestyret ber rådmannen innhente årlige rapporter fra eksterne tiltak som mottar
økonomiske overføringer fra kommunen. (for eksempel aktiv på dagtid, mobil hoppbakke,
Oscarsborg Operaen)

Verbalforslag 2:
Byggeregnskap Drøbak gjestehavn
Drøbak Gjestehavn ble ferdigstilt sommeren 2012. Kommunestyret ber rådmannen om snarlig
å fremlegger byggeregnskap for Drøbak Gjestehavn.

Verbalforslag 3:
Effektivisering av ledelse i skole og barnehage
Rådmannen bes vurdere effektivisering av ledelse og administrasjon innen skole og
barnehage.

Verbalforslag 4:
Idrett
I forbindelse med bygging av idrettsanlegg har kommunen mulighet for å søke statlige støtte
gjennom ordningen med spillemidler. Søknadsprosessen er omfattende og krever god innsikt i
ulike ordninger og søknadsrutiner. I tillegg nevnes det i handlingsprogrammet avtalen mellom
idretten og kommunen, og behovet for idrettskonsulent.
Rådmannen bes redegjøre for hvordan disse oppgavene skal løses i administrasjonen og
hvordan vi kan benytte ekstern ekspertise både i planleggingsarbeidet og
gjennomføringsarbeidet for å få full økonomisk utnyttelse av støtteordninger».

Verbalforslag 5:
Utredning av pensjonsforpliktelser
Rådmannen bes beregne hvilke konsekvenser de kommende pensjonsforpliktelser har for
kommunens økonomiske handlefrihet på lengre sikt. En slik beregning bør foreligge før
handlingsplanen 2014 kommer til behandling.
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Verbalforslag 6:
Støtte til frivillige organisasjoner
Rådmannen bes legge frem et forslag til hvordan all løpende støtte til frivillige organisasjoner,
idretts og kulturformål kan legges inn i en felles pott, Frivillighetsmidler. Mottakere av
midlene skal årlig søke fornyelse av bevilgningen, med rapport for hvordan midlene er
benyttet, og tildelingen skal behandles politisk av Hovedutvalg for Oppvekst, omsorg og
kultur i forbindelse med behandling av handlingsplanen. Utvalget kan velge å tildele midlene
for inntil tre år av gangen. Midlene som fordeles av kulturrådet og idrettsrådet omfattes ikke
av ordningen. Rådmannen bes legge frem sak om dette i tide til at ordningen kan gjelde fra
behandling av handlingsplanen for 2014-2017."

Verbalforslag 7:
Omprioritering innenfor Kulturskolen
Rådmannen bes vurdere omprioriteringer innenfor Kulturskolens virksomhet som gjør det
mulig å redusere køen ut over det økningen i egenbetaling i HP 2013-2016 gjør mulig, og
fremme en sak for OOK om dette"

Verbalforslag 8:
Reduserte antall stillinger med lav stillingsbrøk
Utred konsekvenser av, og kostnader med å redusere antall stillinger med lav stillingsbrøk
innen Pleie og omsorg. Beskriv muligheten for at andre med høye stillingsbrøker kan inngå i
turnus der dette er aktuelt og mulig.

Verbalforslag 9:
Parkeringsplasser for turistbusser
Frogn kommunestyre ber rådmannen om å utrede muligheten for å etablere flere
parkeringsplasser i sentrum i et slikt antall at man dekker behovet til handelsstanden, og at
man legger til rette for at turistbusser kan parkere i sommersesongen.

Verbalforslag 10:
Årsmelding om integrering av flyktninger
I sammenheng med årsmeldingen ønskes en tilbakemelding om hvordan arbeidet med
integrering av flyktninger fungerer
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1. Rammebetingelser
1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024
Forslag til Kommuneplan for Frogn 2012-2024 har vært på høring sommeren og høsten 2012. Utkast
til samfunnsdel ble behandlet høsten 2011 og justert samtidig med utformingen av forslag til arealdel
våren 2012. Hovedsatsningsområder i ny kommuneplan er: Klima og energi, Livskvalitet og folkehelse,
Stedsutvikling, Bolig- og nærmiljø og næringsutvikling. I kommuneplanen er det også
satsningsområder og mål knyttet til tjenesteutvikling innen oppvekst, helse og omsorg, kirke-kultur,
idrett og friluftsliv. Videre er det satt overordnede mål for kommunens arbeidsgiverpolitikk og økonomi.
I løpet av 2013, vil plan- og styringssystemet gjennomgås og forbedres. Sammenheng mellom
kommuneplan og handlingsprogram vil fortsatt være viktig.

1.2. Befolkningsutviklingen i Frogn
Befolkningsveksten har i gjennomsnitt ligget på 1,8 prosent årlig i perioden 2006 til 2011. Årene 2007
og 2011 hadde høyest netto befolkningsvekst på hhv 360 og 341 innbyggere. Faktisk innbyggertall pr
1.7.2012 var 15 242. Befolkningsprognosen for de neste fire årene er basert på Folloprognosen 2012,

med blant annet forutsetning om en boligbygging på 80-100 boliger per år. Mens den yngre
befolkningen ser ut til å være på et stabilt nivå fremover, er det den godt voksne og eldre befolkningen
som i aller størst grad vil bidra til veksten. Fra 2012 til 2024 forventes en stor økning av antall eldre
over 67 år.
Befolkningsprognosen vises i tabellen nedenfor. Telledato 31.12.
2012
15 345

2013
15 439

2014
15 557

2015
15 613

2016
15 659

0 år

154

151

149

149

147

1-2 år

307

302

326

321

317

3-5 år

565

566

521

517

510

6-15 år

2 015

2 011

2 010

2 003

2 008

16-22 år

1 454

1 420

1 411

1 361

1 319

23-66 år

8 683

8 679

8 705

8 720

8 758

67-79 år

1 611

1 740

1 865

1 958

1 995

80-89 år

468

470

471

485

499

88

100

99

99

106

Innbyggere i alt

over 90 år
Kilde: Folloprognose 2012
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Tendensen i befolkningsutviklingen i perioden er:



Årlige fødselstall ser ut til å holde seg på omtrent samme eller noe lavere nivå fremover, mens etttil toåringene blir flere. Gruppen i barnehagealder fra 3-5 år vil reduseres i planperioden, men vil
deretter så øke igjen.







Samlet sett vil barn og unge i grunnskolen holde seg stabilt
Ungdomsbølgen som har preget Frogn siste tiår er over
En svak økning i yrkesaktiv alder
Pensjonistene 67-79 år vil øke med ca. 24 prosent
Gruppen over 80 år vil trolig øke med ca. 9 prosent på fire år.

1.3. Statsbudsjettet 2013
Regjeringen legger i statsbudsjettforslaget opp til en vekst i kommunesektorens samlede inntekter i
2013 på 6,8 milliarder kroner. Av veksten i samlede inntekter er 4,2 milliarder kroner frie inntekter i
kommunene. 0,9 milliarder er knyttet til nye oppgaver.
I Frogn kommune spises mye av realveksten opp av etterslepet fra 2012. Dette er knyttet til






Lønnsvekst
Pensjonskostnader
Føringer, politiske prioriteringer
Videreføring av nominelle makspriser i barnehagene

Investeringsmidlene knyttet til omsorg økes



1 120 000 kr pr sykehjemsplass / heldøgnsomsorg

For 100 plasser har oppjusteringen på 200 000 kroner pr plass en verdi på ca. 20 millioner kroner. For
sykehjemsplass/ heldøgnsomsorg er det 60 prosent egenfinansierings krav. Det betyr at det kreves
en investering på 280 millioner kroner for å utløse fullt tilskudd ved 100 plasser.



840 000 kr pr omsorgsbolig uten heldøgns bemanning

For 100 plasser har oppjusteringen på 150 000 kroner pr plass en verdi på ca. 15 millioner kroner. For
omsorgsbolig uten heldøgns bemanning er det 70 prosent egenfinansierings krav. Det betyr at det
kreves en investering på 280 millioner kroner for å utløse fullt tilskudd ved 100 boenheter.

Mer informasjon om statsbudsjettet finnes blant annet her:
Informasjon om statsbudsjettet finnes her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/prop/20122013/prop-1-s-20122013--20122013.html?id=703367
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2. Økonomi – årsbudsjett og økonomiplan
2.1. Totaloversikt
Hovedkomponenter i Frogn kommunes økonomi 2011-2016
Tall i 1000 kroner. 2013-2016 er faste 2013 priser

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skatteinntekter
Rammetilskudd
Inntekter enhetene
Sum inntekter
Utgifter enhetene
Netto finansutgifter
Sum utgifter
Netto driftsresultat
I prosent av inntektene

R 2011
393 391
222 470
210 135
825 996
767 225
39 217
806 442
19 554
2,4 %

P 2012
419 140
247 810
187 144
854 094
801 964
38 229
840 193
13 901
1,6 %

B 2013
451 832
252 264
189 424
893 520
833 279
30 949
864 228
29 293
3,3 %

B 2014
456 280
254 957
189 714
900 951
836 348
36 474
872 822
28 129
3,1 %

B 2015
460 773
258 487
190 014
909 274
839 546
48 740
888 286
20 989
2,3 %

B 2016
465 311
261 495
190 414
917 220
843 046
44 179
887 225
29 996
3,3 %

Kolonnen P 2012 viser prognose for netto driftsresultat per 2. tertial 2012.

Tabellen viser hovedkomponentene i Frogn kommunes økonomi. Hovedpunktene i dette dokumentet omtales
de ulike linjene i oversikten over.
 Punkt 2.2
 Punkt 2.3
 Punkt 2.4
 Punkt 2.5
 Punkt 2.6
 Punkt 2.7

Skatteinntekter
Rammetilskudd
Inntekter enhetene
Disponering av realvekst
Utgifter enhetene
Netto finansutgifter (Investeringer, renter og avdrag)

Tabellen viser budsjettert netto driftsresultat for perioden 2012 – 2016 og netto driftsresultatet for 2011.
Kommunestyrets vedtak innebærer et netto driftsresultat på over 3 prosent av driftsinntektene tre av fire år.
Handlingsprogrammet hensyntar:
 Et investeringsbudsjett innen gjeldsgrad fra 2011 på 85 prosent
 Økte behov er undergitt en streng kontroll og til dels forventet dekket
innenfor eksisterende rammer.
 0,7 prosent effektiviseringskrav er fordelt etter lønnsbudsjett til alle enheter
 Økte gebyrinntekter som innebærer at prisene i Frogn kommune blir mer
på linje med de andre Follo-kommunene.

I gjeldende kommuneplan er det et mål at netto driftsresultat skal utgjøre 3 prosent av driftsinntektene og at
disposisjonsfondet minimum skal utgjøre 20 millioner kroner, i kommuneplanen for 2012-2024 er dette
beløpet foreslått økt til 50 millioner kroner.
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Disposisjonsfondet utvikler seg svært positivt gjennom fireårsperioden. Alternativt kan låneopptaket reduseres
tilsvarende. Kommunen har gode rentebetingelser og det antas at innskuddsrenten vil ligge høyere enn
innlånsrenten i hele perioden.

Utvikling for disposisjonsfondet. Tall i 1000 kroner
2012
Inngående balanse
37 713
Avsetning
17 701
Bruk
-20 111
Utgående balanse
35 303

2013
35 303
29 293
-10 000
54 596

2014
54 596
27 999
-10 000
72 595

2015
72 595
20 950
-10 000
83 545

2016
83 545
29 964
0
113 509

Tabellen viser utgående balanse for disposisjonsfondene. Det er i årene 2012 til og med 2016 budsjettert med
bruk av disposisjonsfond i investeringer på 10 millioner kroner per år. Erfaringsmessig vil annen vedtatt bruk
av fondet bli i størrelsesorden 10 millioner kroner per år. Oppbyggingen som er illustrert ovenfor betinger
også at regnskapsført netto driftsresultat blir som budsjettert.

2.2. Fordeling nominell vekst i frie inntekter
Fordeling av nominell vekst i frie inntekter. Inklusive budsjettekniske justeringer. fig. under.

Fordeling nominell vekst i frie inntekter
50 000
45 000

Netto økning enhetene eks 2012

40 000

To vedtak fra 2012 pleie og omsorg

35 000

Nominell fastpris barnehager

30 000

Økte nettokostnader VAR (selvkost)
25 000

Lønnsvekst for lav lønnspott 2012

20 000
15 000

Lønnsvekst fra 2012-2013

10 000

For lavt buddesjettert pensjon 2012

5 000

Økt pensjonskostnader 2013

0
2013
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 Netto økning enhetene er disponibel pott innen budsjettert netto driftsresultat på 3 prosent
 To vedtak i 2012 binder opp 6,5 millioner kroner. I likhet med driften generelt sett er også disse
områdene vært gjenstand for vurdering av løsninger og effektivisering, men for å realisere tilbudet
gjenstår denne bindingen av ressurser
 Nominell fastpris i barnehagene gjør at netto kostnaden øker mer i dette tjenesteområde enn i andre
enheter. Konsekvensen inkluderer den indirekte effekten for de private barnehagene.
 Økte netto kostnader vann avløp og renovasjon. Gebyrene øker mindre enn kostnadene ettersom
enheten går fra underskudds inndekking til balanse.
 Lønnsveksten er splittet i andelen som tilsvarer for lav estimert lønnsvekst for 2012 og estimert
lønnsvekst i 2013.
 Pensjon er splittet i for lav estimert pensjonskostnad i 2012 og estimert pensjonskostnad 2013. Det er i
begge tilfeller kun andel av periodisert pensjonskostnad som regnskapsførers i 2013, som ligger i
tallene.

2.3. Skatteinntekter
I skatteanslaget er det lagt til grunn at inngangen for 2013 blir ca. 452 millioner kroner, det vil si en økning fra
2011 på ca. 60 millioner kroner. Anslått skatteinngangen for 2013 er basert på anslag for 2012 justert med
anslått vekst fra statsbudsjettet på ca. 9 millioner kroner, og en prisvekst på 4 prosent. Skatteanslaget for
2012 er utarbeidet av kemneren i Follo. For årene 2014 – 2016 er det lagt til grunn en realvekst i
skatteinntektene i statsbudsjettene pr år på 1 prosent.
I Handlingsprogrammet for 2010-2013 forslo rådmannen innføring av eiendomsskatt på verker og bruk. I 2011
ble muligheten for eiendomsskatt utvidet til også å inkludere næring som ikke er verker og bruk, det vil si
kontor, butikker og lignende. Grunnlaget for eiendomsskatt ble dermed utvidet noe. Verdigrunnlaget for kun
næringsrelatert eiendomsskatt er imidlertid fortsatt beskjedent i Frogn. I 2011 hadde 316 kommuner en form
for eiendomsskatt. Samlet fikk kommunene inn 7,6 milliarder kroner fra eiendomsskatten i 2011. Til tross for
få næringseiendommer, gir en høy andel fritidseiendommer et godt potensielt skattegrunnlag for
eiendomsskatt pr innbygger.
Symmetrisk inntektsutjevning
Den gradvise opptrappingen fra 55 til 60 prosent symmetriske skatteutjevningen ble fullført i 2011. En
merskatteinntekt på 1 million kroner over landsgjennomsnittet gir økt brutto inntekt på 0,4 millioner kroner.
Rammetilskuddet kompenserer imidlertid også for forskjeller i skatteinntekter.

2.4. Rammetilskudd
Rammetilskuddet brukes i flere sammenhenger som et samlebegrep. Da inkluderes enkelte poster vi har satt
opp i matrisen under.
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Tall i 1000 kroner. 2013-2016 er faste 2013 priser
R 2011

B 2012

B 2013

B 2014

B 2015

B 2016

216 132

241 705

247 405

250 419

253 464

256 538

0

0

0

0

0

0

3 Refusjon Agresso-kommuner

2 553

2 304

1 351

1 096

1 048

1 048

4 Rente- og avdragskompensasjon

3 785

3 801

3 508

3 441

3 975

3 909

222 470

247 810

252 264

254 957

258 487

261 495

1 Ordinært rammetilskudd
2 Momskompensasjon ført i drift

Sum rammetilskudd

Ordinært rammetilskudd (inntektssystemet) og skjønn
Det ordinære rammetilskuddet er beregnet ved hjelp av modell utarbeidet av Kommunesektorens interesseog arbeidsgiverorganisasjon (KS). Denne modellen angir også et gjennomsnittlig utgiftsbehov pr innbygger til
45 500 kroner. Etter som behovet i Frogn er 95 prosent av landsgjennomsnittet er behovet i Frogn beregnet til
43 243 kroner pr innbygger. Ved beregningen av rammetilskuddet i Frogn er følgende forutsetninger lagt til
grunn:
 For perioden 2014 – 2016 - årlig realvekst i rammene på 1 prosent.
 Skjønnstildeling på 2,3 millioner kroner i 2013 er videreført for hele planperioden. Det er vurdert som
mer sannsynlig at denne kan justeres noe opp, enn at den vil justeres ned i perioden.
 Økt ramme på 0,5 millioner kroner pr år for perioden 2014 – 2016 grunnet demografikostnader.

Momskompensasjon investering
I budsjettet er det lagt til grunn at inntektene fra momskompensasjon fra investeringer i sin helhet føres i
investeringsbudsjettet. Dette har vært praksis i Frogn 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. Det betyr imidlertid at netto
driftsresultatet i Frogn kunne vært noe høyere om vi hadde utnyttet anledningen til å inntektsføre deler av
momskompensasjonen over drift.

Rente- og avdragskompensasjon
Frogn kommune har budsjettert med rente og avdragskompensasjon knyttet til følgende investeringer:
 Skolebygg for tilrettelegging for seksåringer – 1997
 Omsorgsboliger Haukåsen
 Omsorgsboliger Sogstiveien 10 og 11
 Ombygging Seiersten ungdomsskole (kun rentekompensasjon)
 Sykehjem Ullerud
 Psykiatriboliger Lensmannssvingen.
 Rentekompensasjon skolebygg
 Svømmehall/badeanlegg fra 2015
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Kompensasjonen knytter seg til ulike satsingsområder fra staten siden 1997. Kompensasjonen
beregnes med utgangspunkt i serielån på 20 år og den til enhver tid gjeldene rentesats. Budsjett for 2013 er
satt ut fra detaljert beregning for de enkelte elementene listet opp over.
I det framlagte statsbudsjettet er det vedtatt investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem
som kommunene bygger med maksimalt 840 000 kroner pr omsorgsbolig og maksimalt 1 120 000 kroner pr
sykehjemsplass. Det gis ikke lenger rente og avdragskompensasjon slik tilfellet var da Ullerud sykehjem ble
bygget. Kommunestyret forutsetter at disse tilskuddene videreføres ut perioden.
Rentefrie lån til skoler, svømmehaller og kirker er videreført i statsbudsjettet for 2013. Frogn kommune var
tidligere tildelt en ramme på i cirka 35 millioner kroner som kan nyttes til de aktuelle formålene. I
kommunestyrets vedtatte investeringsprogram innebærer at denne rammen benyttes til rehabilitering av og
nytt skolebygg/svømmebasseng.

2.5. Inntekter enhetene
Gebyrer, brukerbetaling
Kart og oppmåling, byggesaksbehandling, reguleringsplaner etc.
Det er fra 2010 vedtatt selvkost for områdene planbehandling, byggesak og oppmåling. Det er viktig å
redusere saksbehandlingstid og forbedre service. Dette har medført en tilpasning til sammenlignbare
kommuners gebyrer. De siste årene er gebyrene derfor økt for å nærme seg selvkost og ved hjelp av en ny
selvkostmodell foretas selvkostberegning for hver av de tre områdene. Det ble i 2011 gjort en ny vurdering av
arbeidsmengde knyttet til gebyrrelaterte tjenester. Resultatet av denne gjennomgangen er at en høyere andel
årsverk finansieres utenfor selvkostområdene.
For å nå målet om selvkost ble gebyrsatsene økt vesentlig fra 2010 til 2011. Prognosene for 2012 og 2013
viser en vesentlig forbedring i selvkostdekning. Underskudd pr 31.12.2012 anslås å bli:
 Bygge- og eierseksjonering
 Plansaker (private)
 Kart og oppmåling

0,72 millioner kroner
0,59 millioner kroner
0,42 millioner kroner

Aktiviteten i 2013 forventes ikke å øke vesentlig fra 2012. Det legges inn økning i gebyrsatser fra 2012 til 2013
på 3 prosent for å kompensere for økte kostnader knyttet til saksbehandlingen. Enkelte satser er holdt uendret
ut fra en rimelighetsvurdering. Ordlyden i gebyrregulativene er også gjennomgått og endret noe for å gjøre
innholdet lettere tilgjengelig for publikum. De enkelte gebyrsatser fremkommer i vedlegg 6.7 og 6.9.
Vann
Ved inngangen til 2013 er det akkumulerte overskuddet i selvkostregnskapet for vann anslått til 1,5 millioner
kroner. Kommunestyret beholder satsene uendret for 2013 for å øke utskiftingstakten av gamle rør, prioritere
opprydding og forbedre strukturen innenfor området. I selvkostberegningen for vann og avløp er følgende
bolig- og hyttebygging lagt til grunn:
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2013

2014

2015

2016

Hytter

100

100

100

100

Boliger

25

25

25

50

Gebyrsatser 2010 - 2013. Kroner, eksklusive mva.
2010

2011

2012

2013

13,44

13,44

12,55

12,55

168

168

156

156

1 344

1 344

1 255

1 255

2 688

2 688

2 510

2 510

4 032

4 032

3 765

3 765

672

672

628

628

900

900

841

1 255

1 800

1 800

1 682

2 510

2 700

2 700

2 523

3 765

68
040

68
040

68 040

68 040

84

84

78

78

282

282

263

263

15 000

15 000

Eiendom med vannmåler
Kroner pr m

3

Fast avgift, kroner pr år
Eiendom uten vannmåler
Helårsboliger etter klasse, kr pr år
2

Klasse 1 (opp til 60 m )
2

Klasse 2 (60 -140 m )
2

Klasse 3 (141 m - og over)
Fritidsboliger med vann til yttervegg, kr pr år
Fritidsboliger med innlagt vann, kr pr år
2

Klasse 1 (opp til 60 m )
2

Klasse 2 (60 -140 m )
2

Klasse 3 (141 m og over)
Tilknytninggebyrer
Minstegebyr < 140 m

2

Tillegg minstegebyr > 140, tillegg pr m

2

Tilknytningsgebyr pr boenhet uten eget gnr.bnr.,
2

pr. m bruksareal
2

Tilknytningsavgift - lav sats < 90 m *
2

Tillegg minstegebyr lav sats > 90 m *, tillegg pr m

2

22 185 **
78
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*) Fritidsboliger og spredt bebyggelse. Forutsetter avtale med kommunen, der det bygges felles infrastruktur som overdras vederlagsfritt
til kommunen. Gjelder ikke ved etablering av nye bolig-/hyttefelt. Gjelder ikke ved ny tilknytning til tidligere etablert infrastruktur eller der
enheter endres.
**) i Kommunestyrets vedtak av 10.12.2012 ble dette tilknytningsgebyret fastsatt også for 2014 (29 370 kr), 2015 (36 555 kr) og 2016
(43 740).

Avløp
Ved inngangen til 2013 er akkumulert overskudd på avløp anslått til 2,2 millioner kroner. Også for avløp
vedtas uendrede gebyrer for 2013 av samme grunn som for vann. Samme forutsetninger som for vann legges
til grunn vedrørende boligbygging.

Gebyrsatser 2010 - 2013. Kroner, eksklusive mva.
2010

2011

2012

2013

16,38

10,14

17,48

17,48

126

73

122

122

1 638

1 014

1 748

1 748

3 276

2 028

3 496

3 496

4 914

3 042

5 244

5 244

819

679

1 171

1 748

2 195

1 359

2 342

3 496

3 292

2 038

3 513

5 244

55 070

50 000

50 000

50 000

67

67

67

67

321

321

321

321

13 125

13 125

18 695**

Eiendom med vannmåler
Kroner pr m

3

Fast avgift, kroner pr år
Eiendom uten vannmåler
Helårsboliger etter klasse, kr pr år
2

Klasse 1 (opp til 60 m )
2

Klasse 2 (60 -140 m )
2

Klasse 3 (141 m og over)
Fritidsboliger, etter klasse, kr pr år
2

Klasse 1 (opp til 60 m )
2

Klasse 2 (60 -140 m )
2

Klasse 3 (141 m og over)
Tilknytningsavgifter, kr
Minstegebyr < 140 m2
2

Tillegg minstegebyr > 140 m , tillegg pr m

2

Tilknytningsgebyr pr boenhet uten eget gnr.bnr.,
2

pr. m bruksareal
2

Tilknytningsavgift – lav sats < 90 m *
2

Tillegg minstegebyr - lav sats > 90 m * ,tillegg pr m

2

67

*) Fritidsboliger og spredt bebyggelse. Forutsetter avtale med kommunen, der det bygges felles infrastruktur som overdras vederlagsfritt
til kommunen. Gjelder ikke ved etablering av nye bolig-/hyttefelt. Gjelder ikke ved ny tilknytning til tidligere etablert infrastruktur eller der
enheter endres.
**) i Kommunestyrets vedtak av 10.12.2012 ble dette tilknytningsgebyret fastsatt også for 2014 (24 265 kr), 2015 (29 835 kr) og 2016
(35 405).

Satsene for hytter med vann og kloakk er i henhold til forskrift satt til 67 prosent av satsene for helårs bebyggelse

Renovasjon
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Ved inngangen til 2013 er akkumulert underskudd forventet å være 1,9 millioner kroner. FolloRen
gjennomfører en større omlegging av renovasjonsordningen. Driftstilskuddet til Follo Ren blir redusert med 1,9
millioner kroner fra 2013. Kommunestyret beholder derfor uendrede gebyrsatser for 2013 og regner med at
selvkost er i balanse ved utgangen av 2013.

Gebyrsatser 2010-2013. Kroner, eksklusive mva.

Helårsrenovasjon
Hytterenovasjon, halvår
Hytterenovasjon, helår

2010

2011

2012

2013

2 261

2 487

2 616

2 616

786

865

916

1 308

1 583

1 741

1 831

2 616

Abonnementer med avtale med Follo Ren om våt kompostering får 20 prosent rabatt på abonnement frem til
nytt mottaksanlegg er ferdigstilt. Gebyrdifferensiering gis iht vedtekter i ny renovasjonsordning vedtatt i 2010.

Slamtømming
Ved inngangen til 2013 er anslått at selvkostregnskapet for slamtømming vil ha et akkumulert underskudd på
0,3 millioner kroner. Fra 2013 innføres det en forenklet gebyrstruktur for slamtømming. Kommunestyret har
vedtatt gebyrer som vist i tabellen under.

Gebyrsatser 2013. Kroner, eksklusive mva.
2013
Slamtømming t.o.m 6 m3

1 774

Slamtømming over 6 m3

2 359

Tømming av mindre gråvannstank

1 774

Gebyr for levering av slam til Skiphelle renseanlegg utenom anbud settes til 200 kr/m3
Feiing og tilsyn
Ved inngangen til 2013 er anslått at selvkostregnskapet for feiing vil ha et akkumulert underskudd på 0,3
millioner kroner. Det er dermed behov for å øke gebyrene noe for 2013. Det er foretatt en endring i
gebyrstrukturen for å tilpasse gebyr i forhold til tilsyn. Pipeløp som kun benyttes til gasspeis feies ikke. Feieog tilsynsgebyr deles fra 2013 i ett feiegebyr og ett tilsynsgebyr.

Gebyrsatser 2013. Kroner, eksklusive mva.
2013
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Gebyrsatser 2013. Kroner, eksklusive mva.
2013
Feiing pr pipeløp

236

Tilsyn pr boenhet

236

Prisregulativ for gravetillatelse i veier, parker, friområder og ved kommunale installasjoner
Gebyret er hjemlet i Graveinstruks for kommunene Frogn, Vestby og Ås, punkt 1.3.5 og 1.3.6.

Gebyrsatser 2013. Kroner, eksklusive mva.
2013
Saksbehandlingsgebyr pr.tillatelse gitt etter søknad

2 500

Forringelsesgebyr for asfaltert vei/område, pr. m2 (min. 10 m2)

100

Forringelsesgebyr for ikke asfalterte områder pr. m2

50

Forringelsesgebyr for opparbeidede parker og friområder avtales særskilt
Kommunale trekkerør
Gebyr for kjøp av plass i kommunale trekkerør for kabler settes til 300 kr pr meter.
Parkering
Prisen for årskort økes slik det ble forutsatt av kommunestyret ved behandlingen av handlingsprogrammet for
2012-2015.
Gebyrsatser 2011 – 2013. Kroner, eksklusive mva.
2011

2012

2013

Årskort fastboende

3 085

4 000

5 000

Årskort næringsdrivende og andre

6 170

7 000

8 000

25

26

27

Timesparkering i Drøbak

Årsavgiften er utgangspunkt for månedsleie.
Diverse utleie
Satsene for leie av torgplass, telt og strøm er indeksjustert med 3,3 prosent fra 2012 og avrundet.

Utleie og salgsvirksomhet strender/friområder

2010

2011

2012

2013

Sesongpris (15. april - 1. oktober)

1 500

3 080

3 180

3 285

150

260

265

274

Dagspris
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Utleie og salgsvirksomhet strender/friområder

2010

2011

2012

2013

Døgnpris

1 000

1 030

1 045

1 095

Utleie Badeparken avgjøres for hver sak

Utleie uteservering fortau, gategrunn o.l Drøbak

2010

2011

2012

2013

Sats 1 pr. sesong (15. april - 1. oktober)

3 500

3 600

3 650

3 770

Sats 2 pr. sesong (15. april - 1. oktober)

5 400

5 550

5 625

5 810

2010
250

2011
260

2012
265

2013
275

55

60

65

70

3 000

3 080

3 180

3 285

600

620

630

650

Helårsplass

3 700

3 800

3 850

3 975

Strøm helårsplass

1 200

1 230

1 250

1 290

Teltleie pr. døgn

300

310

315

325

Julemarked - uten telt, pr.dag

125

260

265

275

Julemarked med leie kommunalt telt

200

350

361

375

Utleie torgplass
Pris pr dag
Strøm pr dag
Sesongplass (15. mai - 1. oktober)
Strøm pr sesong (15. mai - 1. oktober)

Drøbak gjestehavn

2011

2012

2013

50

55

60

Inntil 19 fot

100

105

110

20 – 29 fot

150

155

160

30 – 39 fot

200

205

210

40 – 60 fot

300

305

310

50

55

60

300

305

310

Dagfortøyning inntil fem timer fram til klokka 17

Strømleie alle størrelser
Tilleggsavgift (ikke betalt/synlig kontrollseddel) i tillegg til ordinær avgift
Maksimum oppholdstid er tre 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 staten. Maksimalprisen holdes uendret på 2 330 kroner i 2013. Frogn kommune
har egne inntektsgraderte satser. Under vises en sammenligning av foreldrebetaling i Follo i 2012.
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Mnd sats pr inntekt, 2012

Frogn

Ås

Oppeg

Nesodd

Ski

Vestby

Enebakk

Snitt Follo

150 000-199 999 kr

1 340

1 523

1 470

1 000

2 330

1 750

900

1 456

250 000-299 999 kr

1 340

2 219

2 000

2 330

2 330

1 750

1 800

1 969

350 000-399 999 kr

2 330

2 330

2 330

2 330

2 330

2 330

2 330

2 330

500 000-549 999 kr

2 330

2 330

2 330

2 330

2 330

2 330

2 330

2 330

210

300

100

300

200

290

100

213

Kostpenger per måned

Oversikten fra 2012 viser at alle Follo-kommunene tar makspris når familiens inntekt er over 4,5 G. Under 4,5
G og ned til 3 G ligger Frogn lavest av alle Follo-kommuner og 700 kroner under Follo-snittet. For den laveste
kategorien i ligger Frogn under snittet. Her har to kommuner lavere satser enn Frogn. Satsen for opphold hvor
familien har under 4,5 G i inntekt, justeres derfor opp med 200 kroner. Kostprisen økes med 10 kroner.
Den reduserte satsen for barnehage vedtas økt til 1 640 kroner pr måned for 2013.
Barnehage, hel plass, pr mnd

2011

2012

2013

Familiens inntekt; opp til 4,5 G

1 240

1 340

1 640

Familiens inntekt: 4,5 G og høyere

2 330

2 330

2 330

200

210

220

Kost

Kost
Kost utover 220 kroner pr. måned kan avtales lokalt med foreldrene.
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 prosent (85 prosent for hvert barn, til sammen 30 prosent søskenmoderasjon).
For det 3. barnet gis 50 prosent søskenmoderasjon.
Gebyr ved for sent henting av barn
Det innkreves et gebyr på kr. 250 pr barn ved for sent henting av barn.
I 2013 betaler foresatte 220 kr i kostpenger pr mnd. Dette beløpet dekker noen måltider i uken, frukt og melk
hver dag, samt ekstra hygge på barnas bursdager. Noen barnehager krever etter avtale med foresatte inn
ekstra matpenger. I disse barnehagene blir det servert flere måltider hver dag. I tillegg tilbyr de private
barnehagene daglige måltider til barna. Dette skaper forskjeller både innad i de kommunale barnehagene og
sammenlignet med de private.
Skolefritidsordning
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Frogn sine priser for SFO ligger på snittet for de andre Follo-kommunene. Kommunestyret vedtar at prisene
indeks justeres med 3,3 prosent i 2013.

2011

2012

2013

Hel plass pr. mnd.

2 315

2 540

2 625

Halv plass pr. mnd

1 615

1 570

1 620

Kost fastsettes ved de ulike skolene ut fra tilbud
Kulturskole, kino
For kulturskole øker betalingen med 50 kroner for vår semesteret i 2013 som gir en økning på i underkant av
5 prosent. Fra og med høstsemesteret settes betalingen ytterligere opp for alle tilbud med 500 kroner.
Kulturskolen viderefører imidlertid dagens egenbetaling for familier med inntekt under 4 G, og ingen familier
betaler for mer enn 2,5 barn. Instrumentleie er 300 kroner pr semester.

Pris pr semester

2011

2012

2013
Vår

Høst

Barnekor

1 050

1 100

1 150

1 650

Individuell undervisning

1 200

1 250

1 300

1 800

Teater

1 100

1 150

1 200

1 700

Tegne/malelinje

1 250

1 300

1 350

1 850

Famelinje

1 350

1 400

1 450

1 950

Kino
Prisene på kinobilletter styres i stor grad av distributørene og det lokale markedet.
Hjemmebaserte tjenester
Hjemmebaserte tjenester består av mange tjenestetyper og utføres av flere enheter i kommunen.
Praktisk bistand, hjemmehjelp og ambulerende vaktmester er betalingstjenester. Pr. i dag er det 327 personer
som mottar en av disse tjenestene, en økning fra 290 i 2011. 134 av disse har en inntekt på under 2G og 193
ligger over 2G og har i gjennomsnitt vedtak på ca. 1 time pr. uke.
Kommunestyret har tidligere vedtatt at brukere med inntekt under 2G ikke skal betale for tjenestene. Helseog omsorgsdepartementet har fastsatt maksimal egenandel på 170 kroner i måneden (2012) for denne
gruppen. Dette er hovedårsaken til at Frogn kommunes priser for praktisk bistand i hjemmet og
vaktmestertjenester ligger lavt blant sammenlignbare kommuner i Follo.
Oversikten fra 2012 viser at Frogn ligger under eller nær gjennomsnittet for Follo for alle inntektsintervallene.
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Egenbetaling for praktisk bistand 2012
kroner pr mnd

Frogn

Abb.pris inntekt < 2 G

Nesodden

Ås

Vestby

Oppeg

Ski

Eneb

Snitt
Follo

170

165

165

170

170

-

158

Abb.pris inntekt 2 - 3 G

1 012

672

575

1 100

2 080

600

-

1 007

Abb.pris inntekt 3 - 4 G

1 320

1 069

900

1 500

2 730

1 200

-

1 453

Abb.pris inntekt 4 - 5 G

1 584

1 597

1 200

2 000

3 360

1 700

-

1 907

Abb.pris inntekt 5 - 6 G

1 980

2 127

2 500

2 200

3 360

2 100

-

2 378

Abb.pris inntekt > 6 G

2 156

2 127

3 000

2 200

3 360

2 100

54

45

57

110

50

45

Timepris inntekt < 2 G

2 491

Timepris inntekt 2 - 3 G

127

54

150

220

260

200

130

116

Timepris inntekt 3 - 4 G

165

134

200

235

420

240

160

222

Timepris inntekt 4 - 5 G

198

173

250

305

420

250

195

256

Timepris inntekt 5 - 6 G

248

213

300

305

420

260

Timepris inntekt > 6 G

270

213

400

305

420

260

291
215

240

Med utgangspunkt i sammenlikninger med andre kommuner, vedtar kommunestyret å øke satsene med 10
prosent. Kommunestyret viderefører fritak for gruppen med inntekt under 2 G.

Hjemmehjelp og vaktmester. Kroner.
Månedspris

Timepris

Månedspris

Timepris

Månedspris

Timepris

2011

2011

2012

2012

2013

2013

0

0

0

0

0

0

2-3G

920

115

1 012

127

1 112

139

3-4G

1 200

150

1 320

165

1 456

182

4-5G

1 440

180

1 584

198

1 744

218

5-6G

1 800

225

1 980

248

2 176

272

>6G

1 960

245

2 156

270

2 368

296

Trygdegrunnlag
<2G

Følgende prinsipper gjelder for betalingssystemet:
 Betaling for vaktmestertjenester skjer pr. oppdrag i hele timer. Timesatsen er i forhold til inntekt.
 Brukere som får hjemmehjelp åtte timer eller mer i måneden betaler et abonnement (månedspris).
Abonnementssats tilsvarer åtte timepriser.
 For gruppen med inntekt under 2 G, er det fortsatt gratis.
 Betalingssatsen fastsettes på bakgrunn av husstandens samlede alminnelige inntekt i siste ligning.
 For hjemmehjelpstimer skjer betaling etter faktisk medgått tid, dog ikke utover vedtatt tid.
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Når likningen for forrige år foreligger i oktober, 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 G
justeres hvert år pr. 1. mai.

Dagtilbud
Senteret for dagopphold for eldre og demente har i 2012 hatt 47 brukere, som i gjennomsnitt kommer to
ganger i uken. Kommunestyret vedtar å indeksregulere prisene som vist under. Ved elleve dagsbesøk i
måneden vil det for 2013 koste 1 936 kroner pr mnd. Dette inkluderer 22 måltider, i tillegg frukt, kaffe og
transport.
Dagtilbud

2011

2012

2013

Middagsservering pr middag

57

60

62

Opphold dagsenter for eldre pr dag

77

80

83

40

42

129

133

Transport tur/retur dagsenteret pr dag
Korttidsopphold institusjon pr døgn

129

Korttidsopphold
Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter egenandelen for korttidsopphold i institusjon. Dette gjør de
vanligvis i desember med virkning fra 1. januar påfølgende år. Frogn pleier å følge denne satsen. I 2012 er
denne egenandelen 133 kr pr døgn. Denne satsen legges til grunn for 2013. Hvis staten øker egenandelen for
2013 vil Frogn øke satsen uten nytt vedtak fra 1. januar neste år. Middagsservering til hjemmeboende vedtas
indeksregulert til 62 kroner.
Trygghetsalarm
Kommunen kjøper tjenesten fra en alarmleverandør. De som har inntekt under 2 G har en redusert pris.
Hjemmesykepleien har i tillegg kostnader for beredskap og utrykninger. I 2011 var det 306 utrykninger og 31
samtaler over telefon. Kommunestyret vedtar indeksjustering av satsene.

Trygghetsalarm

2011

2012

2013

Inntil 2 G, pr mnd.

110

112

116

2 G eller mer, pr mnd.

220

230

238

Administrasjonskostnader
Kommunen følger statens satser for forsinkelsesrenter. Staten fastsetter denne renten hvert halvår, med
virkning fra 1. januar og 1. juli. For første halvår 2012 er den på 8,75 prosent. Purregebyret tilsvarer én tidel
av inkassosatsen, som reguleres hvert år. I 2012 er gebyret 62 kr. Fakturagebyr (tabellen under) gjelder ikke
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fakturering av lovpålagte tjenester, kommunale avgifter, andre tjenester til selvkost eller hvor staten har
makspriser.
Enhetskostnad

2011

2012

2013

Pr. faktura

36

37

38

Pr. e-faktura

30

31

32

2.6. Utgifter enhetene
Lønns- og prisvekst
Årslønnsvekst for 2013 er i statsbudsjettet for 2013 anslått til 4 prosent, og utgjør ca. 20 millioner kroner av
den opprinnelige lønnsrammen for 2012. Overhenget fra 2012 er anslått til 2,8 prosent og er i hovedsak
fordelt til den enkelte enhet. Den resterende lønnsveksten er plassert på Rådmannsgruppen og vil bli fordelt til
enhetene når lønnsoppgjøret for 2013 er ferdigforhandlet.
Prisveksten for varer og tjenester er i statsbudsjettet for 2013 anslått til 1,9 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. Kjøp av varer og tjenester utgjør ca. 109 millioner
kroner. Antatt prisvekst utgjør dermed om lag 2,1 millioner kroner. Store deler av beløpet må enhetene dekke
inn gjennom effektivisering eller endringer i tjenestetilbudet.
Arbeidsgivers innbetaling til pensjon er satt til 17 prosent på enhetene. Pensjonskostnadene forventes å øke
med om lag 7 millioner kroner i 2013, og 2 millioner kroner årlig fram mot 2016. Dette har i hovedsak
sammenheng med vekst i amortiseringskostnaden, lave renter, som gir lav avkastning på pensjonsmidlene,
lønnsvekst og tilpasning til nye soliditetskrav.
Ansatte i Frogn kommune i aldersgruppen 62-65 år har krav på å få arbeide 80 prosent og motta 100 prosent
lønn, dersom stillingsprosenten er høyere eller lik 70 prosent. Ansatte i samme aldersgruppe med
stillingsprosent mellom 50 prosent og 70 prosent har krav på å få arbeide 96 prosent og motta 100 prosent
lønn. Anslått utgift for denne ordningen i 2013 beløper seg til 5,2 millioner kroner, herav 2,4 millioner kroner til
lærere. Frogn kommune har lavt AFP uttak. Dette gir innsparing til pensjonsleverandørene.
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Prioriteringer - enhetenes rammer
Endringene i enhetenes rammer fra 2012 til 2013, og videre i fireårsperioden er synliggjort og forklart i teksten
og tabellene som følger. Tabellene er delt inn i fem hovedpunkter:

A

B

C

D

E

Budsjettekniske justeringer
Består hovedsakelig av allerede vedtatte endringer og/eller organisatoriske endringer mellom
enhetene.
Lønns- og prisvekst
Inneholder overhenget fra 2012, som er anslått til 2,8 prosent og vedtatte prisendringer for 2013 for
de interkommunale selskapene (IKS) kommunen gir tilskudd til.
Nye behov og kvalitetshevinger
Her fremgår det hvilke nye behov enheten har fått kompensert i rammen, samt eventuelle
kvalitetshevinger det er funnet rom for.
Inntekter
Endringer i inntekter for enhetene. Negative tall betyr økte inntekter, mens positive tall betyr reduserte
endringer.
Effektiviseringskrav
Alle enheter er pålagt minimum 0,7 prosent innsparing av enhetens totale lønnsramme. I tillegg vises
det øvrige effektiviseringskrav for enkelte enheter.

I vedlegg 6,3 er det flere detaljer under hvert punkt..

Velferd helse og omsorg
Dette omfatter pleie og omsorg i institusjon, hjemmebaserte tjenester, rehabilitering og NAV.
Frogn kommune følger prinsippet om å tilby tjenester på best effektive omsorgsnivå. Kommunen har fått nye
oppgaver knyttet til samhandlingsreformen. I statsbudsjettet 2013 er det ingen økninger i finansieringen
knyttet til disse oppgavene. Med en fremtidig vekst i antall eldre, er det viktig at tjenestene kommunen må og
skal levere, er kvalitativt gode, treffer de riktige brukerne og produseres på en kostnadseffektiv måte.
Frogn kommune har en strategi der vi satser på hjemmebaserte tjenester. Vi bruker relativt mye ressurser på
disse tjenestene sammenliknet med andre kommuner i Follo. Samtidig har kommunen en relativt lav
sykehjemsdekning. I en situasjon der vi må forvente økt behov for sykehjemsplasser begrunner dette en
justering av balansen mellom disse tjenestene.
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Pleie og omsorg i institusjon
Pleie og omsorg i institusjon innbefatter Grande sykehjem, Ullerud sykehjem, Ullerud bofelleskap og
Raskebekken dagsenter.
Kostnadene pr sykehjemsplass ligger under alle kommunene i Follo (mangler tall for Enebakk), gruppe 8 og
snittet i Akershus.
Hele realveksten i kommunen er prioritert brukt innen pleie og omsorg i institusjon. De store endringene for
kommunen og enheten er



Seks nye sykehjemsplasser på Grande sykehjem
Mindre enheter på Ullerud bofellesskap for demente, med nødvendig oppbemanning

Lav dekningsgrad i sykehjem kombinert med forventet økt vekst i eldre vil tvinge frem et økt behov for
sykehjemsplasser. Seks nye sykehjemsplasser sørger for at kommunen har et tilstrekkelig tilbud
sykehjemsplasser, og avlaster hjemmebaserte tjenester for noen av de tyngste brukerne.
Oppbemanningen på Ullerud bofellesskap gjør det mulig å organisere tilbudet i mindre enheter. For enkelte
beboere vil mindre enheter og en sterkere bemanning, bety at de muligens kan utsette en overflytting til
sykehjem, men mulig et tilbud som ikke er hensiktsmessig da det i et bofellesskap er nødvendig at beboerne
fungerer godt sammen med andre i et fellesskap.

A
B
C
D
E

Tall i 1000 kroner. 2013-2016 er faste 2013 priser
Pleie og omsorg i institusjon
Opprinnelig netto ramme 2012
Budsjettekniske justeringer
Lønns- og prisvekst
Nye behov og kvalitetshevinger
Inntekter
Effektiviseringskrav
Sum endringer
Ny netto ramme

2013
62 642
4 680
1 567
3 300
-600
-977
7 970
70 612

2014
62 642
4 680
1 567
4 800
-900
-977
9 170
71 812

2015
62 642
4 680
1 567
6 300
-1 200
-977
10 370
73 012

2016
62 642
4 680
1 567
8 300
-1 500
-977
12 070
74 712

Kommentarer
A. Oppbemanning på Ullerud bofellesskap utgjør det meste av de budsjettekniske justeringene.
B. Lønnsoverhenget er fordelt til enheten. Estimert lønnsvekst er plassert på rådmannsgruppen.
C. Det åpnes 6 nye sykehjemsplasser på Grande fra januar 2013. Med seks nye
sykehjemsplasser i institusjon, forutsetter kommunestyret, at tre brukere med betydelig
pleiebehov ikke lenger trenger hjemmebaserte tjenester. Institusjonstjenesten overtar tilskuddet
og oppgaven knyttet til utskrivningsklare pasienter. Det budsjetteres med flere nye
sykehjemsplasser hvert år.
D. Nye sykehjemsplasser gir økte vederlagsinntekter.
E. Alle enheter må effektiviseres med 0,7 prosent av lønnskostnaden. Enheten har i tillegg fått i
overkant av 1 million kroner i effektiviseringskrav for å dekke økt behov.
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Hjemmebaserte tjenester
Hjemmebaserte tjenester omfatter hjemmesykepleie, praktisk bistand, Utsikten dagsenter for eldre,
ressurssenter for mennesker med psykiske lidelser, Hegre omsorgshus, Lensmannsvingen bofellesskap.
Hjemmetjenesten har flyttet inn i nye lokaler som passer tjenesten meget godt. Enheten er solid budsjettert. I
2. tertial ble årsresultatet ved uendret drift estimert til 3 millioner kroner. Alle sykepleierstillinger er besatt.
Dekningsgraden på institusjon og hjemmetjenester for innbygger over 80 år er samlet sett høy. Det er spesielt
for de hjemmebaserte tjenestene at dekningsgraden er høy i Frogn, se figuren under. Rådmannen bes i
kommende periode se på praksis ved søknadskontoret og muligheten for å stramme noe inn på nye vedtak
gitt til de brukerne som får minst hjemmebaserte tjenester. Samt finne gode rutiner for å fange opp brukere
som får et redusert pleiebehov.

Frogn kommune har en strategi der vi satser på hjemmebaserte tjenester for at pasienter/brukere skal få bo
hjemme så langt det er praktisk mulig. Dette forebygger innleggelser på sykehjem og vi får redusert veksten i
antall sykehjemsplasser. I et moderat omfang kan dette være en hensiktsmessig praksis. Imidlertid viser
analyser av dekningsgrader, at denne praksisen har blitt for omfattende spesielt i befolkningsgruppen over 80
år. Kombinasjonen av at færre brukere i denne aldersgruppen får hjemmebaserte tjenester og kommunen nå
åpner seks sykehjemsplasser, bør det samlet sett være gode muligheter for at hjemmetjenestene kan
opprettholde og/eller bedre kvaliteten til de brukerne som har et reelt behov for tjenestene.
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A
B
C
D
E

Tall i 1000 kroner. 2013-2016 er faste 2013 priser
Hjemmebaserte tjenester
Opprinnelig netto ramme 2012
Budsjettekniske justeringer
Lønns- og prisvekst
Nye behov og kvalitetshevinger
Inntekter
Effektiviseringskrav
Sum endringer
Ny netto ramme

2013
65 097
0
1 120
-250
-280
-3 141
-2 551
62 546

2014
65 097
150
1 120
1 350
-420
-3 141
-941
64 156

2015
65 097
400
1 120
1 350
-520
-3 141
-791
64 306

2016
65 097
400
1 120
2 250
-620
-3 141
9
65 106

Kommentarer
A. Institusjonstjenesten overtar tilskuddet og oppgaven knyttet til utskrivningsklare pasienter.
Medfinansiering for somatiske pasienter ved helseforetakene øker med 1 million kroner.
Endringene balanserer innen enheten
B. Lønnsoverhenget er fordelt til enheten. Estimert lønnsvekst er plassert på rådmannsgruppen.
C. Med seks nye sykehjemsplasser i institusjon, forutsetter kommunestyret, at tre brukere med
betydelig pleiebehov ikke lenger trenger hjemmebaserte tjenester. Enheten får en ny
kreftkoordinator i 50 prosent stilling.
D. Økt brukerbetaling og tilskudd til kreftkoordinator. Praktisk bistand skal fortsatt være gratis for
brukere med inntekt under 2 G
E. Alle enheter må effektiviseres med 0,7 prosent av lønnskostnaden. Enheten har i tillegg fått
500.000 kroner i effektiviseringskrav for å dekke økt behov. Enheten må redusere
dekningsgrader og forventes å få redusert merkostnad ved vikarbruk etter ansettelser.

Rehabilitering og habilitering
Rehabilitering og habilitering omfatter, kommunal fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, miljøarbeidstjeneste
til voksne utviklingshemmede i eget hjem og i bolig, Einebu og Haukåsen omsorgsboliger, Fugleveien 27.
Ambulerende miljøarbeidertjeneste, Holter opplærings – og aktivitetssenter, Traneveien 20 opplærings og
aktivitetssenter, SFO til brukere med nedsatt funksjonsevne over 12 år. Innsatsteam, Frogn eldresenter og
Frogn frivilligsentral.
«Enhet for rehabilitering har i 2012 hatt et større behov enn det budsjettet var dimensjonert for. Dette skyldes i
hovedsak et økende press på støttekontakttjenester, omsorgslønn, avlastningstjenester og brukerstyrt
personlig assistanse (BPA). Presset skyldes både økning i antall brukere og økning i vedtak for allerede
eksisterende brukere, samt at utviklingen viser at flere saker er mer og mer komplekse og omfattende.
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A
B
C
D
E

Tall i 1000 kroner. 2013-2016 er faste 2013 priser
Rehabilitering
Opprinnelig netto ramme 2012
Budsjettekniske justeringer
Lønns- og prisvekst
Nye behov og kvalitetshevinger
Inntekter
Effektiviseringskrav
Sum endringer
Ny netto ramme

2013
62 867
3 300
1 103
2 200
-2 090
-1 016
3 497
66 364

2014
62 867
3 300
1 103
2 700
-1 940
-1 016
4 147
67 014

2015
62 867
3 300
1 103
2 950
-1 840
-1 016
4 497
67 364

2016
62 867
3 300
1 103
3 200
-1 840
-1 016
4 747
67 614

Kommentarer
A. Behovet har vært større enn budsjettet var dimensjonert for. Antall brukere har økt, inkludert en ny
bruker på Haukåsen. Tilbud om støttekontakt og avlastningstjenester har blitt prioritert, ettersom det
er formålstjenlige tilbud og kostnadseffektivt som alternativ til andre tjenester.
B. Lønnsoverhenget er fordelt til enheten. Estimert lønnsvekst er plassert på rådmannsgruppen.
C. Det er et ytterligere behov for støttekontakt og avlastningstjenester. Kommunen prioriterer også
frisklivskoordinator og en kommunal fysioterapeut.
D. Kommunen vil få tilskudd for en ny ressurskrevende bruker, samt statlig lønnstilskudd til ny kommunal
fysioterapeut stilling.
E. Alle enheter må effektiviseres med 0,7 prosent av lønnskostnaden. I tillegg vil enheten omgjøre et
ledig privat driftstilskudd for fysioterapeut til kommunalt samt jobbe sammen med Søknadskontoret for
å få en bedre prosess rundt søknader/vedtak. Dette har også sammenheng med økte
saksbehandlingsressurser til Søknadskontoret.

NAV
NAV omfatter Nav kommunal del. Tjenesten ivaretar vanskeligstilte gruppers behov ved å stimulere til arbeid
og deltakelse. Det satses på RUSH dvs. tidlig intervensjon og Bo- og Oppfølgingstjeneste.
Kvalifiseringsprogrammet tilbys flere brukere. Det er opprettet 2 team for å prioritere ungdom og flyktninger,
spesielt med tanke på arbeidsdeltakelse.

A
B
C
D
E

Tall i 1000 kroner. 2013-2016 er faste 2013 priser
NAV
Opprinnelig netto ramme 2012
Budsjettekniske justeringer
Lønns- og prisvekst
Nye behov og kvalitetshevinger
Inntekter
Effektiviseringskrav
Sum endringer
Ny netto ramme

2013
13 519
0
652
826
155
-1 169
464
13 983

2014
13 519
0
652
826
155
-1 269
364
13 883

2015
13 519
0
652
826
155
-1 169
464
13 983

2016
13 519
0
652
826
155
-1 169
464
13 983
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Kommentarer
A. NAV har ingen etterslep eller budsjettekniske justeringer
B. Lønnsoverhenget er fordelt til enheten. Estimert lønnsvekst er plassert på rådmannsgruppen.
C. Ny Ruskonsulent jf. RUSH og en ressurs til kvalifiseringssenteret IKS
D. Tilskudd for flyktninger kommunen tar imot er justert opp. Redusert bostøtterefusjon gir netto kostnad
E. Alle enheter må effektiviseres med 0,7 prosent av lønnskostnaden. Enheten vil stramme inn på bruk
av engasjementer, redusere økonomisk sosialhjelp og stønadslengder.

Oppvekst, opplæring og kultur
Frogn kommune har de siste årene satset sterkt på tidlig intervensjon og forebyggende arbeid. Frogn har
gode skoler og barnehager, et rikt og mangfoldig kulturliv, og innovative hjelpetjenester for barn, unge og
familier.
Kommunestyret legger opp til at eventuelle nye tiltak finansieres gjennom omprioriteringer innenfor enhetenes
rammer. Strammere økonomiske rammer i 2013 gir enhetene utfordringer når det gjelder å utvikle nye tiltak
og videreutvikle kvaliteten på eksiterende tiltak og tilbud i enhetenes tjenester.
Mye av satsningen som Frogn kommune har gjort når det gjelder tidlig intervensjon, er finansiert via eksterne
midler, og vil bli en utfordring for kommunen når en eventuell videreføring fra 2014 skal innarbeides som
ordinære tiltak.
Barnehager
Rammen for barnehager omfatter det kommunale barnehagetilbudet utenom Dal barnehage,
barnehagemyndigheten, tilskudd til private barnehager, og spesialpedagogiske tiltak til barn i barnehagealder.
Kostnader til barn bosatt i Frogn med barnehageplass i andre kommuner ligger også i rammen.
Ny finansieringsordning for barnehager ble innført i 2011. Ordningen er fortsatt i støpeskjeen, og nytt i år er at
kommuner som har ordinære barnehager ikke kan benytte seg av de nasjonale satsene.
Frogn har liten vekst, spesielt blant de yngste, og det er i de foreløpige beregningene for 2013 ikke lagt inn
vekst i barnetallene i de kommunale eller de private barnehagene. Kostnadene i 2013 er basert på revidert
budsjett 2012 justert for lønnsvekst, pensjonsjustering, nye behov og effektiviseringskrav.
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Tilskudd til ordinære private barnehager
Kommunale barnehager
Barn <3år
Barn >3år

Plasser
155
308

Heltidsplasser
153,8
308

Private barnehager
Barn <3år
Barn >3år

Plasser
82
224

Heltidsplasser
81,3
224

Tilskuddssatser
Barn <3år
Barn >3år

2012
175 000
89 300

2013
180 800
91 700

Minimumstilskuddet til de private barnehagene oppjusteres fra 92 prosent til 94 prosent av driftskostnadene i
de kommunale barnehagene fra august 2013. Frogn viderefører 100 prosent tilskudd til de ordinære private
barnehagene. Differansen utgjør en kostnad på 2,5 millioner kroner. Kommunen er forpliktet til å gi det
samme prosentvise tilskuddet som året før, som betyr at tilskuddet til de ordinære private barnehagene ikke
kan være lavere enn 100 prosent, jf. barnehageloven § 3.
Frogn gir minimumstilskudd etter nasjonale satser til familiebarnehagene. Oppdaterte nasjonale satser for
2013 er ikke publisert, hverken for ordinære private barnehager eller for familiebarnehager.

A
B
C
D
E

Tall i 1000 kroner. 2013-2016 er faste 2013 priser
Barnehager
Opprinnelig netto ramme 2012
Budsjettekniske justeringer
Lønns- og prisvekst
Nye behov og kvalitetshevinger
Inntekter
Effektiviseringskrav
Sum endringer
Ny netto ramme

2013
85 760
420
2 279
800
-125
-1 617
1 757
87 517

2014
85 760
420
2 279
800
-125
-1 617
1 757
87 517

2015
85 760
420
2 279
1 300
-125
-2 117
1 757
87 517

2016
85 760
420
2 279
2 300
-125
-3 117
1 757
87 517

Kommentarer
A. Tilskuddet til private barnehager ble i 1. tertial justert opp med 1 million kroner. Endringen legges inn i
rammen for 2013 og hele fireårsperioden. Enheten har i tillegg hatt 580.000 kroner i rammen til å
dekke utgifter til et barn med spesielle behov. Dette barnet går ikke lenger i barnehage og midlene tas
derfor ut av rammen.
B. Lønnsoverhenget fra 2012 er fordelt til enheten med 1,179 millioner kroner. Estimert lønnsvekst 2013
er plassert på Rådmannsgruppa. Basert på foreløpig tilskuddssats til private barnehager i 2013,
ventes det en økning i tilskuddet på 1 million kroner. Nasjonal sats for tilskudd til private
familiebarnehager er nå satt til 94 prosent. Økningen utgjør ca. 100.000 kroner i økt tilskudd.
C. Enheten tilføres 300.000 kroner til styrket bruk av vikarer.
D. De graderte satsene økes noe i 2013, som gir en forventet inntektsøkning på 50.000 kroner.
E. De kommunale barnehagene må effektiviseres innenfor den eksisterende barnehagestrukturen. Dette
forutsetter en endring av den vedtektsfestede arealnormen for barn over og under 3 år for bedre
plassutnyttelse, og så langt det er tilrådelig og innenfor Lov om barnehagers anbefalte
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bemanningsnorm. Rådmannen bes legge frem en sak i januar 2013, om vedtektsendringer der
arealkravet for de kommunale barnehagene blir foreslått justert til nivået i andre kommuner.
Barnehagene har rundt 30 barn på venteliste pr 15.10.2012 der flere søker barnehageplass allerede
fra januar 2013. Fra januar kan det tas inn flere barn som fyller 3 år det året, dette vil øke inntektene
på foreldrebetalingen og påvirke kommunens kostnader pr barn i kommunale barnehager. På denne
måten vil også ha tilskuddssatsen til de private barnehagene bli lavere.
Alle barnehagene er ikke fysisk utformet på en måte som lett gjør at det kan tas inn flere barn i alle
barnehager. En annen konsekvens kan være flere pedagogiske ledere med dispensasjon fra krav om
utdanning. Det knyttes usikkerhet til den konkrete effekten av disse forutsetningene, og hvorvidt
effektiviseringstiltakene er tilstrekkelig for å komme i balanse på området i 2013. Rådmannen bes
følge utviklingen nøye.
Skoler
Rammen for skolene omfatter rammene for kommunens seks grunnskoler, grunnskole for voksne (under
Seiersten ungdomsskole), det særskilt tilrettelagt tilbudet Regnbuen (under Drøbak skole), felles
kompetanseutviklingstiltak (under Sogsti skole) og Dal barnehage. Kostnader for elever i fosterhjem i andre
kommuner, elever med spesialundervisning i privatskoler og ved Follo barne- og ungdomsskole i Ski ligger
også innenfor rammen.

A
B
C
D
E

Tall i 1000 kroner. 2013-2016 er faste 2013 priser
Skoler
Opprinnelig netto ramme 2012
Budsjettekniske justeringer
Lønns- og prisvekst
Nye behov og kvalitetshevinger
Inntekter
Effektiviseringskrav
Sum endringer
Ny netto ramme

2013
132 970
0
3 057
734
824
-931
3 684
136 654

2014
132 970
0
3 057
734
824
-931
3 684
136 654

2015
132 970
0
3 057
734
824
-981
3 634
136 604

2016
132 970
0
3 057
134
824
-981
3 034
136 004

Kommentarer
A. Det er ikke foretatt noen budsjettekniske justeringer for skolene.
B. Lønnsoverhenget fra 2012 er fordelt til skolene med totalt 3,057 millioner kroner. Estimert lønnsvekst
2013 er plassert på Rådmannsgruppa.
C. Fordelingen av rammen til den enkelte skole skjer gjennom en fordelingsmodell, på bakgrunn av
elevtallet pr 1.10. og varierende kostnader som andel spesialundervisning, antall seniorer, elever
plassert i andre kommuner, gjesteelever, minoritetsspråklige barn. Fra 2013 får hver skole en fast
grunnressurs som sikrer at mindre skoler lettere kan håndtere endringer Kostnader til elever med
spesielle behov i skolefritidsordningen beregnes også særskilt. For 2013 er skolenes ramme økt med
600.000 kroner til timetallsutvidelsen på 8. og 9. trinn som følger av innføringen av valgfag fra høsten
2012. Videre er rammen økt med ca. 500.000 kroner som følge av elevveksten, samtidig som den er
redusert som følge av færre elever i andre kommuner som Frogn har ansvar for, og redusert antall
ansatte med seniortiltak.
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D. Endringene for inntektssiden i SFO gir en reduksjon på 76.000 kroner samlet for alle SFO’ene, og det
er i 2013 lavere inntekter for fosterhjemsplasserte elever fra andre kommuner.
E. Effektiviseringskravet for skolene kan løses med ett eller flere av tiltakene under:
 Redusert antall lærere på skolene











Større grupper i den ordinære undervisningen
Mulig redusert antall kontaktlærere
Redusert tilpasset opplæring for elevene
Reduserte kurstilbud i blant annet lesing, skriving og regning
Reduksjon i undervisningsopplegg i mindre grupper
Større grupper elever må dele spesialundervisningstimer
Reduserte tilbud om fysisk aktivitet utenom det lovpålagte tilbudet til 5.-7.trinn
Reduksjon i leksehjelpstilbudet for ungdomsskoleelever
Reduserte tilleggsfunksjoner som sosialpedagogisk arbeid, kantine, bibliotekar, rådgiver,
matematikkveileder, leseveileder, IKT-veileder, skolemiljøkontakt, teamledere og
minoritetsspråklig kontakt.

Skolene hadde i 2012 et effektiviseringskrav på 2,75 millioner kroner. Punktene under Effektiviseringskravet
for skolene er ikke revidert etter at kommunestyret reduserte kuttet i skolen med 1,9 millioner. Listen gjengis i
sin helhet ettersom enheten fortsatt skal effektivisere 0,7 prosent av lønnsbudsjettet ca 1 million kroner, og
kommunestyret ikke har gitt noen føringer for områder på listen som skal skjermes.

Barn, unge og familier
Enheten barn, unge og familier omfatter pedagogisk-psykologisk tjeneste, barneverntjenesten, familieteamet,
utekontakter, SLT-koordinator, helsestasjons- og skolehelsetjenesten samt boliger for enslige mindreårige
flyktninger. De fleste av enhetens tjenester er lovpålagt, og flere stillinger er finansiert gjennom øremerkede
eksterne tilskudd.

A
B
C
D
E

Tall i 1000 kroner. 2013-2016 er faste 2013 priser
Barn, unge og familier
Opprinnelig netto ramme 2012
Budsjettekniske justeringer
Lønns- og prisvekst
Nye behov og kvalitetshevinger
Inntekter
Effektiviseringskrav
Sum endringer
Ny netto ramme

2013
32 288
300
761
0
0
-680
381
32 669

2014
32 288
300
761
0
0
-680
381
32 669

2015
32 288
300
761
0
0
-680
381
32 669

2016
32 288
300
761
0
0
-680
381
32 669
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Kommentarer
A. Det er lagt 300.000 kroner i rammen for helårsvirkning av styrking av skolehelsetjenesten, vedtatt i
HP 2012-2015.
B. Kommunens andel av tilskuddet til Follo barnevernvakt økes med 84.000 kroner for 2013 og hele
fireårsperioden. Lønnsoverhenget fra 2012 er fordelt til enheten med 677.000 kroner. Estimert
lønnsvekst 2013 er plassert på Rådmannsgruppa.
C. Det er ikke funnet rom for nye behov eller kvalitetshevinger.
D. Det er ikke endringer i inntektene for enheten.
E. Effektiviseringstiltakene vil i hovedsak innebære avvikling av egen stilling som SLT-koordinator
(Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak). Deler av dette arbeidet vil kunne ivaretas av
andre ansatte i enheten, for eksempel av utekontaktene. Følgende områder vil bli nedprioritert i 2013:
 Utvikling og oppfølging av tiltak på systemnivå
 Plan- og utredningsarbeid (rullering av Rush-planen, utarbeidelse av handlingsplan mot vold i
nære relasjoner)
 Oppfølging av store satsninger som kompetansehevingsprogram i barnehager og skoler.
Videre vil enhetens driftsbudsjett bli redusert med ca. 135 000 kroner, med følgende konsekvenser:
 Reduserte velferds- og kompetansehevingstiltak for ansatte i enheten. Her er midlene i
utgangspunktet svært små, til sammen for hele enheten (ca. 50 ansatte) er det nå budsjettert med
227 000 kroner til kurs/kompetanseheving. (ca. 4000 kroner pr. person)
Enheten har ikke mulighet til å redusere transportutgifter, innkjøp av utstyr til utførelse av oppgaver,
vedlikehold av teknisk utstyr, lisenser.
Enhetens ramme forutsetter at det ikke blir et økt antall nye plasseringer fra barnevernet i 2013. Det foreslås
endringer i barnevernloven som får konsekvenser for fordeling av kostnader mellom stat og kommune
forbundet med barn plassert utenfor hjemmet. Dersom forslaget vedtas og kommunen ikke kompenseres fullt
ut for kostnadene, vil dette utgjøre en utfordring for enheten.
Kultur
Enhetens ramme omfatter driften av kulturskolen, biblioteket, kommunens egne kulturarrangementer, den
kulturelle skolesekken, fritidsklubbene, og andre kulturtiltak. Kommunens bidrag til Kirken, museum,
grendehus, kultur- og idrettsstøtte, turistkontoret og julesatsingen ligger også innenfor rammen.
Kulturaktiviteter har en positiv og forebyggende effekt for innbyggernes helse.

A
B
C
D
E

Tall i 1000 kroner. 2013-2016 er faste 2013 priser
Kultur og fritid
Opprinnelig netto ramme 2012
Budsjettekniske justeringer
Lønns- og prisvekst
Nye behov og kvalitetshevinger
Inntekter
Effektiviseringskrav
Sum endringer
Ny netto ramme
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2013
20 430
-250
381
1 550
-892
-180
608
21 038

2014
20 430
-250
381
1 450
-892
-180
508
20 938

2015
20 430
-250
381
1 450
-892
-180
508
20 938

2016
20 430
-250
381
1 450
-892
-180
508
20 938
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Kommentarer
A. Kulturskolen fikk i 1. tertial 2012 tilført 160.000 kroner, da brukerbetalingen var satt til et urealistisk
høyt nivå. Enheten tilføres nå 180.000 kroner som en permanent endring av rammen for 2013 og hele
fireårsperioden.
B. Lønnsoverhenget fra 2012 er fordelt til enheten med 281.000 kroner. Estimert lønnsvekst 2013 er
plassert på Rådmannsgruppa. Enheten tilføres også 100.000 kroner til å dekke deler av lønns- og
prisveksten for kirken.
C. Tilskuddet til Frogn kirkelige fellesråd økes med 150.000 kroner. Enheten tilføres i tillegg 250.000
kroner til gratis kulturskole én time i uka i SFO/skole.
 Golf grønn glede er lagt inn av kommunestyret med 50 000 kroner hvert år
 Løypemaskin til 100 000 kroner i 2013
 Nye plasser i kulturskolen for å avvikle køen av unike brukere, fra høsten 2013
 Videreføring av dagens satser i kulturskolen for familier med inntekt under 4 G
D. Gebyrsatsen for Kulturskolen økes og inntektene øker samlet med 850.000 kroner. Beløpet
balanserer med økte kostnader jf. punkt under C. Nye behov. Kommunestyret ser imidlertid ikke for
seg at prisene settes opp mer enn 5 %, før til høsten 2013.
E. Effektiviseringskravet medfører en reduksjon av følgende tilbud
 Tilskudd til Aktiv på Dagtid (koordineres av DFI) med 50.000 kroner



Reduksjon i velferdstiltak for brukere og aktiviteter med 130.000 kroner. Av beløpet utgjør 85.000
kroner generelt effektiviseringskrav på 0,7 prosent av lønnsrammen.
Reduksjonen i tilskuddene vil gi utfordringer for lag og foreninger og idretten som disse aktørene må
søke løst gjennom andre inntektskilder, egenandeler, eller eventuelt avvikle aktiviteter.
Samfunnsutvikling og teknisk drift og forvaltning
Frogn kommunes bygningsmasse har en gjennomgående høy standard sammenliknet med andre kommuner,
men etterslepet er stort i forhold til optimalt vedlikehold med tanke på verdibevaring. Rådmannens vurdering
er at veier og parker også holder en tilfredsstillende standard, men at det også her er et økende etterslep.
Rådmannen er bekymret for at dagens nivå på vedlikehold, på sikt vil redusere standarden. Kommunestyret
tar rådmannens vurderinger og bekymringer til etterretning. For ytterligere omtale av enheten, se del 3.7.
Teknisk drift og forvaltning
Enheten har ansvaret for forvaltning og fornyelse av kommunenes bygningsmasse inklusive boliger. Videre
har enheten ansvar for all infrastruktur; vei, havner, vann, avløp, parker og anlegg. Renovasjon og brannvern
er også innenfor ansvarsområdet.

A
B
C
D
E

Tall i 1000 kroner. 2013-2016 er faste 2013 priser
Teknisk drift og forvaltning
Opprinnelig netto ramme 2012
Budsjettekniske justeringer
Lønns- og prisvekst
Nye behov og kvalitetshevinger
Inntekter
Effektiviseringskrav
Sum endringer
Ny netto ramme

2013
53 567
-3 166
1 015
1 800
-830
-329
-1 511
52 056

2014
53 567
-4 099
1 015
1 800
-830
-329
-2 444
51 123

2015
53 567
-5 602
1 015
1 700
-830
-329
-4 047
49 520

2016
53 567
-5 352
1 015
1 700
-830
-329
-3 797
49 770
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Kommentarer
A. Beløpet består av en rekke tekniske endringer; oppretting av tidligere feil, uttrekk for
engangstiltak(autovern Grande, Digerud grendehus og restfuging Drøbak sentrum) og drift av nytt
Flerbrukshus med 1,3 millioner kroner fra 2015. Det er også forutsatt at kapitalutgiftene til
boliginvesteringer skal belastes boligvirksomheten, jamfør boligmeldingen. Dekning av disse
kapitalutgiftene er teknisk lagt som inntekt her med henholdsvis 1,9 millioner, 3,4 millioner, 5,6
millioner og 5,4 millioner kroner for årene 2013-2016.
B. I tillegg til lønnsvekst er det lagt inn økt tilskudd til Søndre Follo Brann- og redningsvesen med
225 000 kroner. Energiutgiftene økes med 0,5 millioner kroner i 2013 selv om vår megler har lagt til
grunn en betydelig større økning. Prognosene for strømpriser i vinter er lave og vi forventer at de lave
kostnadene holder seg utover i 2013.
C. Beløpet gjelder i hovedsak drift (justerte kostnader) for nye bygg som er satt i drift i 2012, herunder
Hegreveien psykiatribolig med 650 000 kroner og Murhuset med 400 000 kroner. Drift av gjestehavna
er justert i lys av inngått leiekontrakt og erfaring med driften. Det er et betydelig behov for
oppgradering og vedlikehold av brygger/havner og det er lagt inn 200 000 kroner til årlig vedlikehold.
Drift tilbygg Frognhallen er lagt inn fra 2014.
D. Husleier er indeksregulert med 250 000 kroner, i tillegg er lagt inn husleie på Hegreveien
psykiatribolig med 200 000 kroner. Inntekter for gjestehavna er oppjustert med 300 000 kroner.
Inntekter knyttet til parkeringskort er økt med 80 000 kroner.
E. Vaktavtaler med Søndre Follo Brannvesen er sagt opp. Gjennomgående effektiviseringskrav på 0,7
prosent av lønnsutgiftene løses ved effektivisering og tilpasning av driften.
Selvkostområde Vann, avløp og renovasjon
Kommunestyret legger opp til at gebyrene innenfor vann og avløp videreføres nominelt. Dette vil gi overskudd
i selvkostregnskapet. Kommunestyret vedtar å bruke overskuddet til opprydding og sanering av
ledningsnettet, samt økte antall årsverk for forbedret struktur og systematikk. Det er ønskelig med mere
ressurser for å utnytte inntektspotensialet samt forbedre dokumentasjon og kartgrunnlag. Dette for å sikre
riktig og forsvarlig bruk av ressurser i fremtiden.

Tall i 1000 kroner. Faste 2013 priser
Vann, avløp og renovasjon
Opprinnelig netto ramme 2012
A Budsjettekniske justeringer
B Lønns- og prisvekst
C Nye behov og kvalitetshevinger

2013
-13 167

2014
-13 167

2015
-13 167

2016
-13 167

0

0

0

0

-1 811

-1 811

-1 811

-1 811

4 300

4 600

4 600

4 600

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-40

-40

-40

-40

Sum endringer

1 449

1 749

1 749

1 749

Ny netto ramme

-11 718

-11 418

-11 418

-11 418

D Inntekter
E Effektiviseringskrav
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Kommentarer
A. Ingen justeringer.
B. I tillegg til lønnsvekst på 130 000 kroner ligger det inne redusert tilskudd til Follo Ren med 1,9
millioner kroner.
C. Det legges opp til en betydelig ressursøkning på dette området, herunder:
 Ny rørlegger med 0,5 millioner (ikke helårsvirkning 2013)
 Ny merkantil stilling som deles mellom dette området og SAM 0,5 millioner kroner (ikke
helårsvirkning 2013).
 Økt sanering på ledningsnettet med 2 millioner kroner
 Flere brukere med 1 million kroner
D. Kommunestyret mener gebyrnivået er tilfredsstillende på dagens nivå og at det er viktig å sørge for
øke kvaliteten innenfor dette området. Økt saneringstakt antas på sikt å gi reduserte priser til
brukerne. Gebyrene er økt med 1 million kroner økning i antall abonnenter med 100.
E. Gjennomgående effektiviseringskrav på 0,7 prosent av lønnsutgiftene løses ved effektivisering og
tilpasning av driften.

Samfunnsutvikling
Enhet for samfunnsutvikling har ansvar for overordnet samfunnsplanlegging, miljøvern og friluftsliv,
kulturminnevern, regulering, byggesak, kart- og oppmålingstjenester. Fra 1. januar 2011 ble kontoret for
miljørettet helsevern overført til enheten. Frogn kommune er her vertskommune for et interkommunalt
samarbeid med Nesodden og Enebakk kommuner. For ytterligere omtale av enheten, se del 3.7.

Tall i 1000 kroner. Faste 2013 priser
Samfunnsutvikling
Opprinnelig netto ramme 2012
A Budsjettekniske justeringer
B Lønns- og prisvekst
C Nye behov og kvalitetshevinger
D Inntekter

2013

2014

2015

2016

3 386

3 386

3 386

3 386

-100

-100

-300

-300

337

337

337

337

1 192

220

620

220

0

0

0

0

-83

-83

-83

-83

Sum endringer

1 345

373

573

173

Ny netto ramme

4 731

3 759

3 959

3 559

E Effektiviseringskrav

Kommentarer
A. Engangsbevilgning til nytt GPS utstyr er tatt ut med 100 000 kroner fra 2013. Fra 2015 går bevilgning
til kulturminneprosjekt ut med 200 000 kroner.
B. I tillegg til lønnsvekst ligger det økt tilskudd til Landbrukskontoret.
C. Her ligger en rekke flere mindre tiltak som miljøsertifisering rådhuset og 2 kommunale barnehager,
midler til oppfølging ulovlig bebyggelse etc. De fleste tiltakene er engangstiltak for 2013. Det henvises
til vedlegg 6.3 for en totaloversikt.
D. Det er utfordrende å nå målet om selvkost på alle områder innenfor enheten. Inntektene er derfor ikke
økt i 2013 selv om betalingssatsene indeks justeres. For å nå inntektsrammen er man avhengig av
større plan- og byggesaker. Det vil komme større saker på næringsområdene Holt Park og Måna.
E. Effektiviseringskrav på 0,7 prosent er gjennomgående for alle enheter og løses ved tilpasning og
effektivisering av driften.
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Støtteenhetene og rådmannsgruppen
Kommunestyret vil fortsatt prioritere organisasjonsutvikling og lederutvikling. Kommunesektorens
organisasjon KS har en gunstig finansieringsordning for organisasjonsutvikling som vil bli benyttet.
Den viktigste satsingen på IKT i perioden vil være etableringen av et fullelektronisk arkiv.
Innenfor økonomi videreføres satsingen på styring og kontroll.
Søknadskontoret er plassert under rådmannen fordi kontoret bør være uavhengig av enhetene som
gjennomfører vedtakene. Det er en betydelig satsing på kontoret i 2012 og 2013. Dette gjelder:





Demenskoordinator opprettet i 2012
Frisklivskoordinator for å sikre ivaretakelse av Folkehelse
Nye stillinger på søknadskontoret for å sikre målrettede og effektive vedtak for den enkelte bruker

Kommunestyret mener denne satsingen er viktig for å dempe kostnadsveksten innenfor helse, velferd og
omsorg.
Frogn kommune er involvert i følgende konfliktsaker som det ikke er tatt høyde for i Handlingsprogrammet:
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Sak 11/2249 Straffesak – brudd på kulturminneloven
Kommunen har nektet å vedta forelegg av 03.10.2011 på 4 millioner kroner for overtredelse av
kulturminneloven. Forlegget omfatter i tillegg et pålegg om å betale erstatning til Universitetet i Oslo,
Kulturhistorisk museum, med 740 000 kroner, som et solidaransvar med Statens vegvesen. Saken er
fortsatt ikke berammet i tingretten. Dersom kommunen blir domfelt, er tingretten ikke bundet av
påtalemyndighetens fastsettelse av boten eller erstatningens størrelse. Kommunen kan i tillegg bli
idømt saksomkostninger. Det er vanskelig å si noe om størrelsen på eventuelle saksomkostninger
uten å kjenne omfanget av f.eks. vitneførsel o.l.
Sak 12/385 – Klagesak til KOFA
Kommunen ble innklaget til KOFA (Klagenemda for offentlige anskaffelser) den 30.1.2012, for en
rekke brudd på regelverket om offentlige anskaffelser. Risikoen for overtredelsesgebyr synes å være
maks 1.162.500 kroner. På KOFA sine hjemmesider fremgår det at forventet behandlingstid i
gebyrsaker for tiden er 304 dager.
Sak 07/1139 – Tvist om utbetaling av garanti mot Handelsbanken NUF
Kommunen tok ut forliksklage mot Handelsbanken den 21.november 2011, med krav om at
Handelsbanken NUF skal utbetale garanti på 1.799.848 kroner, etter utbygging av Elleflaten
barnehage. Saken ble innstilt av forliksrådet, og rådmannen vil legge saken fram for politisk
behandling den 21. november for å avklare om kommunen skal gå videre å ta ut stevning for
tingretten.
Tvist om kloakkanlegg på Sørbråten
Ellen Bache–Mathiesen har tatt stevning mot kommunen med krav om erstatning på 1.163.156
kroner, for økonomisk tap ved etablering av privat kloakkrenseanlegg på Sørbråten. Saken ble avtalt
stanset i tingretten våren 2012. Motparten har varslet at saken vil bli begjært igangsatt igjen, og
kommunen avventer hennes endelige krav i saken. Dersom kommunen taper saken, kan kommunen
bli ilagt saksomkostninger i tillegg. Det er vanskelig å si noe om størrelsen på eventuelle
saksomkostninger uten å kjenne omfanget av saken.
Kunstgressbane-saken
Tvist med entreprenøren om banen oppfyller kravene i kontrakten. Kommunen har holdt tilbake
1.154.280 kroner av det totale kontrakts beløpet. Det er uavklart om entreprenøren fastholder kravet
om utbetaling av resterende beløp, og om han vil gå videre med saken.
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Enhet for Personal, organisasjon og politiske tjenester - POP
Enhetens tjenester er personal- og organisasjonsutvikling, politisk sekretariat, legetjenester og arkiv.

A
B
C
D
E

Tall i 1000 kroner. 2013-2016 er faste 2013 priser
POP
Opprinnelig netto ramme 2012
Budsjettekniske justeringer
Lønns- og prisvekst
Nye behov og kvalitetshevinger
Inntekter
Effektiviseringskrav
Sum endringer
Ny netto ramme

2013
24 041
4 688
584
700
0
-407
5 565
29 606

2014
24 041
4 497
584
-100
0
-407
4 574
28 615

2015
24 041
4 497
584
50
0
-207
4 924
28 965

2016
24 041
4 497
584
-300
0
-207
4 574
28 615

Kommentarer
A. Enhet for borgerkontakt og tjenester ble nedlagt som egen enhet i 2012. Arkivet er flyttet til POP og
utgjør 3,6 millioner kroner. Økt godtgjørelse og økt partistøtte, vedtatt i kommunestyret september
2012, inngår også her.
B. Utover ordinær lønnsvekst, inngår økte overføringer til interkommunalt samarbeid, interkommunale
samarbeid; Follo distriktsrevisjon, FIKS og Follo legevakt.
C. Her inngår utgifter til valg i 2013 og 2015. I tillegg er det lagt inn midler til å fullføre
avleveringsprosjektet; opprydding i gamle arkiver og flytting av arkivverdig materiale til Kolben i
Oppegård. Avleveringsprosjektet er forutsatt å være avsluttet i 2014.
D. Ingen inntektsendringer på enheten.
E. Det vedtas at praksis med blomster til jubilanter (50 år og 60 år) fjernes med 70 000 kroner. Videre
reduseres utgiftene til organisasjonsutvikling med 200 000 kroner i 2013 og 2014. I tillegg forventes at
Bedriftshelsetjenesten øker inntektene med 60 000 kroner. Gjennomgående effektiviseringskrav på
0,7 prosent løses ved tilpasning og effektivisering av driften.
Utgifter til politisk styring ligger også innenfor dette området. Rammen for 2013 utgjør 5,7 millioner kroner
eksklusiv lønnsvekst. Dette gjelder utgifter til:







Godgjøring folkevalgte, utvalg og ordfører
Partistøtte
Videooverføring Kommunestyremøter
Opplæring, dialogseminar og bevertning
Revisjon, kontrollutvalg og Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat
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Økonomienheten
Enheten har ansvar for regnskap, lønn, fakturering, innkjøp, forvaltning av likvider og gjeld, samt
Handlingsprogram og årsmelding og tertialrapporter. Kemnerfunksjon utføres i samarbeid med alle
Follokommunene unntatt Nesodden og er plassert i Oppegård.
Tall i 1000 kroner. Faste 2013 priser
Økonomi
Opprinnelig netto ramme 2012

2013
8 377

2014
8 377

2015
8 377

2016
8 377

A

Budsjettekniske justeringer

587

587

587

587

B

Lønns- og prisvekst

232

232

232

232

C

Nye behov og kvalitetshevinger

0

0

0

0

D

Inntekter

0

0

0

0

E

Effektiviseringskrav

-46

-46

-46

-46

Sum endringer

773

773

773

773

Ny netto ramme

9 150

9 150

9 150

9 150

Kommentarer
A. Enhet for borgerkontakt og tjenester ble nedlagt som egen enhet i 2012. Fakturering er flyttet til
økonomi og utgjør hele beløpet.
B. Utover ordinær lønnsvekst på 151 000 kroner, inngår økte overføringer til Kemneren i Follo med
54 000 kroner og lønns- og prisvekst til felles innkjøpskontor i Vestby kommune med 27 000 kroner.
C. Ingen nye behov eller kvalitetshevinger.
D. Ingen inntektsendringer på enheten.
E. Gjennomgående effektiviseringskrav på 0,7prosent løses ved tilpasning og effektivisering av driften.
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Enhet for IKT
Enheten har ansvar for servicetorget, for hele kommunens IKT-funksjon og for drift av systemer i henhold til
vertskommuneavtaler i Follo.
Tall i 1000 kroner. Faste 2013 priser
IKT
Opprinnelig netto ramme 2012
A Budsjettekniske justeringer

2013
8 649

2014
8 649

2015
8 649

2016
8 649

2 014

2 014

2 014

2 014

B Lønns- og prisvekst

169

169

369

369

C Nye behov og kvalitetshevinger

980

1 140

1 140

1 140

0

0

0

0

D Inntekter
E Effektiviseringskrav

-36

-111

-111

-111

Sum endringer

3 127

3 212

3 412

3 412

Ny netto ramme

11 776

11 861

12 061

12 061

Kommentarer
A. Enhet for borgerkontakt og tjenester ble nedlagt som egen enhet i 2012. Servicetorget er flyttet til IKT
og utgjør hele beløpet.
B. Lønnsvekst på enheten, samt økte lisenskostnader på grunn av flere brukere.
C. Den største endringen er på 490 000 kroner og skyldes at Ski som er vertskommune for teknisk drift
av stamnett og felles plattform i IKT Follo har fått godkjent økt ressursbehov til 2,5 stillinger, inkludert
drift av Komtek. Vertskommunedrift av portal løsningene fases ut. Frogn kommune overtar drift og
vedlikehold av sin del av portalplattformen i Follo. Vertskommune inntekter utgår. Drift av Frogn sin
løsning krever anslagsvis 30 prosent stilling. 20 prosent stilling brukes til økt digitalisering i henhold til
DIFI/KS mål. NB, det er en mulighet for at endringene får full effekt først etter 1. tertial. Ref.
avklaringer i IKT Follo 10/9
D. Ingen inntektsendringer på enheten.
E. Innsparinger linjeleie ved utbygging av fibernettet er lagt inn med 75 000 kroner fra 2014.
Gjennomgående effektiviseringskrav på 0,7prosent av lønnsutgiftene løses ved tilpasning og
effektivisering av driften.

Rådmannsgruppa
Overordnet ledelse har ansvaret for å legge til rette for politiske beslutninger og følge opp disse. Dette skal
skje innenfor gjeldende lovverk. Kommuneplanen som fastsetter kommunens langsiktige målsettinger er
under sluttbehandling. Hovedutfordringen framover er å følge opp kommuneplanen i hele organisasjonen. Det
må etableres gode og forutsigbare rammevilkår for enhetenes virksomhet. Videre skal den overordnete
ledelsen påse at den kommunale organisasjonen er tilpasset de oppgaver den skal løse.
I løpet av 2011 ble enheter som produserer lignende tjenester organisert under samme kommunalsjef. Som et
ledd i dette vil Søknadskontoret rapportere direkte til kommunalsjef med ansvar for helse- og
omsorgstjenester. Under er det tatt de budsjettmessige konsekvenser av dette.
Rådmannen har fått to oppdrag knyttet til Drøbak og turisme. Dette gjelder organisering av kommunens
engasjement samt å avklare akvariets framtid. Kommunestyret vedtok en økning for å sikre fortsatt drift av
turistkontoret og akvariet inntil framtiden til nevnte er avklart.
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A
B
C
D
E

Tall i 1000 kroner. 2013-2016 er faste 2013 priser
Rådmannsgruppa
Opprinnelig netto ramme 2012
Budsjettekniske justeringer
Lønns- og prisvekst
Nye behov og kvalitetshevinger
Inntekter
Effektiviseringskrav
Sum endringer
Ny netto ramme

2013
38 485
-6 847
24 645
1 910
-270
-1 052
18 386
56 871

2014
38 485
-6 847
26 575
2 410
-270
-1 452
20 416
58 901

2015
38 485
-6 847
28 575
2 410
-270
-1 452
22 416
60 901

2016
38 485
-6 847
30 575
1 860
-270
-1 452
23 866
62 351

Kommentarer
A. Enhet for borgerkontakt og tjenester ble nedlagt som egen enhet i 2012. Enhetens budsjettramme
ble opprinnelig flyttet til rådmannsgruppa, men er nå fordelt på POP, IKT og økonomi. I tillegg
ligger noen tekniske flyttinger mellom enheter inne her. Det er overført 430.000 kroner av dagens
kostnader til Turistinformasjonen fra enheten Kultur.
B. Her ligger økte kostnader til pensjon og midler til lønnsoppgjøret, se eget punkt med beskrivelse
av lønns- og prisvekst i innledningen til del 2.6.
C. Kostnader til å sikre fortsatt drift av Turistinformasjonen og Akvariet er økt samlet med 500.000
kroner i 2013. Rådmannen vil fra enheten Teknisk drift og forvaltning, disponere 165.000 kroner
budsjettert til akvariet I tillegg er det bevilget 550.000 kroner til understøttelse av kommunens
arbeid med Oscarsborg som Kulturelt fyrtårn. Etter kommunestyrets oppfatning bør kommunens
bidrag her benyttes til tilrettelegging i Drøbak. Det er i tillegg lagt inn styrking av søknadskontoret:
a. Demenskoordinator får helårseffekt i 2013
b. Frisklivskoordinator
c. Nye saksbehandler på søknadskontoret.
D. Statstilskudd vedrørende kompetanseutvikling lærere tas ut i samsvar med reduserte utgifter.
E. Det er lagt inn reduksjon på rådmann som også inkluderer støtteenheter med ca 1 million kroner i
2013 og mer utover i perioden. Innsparingen vil i noen tilfeller føre til lengre saksbehandlingstid.
Det er også lagt inn gjennomgående effektiviseringskrav på 0,7prosent av lønnsutgiftene løses
ved tilpasning og effektivisering av driften.
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2.7. Investeringer
Kommunestyret har tatt utgangspunkt i investeringsprogrammet i gjeldende handlingsprogram for perioden
2012-2015, samt kommunestyremeldingene om henholdsvis boliger og helse/omsorg. Det er videre lagt til
rette for mulig oppfølging av kommunestyremeldingen for barnehager. Det er foreløpig ingen aktuelle
investeringer knyttet til skolemeldingen. Disse vil bli behandlet våren 2013.
Målet om netto driftsresultat på 3 prosent krever en kritisk vurdering av planlagte investeringer som ikke har
utgangspunkt i befolkningsendinger eller lovpålagte oppgaver.
Optimale investeringer, både i nivå og innretning, er vesentlige for:




Å oppnå effektiv tjenesteproduksjon.
Å minimalisere driftskostnader knyttet bygningsmasse og anlegg.

“Feilinvesteringer” er i mange tilfeller irreversible og kan påføre kommunen betydelige merkostnader over
mange år. På den annen side vil riktige Investeringstiltak føre til kvalitetsforbedringer i tjenesteproduksjonen i
den forstand at nye forskrifter om tekniske, miljømessige og sikkerhetsmessige krav oppfylles.
Kommunestyret har vedtatt følgende investeringsprofil:






Investeringene for 2013 er lagt på et moderat nivå. Som i 2012 benyttes også 2013 til å arbeide
videre med å framskaffe relevant beslutningsunderlag for fremtidige investeringer, spesielt innenfor
pleie, omsorg og kommunale boliger.
Det er vedtatt salg av eiendommer for å redusere veksten i gjeldsgrad i kommunen.
For perioden 2014 – 2016 har en lagt opp til betydelige investeringer. Det er lagt vekt på å møte økte
behov innenfor pleie, omsorg, kommunale boliger samt et badeanlegg.

Et ønske om å unngå å øke kommunens gjeld vesentlig gjør at det er flere investeringsbehov som etter
kommunestyrets oppfatning ikke kan prioriteres i perioden. Med Frogn kommunes stramme driftsrammer vil
det være utfordrende å finansiere investeringene kun med låneopptak.
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Brutto investeringer 2013-2016. 1000 kroner
Prosjekter

Ubrukt
2012

2013

2014

2015

2016

1

Helsebygg B, kjøkken og andre omsorgsbygg

10 607

2 700

101 600

95 000

20 000

2

Investeringer i boliger

6 772

34 000

33 000

40 000

-9 000

3

Barnehagemeldingen

300

0

0

4

Risiko og sårbarhet

0

6 400

0

1 700

0

5

Startlån

0

10 000

10 000

10 000

10 000

6

Hovedplan vann og avløp

4 734

6 700

7 000

7 000

7 000

7

Kommunale formålsbygg, Rådhuset og Gropa

3 008

6 000

4 500

4 500

4 500

8

Maskinpark TDF

1 764

4 000

2 000

1 500

1 500

9

Kommunale veier

1 000

10 500

2 000

2 000

2 000

1 954

4 650

4 150

3 150

3 150

7 500

2 500

2 500

1 000

1 000

1 000

100

100

100

75 000

77 000

10 IKT investering
11 Agresso Follo

0

2 700

930

8 100

13 Elektronisk arkiv

2 723

1 338

14 Trafikksikkerhetstiltak

1 747

500

15 Minnelund over falne personer

0

200

16 Digitalisering av biblioteket

0

200

12 Idrett, friluft og nærmiljø og andel tilbygg Frognhallen

17 Svømme-/badeanlegg

13 802

Sum

97 988

172 850

243 450

119 750

Sum ekskl. startlån

87 988

162 850

233 450

109 750

Ubrukte investeringsmidler i tabellen over er status pr. Tertialrapport nr. 2 2012. Overføring av ubrukte
bevilgninger fra 2012 til 2013, vil bli vurdert i egen sak til kommunestyret 1. kvartal 2013.
Kommentarer til den enkelte investering
Matrisen over er justert i henhold til kommunestyrets vedtatte investeringer.

På de neste sidene er opprinnelige kommentarer fra rådmannens forslag til Handlingsprogram bevart uten
noen justeringer for kommunestyrets vedtak.
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1. Helse- og omsorgsmeldingen
Omsorgsmeldingen ble behandlet politisk i oktober. Det er i meldingen vist til at etablering av økt
sykehjemkapasitet i form av et nytt helsebygg vil bli utredet videre. Det er i investeringsprogrammet lagt til
grunn at et nytt helsebygg kan stå klart fra 2018. Foreløpig samlet investeringsanslag er 300 millioner kroner.
Prosjektstart er satt til første kvartal 2013 med konseptstudie og skisseprosjektfase under forutsetning av
bevilgning på 2 millioner kroner i 2013. Planer for utbygging av omsorgsboliger er omtalt nedenfor i avsnittet
om investeringsprogrammet for boliger. Inkludert i denne bevilgningen er også behov som knytter seg til nytt
inventar og omsorgsutstyr ved Grande samt vaske- og kjøkkenutstyr ved Ullerud sykehjem og Grande
kjøkken. Kommunen vil investere i et pilotprosjekt for smartteknologi for fire boliger i 2013.

2. Investeringer i boliger
Kommunen står overfor utfordringer for å skaffe boliger til ulike brukergrupper. Det legges opp til omfattende
investeringsaktivitet knyttet til boliger for perioden. Kommunestyremeldingen om boligutvikling ble behandlet i
kommunestyret 10.september 2012 (sak 99/2012). Basert på kommunestyrets vedtak og videre utredning av
de ulike prosjektene anbefales følgende boligprosjekter gjennomført eller igangsatt i løpet av planperioden:

Prosjekt

Prosjektoppstart

Prosjekt
realisert

Mulig antall komm.
boenheter

Belsjø terrasse 19+21

2013

Des. 2015

12

Kopås, prosjekt ikke avklart p.t.

2014

Des. 2017

12

Trekanttomta

2013

Des. 2015

8

Skogveien

2013

Des. 2017

8

Ekesvingen 18

2013

Des. 2014

4

Prosjekt ikke avklart

2013

Des. 2016

15

Råkeløkkveien

Ikke avklart

Løktabakken

2015

Des. 2018

8

Husvikveien

2015

Des. 2018

8

Bergabakken (Dal/Brevik)

2013

Des. 2016

15

Listen har sitt utgangspunkt i prosjektoversikten fra boligmeldingen. En vil ved igangsetting av prosjektene
kunne utvikle opp til 90 kommunale boenheter i tiden frem til 2018. Dette vil være boliger for flere ulike
brukergrupper. En vil med dette kunne møte det økende behovet for boliger slik det beskrives i
omsorgsmeldingen og boligmeldingen. Det forutsettes at utvikling av nye kommunale boliger langt på vei vil
kunne finansieres ved salg av større deler av de boligprosjektene disse kommunale boligene inngår i.
En eventuell gjennomføring av prosjekt Råkeløkkveien vil bli fremmet som egen sak i løpet av 1. kvartal 2013.
Boligmeldingen slår fast at de kommunale boligene skal være en effektiv innsatsfaktor i tjenesteproduksjonen.
Forvaltningen av boligene skal være kostnadseffektiv og realverdien av boligene skal ivaretas.
Formannskapet behandlet i oktober rådmannens forslag til tiltak for å legge til rette for at ressursbruken og
resultatene knyttet til boligvirksomheten vil bli mer synlig og nøyaktig. De foreslåtte tiltak vil være nødvendige
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også ved tilrettelegging for et eventuelt kommunalt foretak. En utredning av et eiendomsforetak vil bli lagt frem
for kommunestyret i løpet av første halvår 2013.

3. Investeringer omtalt i Barnehagemeldingen
I Barnehagemeldingen, som er planlagt forelagt til politisk behandling våren 2013, anbefales det å etablere en
ny stor barnehage i Frogn. Hensikten er å redusere kommunens samlede kostnader til barnehagedrift.
Investeringskostnader for en ny barnehage vil bli nærmere utredet. Det er under enheten barnehage lagt inn
forutsetning om reduserte utgifter fra 2015 på 1,5 millioner kroner som følge av denne investeringen.

4. Risiko- og sårbarhet
Rapporten om risiko og sårbarhet ble behandlet i kommunestyret 22.10.2012. I samsvar med anbefalingene
er det lagt opp til flere tiltak. De viktigste investeringene er installasjon i 2013 av et dieselaggregat for
nødstrøm samt etablering av et alternativt driftssted for de kommunale IT-systemene fra 2014.

5. Startlån
Boligprisene i Frogn er høye og det gjør det vanskelig for gruppene med lave inntekter å konkurrere på
boligmarkedet. Startlån er en gunstig låneordning for førstegangsetablerende og reetablerende med
begrenset egenkapital. Lånene gis som regel som toppfinansiering sammen med ordinære banklån. Lånene
sikres i boligen slik at risikoen anses begrenset, og kommunen er ikke påført tap på slike lån. Boligmeldingen
foreslår at retningslinjene for startlån gjennomgås på nytt. Utlånskapasiteten økes til 10 millioner kroner pr år
da en vurderer at behovet er økende. Lån som innløses skal ifølge Husbankens retningslinjer enten brukes til
nye utlån til like betingelser, eller til innfrielse av lån i Husbanken. Dette vurderes fortløpende.

6. Hovedplan for vann og avløp
Investeringer lagt inn i tråd med vedtatt Hovedplan for avløp og vannmiljø 2002 – 2012. Det arbeides med å
utvikle ny plan høsten 2012. Hovedpunktene i investeringsplanen er:



Forsterking av vannledningsnett i randsonen langs Vestbyveien (Ferdigstilles i løpet av 2014)



Forsterkning av vannledningsnett over fjorden – redusere vanntap i nettet fra vannkilden Glitre
(Ferdigstilles i løpet av 2015)



Rehabilitering av vannledningsnettet Vallhallveien (Ferdigstilles i løpet av 2013)



Etablering av ny ringledning Seiersten – Drøbak nord (Ferdigstilles i løpet av 2013)



Etablering av nye vannledninger til hytteområdene Gylte, Hallangspollen, Leium, Ekeberg og
Solbergstrand (Vil pågå helt frem til 2016)



Etablering av ringledning Belsjøveien (Ferdigstilles i løpet av 2014)



Etablering av ny vannledning Folkvang – Husby (Ferdigstilles i løpet av 2015)



Rehabilitere vannledningsnettet over Golfbanen (Starter i 2016)
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7. Kommunale formålsbygg
Mange av kommunens formålsbygg har vært gjenstand for betydelig oppgradering i de senere år. Det er
høsten 2012 planlagt innkjøp av ny programvare for forvaltning av eiendomsmassen. I 2013 vil en kartlegge
eiendommenes tilstand behovene for ytterligere oppgradering av eiendomsmassen og foreslå ytterligere tiltak
i Handlingsprogrammet 2014-2017. For 2013 er satt opp tiltak som er akutte. Tiltakene inkluderer forandringsog tilpasningsarbeider, brannsikring og universell utforming.
Hovedpunkter i investeringsplanen er:



Utvidelse av garasjer, lager, fellesrom, kontorer og parkering ved TDF sin driftsbase i Gropa. (oppstart
2013). Ny base for renholdstjenesten når nåværende base avvikles.



Alternative løsninger for å etablere opp til 20 nye kontorplasser og samlokalisering av
rådmannsgruppen og ordfører (oppstart 2013). Enhetskostnad for nye kontorer er anslått til 450 000
kr. Sikring av rådhuset er omfattet av dette prosjektet.



Utearealer ved Heer skole (2013-2015)



Rehabilitering av tak på Dal skole (oppstart 2013)



En vil vurdere en videre utredning av tilstanden for broer og bryggeanlegg i kommunen.



TEK-10 standarden for universell utforming legges til grunn ved oppgraderingsprosjekter.

8. Maskinpark TDF
Det er i 2012 kjøpt en ny lastebil. Som ledd i løpende fornyelse av maskin/redskapsparken budsjetteres det
med ytterligere fornyelser i 2013. Hvilke maskiner og kjøretøyer som skal fornyes vil bli nærmere vurdert. Den
høye alderen på enkelte maskiner medfører uforholdsmessig høye vedlikeholds- og driftskostnader samt økt
nedetid. Denne nedetiden medfører lite effektiv bruk av personell og reduserer beredskapen. Det legges
derfor opp til en systematisk rullering av maskinparken som vil øke driftssikkerheten og redusere
vedlikeholdsutgiftene over tid. Dette innebærer at de mest tidskritiske utskiftingene gjennomføres tidlig slik at
en over tid vil få redusert gjennomsnittsalderen på maskinparken. Rådmannen har ikke foreslått å redusere
driftsrammene til enhet for Teknisk drift og forvaltning som følge av disse investeringene. Gevinsten av den
effektivisering som følger av investeringene er utfordrende å estimere i forkant da en del vil være
kvalitetsheving. Effektiviseringen er nødvendig for å kunne hindre forfall av kommunens bygningsmasse og
tekniske infrastruktur.

9. Kommunale veier
Ny programvare for forvaltning av veier har gitt bedre oversikt over veinettet og tilstanden på dette.
Forholdene ligger således til rette for langsiktig forvaltning og verdibevaring av veinettet. Det årlige
vedlikeholdsbehovet er anslått til 2 millioner kroner. I tillegg til behovet for å vedlikeholde veikapitalen er det
behov for betydelig oppgradering av Ullerudbakken i form av breddeutvidelse og nytt fortau. Denne
veistrekningen vurderes som det mest akutte oppgraderingstiltaket på kort sikt. Investeringskostnadene for
Ullerudbakken er anslått til 3 millioner kroner. Andre aktuelle tiltak for å oppgradere det kommunale veinettet
inkluderer Froensveien og Stubberudveien. Kommunestyret behandlet i september 2012 (sak 100/2012)
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forskuttering for etablering av gang- og sykkelvei Dal - Glenne. Tiltaket er planlagt gjennomført i 2013 innenfor
en kostnadsramme på 6,5 millioner kroner.

10. IKT inklusive grunnskolen
Investeringer i IKT videreføres for perioden 2013-2016 i samsvar med del 5 Informasjon og interne systemer i
dette dokumentet. De viktigste elementene er tjenester på nett, elektronisk samhandling i helse- og
omsorgstjenesten, IKT i barnehagen, elektronisk handel og gjennomføring av vedtatt IKT-strategi i skolen.

11. Agresso Follo
Investeringer tilknyttet Agresso-samarbeidet med Vestby, Ås og Nesodden. Planlagte prosjekter er



e-handel prosjekt - kostnad 1,7 millioner kroner



Lønnsprosjekt – kostnad 1 million kroner. Frogn deltar ikke her men finansierer tiltaket som
vertskommune for deretter å motta refusjon av de andre kommunene.

12. Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og naturforvaltning
I arbeidet med Tiltaksplanen for idrett, friluftsliv og naturforvaltning har det vært direkte kontakt med Frogn
Idrettsråd, Frognmarkas venner og Oslofjorden friluftsråd. På grunnlag av denne prosessen og vedtatte
målsettinger for anlegg og fysisk aktivitet har rådmannen utarbeidet vedlagte forslag til tiltaksplan.
Investeringer er lagt inn i samsvar med tiltaksplanen (vedlegg 6.4). Ut fra muligheter for gjennomføring av
prosjekter er legging av kunstgress på grusbanen ved Høyås forutsatt gjennomført i 2014

13. Elektronisk arkiv
Staten, Frogns innbyggere og lokalt næringsliv forventer økt tilgjengelighet til digital informasjon fra
kommunen. En forutsetning for dette er at arkivet og saksbehandlingen i Frogn blir fullelektronisk og at
byggesak- og eiendomsarkivet digitaliseres. Frogn kommune har i dag et papirbasert arkiv og delvis
elektronisk saksbehandling med uhensiktsmessig og kostnadskrevende dobbeltarkivering. Med et elektronisk
arkiv vil en kunne effektivisere arkiv- og saksbehandlingen samt sikre originale dokumenter mot brann og
vannlekkasjer. Det vil videre bli frigjort plass i rådhuset.

14. Trafikksikkerhetstiltak
Trafikksikkerhetstiltak er lagt inn i samsvar med handlingsplanen (vedlegg 6.5). Det foreslås videreføring av
prioriterte tiltak langs stam-, riks- og fylkesveier som vist i handlingsplanen. Det største tiltaket er
oppgradering av Ullerudbakken. Bevilgningen er foreslått inkludert under punktet kommunale veier. Det vises
også til forskuttering knyttet til gang- og sykkelvei Dal – Glenne under 9. Kommunale veier.
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15. Minnelund for falne
Kommunestyret gjorde i møte 23. april vedtak om å utrede etablering av en minnelund over falne personer
under 2.verdenskrig. Minnelunden etableres fortrinnsvis i Badeparken og det er lagt opp åpning i anledning
200-årsjubileet for Grunnloven i 2014. Foreløpige investeringskostnader er anslått til 0,2 millioner kroner.

16. Digitalisering av bibliotek
Biblioteket har en utidsmessig og tungvint utlånsordning. Nye digitale løsninger for utlån vil lette og forenkle
arbeidet for de ansatte, samt gjøre biblioteket mer publikumsvennlig. Digitalisering innføres nå i en rekke
norske bibliotek. Investeringskostnader er anslått til 0,5 millioner kroner.

17. Svømme/badeanlegg
Basert på rådmannens notat om videre arbeid og fremdrift for et nytt svømme-/badeanlegg i Frogn som ble
tatt til orientering i kommunestyret 29. mai 2012 arbeides det nå videre med en kvalitetssikring av kalkyler og
det sees på tiltak som kan gjøre prosjektet rimeligere. Det vil i løpet av første kvartal 2013 bli fremmet en sak
om en videreføring av prosjektet.
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Det er lagt opp til at investeringene finansieres på følgende måte:
Brutto investeringer med finansiering 2013-2016. 1000 kroner
Brutto finansieringsbehov
Tilskudd og momskompensasjon
Bruk av disposisjonsfond
Salg av eiendom
Bruk av lån
Sum finansiering

2013

2014

2015

2016

81 888
11 178
710
70 000

162 850
32 170
10 000
0
120 680
162 850

233 450
31 290
10 000
0
192 160
233 450

109 750
96 150

81 888

40 000
(26 400)
109 750

Tilskudd og momskompensasjon: Frogn fører all momskompensasjon i investeringsregnskapet. Tilskudd
gjelder i hovedsak forutsatt bygging av heldøgnsomsorgsboliger/institusjon, dvs. Helsebygg B.
Bruk av disposisjonsfond: Det er kun forutsatt 10 millioner kroner hvert år. Dette kan økes ved rullering av
handlingsprogrammet hvis kommunen oppnår budsjetterte netto driftsresultater som forutsatt, jamfør forutsatt
utvikling av disposisjonsfondet under punkt 2.1.
Salg av eiendom: I matrisen over, er salg av eiendom kun salg som er justert av kommunestyret fra
rådmannens forslag til handlingsprogram.
Bruk av lån: Resterende finansieringsbehov er forutsatt løst med låneopptak.

2.8. Renter og avdrag
Renter og avdrag på gjeld
Ved utgangen av 2012 forventes lånegjelden å være 742 millioner kroner. 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 2013 - 2016 er satt til hhv 2 prosent, 2,2 prosent, 2,6 prosent og 3 prosent. Dette er i
samsvar med de renteforventningene som er i markedet. I tillegg kommer renter på formidlede Startlån.
Avdragene vedtas hold til minimum i henhold til kommuneloven, dvs. at avdragene står i forhold til
avskrivningene på eiendelene. Gjennomsnittlig avdragstid vil i 2012 være ca. 30 år.

Renteinntekter
Renteinntektene er beregnet med utgangspunkt i gjennomsnittlig likviditetsbeholdning på 150 millioner 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. Kommunestyret vedtar å gi rådmannen muligheten
til benytte en trekkrettighet som ledd i kommunens likviditetsstyring.
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3. Samfunn, tjenester og brukere
3.1. Innledning
Denne delen handler om samfunn, tjenester og brukere. Siden kommunen er i ferd med å vedta ny
kommuneplan 2012-2024 vil satsningsområder og tiltak i handlingsprogrammet ha elementer både fra
ny oppdatert kommuneplan og elementer fra gammel kommuneplan 2005-2017 som fortsatt er
relevante. Tiltakene skal gjennomføres innenfor de vedtatte budsjettrammene i planperioden 20122015. Tiltakene følges opp i virksomhetsplanene til hver enkelt enhet og med rapporteringer i
månedsrapporter, tertialrapporter og årsmelding.
Innenfor hvert temaområde nedenfor er det innledet med en beskrivelse av situasjon og utfordringer
som er grunnlaget for valg av tiltak og prioriteringer. For hvert temaområde er det også foreslått
styringsindikatorer, mål om kvalitet i tjenestene.
Kapittel 3 Samfunn, tjenester og brukere er ikke justert med kommunestyrets vedtak.

3.2. Oppvekst og opplæring
Frogn kommune har hatt tradisjoner for å prioritere utviklingen av en god skole med gode resultater for
elevenes læring. Hjelpetjenestene for barn og unge er siden 2011 organisert i en ny enhet. På
barnehageområdet har økning av barnehagekapasiteten vært det viktigste området de siste årene. I
2012 satte kommunen i gang arbeidet med to kommunestyremeldinger for henholdsvis barnehage og
skole. Meldingene vil bli lagt frem for politisk behandling første halvår 2013, og de vil inneholde
utredninger og anbefalinger for utviklingen av kommunens skoler og barnehager.

Situasjon og utfordringer
Oppvekst og opplæringsarenaene
Tidlig innsats
Det er på både klare nasjonalt nivå og i Frogn kommune en uttalt målsettinger at førskolebarn med
behov for ekstra hjelp skal få den nødvendige hjelpen så tidlig som mulig, og at tverrfaglig samarbeid
skal vektlegges. Kvello-modellen for tidlig innsats prøves ut i 7 kommunale og 6 private barnehager,
og flere fagpersoner i Enhet for barn, unge og familier (BUF) er i barnehagene, observerer barna i lek
og samspill og sammen med barnehagepersonalet vurderer hvordan tilbudet kan tilpasses det enkelte
barn og barnegrupper. Modellen som prøves ut innebærer også samarbeid med foreldrene der dette
er aktuelt.
Målet er at denne måten å organisere tverrfaglig samarbeid på skal bli en fast organisering i
barnehagene i Frogn. Alle fagpersoner skal bidra med sin kompetanse og erfaring til det beste for
barnet og familien. Ved å styrke kompetansen i barnehagene og sørge for at ansatte i BUF har en
brukernær profil, ønsker Frogn kommune å bidra til gode oppvekstsvilkår for alle barn i kommunen.
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Barnehager
Som det er beskrevet i kommuneplanen er barnehage en svært viktig oppvekstarena siden 90 prosent
av alle barn i alderen 1 – 5 år har barnehageplass. Dette gjenspeiles i arbeidet med barnehagenes
innhold og kvalitet. Barnehagene i Frogn har til nå hatt lavere pedagogdekning enn andre kommuner i
Akershus og landet for øvrig, men det er nå en sterk økning i pedagogtilsettingene. Det forventes nær
full tetthet av pedagoger i de kommunale barnehagene fra januar 2013. Satsingen på utdanning av
assistenter til førskolelærere i samarbeid med HiOA (Høyskolen i Oslo og Akershus) videreføres i
2013.
Det må fortsatt være søkelys på overgangene mellom barnehage, barneskole, ungdomsskole og
videregående opplæring. Sammenheng sikres gjennom gode overgangsrutiner og et samarbeid på
ledernivå og på utføringsnivå. Det eksisterer et godt faglig samarbeid mellom de kommunale og
private barnehagene i kommunen.
Lov om barnehager regulerer barnehagedriften og kommunens rolle som barnehagemyndighet.
Barnehagenes ansvar for læring er fastsatt i Rammeplan for barnehager, blant annet gjennom sju
fagområder.
Frogn kommune satser spesielt på å utvikle en pedagogisk overbygning for de kommunale
barnehagene, og implementere denne. Årsak til prioritering av dette området er behovet for å
tydeliggjøre og forsterke en felles pedagogisk plattform. Dette arbeidet bygger på FNs
barnekonvensjon, § 1 barnehageloven (2010), Frogn kommunes verdier og Frogn kommunes etiske
retningslinjer. Det fordrer kompetanseheving i hele personalgruppen, spesielt når det gjelder innholdet
i ny formålsparagraf der begrepet danning, humanistisk arv og bærekraftig utvikling har fått en
betydelig plass. Synet på barn og barns oppvekst har vært gjenstand for et paradigmeskifte. Tidligere
har voksnes syn på barn og barns oppvekst vært preget av tanken om det lydige barnet. I dagens
formålsparagraf er grunntanken at alle har evnen, plikten og retten til å ta ansvar i sitt eget liv. For
barna i barnehagealder må dette tilpasses barnets modenhet og alder. FNs barnekonvensjon er også
tydelig i forventningen om at barn i alle aldre har medvirkning i sitt liv. Denne endring i synet på barn
og barns oppvekst krever systematisk arbeid og bevisstgjøring.
Felles satsingsområder i barnehagene utover dette er tidlig innsats-Kvello, førmatematisk forståelse
(matematikk - Kuleramma) og barns psykososiale miljø (forebyggende arbeid knyttet til Handlingsplan
mot mobbing). De private og kommunale barnehagene laget i 2005 en plan mot mobbing som hadde
forebyggende fokus. Denne ble revidert i 2009, og skal nå revideres på nytt i tråd med ny
formålsparagraf.
Behovet for kompetanseheving i barnehagen er stort grunnet behovet for gjennomføring av tiltak
beskrevet over.
Frogn kommune har full barnehagedekning ut fra barnehagelovens definisjon. § 12a. Rett til plass i
barnehage slår fast at barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om
barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage fra august. I forbindelse med kommunestyrets
behandling av barnehagemeldingen januar 2013 kan det bli aktuelt å vurdere om kommunen skal
etablere en definisjon av full barnehagedekning som går lenger enn lovens.
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Kommunestyremeldingen om Barnehager inneholder en faktabeskrivelse av barnehagesektoren i
Frogn kommune, analyse og vurdering av denne, samt anbefalinger. Meldingen er høsten 2012 ute på
høring og vil bli lagt frem til politisk behandling i januar 2013.
Kommunene har fra 2011 overtatt ansvaret for å beregne og følge opp tilskuddsordninger til de ikkekommunale barnehagene i lys av rammefinansieringen av sektoren. Arbeidet er krevende og har
medført merarbeid for barnehageadministrasjonen og støtteenhet økonomi. Kommunen er videre fra
statlig side gitt forsterket pålegg om jevnlig tilsyn av alle barnehager i kommunen. Med dagens
kapasitet er dette en utfordring å gjennomføre.
Kommunestyret vedtar at det settes av midler til vikarer på barnehagenes budsjetter i perioden
begrunnet i opprettholdelse av kvalitet ved sykdom og fravær.
Kommunens barnehager har i dag ulik størrelse. Det gir utfordringer for en mest mulig effektiv drift.
Erfaringsmessig er det lettere for de større barnehagene å rekruttere og beholde kvalifisert personale,
samtidig som man er mer fleksibel når det gjelder å utnytte kapasiteten. Kommunestyret vedtar
effektivisering av driften innenfor eksisterende struktur. I den forbindelse vil arealkravet i vedtektene
for de kommunale barnehagene bli vurdert i og sammenlignet med arealkravet i andre kommuner.
Kommunen skal gjennomføre årlige brukerundersøkelser i de kommunale barnehagene, og invitere de
private barnehagene til å delta. Ut ifra resultatene vil rådmannen identifisere områder for utviklingen av
barnehagetilbudet.
Spesialpedagogisk arbeid i barnehager
Kommunens spesialpedagogiske team (SPT) består av tre spesialpedagoger, en støttepedagog, en
musikkterapeut og en logoped. Med unntak av logopeden arbeider SPT med arbeid knyttet til barn
med spesielle behov i barnehager.
SPT utarbeider en spesialpedagogisk plan for barnet, i samarbeid med foreldre og barnehage, og
denne er utgangspunktet for det videre arbeidet. Inntil nylig har spesialpedagogene hatt
«undervisning» ute i barnehagene med de barna som har enkeltvedtak på spesialpedagogisk hjelp.
Det vil si at SPT selv har utført mange av tiltakene som er knyttet til barnets spesialpedagogiske plan.
For å få til en mest mulig hensiktsmessig bruk av SPT sin tid og kompetanse ute i barnehagene har
teamet i hovedsak gått over til veiledning av barnehagenes personale og dermed mindre arbeid
direkte med barna. Dette har bidratt til at spesialpedagogene har mer tid til å være i barnehagene som
veiledere, modeller, observatører, møtedeltakere og ikke minst til å foreta observasjon og veiledning
på systemnivå. Barnehagens personale utfører tiltakene ut fra planene som er lagt, noe som gjør at
barna får et tilpasset tilbud som gjennomsyrer hele barnehagedagen. Endringene i arbeidsformen
medfører at personalet i barnehagen i langt større grad er involvert i det spesialpedagogiske arbeidet.
Denne måten å jobbe på resulterer i at langt flere barn med spesielle behov blir sett og at det gir en
kompetanseheving av barnehagepersonalet.
Fra august 2012 prøves det ut en modell hvor en gruppe barn med nedsatt funksjonsevne samles på
en avdeling i Dyrløkkeåsen barnehage sammen med funksjonsfriske barn. Avdelingen blir et styrket
tilbud med ekstra bemanning. Dette vil gi barna med ekstra behov for oppfølging og tilrettelegging et
godt barnehagetilbud.
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Minoritetsspråklige barn i barnehager
Frogn kommune har sammen med de andre Follokommunene og Akershus Vest gjennom flere år
deltatt i kompetanseutviklingsprosjektet: Språklig og kulturelt mangfold i barnehage.
Det er brukt midler på ulike kurs som Minoritetsspråklige barns norskspråklige utvikling, generell
språkstimulering Lær meg norsk før skolestart og innkjøp av materiell mm.
Erfaringer viser at god foreldrekontakt/samarbeid er spesielt viktig i dette arbeidet.
De siste årene har hvordan kultur og språkforståelse påvirker samarbeidet i barnehagen vært tema for
kurs der ansatte i alle barnehager har deltatt. To ansatte har videreutdannet seg i Flerkulturell
veiledningsteknikk og kulturcoaching under overskriften Barneoppdragelse i et kulturelt perspektiv. En
forutsetning for denne kompetansehevingen er at det blir spredning til alle barnehagene. En kursrekke
for ansatte planlegges og vil bli gjennomført i 2013.
Skolestruktur
Etter tider med store barne- og ungdomskull og maksimal utnyttelse av skolebyggene i Drøbak og
omegn, er det nå ledig kapasitet ved noen av barneskolene. På ungdomstrinnet vil kullene på sikt
stabilisere seg og fra 2012-2013 er antall klasser redusert.
Kostra-analysen viser at Frogn kommune bruker færre ressurser på grunnskoleundervisning enn
kommunegruppe 8 som er sammenlignbare kommuner. Kommunen brukte frem til 2011 større
ressurser til undervisningsformål enn enkelte store Follo-kommuner. Noe av ressursbruken kan
relateres til at kommunen har en skolestruktur med både store og små skoler.
Frogn kommune som skoleeier
Kommunens skoleeierstrategi ble vedtatt av Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur i oktober
2010. Kommunens rolle som skoleeier er styrket og de ulike rollene og ansvarsforholdene er
tydeliggjort. Skoleeierstrategien legger opp til en sterkere involvering fra politisk side og fra foresatte.
Alle rektorene og grunnskolekoordinator rapporterer fra 2011 til samme kommunalsjef. Den
lovbestemte årlige tilstandsrapporten som skal behandles i OOK og kommunestyret, gir de folkevalgte
mulighet til å vurdere dagens kvalitet i Frognskolen og ta stilling til ønsket kvalitet. Det er startet opp et
kommunalt foreldreutvalg (KFU) som kan føre til et økt engasjement hos foresatte til beste for
elevenes læring. Rådmannen bes, i forbindelse med behandlingen av skolemeldingen i 2013, vurdere
om Frogn KFU bør få et mandat og reglement vedtatt av kommunestyret.
Kunnskapsdepartementet og de viktigste sentrale aktørene innen skole og utdanning signerte 2009 en
avtale (GNIST) for å sikre økt status og bedre rekruttering til læreryrket. Mange av punktene i avtalen
krever samhandling mellom skolene, skoleeier og ansattes organisasjoner lokalt for å lykkes.
Veiledning av nyutdannede lærere, videre- og etterutdanning og satsing på skoleledelse er blant de
områdene der et lokalt samarbeid mellom aktørene i Frognskolen vil bidra til gode resultater.
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Skolenes satsingsområder
Det bør ses på hvordan en kan benytte Lions program «Det er ditt valg» i Frogn skoler.

Læreplanen for Kunnskapsløftet med tydelige kompetansemål for elevene ble innført i 2006.
Læreplanen utfordrer skolene til å tenke nytt både når det gjelder innhold og organisering. Det er
avgjørende å komme inn med tidlig hjelp og støtte når elevene skal lære de grunnleggende
ferdighetene som er å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, kunne lese, regne og bruke digitale
verktøy. Skolens viktigste oppgave er å legge til rette for mest mulig faglig og sosialt læringsutbytte for
alle elever. Frogn kommune har definert som et langsiktig mål at i 2015 skal ikke mer enn 10 prosent
av elevene være på de laveste mestringsnivåene på nasjonale prøver. Samtidig som skolene setter
inn tiltak for å heve de som ligger på de laveste mestringsnivåene, må det arbeides for å få flere opp
på høyeste nivå. Dette er en utfordring hvor skolene må intensivere arbeidet med grunnleggende
ferdigheter i regning, skriving og lesing fra 1. klasse og oppover. Språk- og leseplanen og
matematikkplanen gir mange svar på hvordan vi skal møte denne utfordringen. Resultatene på Frognskolenes pilotprosjekt med NY GIV-satsingen fra 5. klasse vil bli interessant å følge. For de faglige
dyktige elevene vil det kreves nye måter å tilpasse undervisningen på, og noen elever vil kunne gå
opp til privatisteksamen på videregående nivå mens de er elever på ungdomstrinnet. Frogn-skolen vil
holde fast i de fire vedtatte fellesplanene: språk- og leseplanen, matematikkplanen, planen for et godt
psykososialt miljø og økt digital kompetanse. Erfaringer viser at det er en gevinst å holde
gjennomgående satsinger over år, noe som har gitt resultater. Planene vil bli vurdert og justert ved
behov. Skolene vil satse på god klasseledelse hos alle gjennom å videreføre kompetansehevingen
som ble startet opp i forrige skoleår. Frogn-skolen er opptatt av at kjerneoppgavene til lærerne er viktig
å prioritere når det legges til rette for det pedagogiske personalet. Kjerneoppgavene til lærerne er:
godt forberedte timer, varierte metoder i undervisningen og gode underveisvurderinger lærer til elev
som fører til økt læring. Satsingen på vurderingsarbeidet videreføres.
Skolene skal gjøre ståstedsanalyser. Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy utviklet av
Utdanningsdirektoratet for å sette i gang utvikling og forbedring ved den enkelte skole. Analysen
sammenstiller data fra Skoleporten, blant annet resultater fra elev-undersøkelsen og karakterstatistikk,
med de ansattes vurdering av skolens praksis. Dette skal gi skolen et utgangspunkt for å velge ut og
prioritere noen innsatsområder i sitt utviklingsarbeid.
Nyere forskning understreker at de faktorene som har størst positiv effekt for elevenes læring, er
faktorer knyttet til læreren. Alle skolene i kommunen har fra høsten 2011 arbeidet med klasse- og
relasjonsledelse. Forskning viser at lærerens arbeid som leder av klassen/gruppen er den
enkeltfaktoren som har størst betydning for læringsmiljøet og dermed elevenes læring. Klasse- og
gruppeledelse er lærerens evne til å skape et positivt klima, etablere arbeidsro og motivere til
arbeidsinnsats. Kvaliteten på relasjonen mellom læreren og elevene vil derfor være avgjørende for
hvordan læreren kan utføre oppgaven som leder av klassen/gruppen, og dermed å være i stand til å
utvikle et godt læringsmiljø. I perioden forsetter kommunen å gi alle ansatte i skolen økt kompetanse
på klasseledelse.
I perioden fortsetter arbeidet med tidlig innsats på barnetrinnet.
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Det er at mål at alle grunnskolene i kommunen er mobbefrie. Frognskolen har en felles plan for det
psykososiale miljøet og felles rutiner hvor målet er trivsel og trygghet for alle.
Det er nulltoleranse mot mobbing. Dette viktige området må hele tiden være noe av det aller viktigste
på arenaer hvor barn og unge ferdes, i barnehagen, i SFO og skole og i fritida. Mobbetallene viser at
elevene i Frognskolen opplever lite mobbing, men hver eneste som blir utsatt for sårende ord og
handlinger har krav på at voksne griper inn og får stoppet dette. Skolene er avhengig av at alle parter
griper inn og varsler hvis det er mistanke om mobbing. Alle skoler følger kommunens felles antimobbe-plan «Ingen ut av rekka går». Det vil i perioden bli vurdert om skolene skal knytte seg til et
systematisk program for læringsmiljø.
Ungdomstrinnet må ha en spesiell oppmerksomhet de nærmeste årene. Stortingsmelding 22 (20102011) “Motivasjon – mestring – muligheter” omhandler ungdomstrinnets utfordringer. Her fremheves
blant annet manglende motivasjon, skolevegring, teoritrøtte elever og ungdommer som strever med
livene sine. Som et resultat av meldingen blir valgfag gjeninnført fra skoleåret 2012/13, og det er
forsterket innsats på variert og praktisk opplæring for ungdomsskoleelevene.
Seiersten Ungdomsskole var fra 2011 en av de første skolene i Norge som fikk være med i
Oppfølgings-prosjektet i Ny GIV. Dyrløkkeåsen ungdomsskole startet opp skoleåret 2012. Dette er
regjeringens satsing som skal sikre at flere elever gjennomfører videregående opplæring. Programmet
skal vare fra vårsemesteret 2011 og ut skoleåret 2013. Prosjektet skal følge de 10 prosent svakest
presterende ungdommene i 10. trinn. Resultatene så langt er lovende. Frognskolen vil gjøre forsøk
med NY GIV-metodikken på 5.-7.trinnet fra skoleåret 2012/13 med mål å legge et godt grunnlag for
ungdomsskolen og senere økt gjennomføring på vgs.
Kommunene gis mulighet til å innføre arbeidslivsfaget som et alternativ til fremmedspråk / språklig
fordypning på ungdomstrinnet. Faget skal gi elever som ønsker det, større mulighet til å arbeide
praktisk og prøve ut sine interesser for yrkesfaglig opplæring. Erfaringene fra skolene som har
gjennomført forsøk med arbeidslivsfag er svært positive. Arbeidslivsfag på ungdomsskolene er innført
fra høsten 2012.
Endringer i Opplæringsloven, knyttet til vurdering av elevens læringsutbytte og skolen som virksomhet,
trådte i kraft 2009-2010. Arbeid med elevvurdering vil fremdeles være et satsingsområde for
Frognskolen i 2013–2016. Hovedmålet er å bedre læringsresultatene gjennom en bedre
elevvurderingspraksis. Nasjonale prøver gjennomføres på 5., 8. og 9. trinn, og utfordrer skolene til å
følge opp resultatene på skole- og individnivå. Eksamensresultatene på 10. trinnet vil gi en pekepinn
på hvordan det samlede læringstrykket i grunnskolen (1.-10.trinn) kommer til uttrykk i sluttvurderingen.
4. klassetrinnet skal testes nasjonalt i digitalt kompetanse fra 2013. I 2014 vil det settes kommunale,
konkrete måltall for trinnets digitale kompetanse for 2014.
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Barn, unge og familier
Med virkning fra 1.1.11. er det etablert en enhet som omfatter barneverntjenesten, PPT, psykolog,
helsestasjonen, utekontakten, familieteamet, SLT-koordinator og bolig for enslige mindreårige
asylsøkere.
Flere av tjenestene melder om sterk økning i antall brukere også i 2012, bl.a. meldes det om en
økende andel barn og unge med sammensatte problemer og med psykiatriske diagnoser.
Enheten tilstreber å tilby tjenester med høy faglig kvalitet bl.a. ved å satse på tidlig intervensjon,
ansvarliggjøring og medvirkning av brukerne, tverrfaglig samarbeid eksternt og internt, utvikling av
felles fagkompetanse. Enheten er i ferd med å etablere seg, utvikle samarbeidsrutiner og felles fora for
faglig og sosialt samarbeid.
Enheten har fått tilsagn fra Fylkesmannen om dekning av utgifter til en prosjektstilling for å etablere
familieråd i andre tjenester i enheten enn barneverntjenesten. Dette er et spennende nybrottsarbeid
som vil starte opp i 2012/2013. Arbeidet foregår i nært samarbeid med fylkesmannen og
Kompetansesenter rus – øst Norge.
Det er nå etablert 2 boliger for til sammen 10 enslige mindreårige flyktninger.
Barneverntjenesten hadde omtrent samme saksmengde i 2011 som i 2010, det var en nedgang i
andel oversittelse av frister i undersøkelsessaker. Tjenesten skal i året som kommer fortsatt arbeide
med utvikling av rutiner i f.h.t. evaluering av saker, brukerundersøkelser, og reduksjon av oversittelser
av frister. Det er ikke registrert noen fristoversittelser pr. 1.8.2012. Det er iverksatt en omfattende
videreutdanning når det gjelder metodebruk. Tjenesten er etterspurt som foredragsholder i f.h.t. bruk
av familieråd.
Det planlegges et felles prosjekt mellom barneverntjenesten og NAV, ved etablering av et bofellesskap
for ungdom, med botrening. Dette vil føre til en kvalitetsøkning i arbeidet med ungdom/unge voksne.
Planlagt oppstart er i 2012.
Det har vært en jevn økning i saksmengden i PPT de siste 10 årene, og det er en utfordring for
tjenesten å ha som mål å ha høy tilgjengelighet og å kunne tilby hjelp uten at ventetiden blir for lang.
Ved begynnelsen av august 2012 var ventelisten på 34 barn. Det totale antall saker var 353 ved
oppstart av skole- og barnehageåret 2012/13. 21 av de 34 på venteliste har ventet i mer enn to
måneder, de som har ventet lengst har ventet fra slutten av februar (6 mnd.).
Det økende antall barn og unge med sammensatte problemer betyr at flere elever trenger hjelp fra
PPT over mange år. Det arbeides i perioden med å korte ned og/eller fjerne ventelisten hos PPT. Et
av fokusområdene i perioden vil være arbeid med skolevegringsproblematikk. Det vil i 2012/2013 bli
en gjennomgang av rutiner for tjenestens sakkyndighets- og systemarbeid og for samspillet mellom
PPT og skoler / barnehager. I dette arbeidet vil det også tas stilling til eventuelle behov for
dimensjonering av tjenesten.
Utekontakten vil fortsette arbeidet med å kartlegge og rapportere om barn og unges behov. Tjenesten
vil ha søkelys mot rusmisbruk og sosiale problemer og videreutvikle det gode samarbeidet med
skolene, fritidsklubbene og politiet. Det vil legges spesiell vekt på metodeutvikling og utvikling av
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samarbeid med de andre lavterskeltilbudene i enheten. For å øke kvaliteten på arbeidet ytterligere vil
de ansatte vil få tilbud om videreutdanning i oppsøkende sosialt arbeid.
Familieteamet og utekontakten er organisert i samme team, i tillegg blir 20 prosent helsesøsterressurs
samt stillingen som psykolog (denne stillingen var tidligere organisert i PPT) øremerket tidlig
intervensjon, organisert sammen med teamet. Det er i ferd med å utarbeides samarbeidsavtale med
ruskonsulent. Det er enhetens intensjon å utvikle et tverrfaglig lavterskelteam hvor målgruppen er
barn, unge og familier.
SLT-koordinator er i ferd med å etablere struktur for SLT-samarbeidet i kommunen. Det ble konstituert
et politiråd i Frogn februar 20122. Viktige arbeidsoppgaver i 2013 vil være etablering av regelmessig
kontakt med politiet, iverksetting, oppfølging og evaluering av tiltak på systemnivå, bidra til
utarbeidelse av gode samarbeidsrutiner i kommunen i forhold til det forebyggende arbeidet, rullering
av RUSH-planen og utarbeidelse av handlingsplan mot vold i nære relasjoner.
Helsestasjonen har, sammen med politiet, familieteamet og ruskonsulenten, etablert et tilbud om
ruskontrakt for ungdom og familier. Dette vil fortsette å være et viktig fokus i årene fremover.
Helsestasjonen er i en prosess med å få godkjenning som ammekyndig helsestasjon. Arbeidet med
dette startet opp i 2010, og vil utvikles over en 2-års periode. Dette utvikles og godkjennes av
Nasjonalt kompetansesenter for amming.
Ledende helsesøster har oppgaven som kommunens folkehelsekoordinator. I 2011 ble det søkt om
stimuleringsmidler for få satt i gang tiltak rundt fysisk aktivitet, sunt kosthold og tobakkforebyggende
tiltak. Kommunen har nå mottatt midler og tiltak påbegynnes høsten 2012, men iverksettes for fullt i
2013.
På bakgrunn av kommunestyrevedtak 2011, er helsesøstertjenesten i skolene styrket med en
stillingsressurs.
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- grunnskolevideregående 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 faste møter.
Barneverntjenesten har forpliktende avtaler med barnehagene, helsestasjonen, 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. Arbeid med å samordne alle
samarbeidsavtalene er igangsatt og vil bli sluttført i 2013.
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Nøkkeltall
Frogn

Akershus

Landet

2011/12

2011/12

2011/12

Engelsk

2,1

2,1

2

Lesing

2,2

2,1

2

Regning

1,9

2,1

2

Engelsk

3,3

3,2

3

Lesing

3,4

3,3

3

Regning

3,3

3,3

3

1,3

1,4

1,4

1,2

1,4

1,4

Engelsk skriftlig

4,1

3,9

3,8

Engelsk muntlig

4,9

4,5

4,4

Matematikk skriftlig

3,4

3,2

3,1

Matematikk muntlig

4,3

4,1

4,1

Norsk hovedmål

3,5

3,5

3,4

Norsk sidemål

3,4

3,2

3,3

Norsk muntlig

4,6

4,6

4,4

Nasjonale prøver
Trinn 5

Trinn 8

Læringsmiljø - Elevundersøkelsen
Trinn 7
Mobbing
Trinn 10
Mobbing
Eksamensresultater 10. trinn

Barnevern

2009

2010

2011

Antall saker per saksbehandler

24,8

24,7

22,5

Undersøkelser andel fristoversittelser i prosent hele året

27,1

30

15,4

Tiltaksplaner i saker i prosent hele året

81

93

96

Antall meldinger

91

133

129
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Mål, strategier og tiltak
Langsiktige mål 2005-2017




At alle barn og unge er sikret et helhetlig og godt oppvekstmiljø
At det fokuseres på tidlig innsats i et forebyggingsperspektiv
At grunnskolen legger grunnlaget for at Frognungdommen i økt grad settes i stand til å
gjennomføre videregående opplæring.






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

Mål, strategier og tiltak
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
1 Prosjekt klasseledelse hvor alle skolens ansatte får bedret kompetanse til å lede grupper
Skolevandring hvor rektorene skal være aktive i sin pedagogiske ledelse med hyppigere
2
klassebesøk
3 Tidlig innsats i et forebyggende perspektiv
Videreføre de fire felleskommunale skoleplanene (vurdering for læring, språk- og leseplan,
4
matematikkplan og mobbeplan)
Videreutvikle og kvalitetssikre den tilpassede opplæringen, både innhold og organisering med
5
vekt på lokale, skreddersydde tiltak på den enkelte skole.
6 Elevvurdering med spesielt vekt på egenvurdering og elevmedvirkning.

Når
2013-2016

7 Innføre kvalitetsindikatorer for å sikre kommunal likeverdighet i SFO-tilbudet
Gjennomgang av rutiner i fbm sakkyndige vurderinger og iverksetting av spesialpedagogiske
8
tiltak
9 Etablere gode skoletilbud for minoritetsspråklige barn

2013-2016

2013-2016
2013-2016
2013-2016
2013-2016
2013-2016

2013-2016
2013-2016

Strategi 2 – Videreutvikle tverrfaglig samarbeid om barn og unges fysiske, sosiale og faglige utvikling
Tiltak
Utvikle tettere samarbeid mellom grunnskole, barnehage, ungdomsskolene og videregående
1
skoler for å sikre gode overganger.
Følge opp samarbeidstiltak i ruspolitisk handlingsplan rettet mot tidlig intervensjon og
2
forebyggende arbeid.
3 Samarbeid på tvers av oppvekstsektoren for å forebygge skolevegring og forhindre frafall
Ha oppmerksomhet på forebyggende arbeid (jf Samhandlingsreformen) og tidlig intervensjon
4
(RUSH-planene og politiske vedtak)
5 Iverksette tiltak som fremmer integrering av minoritetsspråklige barn og unge
6 Ha oppmerksomhet på folkehelsearbeid rettet mot barn og unge i barnehage, skole og fritid

Når
2013-2016
2013-2016
2013-2016
2013-2016
2013-2016
2013-2016

Strategi 3 - Sørge for et helhetlig og tilgjengelig tilbud til familier i krise
Tiltak
1 Videreutvikle familieråd som metode.

Når
2012-2013

2

Iverksette handlingsplan mot vold i nære relasjoner

2012-2015

3

Opprette tverrfaglige tiltaks- og konsultasjonsteam

2013-2016
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Strategi 4 - Sikre trygge skoleveier og gode steder for lek og utfoldelse
Tiltak

Når
Årlig

1 Revidere trafikksikkerhetsplan i forbindelse med handlingsprogrammet
2 Følge opp tiltak i vedtatt trafikksikkerhetsplan
Vurdere trafikkforhold, sikre traseer/stier for gående og syklende, samt kvalitet på lekeområdene i alt
3
planarbeid

Årlid
Årlig

Strategi 5 - Sikre barn og unges innflytelse og medbestemmelse
Tiltak
Utvikle elevmedvirkning og medbestemmelse gjennom: It’s learning (ITL), læringssamtalen,
1
utviklingssamtaler, røykfri skole, elevråd, kantine, UKS
Arrangere høring i UKS og (eventuelt skoler og barnehager) i relevante reguleringssaker,
2
markaplan, handlingsprogram, kommuneplan med mer
3 Alle enheter har rutiner som sikrer barn og unges rett til medvirkning
Involvere barn og unges representant i plansaker ved oppstart og gjennom planprosesser
4 (kommuneplan, reguleringsplaner av en viss størrelse, bebyggelsesplaner, relevante
kommunestyremeldinger som for eksempel markaplan)
5 Iverksette brukerundersøkelser i enhet for barn, unge og familier, og i barnehagene
6

Når
2013-2016
Årlig
2013-2016
Årlig
Årlig

Gjennomføre elevundersøkelsen 5. til 10. trinn

Årlig

Strategi 6 - Sikre at de ansatte har den nødvendige faglige og sosiale kompetansen for å møte de nye
utfordringene
Tiltak
Individuelle kompetanseutviklingsplaner og - tiltak innenfor ulike temaområder, nærmere
1
beskrevet under del 4, Medarbeidere
2 Gjennomføre tverrfaglig skolering i tidlig intervensjon.

Når
2013-2016

3 Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid for barn og unge

2013-2016

2013-2016

Styringsindikatorer
Styringsindikatorene skal måle kvalitet og ressursbruk innenfor ulike områder. De er ment å gi økt
kunnskap om tilstand og gi grunnlag for politiske beslutninger.
Styringsindikatorene skal måle kvalitet og ressursbruk innenfor ulike områder. De er ment å gi økt kunnskap om tilstand og gi
grunnlag for politiske beslutninger. Styringsindikatorene ble drøftet på dialogseminaret i juni 2010 og følgende ble prioritert:

Hva vi må

Hva vi

Hvordan

Forrige

lykkes med

skal måle

vi måler

resultat

Mål

2013

Kritiske
Suksess-

Måleindikatorer

Målemetoder

Ønsket kvalitet

Godt nok

5

4,8

faktorer
M1

M1.1

Styrke

Ledelse,

barnehagen

organisering og

som

god tilrettelegging

læringsarena.

av arbeidet

Sikre

M1.2

Registrere andel

likeverdighet

Andel

styrere og

Brukerundersøkelse

4,8

73 

Handlingsprogram 2013–2016

Hva vi må

Hva vi

Hvordan

Forrige

lykkes med

skal måle

vi måler

resultat

Mål

2013

Kritiske
Suksess-

Måleindikatorer

Målemetoder

Ønsket kvalitet

Godt nok

67 %

100 %

100 %

2,2 *

2,3 *

2,2 *

3,3

3,4

3,3

17 %

18 %

3,5

3,4

16 % på

17 % på

nivå 1 og 2

nivå 1 og 2

2,1

2,3

2,1

3,3

3,3

3,1

19,6 % på

18 % på

19 % på

nivå 1 og 2

nivå 1og 2

nivå 1 og 2

Første gang

3,4

3,2

2010

17 % på

18 % på

nivå 1 og 2

nivå 1 og 2

Se eget

Se eget

Se eget

oppsett

oppsett

oppsett

96,7 %

100 %

98 %

faktorer
og høy kvalitet

førskolelærere

pedagogiske ledere i

i alle

i barnehagene

barnehager med

barnehager

godkjent
førskolelærerutdannin
g

M2

M2.1

Nasjonale prøver 5.

Grunnleggend

Leseferdigheter

trinn

e faglige og
sosiale
feridgheter,

Nasjonale prøver 8.

tilpasset hver

trinn

18,6 %
på nivå 1 og 2

enkelt elev

Nasjonale prøver

Første gang
2010

9. trinn

M2.2
Regneferdigheter

Nasjonale prøver

5.

trinn

Nasjonale prøver 8.
trinn

Nasjonale prøver 9.
trinn

Eksamen 10. trinn
M3

M3.1

Andel lærere

Vi skal sikre

m./ godkjent

ansettelser av
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Hva vi må

Hva vi

Hvordan

Forrige

lykkes med

skal måle

vi måler

resultat

Mål

2013

Kritiske
Suksess-

Måleindikatorer

Målemetoder

Ønsket kvalitet

Godt nok

4.4

4.6

4.4

1,75 %

0,50 %

1%

1,3 **

1.0 **

1,2 **

Resultater som

Resultater

Resultater

på

som på

som på

elevundersøke

elevundersøke

elevundersø

lsen

lsen

kelsen

KOSTRA

98,2 %

100 %

98 %

KOSTRA

81 082

83 000

82 000

37 %

70 %

60 %

78,7 %

100 %

95 %

Inntil 5 mnd.

Inntil 2 mnd.

Inntil 3 mnd.

faktorer
utdanning

lærere m./ godkjent
Utdanning

M4

M4.1

Forebygge

Trivsel
Elevundersøkelsen

skolevegring i
U-skolen for å

Elevfravær

motvirke drop-

Fraværsstatistikk

outs på vgs.
M5

M5.1

Mobbefrie

Forekomst av

Frognskoler

mobbing

Elevundersøkelsen

Lokal trivsel- og
mobbeundersøkelse

M6

M6.1

Nær 100

Andel elever til

prosent

videregående

søkning til

opplæring

vgs.
M7
Effektiv

M7.1
Kostnader pr elev

ressursbruk
M8

M8.1

Tidlig

Antall meldinger til

Egen telling av

intervensjon

barneverntjenesten

meldinger og meldere

på barn under 9 år
M9
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Hva vi må

Hva vi

Hvordan

Forrige

lykkes med

skal måle

vi måler

resultat

Mål

2013

Kritiske
Suksess-

Måleindikatorer

Målemetoder

Ønsket kvalitet

Godt nok

0%

10 %

15

16

faktorer
God

Hvor lenge

tilgjengelighet

barn/unge må

for bistand fra

vente på å få hjelp

av oppstart

PPT
M11

M11.1

Gode

Rask behandling

er gjennomført innen

barneverns-

og hjelp i rett tid

lovpålagt frist på 3

tjenester

Andel saker som ikke

mnd.
Antall saker pr.
saksbehandler

23,5 %
overskridelse
av
undersøkelses
frister
24,8

Skalaen for resultater nasjonale prøver er 1-3 på barnetrinnet og 1-5 på ungdomstrinnet. 1 er lavest.
**Et gjennomsnitt ned mot verdien 1 betyr lite mobbing

3.3. Velferd, helse og omsorg
Situasjon og utfordringer
Oppfølging av samhandlingsreformen
I samhandlingsreformen legges det til grunn at den forventede veksten i behov i en samlet
helsetjeneste i størst mulig grad må finne sin løsning i kommunen. Helse og omsorgsmeldingen (sak
68/2012), behandlet i kommunestyret 22.10.2012, beskriver dagens tjenester sett i forhold til dagens
krav med forslag til retning og videre utvikling
Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og ny Folkehelselov er iverksatt. Trinn en besto av
inngåelse av 11 formelle avtaler mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. Overordnede
prinsipper er å redusere sosiale helseforskjeller, sikre likeverdig tilgang til helsetjenester, kortere
ventetid og nærhet til pasienten/brukeren, mer effektiv ressursutnyttelse og en bærekraftig utvikling av
helse- og omsorgssektoren. Avtalene krever iverksettelse av flere samhandlingsarenaer, mer
omfattende arbeidsprosesser (pasientforløp) i oppfølging av pasienter/brukere og nye rutiner. Dagens
kommunale tjenester er under utvikling og endring.
Avtalene gjelder:




§ 6-1. Plikt til å inngå samarbeidsavtale
§ 6-2. Krav til avtalens innhold

76 

Handlingsprogram 2013–2016

Avtalenes innhold:
1. Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og
en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre,
2. Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering
og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og
omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester,
3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus,
4. Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter § 3-5 tredje ledd,
5. Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for
kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon,
6. Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige
nettverk og hospitering,
7. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid,
8. Samarbeid om jordmortjenester,
9. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt,
10. Samarbeid om forebygging og
11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Ved evt. andre samarbeidstiltak mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, avtales
ansvarsforholdene, herunder arbeidsgiveransvaret, organisering og finansiering.
Ny kommunerolle
Viktige oppgaver for den fremtidige kommunale helse- og omsorgstjenesten oppsummeres til å
omhandle:



Samarbeid, samhandling og helhetlige pasientforløp. Økt samarbeid ønskes mellom ulike tjenester
innad i kommunene, mellom kommuner og andre tjenestenivåer og sektorer, herunder NAV.



Økt kunnskap i kommunen og mellom tjenestene kan skape bedre samhandling og motvirke brudd
i behandlingskjeden. Kommunene skal tilby helhetlige og samordnede tjenester som omfatter
forebyggende tiltak, behandling, akuttberedskap, rehabilitering/ habilitering og oppfølging av
pårørende. Personer med behov for langvarige tjenester fra flere tjenesteytere skal ivaretas bedre.
Det krever at kommunene har tilstrekkelig kunnskap til å planlegge sine helse- og
omsorgstjenester og organiserer disse slik at befolkingen får et best mulig og forsvarlig
tjenestetilbud både i omfang og innhold.



Forebygging, friskliv, egenmestring, behandling, omsorg og rehabilitering er prioriterte områder

Kommunal medfinansiering for behandling av egne innbyggere på sykehus
Det ble innført plikt til kommunal medfinansiering av sykehusbehandling (20 prosent) fra 1.1.2012, det
vil si innleggelser, poliklinisk utredning og behandling. Det betales ikke for kirurgi, fødsler, nyfødte barn
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og behandling med bestemte kostbare legemidler. Foreløpig gjelder dette heller ikke innenfor psykisk
helsevern, rusbehandling, opphold i private opptreningsinstitusjoner eller privatpraktiserende
avtalespesialister. Det settes et tak på kroner 30 000 for særlig ressurskrevende enkeltopphold. I
tillegg betaler kommunene fra første dag for utskrivningsklare pasienter. Frogn har totalt sett mottatt
16,72 millioner kroner til disse formålene. Medfinansieringen i helseforetakene ble estimert noe lavere
enn tilskuddet som ble gitt i rammen, basert på forbruk tidligere år. Kostnaden for medfinansiering er
nå estimert til å treffet tilskuddet gitt i rammetilskuddet.
Interkommunalt samarbeid i Follo
I september 2009 ble helsegruppen i Follo etablert som prosjektgruppe for Prosjekt
Samhandlingsreformen i Follo. Det ble ansatt prosjektleder via statlige samhandlingsmidler, og
prosjektet er nå i en fase hvor prosjektets anbefalinger blir lagt frem for Follorådet medio november
2012. Dette vil føre til en evt. beslutningsprosess i den enkelte Follokommune i 2013. Iverksettelse av
tiltak vil evt. skje i 2014.
Som forprosjekt har prosjektet definert 5 delprosjekter:



Administrasjon og systemarbeid, (interkommunalt samarbeid og samhandling med
spesialisthelsetjenesten)






IKT (pasientjournal, telemedisin)
Interkommunalt behandlingstilbud (lokalmedisinsk senter)
Friskliv (frisklivssentral, frisklivsklinikk, læring- og mestringssenter)
Støttetjenester (diagnostisk støtte som røntgen, laboratorie, EKG osv.)

Finansiering av behov og utvikling av tjenestene, knyttet til samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen legger opp til at systematisk og godt forebyggende helsearbeid i kommunen
skal lønne seg. Intensjonen er at flere skal behandles lokalt. Kommunen skal legge forholdene bedre
til rette for at den enkelte innbygger skal kunne ta vare på egen helse. I stortingsmeldingen ble det
presisert at staten vil gi incentiver til kommuner som bruker ressurser på å bygge opp tjenester lokalt.
Frogn kommune har utfordringer knyttet til tjenesteutvikling og rammebetingelser innen helse og
omsorgstjenestene. Det ble derfor iverksatt meldingsarbeid på to områder som har betydning for
helse, omsorg og velferd:




Helse- og omsorgsmeldingen
Boligmeldingen

Helse og omsorgsmeldingen
Helse- og omsorgsmeldingen (sak 68/2012) som ble behandlet i kommunestyret 22.10.2012,
anbefaler områder der Frogn kommune har behov for videre utvikling, oppbygging og nyinvesteringer
for å ivareta befolkningens behov for helse og omsorgstjenester Og den skal legges til grunn for videre
arbeidet med helse og omsorgsfeltet, viser for øvrig til vedtak i kommunestyret 22.10.2012
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Samhandling i Frogn kommune
Frogn kommune har gjennomført en kartlegging av alle tjenester for å kunne vurdere hvilke tjenester
som fungerer bra, hvilke tjenester det er behov for å utvikle lokalt og hvilke tjenester det kunne være
aktuelt med et interkommunalt samarbeid om. Det er lagt strategier for forebyggende helsearbeid og
iverksatt tidlig intervensjon innen flere områder spesielt knyttet til barn.
Ut fra behov i kommunen og innenfor de områder det vedtas skal etableres interkommunalt, vil det bli,
og er det iverksatt prosjekter for å realisere områdene.
Omstillingskompetanse for tilpasning til nye eller endringer i eksisterende tjenester blir viktige
egenskaper i prosessene. Enhetene arbeider med utvikling av kompetanseplaner som beskriver
behovet for kompetanseutvikling på ulike områder i forbindelse med innføring av
samhandlingsreformen. Frogn kommune deltar i KS prosjektet « Flink med folk i første rekke» det vil gi
en analyse og verktøy for strategisk kompetanseutvikling i kommunen.
Forebyggende helsearbeid
Gjennom blant annet ny lov om folkehelse, skal kommunene nå tenke forebygging i alt den foretar
seg. Det skal legges større vekt på egenmestring og tidlig intervensjon gjennom sekundær-/
tertiærforebyggende tjenester (St.meld. nr. 47 (2010-2011). Frogn kommune har nedfelt overordnede
mål for forebyggende helsearbeid.



Redusert sykefravær knyttet til muskel- og skjelettlidelser med 20 prosent fra 2010-nivå, innen
2020




Redusert sykefravær knyttet til psykiske plager med 50 prosent fra 2010-nivå, innen 2020
Begrense veksten i antall unge uføre fra 2010 nivå med 20 prosent, innen 2020

Frisklivssatsing
Den enkelte Follokommune bør i løpet av 2013 ha etablert kommunalt frisklivstilbud, der innbyggere
får hjelp til å endre levevaner gjennom metoder som har dokumentert effekt. Frogn vil i løpet av
handlingsplanperioden opprette en 100 prosent stilling som frisklivskoordinator som vil få i oppgave å
etablere friskliv, læring og mestringstilbud i kommunen, og delta i det videre arbeide med å utvikle
interkommunalt samarbeid innen forebygging, læring og mestring.
Frogn kommune har i 2012 mottatt 250.000 kroner statlige midler for opprettelse av frisklivssentral.
Hjemmebaserte tjenester, rehabiliteringstilbud og ambulerende miljøarbeidertjeneste
Hjemmesykepleie og praktisk bistand
Antallet pasienter/brukere med behov for hjemmebaserte tjenester er økt med ca. 35 prosent siden
2010. Driftsmessige tilpasninger i de hjemmebaserte tjenestene gjøres for å imøtekomme kravene og
den økende pasientmengden. Tjenestene opplever høyere kompleksitet som krever økt kompetanse. I
avtalen med Ahus vil nær samhandling, kunnskapsoverføring og fellesprosjekter være sentralt i
utviklingen, i tillegg til etter- og videreutdanning av vårt personell.
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Personer med kreftdiagnoser er en gruppe som tidligere har hatt lengere opphold i sykehus, men som
det nå forventes mer hjemmebehandling og oppfølging for. Frogn kommune har mottatt prosjektmidler
tilsvarende 50 prosent stilling som kreftkoordinator som skal bidra til bedre koordinering,
kompetanseutvikling og sykepleie til denne pasientgruppen.
I kommende planperiode legger Frogn kommune opp til at tjenester ytes på det beste effektive
omsorgsnivå. I praksis innebærer dette at de hjemmebaserte tjenestene bør styrkes slik at flest mulig
pasienter kan utskrives direkte hjem. For pasientgrupper fra 0-67 år finnes det heller ikke et annet reelt
alternativ. Denne gruppen er 50 % av alle pasienter i hjemmesykepleien. For gruppen over 67 år vil
dette bety at Frogn kommune satser på at pasienter/brukere kan bo lengst mulig i eget hjem, eller evt.
motta tilbud i omsorgsbolig eller sykehjem.
Fritt brukervalg innen praktisk bistand/hjemmehjelpsoppdrag ble vedtatt innført i desember 2011.
Dette planlegges innført i 2013.
Innsatsteam – rehabiliteringstilbud for utskrivningsklare pasienter, somatikk
Det legges opp til en videreføring av somatisk innsatsteam. Teamet er tverrfaglig og initierer arbeidet
mens pasienten ennå er innlagt sykehus for å kunne gi en god overgang til hjemmet. Målet er en
raskere rehabilitering etter medisinsk behandling. Tiltaket er tidsbegrenset. Tildelingen vil gjenspeile
de erfaringer andre kommuner har gjort når det gjelder hvilke pasientgrupper som best vil kunne dra
nytte av dette rehabiliteringstilbudet.
Ambulerende miljøarbeidertjeneste
Ambulerende miljøarbeidertjeneste ble etablert til 1 person med nedsatt funksjonshemming høsten
2011, og har i løpet av 2012 blitt trappet opp med bistand til ytterligere 2 personer. Dette er voksne
personer som bor enten i egen bolig eller hjemme hos sine foreldre, og som trenger miljøterapeutisk
bistand for å lære og mestre dagliglivets utfordringer. Det vurderes oppstart av et tilsvarende tilbud
innen rus og psykiatri i løpet av 2013, dette bør ses i sammenheng med BOOT og psykisk helse.
Endringer i omsorgstjenesten, utprøving av nye modeller
I helse og omsorgsmeldingen, behandlet i kommunestyret 22.10.12 anbefales det en vurdering av
innføring av Frederica-modellen i omsorgstjenesten. Dette er en modell som legger vekt på
tjenestemottakerens egne ressurser som utgangspunkt for å bidra til å rehabilitere og opprettholde
egenomsorg og livskvalitet. Forskningsresultater fra Danmark viser gode resultater både med tanke på
kvalitet og lønnsomhet. Dette er en modell som nå blir vurdert innført i flere kommuner. Det vil i den
forbindelse være behov for kompetanseutvikling innen hverdagsrehabilitering.
Dagsentertilbud
Frogn kommune viderefører dagsentertilbudene. Dagsenter er et godt tilbud for å opprettholde
funksjonsnivået både fysisk, psykisk og sosialt:



Dagsenteret for hjemmeboende eldre (Utsikten dagsenter) er på Grande sykehjem. Dagsenteret
har ventelister og det er et økt behov for plasser.



Ressurssenteret for psykisk helse flytter til Murhuset når det er ferdig restaurert. Tilbud er for dem
som på grunn av psykisk sykdom har vansker med å mestre dagliglivets krav. Senteret fokuserer
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på forebygging, rehabilitering og habilitering. Det leggers vekt på å ha et miljø som er trygt,
strukturert og omsorgsgivende. Målet er å bryte sosial isolasjon og å bygge nettverk. Dagsenterets
målsettinger om å drive mer trening for å kunne komme tilbake til arbeidslivet vil kunne realiseres
etter flytting. Det vil også kunne satses på tilbud til flere yngre personer med behov for
sosialisering og trening.



Raskebekken dagsenter til hjemmeboende personer med demens er i drift, og har potensiale for
utvidelse.



Aktivitets-- og opplæringssenteret holder til i Holterveien 2, og gir tilbud til voksne personer med
nedsatt funksjonsevne. De har hatt en økning i antall brukere i løpet av 2012, og det forventes en
ytterligere økning i 2013. Dette skyldes i hovedsak personer som avslutter grunnskolen eller
folkehøyskole, og som trenger et tilpasset dagtilbud etter dette.



Traneveien aktivitetssenter holder til i samme bygg som Traneveien avlastning, og gir et tilpasset
dagtilbud til personer med multifunksjonshemmede. Det forventes en økning i 2013 grunnet
personer som avslutter grunnskolen.

Tjenester til personer med psykiske lidelser og rus
I helse- og omsorgsmeldingen som ble behandlet i kommunestyret 22.10.12 presenteres en målrettet
3-trinns modell tilrettelagt for personer med psykisk sykdom, noen i kombinasjon med rusproblematikk.
Alle trinnene består i miljøterapeutiske prinsipper og bo- og oppfølging som støttende funksjoner for å
finne mestringsstrategier knyttet til den enkeltes krav i hverdagen. Det mest omfattende opplegget er
tilbudet i Hegre omsorgshus. Neste trinn er omsorgsbolig med base, hvor det er ansatte til stede
dag/kveld. Siste trinn er omsorgsbolig med støtte fra mobile tjenester, dagsenter, arbeidslivstrening og
støttesamtaler.
Kommunestyret vedtok høsten 2011 å iverksette bofellesskapet Hegre omsorgshus. Bo- og
behandlingstilbudet er for brukere med omfattende omsorgsbehov og manglende boevne. Det legges
til rette for miljøterapeutisk behandling med kognitiv adferdsterapi som metode. Det er et krav at
beboeren har gjennomført utredning og startet behandling før tilbudet i bofellesskapet kan realiseres.
Frogn kommune har i flere år kjøpt behandlingsplasser, og spesialisthelsetjenesten har avventet
utskriving av enkelte pasienter, i påvente av et kommunalt tilbud. Frogn kommune har tilbakeført 3
brukere, som har rett til et bo- og oppfølgingstilbud i kommunen. Totalt har bofellesskapet Hegre
omsorgshus seks plasser. I tillegg er det to litt større hybler med egen inngang i enden av bygget. Det
vurderes å utvide tilbudet ytterligere med tre plasser. Slike plasser vil imidlertid ikke kunne etableres
innenfor handlingsprogrammet sine rammer uten at det er sikret ekstern finansiering for to plasser. På
sikt vil bruken av de to resterende hybler måtte vurderes. Deler av finansieringen kan skje ved salg av
2 plasser til andre kommuner.
Frogn kommune er tilført statlige prosjektmidler for å styrke det psykiske helsetilbudet. Det er i 2012
etablert:



Innsatsteam innen rus/psykiatri (RP-teamet) for å bedre ivaretakelsen av brukere med psykiatrirus-problematikk. Dette er et samhandlingsprosjekt mellom psykisk helseteam og NAV.
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Psykolog for å bedre lavterskeltilbudet og styrke det psykiske helsetilbudet. Tilbudet er rettet mot
voksne med psykisk sykdom og barn av psykisk syke personer, med spesielt vekt på tidlig
intervensjon for å unngå eskalering av problemer knyttet til sykdommen.

Sykehjem
Samhandlingsreformen har ført til endrede krav og behov på sykehjemmene våre. Erfaringer fra
innføringen av samhandlingsreformene viser at presset på institusjonsplasser er økende. Tall viser at
utskrivningstakten fra sykehus siden årsskiftet har økt.
Som følge av en raskere utskrivning fra sykehus, er pasientene som blir innlagt sykehjem
gjennomgående dårligere, både med tanke på funksjonsnivå og med behov for medisinsk behandling
og oppfølging. Dette krever økt kompetanse og høyere bemanningsfaktor. I avtalen med Ahus vil
samhandling, kunnskapsoverføring og fellesprosjekter være sentrale i utviklingen, i tillegg til etter- og
videreutdanning av personell.
Behovet for tidsmessige rammer i form av bygninger og medisinsk utstyr vil være nødvendig for å
imøtekomme nye behov, sett i relasjon til Samhandlingsreformen.
Behovet for vekst av sykehjemsplasser ønsker vi å redusere ved en økt satsning på hjemmebaserte
tjenester og hverdagsrehabilitering. Den største økning i antall eldre over 80 år vil komme fra 2015 –
2030. Dersom vi skal opprettholde en tilnærmet dekningsgrad som i dag for denne gruppen, tilsier det
nær en dobling av antall plasser fra 2012 til 2025. Presset på sykehjemsplasser vil også være
avhengig av om kommunen iverksetter nye, og utvider allerede eksisterende tilbud på et lavere
omsorgsnivå som omsorgsboliger, dagsenter og avlastning i hjemmet.
Kommunestyret har besluttet å utvide kapasiteten med 3 korttidsplasser og 3 langtidsplasser fra
1.1.2013. Behov for økning av kapasiteten ved korttidsavdelingen vil bli vurdert i lys av den utviklingen
vi ser i veksten av utskrivningsklare pasienter og brukernes behov for rehabiliteringstjenester. Vi ser
en tendens til at oppholdene på korttidsavdelingen blir lengre, grunnet komplekse utfordringer hos
pasientene. Videre ser vi at korttidsplasser blir belagt av pasienter som ikke kan utskrives til hjemmet,
men som venter på ledig langtidsplass. På Grande er det plasser som ikke er i drift. Plassene kan re åpnes ved behov med de kostnadene det vil medføre. Utviklingen vil følges nøye slik at forsvarlig
helsetilbud blir gitt.
Administrasjonen vil legge fram en sak til politisk behandling dersom man ser det som hensiktsmessig
å øke rehabiliteringsplasser ved korttidsavdelingen eller langtidsplasser i perioden.
Den største økningen i antall eldre over 80 år vil komme fra 2015 - 2030. I Helse- og
omsorgsmeldingen (sak 68/2012) behandlet i kommunestyret 22.10.12 ble det vedtatt iverksatt i 2013:
Planlegging av helsebygg på Ullerud, som blir et nytt sykehjem som kan overta pasientene fra
Grande. Økonomisk er det fordeler å samlokalisere like tjenestetilbud, kvalitativt er det også fordeler
ved samlokalisering ved at fagmiljøene blir større og mer attraktive ved rekruttering, samt fordelaktig
ved kompetanseutvikling.
Utfordringer for Frogn kommune 2013- 2016
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Den største utfordringen blir å kunne dekke økte behov for tjenester og fagutvikling innen for
rammebetingelsen som enhetene har.




Bygge nye omsorgsboliger og nytt sykehjem innen 2018
Nytt stor kjøkken. Kjøkkenet på Grande er restaurert høsten 2012 og tilfredsstiller dagens krav fra
Mattilsynet. Kjøkkenet fortsetter sin drift på Grande inntil det er etablert et nytt storkjøkken. Det er
hensiktsmessig at stor kjøkkenet ligger i nærheten til sykehjem eller hjemmebaserte tjenester,
men ikke nødvendigvis at det er integrert i bygget.

Kommunens ansvar for etablering av akutte døgnplasser
Når det gjelder kommunens plikt til å yte øyeblikkelig hjelp døgnopphold som blir lovpålagt fra 1.1
2016, må dette ses i sammenheng med resultatet av samarbeidsavtaler i forbindelse med
interkommunale prosjekter.
Tilbud til personer med demens diagnoser
Personer med demenssykdommer øker jevnt, og tiltak fra Demensplanen som demenskoordinator,
ambulerende demensteam og tilbud om miljøarbeid/avlastning i eget hjem for den demente bør
iverksettes i planperioden. Demenskoordinator er ansatt i oktober 2012, og vil bidra til å videreutvikle
tjenestetilbudet og kompetansen innen demensomsorgen.
Frogn kommune åpnet Ullerud Bofelleskap i 2011, med 24 tilrettelagte boliger med døgnbemanning
for personer med demens. Vi ser en økende etterspørsel etter dette tilbudet..
Tilbud til personer med utviklingshemming
På landsbasis har 0,45 prosent av befolkningen utviklingshemming. I Frogn ligger nivået jevnt over
noe lavere, med 0,4 prosent. Frogn kommune har i dag ca. 60 personer med psykisk
utviklingshemming og 66 prosent av de utviklingshemmede er i alderen 16-66 år bor i kommunalt
disponerte boliger og 44 prosent bor hjemme eller i ordinære boliger. 29 personer bor i tilrettelagte
omsorgsboliger med kommunale heldøgns omsorgstjenester Dette legges til grunn når det planlegges
for fremtidige tjenestetilbud for personer med utviklingshemming. I en kommune av Frogns størrelse
vil det blant de som er utviklingshemmet være stor variasjon i behov for omsorg og oppfølging.
Flere i denne gruppen har også stort behov for å ha tilrettelagt jobb/dagtilbud. Frogn kommunes
Aktivitets- og opplæringssenter og Traneveien aktivitetssenter jobber aktivt for å imøtekomme dette.
Etterspørselen etter rehabiliteringstjenester har økt de seneste årene. Mange unge voksne med
utviklingshemming avslutter eller har avsluttet videregående skole, og flere av dem venter nå på egen
bolig. Mangelen på bolig resulterer i et stort trykk på avlastningstjenester, støttekontakt, ambulerende
miljøarbeidertjeneste og omsorgslønn. Det er tatt initiativ overfor pårørende for å sikre fremtidig
ivaretakelse av boligbehov.
Frogn kommune har vurdert alternative boligløsninger. Det ble i forbindelse med behandling av
handlingsprogrammet 2011-2014 (sak 115/2010) 13.12.2010 vedtatt å omdisponere leiligheter i
Haukåsen borettslag som i dag brukes av eldre, til personer med psykisk utviklingshemming og eller
nedsatt funksjonsevne. Til sammen har Haukåsen 22 leiligheter hvorav ni leiligheter er tildelt personer
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med psykisk utviklingshemming og 13 leiligheter til eldre med behov for omsorgsbolig. Leilighetene
tildeles personer med psykisk utviklingshemming etter hvert som de blir ledige. Dette er imidlertid ikke
leiligheter som er tilpasset brukergruppen multifunksjonshemmede, der det også er et behov.
Boligprosjekt på Belsjø Terrasse vedtas for bygging av 12-14 boliger for utviklingshemmede og
multifunksjonshemmede. Boligene vil ha universell utforming og livsløpstandard. Personer med
psykisk utviklingshemming gis mulighet til å kjøpe egen bolig gjennom prosjektet som gjennomføres i
kommunal regi. Kommunestyret har vedtatt en samlet ramme for boligprogrammet med et mindre kutt.
Ingen enkeltprosjekter i rådmannens forslag er utelatt.
Organisering av avlastnings- og støttekontakttjenesten
Frogn kommune er tildelt 300 000 i statlige midler for å legge om organiseringen og utførselen av
støttekontakttjenesten etter en organisasjonsform som gir bedre resultater enn vi oppnår i dag.
Organisasjonsformen heter “Fritid med bistand”, og er en alternativ metode å organisere
støttekontakttjenesten på. Dette ble også vedtatt i HP 2012-2015. Grunnet ressursmangel så har dette
enda ikke blitt iverksatt. Statlige midler blir søkt overført til 2013 for en snarlig oppstart av «Fritid med
bistand».
Fysio- og ergoterapi tjenester, kommunal- og privat praksis
Frogn kommunes fysioterapi tjenester, samt private fysioterapeuter, merker en økning av behov for
fysioterapi etter iverksettelse av samhandlingsreformen. Det har krevd en skarp prioritering, og det er
særlig pasienter med kroniske plager som kan bli nedprioritert. I forhold til sammenlignbare
kommuner, ligger Frogn kommune lavt på andelen kommunale fysioterapeuter, og høyt på andelen
private driftstilskudd. Dette gjør den kommunale prioriteringen vanskeligere da kommunen har liten
mulighet til å påvirke private fysioterapeuter til å dekke kommunale fysioterapibehov. Fysioterapi er et
sentralt satsningsområde i forhold til Samhandlingsreformens krav om forebygging, rehabilitering,
opptrening og behandling etter stadig raskere sykehusutskrivelser med krav om oppfølging i
kommunen. Det vedtas derfor å omgjøre et 50 % driftstilskudd som ble ledig f.o.m. 1.9.2012, til
kommunal ressurs for å bedre denne situasjonen.

Hjelpemidler
Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus har hatt store problemer med lang saksbehandlingstid.
Dette har ført til et betydelig merarbeid for ergoterapeutene i kommunen, spesielt på å skaffe
hjelpemidler til barn. Situasjonen følges opp nøye av kommunen.
NAV
Arbeids- og velferdsetaten skal bidra til å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv
og et velfungerende arbeidsmarked. Tjenesten skal ivareta vanskeligstilte gruppers behov og
bekjempe fattigdom, blant annet ved å stimulere til arbeid og deltakelse. NAV har også ansvar for å
sikre inntekt ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade,
uførhet, alderdom og dødsfall.
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Utfordringer framover er å opprettholde et godt NAV-kontor for brukerne og et godt arbeidsmiljø for de
ansatte. Råd og veiledning gis fokus i møte med brukere som søker økonomisk sosialhjelp, og
stønadsperiodens lengde skal kortes ned. Høsten 2012 innføres en standard for arbeidsrettet
brukeroppfølging i hele kontoret. Denne standarden skal brukes av alle NAV-kontor i Norge. I henhold
til RUSH satser NAV-kontoret på tidlig intervensjon og Bo- og Oppfølgingstjeneste.
Kvalifiseringsprogrammet tilbys flere brukere og arbeidstreningsgruppa videreføres. Det er opprettet 2
team for å prioritere ungdom og flyktninger, spesielt med tanke på arbeidsdeltakelse. Teamene
leverer gode resultater og arbeidsformen videreføres. Det planlegges et felles prosjekt med
barneverntjenesten i enhet for BUF, ved etablering av et bofellesskap for ungdom, med botrening.
Dette vil føre til en kvalitetsøkning i arbeidet med ungdom/unge voksne. NAV-kontoret tilbyr frivillig
forvaltning av inntekter/utgifter til ca. 45 brukere, behovet er økende og vi har venteliste på ordningen.
IKT og samhandling
Utvikling, implementering og opplæring innen IKT støttesystemer må foregå kontinuerlig og er
avgjørende for å lykkes med Samhandlingsreformen. Elektronisk samhandling via Helsenett og
meldingsutveksling internt i kommunen, mellom sykehus og kommunen, fastleger, legevakt er under
implementering fra og med 6.10.2012.
Bruk av teknologi er ikke bare viktig som dokumentasjon, men også telemedisinske løsninger og
smartløsninger som støtte innen pleiesektoren må bli en del av Frogns tjenesteområder. Frogn
kommune vil satse på IKT-løsninger for å opprettholde og utvikle en sikker pasientbehandling og for å
understøtte arbeidsprosesser i drift av tjenesteområdene. Dette er behandlet som eget kapittel i Helseog omsorgsmeldingen.
Frogn kommune har demonstrasjonsmuligheter for produkter som kan understøtte trygghet for
hjemmeboende pasienter/brukere ut over trygghetsalarm.
Omsorgsboliger
Helse og omsorgsmeldingen behandlet i kommunestyret 22.10.2012 og boligmeldingen behandlet i
kommunestyret 10.9.2012, beskriver behovet for boliger i tiden framover. Det er under punkt «Tilbud til
personer med funksjonshemming» beskrevet tiltak når det gjelder boliger til denne målgruppen.
Behovet for boliger til personer med rusproblematikk og tilsvarende til personer med psykiske
diagnoser bør vurderes i planperioden, og ses i sammenheng med det helhetlige tjenestetilbudet
innen rus og psykiatri. I Meld.St.30 (2011-2012) varsler regjeringen en gradvis innføring av kommunal
medfinansiering og betaling av utskrivningsklare pasienter innen rusbehandling og psykisk helsevern.
Som tidligere nevnt har Frogn kommune behov for omsorgsboliger uten døgnbemanning til eldre.
Kommunestyret vedtar planlegging av 12 boenheter i et seniorbokonsept ved Belsjø Terrasse, der
boligene selges til den enkelte beboer.
Boliger til vanskeligstilte
Behovet for boliger til vanskeligstilte grupper i befolkningen øker. Det er stort behov for å pusse opp
og renovere eldre kommunale utleieboliger. Ved bosetting av flyktninger – kreves tilgang til flere
kommunale boliger, tempoet i anskaffelser står ikke i forhold til behovet. Boligmeldingen avklarer
hvordan kommunen bør utvikle boligkapasiteten for denne gruppen i årene fremover.
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Mål, strategier og tiltak
Langsiktige mål



At innbyggere med omsorgsbehov får nødvendig omsorg og trygghet basert på den enkeltes
individuelle behov




At alle innbyggere gis støtte og inspirasjon til å styrke egen velferd og helse
At alle med psykiske lidelser og sammensatte problemer får et bedre og helhetlig tilbud

Strategi 1- Utvikle et tilfredsstillende fleksibelt bo - og omsorgstilbud
Tiltak

Når

1 Iverksette mål, tiltak og strategier i boligmelding og helse og omsorgsmelding

2013

Vektlegge nettverksbygging og sosiale ferdigheter med henblikk på å kunne flytte fra

2 omsorgsbolig til egen bolig med lavere omsorgsnivå

3 Foreta hjemmebesøk og veiledning til pårørende til demente.

Årlig
Kontinuerlig

4 Gi bo-veiledning til leietakere av kommunale boliger

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

2013

Bidra til å forme gode arbeidsplasser til personer med behov for tilrettelagt arbeid. Utrede

2 muligheter for arbeidstrening

2012

3 Videreutvikle arbeidsmetoder i bo- og oppfølgingsteamet

2013

4 Legge til rette for og motivere til frivillig arbeid

2013

Strategi 3 - Styrke forebyggende helsearbeid for barn, unge og eldre
Tiltak

1 Utvikle omsorgsmelding

Når
2012

Videreføre forebyggende tiltak for eldre: ”Helse og livskvalitet blant Frogns pensjonister”,

2 herunder egenopplevd helse- og livskvalitet, behovsevaluering av tjenester og tilbud, tilbud

Kontinuerlig

om hjemmebesøk/samtale

3 Gjennomføre rusmiddelpolitisk handlingsplan (RUSH)

2012-2013

4 Opparbeide kompetanse til å kunne identifisere problemer på et tidlig stadium.

2012-2013

Vurdere hvordan kommunens folkehelsearbeid, samfunnsmedisin, smittevernberedskap og

5 legevakt kan styrkes

Styrket forebygging i videregående skole gjennom skolehelsetjeneste finansiert av

6 Fylkeskommunen i en fireårsperiode
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Strategi 4 - Styrke tilbudet til voksne med psykiske lidelser
Tiltak

Når

1 Utvide og utvikle innhold i tilbudet ved Ressurssenter for psykisk helse.

2013

2 Deltar i et Follosamarbeid om opprettelse av et ACT team for alvorlig psykisk syke

2012-2013

Strategi 5 - Ivareta brukermedvirkning for å sikre samsvar mellom forventninger og
tjenestetilbud
Når

Tiltak
Utvikle innkomstsamtaler, brukerråd og andre arenaer for samhandling og dialog med

1 tjenestemottakere, pårørende/foresatte

2012

2 Utforme og gjennomføre brukerundersøkelse

Årlig

Styringsindikatorer
Styringsindikatorene skal måle kvalitet og ressursbruk innenfor ulike områder. De er ment å gi økt
kunnskap om tilstand og gi grunnlag for politiske beslutninger.
Styringsindikatorer velferd, helse og omsorg
Hva vi må lykkes med

Hva vi skal måle

Hvordan vi måler

(Kritiske suksessfaktorer)

(Måleindikatorer)

(Målemetoder)

M1
Antall tid fysioterapi per beboer
sykehjem per uke

2011

2013

(Resultat) (Ønsket)

(Godt
nok)

M1.1
Timer

M2

M2.1

Enerom m/bad-wc sykehjem

Prosent

M3

M3.1

Enerom med direkte adkomst til bad

Prosent

Kostra

0,43

1

0,45

Kostra

100

100

100

58

100

100

Kostra

78

100

100

Kostra

50

60

60

28

40

40

og WC
M4

M4.1

Fagutdannede totalt årsverk

Årsverk

M5

M5.1

Fagutdannede vgs

Årsverk

M6

M6.1

Høgskoleutdannet fagpersonell

Årsverk
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Styringsindikatorer velferd, helse og omsorg
Hva vi må lykkes med

Hva vi skal måle

Hvordan vi måler

(Kritiske suksessfaktorer)

(Måleindikatorer)

(Målemetoder)

M7
Antall timer legetid per beboer
sykehjem
M8
Andel sosialmottaker med stønad i 6
måneder eller mer

2011

2013

(Resultat) (Ønsket)

(Godt
nok)

M7.1
Timer

Timer, Kostra

0,5

0,8

0,5

Kostra

31,7

30

40

Kostra

4,6

3,0

3,5

M8.1
Prosent

M9

M9.1

Gjennomsnittlig stønadslengde

Måneder

3.4. Kirke, kultur-, idretts-, og friluftsliv
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 mangfoldigheten.
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.

Situasjon og utfordringer
Offentlige tilbud som kulturskole, bibliotek, kirke/sommerkonserter og kino, går hånd i hånd med
bluesfestival, revyer, konserter og andre arrangementer i privat regi. Et eget kunsterforum er etablert.
Kommunen inviterer til en rekke kulturaktiviteter på flere arenaer (Badeparken, Seiersten skanse,
Golfbanen, Drøbak sentrum) og idrett- og friluftsliv ivaretas ved god tilgang til kysten, marka og til
aktive idrettslag.
Kulturarrangementer
I 1962 ble Drøbak og Frogn kommuner slått sammen. 50-årsjubileumsåret 2012 ble avviklet med en
rekke nye arrangementer. Noen av disse er planlagt videreført i planperioden 2013-2016. Aktivitetene
ble gjennomført innenfor kulturenhetens rammer, samtidig som det ble fremskaffet økonomisk støtte
fra ulikt hold.
Flere lag og foreninger deltok, det ble nedsatt egen arbeidsgruppe for Frogn 50 år, og målet var og nå
så mange av Frogns innbyggere som mulig. Følgende stikkord var lagt til grunn for 50-årsmarkeringen: løfte i flokk, stor og aktiv deltakelse, spre arrangementer til hele kommunen, skape
tilhørighet, identitet og styrke folkehelsen generelt og gleden av å bo i Frogn spesielt. Denne
målsetningen skal videreføres i planperioden.
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Kulturskolen
Kulturskolen er hjemlet i opplæringslovens paragraf 13-6 som fastslår at alle kommuner skal ha et
musikk/-kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og det øvrige kulturliv.
Kulturskolen har en dekningsgrad på 15,7 prosent (Kostra 2011), som er over snittet for Akershus og
litt over landsgjennomsnittet. Det står gjennomsnittlig cirka 170 barn og unge på venteliste. Etter at
kulturskolen fikk en ekstra bevilgning i 2011, ble ventelisten redusert ved å tilby utvidet
gruppeundervisning. Målsettingen er å redusere ventelistene så mye som mulig innenfor enhetens
rammer. En venteliste til kulturskolen er imidlertid også et tegn på at Frogn kulturskole har høy kvalitet
og at denne er kjent blant befolkningen.
Kulturskolen er aktivt inne i “Den kulturelle spaserstokk”, med faste konserter på kommunens
sykehjem og institusjoner. Her bidrar elever og profesjonelle lærere fra kulturskolen.
Lærere fra kulturskolen benyttes i tilbudene for “Den kulturelle skolesekken” i grunnskolen.
Kulturskolen gir eget tilrettelagt tilbud til barn med spesielle behov, samtidig som kulturskolen er en
inkluderende kulturskole med aktiviteter som er tilrettelagt for alle.
Drøbak kino
Drøbak kino er en heldigitalisert kino og holder meget høy teknisk kvalitet. Kinoen tilbyr det beste
innen teknisk utstyr og publikumskomfort. Filmrepertoaret er familieorientert, det vil si at det satses på
barn/ungdom og familiefilmer.
Drøbak kino er en viktig brikke i kommunens forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Antall visninger
per år ligger nå på cirka 325.
Fritidsklubbene i Frogn
Frogn kommune har i dag et fritidstilbud til barn og unge i aldersgruppen 10 – 18 år. Klubbene drives i
gode lokaler med kafédrift, og med mulighet for utvidelse av aktivitetsnivået.
Det er viktig med aktiviteter og lek som bidrar til å utvikle og lære barn og unge samarbeid, respekt for
seg selv og andre, og gjøre dem i stand til å ta egne valg. Klubbene har et stort aktivitetsnivå og er
godt besøkt.
Grunnet lavt besøk på Dal planlegges det å øke tilbudet på Underhuset til også å gjelde ungdom fra
Dal. Disse vil få tilbud om skyss til Drøbak på faste kvelder i uka.
Frogn bibliotek
Lov om folkebibliotek fra 1985 slår fast at alle kommuner skal drive et folkebibliotek. Norske
folkebibliotek skal ha et tilbud til alle mennesker og dekke alle fagområder og aldersgrupper. Formålet
er å arbeide for opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet.
Biblioteket er organisert med et hovedbibliotek i Drøbak sentrum. Huset dekker ikke dagens krav til et
moderne bibliotek. Lokalene har ikke universell utforming. Biblioteket har hatt et stabilt antall ansatte
på 4,5 årsverk siden 2002. Biblioteket har et høyt aktivitetsnivå, med en rekke faste arrangementer
året gjennom, og reduserte åpningstider om sommeren.
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Frogn bibliotek ligger i etterkant når det gjelder innføring av ny teknologi og digitale løsninger.
Kommunestyret vedtar i investeringsdelen av handlingsprogrammet å gi midler til digitalisering som vil
gjøre det mulig å utvide åpningstidene.
Oscarsborg: Opera og scenekunst
Oscarsborg festning er av Akershus fylkeskommunen definert som et kulturfyrtårn i Akershus, og har
blitt tildelt 1 million kroner til kulturelle formål de neste årene.
FK er med i arbeidsgruppen som vurderer videre drift og muligheter for Oscarsborg. Det er utarbeidet
en rapport (Mulighetsstudie Oscarsborg) som er en del av grunnlaget for videre drift og
samarbeidsformer mellom Forsvarsbygg, Akershus fylke, Frogn kommune og private aktører på
festningen. Hovedutvalg for Oppvekst, omsorg og kultur behandlet 16. oktober 2012 en sak om
driften, som viste behov for nærmere avklaringer av driftsform. Rådmannen bes i 2013 vurdere
hvordan kommunen engasjerer seg i den videre driften.
Kirken
Kirken og kulturenheten har i dag et godt samarbeid når det gjelder bruk av kirken som konsertarena i
ulike sammenhenger. Kirken styrer selv sine aktiviteter, og har i dag en rekke tilbud til barn og unge.
Kirken er viktig som kulturbærer for Frogn, og i likhet med kulturen for øvrig mangler de en storstue til
sine aktiviteter. Kirken og kulturenheten deltar sammen i planleggingen av det nye flerbrukshuset på
tomta til den tidligere brannstasjonen på Dyrløkke.
Friluftsliv
Frogns nærhet til sjøen og marka og mulighet for fysisk aktivitet i variert natur- og kulturlandskap er
viktige ressurser for Frogns innbyggere i dag, og for framtidens generasjoner. Den lokale
grøntstruktur, med grønne lunger, turveier, stier og adkomst til nærrekreasjonsområder er viktig for
innbyggernes trivsel.
Plan for idrett og friluftsliv
Den organiserte idretten i Frogn teller hele 6 980 medlemmer i henhold til siste telling, jf. rapport fra
Frogn idrettsråd. Frogn har en underdekning når det gjelder idrettsanlegg. Dette gjelder spesielt
hallidretter, noe som også begrenser aktivitetene for uorganisert lek/idrett. Dette er igjen med på å gi
utfordringer sett i forhold til et folkehelseperspektiv.
Kommunens rolle som idrettsforvalter ble i 2012 samlet i enhet for Teknisk drift og forvaltning (TDF).
Rådmannen bes i 2013 sikre et enda tettere samarbeid mellom enhetene Teknisk Drift og Forvaltning
(TDF) og Kultur og fritid med klart definerte ansvarsområder innenfor området idrett og friluftsliv.
Natur og kulturlandskap
Naturen i Frogn kommune er mangfoldig og rik. Mangfoldet er først og fremst knyttet til vannmiljø og
rik vegetasjon ut mot kysten. Frogns mange kulturminner, varierte kulturlandskap, biologisk mangfold
og jordvern med viktige verdier skal ivaretas og synliggjøres gjennom kommunens arealforvaltning.
Det kan oppstå konflikter mellom disse og utbyggingsinteresser i større saker.

90 

Handlingsprogram 2013–2016

Mål, strategier og tiltak
Generell kultur
Med fyrtårn som blant annet Oscarsborg festning, opera, Julenissen, Drøbak kunstnerforum, Follo
museum og antikvarisk spesialområde av nasjonal verdi, for å nevne noe, skal Frogn kommune være
den ledende kulturkommunen i regionen.
Tiltak:









Videreføre fyrtårnsaktivitetene som ble arrangert under 50-års løftet, som sykkelrittet, Mosesstafetten, bakgårdskonserter, Barnefestival, Matfestival, m.fl.
Bidra i planleggingen av flerbrukshuset som storstue for kulturlivet i Frogn, tilrettelagt for det
brede lokale kulturlivet.
Fortsette styrkingen av tilbudene i Kulturskolen.
Videreutvikle “Den kulturelle skolesekken” i samsvar med nasjonale mål, og “Den kulturelle
spaserstokk” i et folkehelseperspektiv knyttet opp mot Samhandlingsreformen.
Kontinuerlig oppgradering av utendørsarenaene / møteplassene. Badeparken, Seiersten
skanse, Høyås, Seiersten stadion etc.
Styrke samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner og utnytte frivilligheten som ressurs for
å møte fremtidens kulturutfordringer i alle livets faser for Frogns innbyggere.
Etablere minnelund i Badeparken over falne fra den 2. verdenskrig

Kulturskolen
Kulturskolen skal nå ut til flest mulig elever. Den skal ha kort venteliste. Undervisningen skal legges til
rette slik at den passer for alle barn- og unge i kommunen mellom 6-19 år. Tilbudet blir utviklet til en
økende gruppe voksne elever i samarbeid med U3A, Aktiv på Dagtid, DFI og andre lag- og foreninger.
Tiltak:









Gi et tilbud til flest mulig barn og unge som ønsker plass i kulturskolen. Redusere ventelisten
gjennom tilbud om gruppeundervisning.
Arbeide for færre og større stillingsprosenter til lærerne, vurdere samarbeid med
nabokommunene.
Styrke samarbeidet med barnehager og grunnskolen, i barnehager gjennom tilbud som
eventyrfortelling, dramalek, musikk-karusell, tegning/maling/skulptur, og i grunnskolen ved å
tilby kulturskolens kompetanse mer aktivt inn i den daglige undervisningen.
I et folkehelseperspektiv knytte til seg musikkterapeuter/kunstterapeuter som kan arbeide med
mennesker med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom. Legge opp til mestringskurs for
barn som har tilpasningsvansker i det ordinære skoletilbudet, og til voksne som sliter i
hverdagen. Økt samarbeid med barnevernet om spesialtilpasset opplegg for barn med
spesielle behov.
Øke tilbudet i SFO i tråd med statsbudsjettet for 2013

Drøbak kino
Drøbak kino skal være en av Norges beste lokal kinoer og tilby innbyggerne i Frogn et ukentlig og
variert filmtilbud. Drøbak kino skal til en hver tid ha topp moderne teknisk utstyr og tilby dem
besøkende komfort og god service. Målet er over 20 000 besøkende i året.
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Tiltak:







Kinohuset er fra 1933 og ligger sentralt ved torget. Bygningen er et av kommunens signalbygg
og bør derfor fremstå deretter. Behovet for rehabilitering og vedlikehold, så vel ute som inne
(ventilasjon og toaletter for publikum) er nødvendig. Kommunestyret prioriterer biblioteket i
kommunens plan for vedlikehold av offentlige bygninger.
De siste årene er inntektskravet til Drøbak kino økt vesentlig. Gode kulturarenaer er
mangelvare i kommunen, og lag/foreninger og profesjonelle ønsker i stadig større grad å
bruke kinosalen. For å forene dette med inntektskravene vil det bli utarbeidet klare
retningslinjer for utlån.
Moderne digital kinodrift krever en endring i arbeids- og driftsmåten. Det vil bli vurdert hvordan
dette kan løses innenfor vedtatte rammer.

Fritidsklubbene i Frogn
Fritidsklubbene skal gi barn og unge en alternativ arena med mulighet til å utfolde seg på egne
premisser i trygge omgivelser med tydelige, kompetente voksne tilstede. Skape et synlig, trygt og
forutsigbart miljø, hvor det er plass til alle uansett kulturell, etnisk eller sosial tilknytning. Klubbene
samarbeider tett med skolene, utekontakten, og politiets forebyggende team.
Tiltak:







Sørge for å gi ungdommen voksenkontakt





Lage nytt tilbud til åttendeklassingene
Et tettere samarbeid med andre klubber i Follo
Bidra til å fange opp behov for tidlig intervensjon.

Følge opp nye trender i ungdommens fritidsvaner
Oppføling av vedtatte tiltak i RUSH-planen
Sørge for at ungdommen kommer, trives, blir hørt og føler seg viktig
Stabil arbeidskraft med høyest mulig kompetanse. Dette er en stadig utfordring grunnet små
stillinger

Frogn bibliotek
Frogn bibliotek skal være kommunens mest attraktive møteplass. Målsettingen er å opprettholde og
helst øke dagens aktivitetsnivå innenfor enhetens rammer. Kommunestyret vil utvikle biblioteket i tråd
med den teknologiske utviklingen ved å innføre selvbetjente utlån. Dette vil frigjøre mer tid til direkte
kontakt med brukerne, formidling av litteratur, kunst og informasjon. Utlån til og besøkstall av
kommunens barn og unge skal økes.
Tiltak:
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Legge til rette for å drifte biblioteket med ny teknologi
Selvbetjente utlån med radiobrikker (tyverialarm). Dette åpner mulighetene for lengre
åpningstider og færre personal utover kjernetid
Oppsøkende tjeneste til uføre og eldre som selv ikke kan ta seg fram til biblioteket
Flere tilpassede tilbud til barn og unge
Arbeide for oppussing og fornyelse av dagens lokaler i 2. etasje

Handlingsprogram 2013–2016

Oscarsborg: Opera og scenekunst
Oscarsborg festning skal styrkes som turistmål for Frogn kommune og Akershus. Aktivitetene skal
utvikles i tråd med det festningen kan tåle, og Frogn kommune skal være aktive i denne prosessen.
Dagens operaoppsetninger er ett av hovedelementene i synliggjøringen av festningen, og det
arbeides med å utvikle dette til en større musikkfestival, med de synergier det måtte gi for Frogn. Å
etablere et nært og fruktbart samarbeid mellom Forsvaret, Akershus fylkeskommune,
venneforeningen, Frogn kommune og driverne av hotellet på Oscarsborg er avgjørende for den videre
satsningen.
Tiltak:









Utvikle Oscarsborg Operaen til en stor musikkfestival
Styrke eksisterende aktiviteter/galleridrift på Oscarsborg i samarbeid med bl.a. Avistegnernes
Hus
Vurdere nye aktiviteter i samarbeid med aktuelle aktører
Bidra til å øke besøkstallet til Oscarsborg Operaen til 30 000 mennesker
Frogn kommune ser en utvidet bruk av Oscarsborg festning, i både opera og annen kulturell
sammenheng som en svært viktig plattform for å utvikle Frogn som den ledende
kulturkommunen i Follo og for en økt satsing på Drøbaks som et turistmål
Ytterligere tilrettelagt infrastruktur med tanke på tilgjengelighet i forhold til festningen. Dette
gjelder både kaianlegg, parkering, informasjon og ulik økonomisk støtte.

Kirken
Kirkene er viktige arenaer for kulturformidling; konserter og omvisninger. Mye av by- og bygdehistorien
er knyttet til kirkene. ”Åpen kirke” og andre tiltak for å gjøre kirkene mer tilgjengelige er ønsket. Den
Norske Kirke ønsker å være en åpen folkekirke hvor kunst og kultur er en viktig del av kirkens liv. Alle
bispedømmer ansetter nå kulturkonsulenter som skal bistå lokale kirker i dette arbeidet.
Øke tilbudet til skolene om bruk av kirkene i sin undervisning til lokalhistorie og kunsthistorie.
Tiltak:



Utarbeide verneplaner for kommunens kirkegårder som sikrer bevaring av graver med
historisk interesse



Utvikle tilbudene kirken har til dagens moderne samfunn med et mangfold av uttrykksformer.
Musikk, dans, drama, fortellerkunst, film, visuell kunst, billedkunst, arkitektur mm
Utvikle samarbeidet med lokale kunstnere og kulturarbeidere i Drøbak.
Åpne kirken mer for skapende, engasjerte mennesker som kan bruke kirkens rom til formidling
slik at man kan være åpne, undrende, lyttende, bli berørt og utfordret






Kirken ønsker å gi mennesker muligheter for stille stunder i kirkerommet
Det er viktig å arbeide med gudstjenesten som et sted hvor kunst og kultur er med på å
formidle både menneskers liv og Guds tilstedeværelse. Kirkens gamle kulturskatt (musikk,
salmer, kunst) kan leve side om side med dagens nye kulturformer.

93 

Handlingsprogram 2013–2016

Friluftsliv
Tilrettelegging av eksisterende friområder langs kysten, etablering av nye friområder og
etablering/vedlikehold av kyststi er viktige strategier for å sikre allmennheten muligheter for et godt
friluftsliv. Arbeidet med markaplan blir trappet opp i 2010 og vil inngå som en del av ny kommuneplan.
Tiltak:







Badeparken står i en særstilling i Frogn. Den ble valgt av innbyggerne som Frogns
tusenårssted og er hele bygdas utendørsarena. Både amfiet, scenen og deler av
fellesområdene trenger oppgradering for å kunne fungere som en sikker, funksjonell og
attraktiv utendørsarena/friluftsområde.
Etablere parkeringsplasser til bruk for friluftsfolket, som et viktig ledd i det forebyggende
helsearbeidet.
Styrke samarbeidet med skigruppa med tanke på etablering av godt løypenett om vinteren.
Ruste opp stinettet med tanke på universell utforming i den grad det er mulig.

Plan for idrett, nærmiljø og friluftsliv
Frogn idrettsråds hovedmål er å bedre Frogns idrettslags forutsetninger til å drive sine aktiviteter, samt
arbeide for bedring av idrettens kår lokalt, bl.a. relatert til anlegg. For å nå målene må Frogn
kommunen sørge for en forutsigbar økonomi for drift og aktiviteter.
Det må utvikles en bedre forståelse for betydningen av idretten som del av trygge oppvekstvilkår for
både unge og gamle, og som forebyggende helsearbeid for Frogn sine innbyggere i alle aldre.
Tiltak:











Idrettsanlegg må utvikles og oppgraderes der folk bor og i tråd med idrettens behov
Alle idrettsanlegg skal bygges slik at det tilrettelegges for aktivitet på dag- og kveldstid og ha
universell utforming
Områder for idrett og friluftsliv må sikres i den langsiktige arealplanleggingen
Kommunen skal ha egen idrettskonsulent i slik at fokus mot idretten øker
Samarbeidsavtale mellom kommunen og idrettsrådet.
Undervarme på kunstgressbanen
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.

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

Når
2013-2016

2

Videreføre enkelte av fyrtårnsarrangementene som ble gjennomfør under 50-års
løftet, i samarbeid med andre aktører
Opprettholde dagens høye besøkstall på kinoen

3

Sommerkino kampanje

2013-2016

4

Innarbeide ny abonnementsordning fra Akershus fylkeskommune (DKS)

2012-2013

5

Gjennomføre satsingen i statsbudsjett 2013 for kulturskoletilbud i SFO

2012-2013
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Strategi 1- Kommunens kulturtjenesteproduksjon (bibliotek, kino, klubber og kulturskole) videreutvikles
Tiltak
6

Når
2012-2016

7

Kulturskole 0-100 år videreutvikles, med særlig vekt på eldre (Den Kulturelle
spaserstokk/Samhandlingsreform)
Gjennomføre felles 7.klasseavslutning i juni 2013

8

Gjennomføre brukerundersøkelser for Kulturskolen

2013-2016

9

Gjennomføre tiltak med tilskudd fra Dextra Musica
Fritidsklubbene: Implementere kommunens verdier der det er naturlig, ved
ansettelser, i rutinene våre, i møter/samlinger og i den eksterne informasjonen
(facebook, etc.)
Etablere felles, ulike prosjekter for klubbene, for å bidra til sosial nettverksbygging på
tvers av skolegrenser for ungdom.
Bokkafeer, spillekvelder, eventyrstund, lesegruppe for innvandrerkvinner og menn og
temakvelder til faste tider.
Litteraturformidling, DKS, øke tilbudet til barn- og unge

10
11
12
13

2012-2016
2012
2013-2016
2012-2016
2013-2016
2013-2016

14 Litteraturformidling på foreldremøter i skoler og barnehager etter forespørsel.

2013-2016

Strategi 2- Sikre tilstrekkelig arenaer til kultur- og fritidsaktiviteter
Tiltak
1 Markere 20 år med sommerkonserter

Når
2013

2

Opprettholde/videreutvikle Sommerkonsertene og AdAdstra konsertene

3

Økt samarbeid med frivillige lag- og foreninger

2013-2016

4

Arbeide med etablering/aktivisering av flerbrukshus på Dyrløkke
Lage arrangementer som er med på å styrke folkehelsen, i tråd med visjonen i
Samhandlingsreformen, og i samarbeid med idretten.
Styrke samarbeidet med museer, gallerier, Drøbak kunstnerforum og Drøbak
kunstforening med tanke på å gi befolkningen bedre forståelse for de mange ulike
kunstarter som er representert i Frogn.

2013-2016

5
6

2013

2013-2016
2013-2016

Strategi 3 - Legge til rette arenaer som motiverer ungdom til kulturell, idrettslig eller friluftsaktivitet uten
prestasjonskrav
Tiltak
1
2
3

Når

Følge opp arena/idrettsplanen til DFI, og vurdere nye arenaer i arbeidet med
kommunens eiendomsstrategi, gjennom samarbeid mellom kulturenheten og TDF.
Varsle lag/foreninger om rullering av tiltaksplanen og sørge for politisk behandling.
Følge opp arbeidet med etableringen av flerbrukshuset, styrke samarbeidet om
konserter og arrangementer i kirken.

2013
2013-2016
2013

Strategi 4 - Støtte opp under skolens og barnehagens sentrale rolle for barns opplæring i og kunnskap
om kultur, med særlig fokus på opplevelse og egenutøvelse
Tiltak
1 Stryke samarbeidet mellom kulturskolen og SFO tilbudene i barneskolen
2

Når
2013-2016

Benytte kvalifiserte kulturskolelærere i grunnskolen

2013-2016

Strategi 5 - Arbeide særskilt for å sikre allmennhetens tilgang til marka og kystområdene
Tiltak
1 Innarbeide strategier fra ny kommuneplan
Videreutvikle/igangsatte tiltak langs kysten, innarbeide strategier fra ny
2
kommuneplan

Når
Etter at denne er vedtatt
Etter at denne er vedtatt
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Strategi 6 - Profilering jul
Tiltak
1 Styrke turistkontoret med bemanning for svar av julepost.
2
3

Når
2013

Samarbeide med Byforeningen om julemarked på torget.
Utrede muligheter for nye kulturarenaer i Frogn som del av arbeidet med
investeringsprosjektene.

2013-2016
2013-2016

Strategi 7 - Sikre midler til lag- og foreninger
Tiltak
1
2

Når

15 prosent av kultur- og idrettsmidlene som skal fordeles skal øremerkes søkere som
fremmer fri aktivitet uten prestasjonspress.
Synliggjøre behovet gjennom å stimulere uorganisert ungdom til å delta på
Ungdommens kulturmønstring.

2013-2016
2013-2016

Strategi 8 - Utvikle trygge medarbeidere/ledere
Tiltak
1 Stimulere til økt kunnskap innen de ansattes virksomhetsområde
Tilrettelegge for nye læringsmetoder, god læring og intern kompetansedeling i daglig
2
arbeid
Benytte kulturskolelærere til å heve kompetansen på personalet i barnehager/SFO
3
der det er praktisk mulig
Den ansatte i Frogn kommune skal gis utviklingsmuligheter i form av nye og mer
4
utfordrende oppgaver, kurs og etterutdanning.
5 Tilrettelegge for god læring og intern kompetansedeling i daglig arbeid
6

Når
2013-2016
2013-2016
2013-2016
2013-2016
2013-2016

Stimulere til å ta i bruk nye læringsmetoder

2013-2016

Strategi 9 - Forebyggende arbeid
Tiltak
1 Implementere tiltakene i RUSH-planen

Når
2013-2016

Styringsindikatorer
Styringsindikatorene skal måle kvalitet og ressursbruk innenfor ulike områder. De er ment å gi økt
kunnskap om tilstand og gi grunnlag for politiske beslutninger.
Styringsindikatorer kirke, kultur, idretts- og friluftsliv
Hva vi må lykkes
med

Hva vi skal måle

Hvordan vi måler

(Kritiske
suksessfaktorer)

M1
Drøbak kino,
digitalisering

M2
Kulturskolen
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(Måleindikatorer)

M1.1
Antall solgte
billetter
M1.2
Gj.snitt besøk pr.
forestilling
M2.1
Antall elever

(Målemetoder)

Mål
2013

Forrige
resultat 2011
Ønsket

Godt nok

Rapporteringssystem

19 299

23 000

20 000

Rapporteringssystem

42

65

40

Cetus talldata

19 prosent av 30 prosent av 20 prosent av
grunnskolegrunnskolegrunnskoleelever
elever
elever

Handlingsprogram 2013–2016

Styringsindikatorer kirke, kultur, idretts- og friluftsliv
Hva vi må lykkes
med

Hva vi skal måle

Hvordan vi måler

(Kritiske
suksessfaktorer)

M3
Fritidsklubber

M4
Bibliotek

M5
Generell
kultur/idrett

(Måleindikatorer)

M2.2
Elever på venteliste
M2.3
Brukertilfredshet
M3.1
Antall unike
brukere i 5 -7 trinn
M3.2
Antall unike
brukere i 8 -10 trinn
M3.3
Antall besøk 5-7
trinn
M3.4
Antall besøk 8-10
trinn
M3.5
Fordeling kjønn
M4.1
Antall utlån pr.
innbygger
M4.2
Antall besøk pr.
innbygger
M4.3
Antall åpningstimer
M5.1
Utgifter til
kultursektor pr.
innbygger
M5.2
Utgifter til kirke pr.
innbygger
M5.3
Antall brukere i
Dyrløkkeåsen
flerbrukshall pr.
time

(Målemetoder)

Mål
2013

Forrige
resultat 2011
Ønsket

Godt nok

135

0

70

97 prosent
tilfredshet

100 prosent
tilfredshet

80 prosent
tilfredshet

Registreres
fra høst 2011

40 prosent

25 prosent

Registreres
fra høst 2011

40 prosent

25 prosent

Eget
rapporteringssystem

2250 stk.

3000

2500

Eget
rapporteringssystem

5508 stk.

8000

7000

Registreres
fra høst 2011

50/50

50/50

4,2

5,50

5,0

3,4

4,5

4

31 timer pr.
uke

43 timer pr.
uke

40 timer pr.
uke

1 544

1 600

1 500

295

460

380

12

40

30

Cetus talldata
Brukerundersøkelse
gj.føres hver høst
Eget
rapporteringssystem
Eget
rapporteringssystem

Eget
rapporteringssystem
Eget
rapporteringssystem
Eget
rapporteringssystem
Eget
rapporteringssystem
Kostra

Kostra

Egen telling av
tilsynsvakt

3.5. 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. Sammenhengende utmarksområder er også viktig for mange arter. I
områdene mellom Frogn kirke – Ottarsrud og kommunegrensa mot Vestby er det store
sammenhengende, rike jordbruksområder. Deler av dette området, samt landbruksarealer sør for
fylkesvei 152 har også store kulturhistoriske verdier. Mindre områder med karakteristisk
kulturlandskap med spor fra tidligere tider finnes også i skogområdene nordover mot Nesodden.
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Glenne-området skiller seg ut med stor tidsdybde. Det finnes også store kulturhistoriske verdier knyttet
til kysten.
Kulturminner, kulturmiljø, kulturlandskap, biologisk mangfold og jordvern er viktige verdier som skal
ivaretas og synliggjøres gjennom kommunens arealforvaltning. Avklaring av verdikonflikter bør gjøres
så tidlig som mulig i planprosessen. Oppdaterte temakart som synliggjør verdiene er viktige redskap.
Ny naturmangfoldlov har økt fokuset på kunnskapsbasert forvaltning og krav til vurdering av biologisk
mangfold i all saksbehandling. Ved forvaltning av kulturminnene i Gamle Drøbak er det viktig med
grundig lokalkunnskap. Gjennom en kulturhistorisk stedsanalyse skaffer kommunen seg økt kunnskap
om kulturminneverdiene i trehusbyen. Dette vil være med å danne grunnlaget for revisjon av
reguleringen som gjelder for antikvarisk spesialområde Drøbak.
I forslag til ny kommuneplan som er utlagt til offentlig ettersyn er disse hensynene forsøkt ivaretatt, og
Markaplankartet angir både de viktigste sammenhengende utmarksområdene og områder av stor
verdi for friluftslivet.
Frogn har lenge arbeidet aktivt med opprydding i ulovlige utslipp fra spredt bebyggelse. Deltagelse i
PURA, vannrammedistriktet som dekker Bunnefjorden og Årungen, har bidratt til å sette fart på dette
arbeidet. Frogn deltar i ytterligere to vannrammeområder, vannområde indre Oslofjord vest og Morsa.
Det er en utfordring å identifisere ulovlige utslipp og gjennomføre tiltak som bidrar til å oppnå ønsket
økologisk status for vassdragene. Begrensing av forurensning av badestrender og
drikkevannsbrønner i kommunen er også meget viktig i denne sammenheng.

Mål, strategier og tiltak




Ivareta Drøbaks særegne arkitektur og kulturmiljø
Ta vare på et godt utvalg fornminner, nyere tids kulturminner og kulturmiljø
Ivareta særegen arkitektur og kulturmiljø knyttet til feriehjem, kystkultur og et utvalg
hytteområder





Opprettholde arealet med høyproduktiv dyrka og dyrkbar jord
Opprettholde verdifulle sammenhengende kulturlandskap
Opprettholde en overordnet, sammenhengende grønnstruktur (Marka), inkludert
grøntkorridorer, grønne lommer og 100-m skoger i og ved tettbebyggelsen
Forbedre vannkvaliteten i retning av naturtilstand, jfr. miljømål for vannforekomstene
Opprettholde og sikre alle kommunens vannmiljøer og vassdragstilknyttede arter
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Ta vare på leveområder for sjeldne, sårbare og trua arter og naturmiljø, og arter/ naturmiljø
der Frogn har særskilt ansvar
Øke kunnskap og bevissthet omkring kommunens biologiske mangfold, kulturlandskap,
kulturminner og -miljøer, særegne arkitektur og kulturhistorie blant Frogns innbyggere
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Strategi 1 - Følge opp målene for natur- og kulturlandskap ved rullering av kommuneplan for Frogn.
Tiltak
1
2

Når
2013

Oppdatere kunnskapsgrunnlag (temakart)
Vektlegge mål for natur og kulturlandskap ved vurdering av høringsuttalelser
og ved utarbeiding av nytt planforslag til annengangsbehandling

2013

Strategi 2 - Foreta en analyse av kulturverdiene i antikvarisk spesialområde og evaluere eksisterende
kulturminnevernpraksis i kommunen.
Tiltak

Når
1
2

Etablere prosjekt for kulturminnevern som fastsetter mål for framtidig
kulturminnevern i Frogn.
Videreføre arbeidet med kunnskapsinnhenting om Gamle Drøbak, slik som
kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE), som kan følges opp med en lokal
registrering av kulturminnene i området. Dette vil danne grunnlag for revisjon
av regulering av antikvarisk spesialområde for Gamle Drøbak.

2013-2015

2012-2015

Strategi 3 - Ny arealinformasjon skal løpende innarbeides i kommunens kartbase og Geografisk
informasjonssystem (GIS) videreutvikles til bruk i saksbehandling og arealforvaltning
Tiltak
1

Komme ajour med kommunens elektroniske planarkiv

Når
2013

Strategi 4 - Prioritere pådriver- og kontrolloppgaver knyttet til særlig forurensende avløp fra bebyggelse
utenfor Drøbak tettsted
Tiltak
1

Etablere kontroll- og tilsynssystem for godkjente avløpsrenseanlegg.

Når
2012 - 2013

2

Fortsette å utstede pålegg om opprydding i ulovlige utslipp.

2013 - 2013

3.6. Næringspolitikk
Situasjon og utfordringer
Næringsstruktur
Frogn domineres av småbedrifter og nærmere 70 prosent av alle bedrifter i kommunen er
enpersonsforetak. Næringsstrukturen i kommunen domineres av kunnskaps og kulturintensive
næringer. Nær 70 prosent av bedriftene er lokalisert i Drøbak og omegn.
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Figur 1 Antall sysselsatte fordelt på næringsgruppe. Kilde: SSB

Figur 2 Bedriftsstørrelse alle bedrifter. Kilde: Business Analyst

Ny kommuneplan
I forslag til kommuneplan 2012-2024 er følgende mål satt frem:



Drøbak er kjent og profilert som Oslofjordens trehusby, kultur-, bade- og ferieby







Liv i sentrum med et godt tilbud av handel, service og offentlige funksjoner
Bevaring av kulturarven gjennom bruk.
Satsing på kompetanse- og kulturintensive næringer
Gode vilkår for kortreist mat og grønt reiseliv

Mål
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Arealkrevende næring som lager, engros, transport og industri lokaliseres nær riksveiene på
aksene nord-syd og øst-vest.

Strategiene som følger handler i første rekke om å bevare, synliggjøre og styrke Drøbaksmiljøet som
attraksjon. De vil handle om å bygge opp om dagens næringsstruktur med kunnskaps- og
kulturintensiv næring.
Satsning på reiseliv
Kommunens ressurser innenfor reiseliv, turisme og næringsutvikling har vært gjenstand for bred
drøfting politisk og med sentrale aktører. Arbeidet fortsetter i 2013. Utvikling av akvariet som attraksjon
og kommunens rolle i dette vil også bli behandlet i 2013.
Samspill kommune og næringsliv
Frogn kommune har mottatt viktige innspill fra næringsrådet når det gjelder satsningsområder og tiltak
fremover. Kommende periode vil bli preget av arbeid med å følge opp kommuneplanens målsettinger,
utforme konkrete tiltak og komme til enighet om rolle- og forventninger i samarbeidet mellom
kommuneorganisasjonen og næringslivsaktører, samt regionale aktører som for eksempel Follorådet.

Mål, strategier og tiltak
Inntil ny kommuneplan 2012-2024 vedtas endelig, er det strategier fra gjeldende kommuneplan som
fortsatt er gjeldende og aktuelle, og i samsvar med forslag til ny kommuneplan:

Strategi 1 - Frogn kommunes kvaliteter som kystkommune skal videreutvikles som konkurransefortrinn
Tiltak
1

Ferdigstille Drøbak gjestehavn med tilfredsstillende servicefunksjoner

Når
2012-2013

2

Opprusting av Torkilstranda og Badeparken

2012-2013

3

Etablering av Gateway Drøbak og kyststi

2012-2014

Strategi 2 - Vern av kulturmiljøet og verneplanen skal være basis i utvikling av turistnæring i ”gamle
Drøbak”
Tiltak
1
2

Når
Etablere kulturminneprosjekt som kartlegger verneverdier og legger grunnlag for god
framtidig forvaltning av Gamle Drøbak
Delta som observatør i Riksantikvarens nettverk for "Næring i verneverdige
byområder"

2011-2014
2011-2014

Strategi 3 - Sikre utvikling av Oscarsborg som reiselivsdestinasjon og næringsmotor i nært samspill med
det lokale næringslivet
Tiltak
1
2

Når
Oscarsborg som satsingsområde i kommuneplanen - utvikle tiltak som oppfølging av
planen
Bidra til å bygge opp et godt samarbeidsklima for videre utvikling av Oscarsborg som
kulturelt fyrtårn

2012-2015
2010-2013

Strategi 4 - Bidra til å legge til rette for arenaer for kompetanseutvikling og nettverksbygging
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Tiltak
1
2

Når
Tilrettelegge gode prosesser for utvikling av ny framtidig turist- og
næringslivsorganisasjon i Frogn.
Delta på nettverksarenaer, profilere Frogn som et unikt sted for næringsetablering
overfor målgruppene

2012-2013
2011-2013

Strategi 5 - Legge til rette for nye arenaer for bærekraftige, arealeffektive og fremtidsrettede næringer
Tiltak
1
2
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Følge opp kommuneplanens mål og utforme strategier og tiltak
Muliggjøre attraktive lokaliseringer for næringsliv gjennom områdereguleringer ihht
kommuneplan

Når
2013
2013-2016
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3.7. Teknisk infrastruktur, plan, byggesak og oppmåling
Situasjon og utfordringer
Teknisk drift og forvaltning
Enhetens ansvarsområde er forvaltning drift og vedlikehold av kommunens tekniske og
bygningsmessige portefølje. TDF har også et ansvar for videreutvikling av porteføljen slik at denne
tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende krav gjennom lover og forskrifter samt politiske føringer.
De fleste utfordringer er omtalt og behandlet i eiendomsstrategien hva gjelder forvaltning av bygg og
eiendom. Nå er også boligmeldingen ferdig og vil etter behandling legge føringer for en god forvaltning
av bygningsmassen til Frogn kommune.
Kort oppsummert er dette følgende;






Restrukturering av kommunens bygningsmasse slik at man møter utfordringer i kommunal
tjenesteproduksjon, hovedsakelig innenfor pleie og omsorg,
Kommunens tilrettelegging/prioritering av utleieboliger for særskilte brukergrupper,
Tilrettelegging av eiendom for videreutvikling av idrett og friluftsmuligheter,
Disponering av kommunal bygg- og eiendomsmasse som ikke er av strategisk betydning for
Frogn kommune.

Eiendomsstrategien vil ta opp i seg boligmeldingen og øvrige overordnede dokumenter. Dette blir
særdeles viktige styringsdokumenter for prioriteringer av innsatsområder de kommende år. Fornying
av eksisterende eiendomsmasse, samt nye investeringer vil fortsatt ha høy prioritet de neste årene.
Flere av enhetens ansatte med lang fartstid i kommunen har nå nådd pensjonsalder. Utfordringer med
å ta vare på historikken, samtidig med at en skal skape en kommune som i mindre grad er
personavhengig. Nye rutiner og bedre dataverktøy har høyt fokus for tiden.
Bygningsmessig vedlikehold vil måtte ses på mer systematisk i tiden fremover. De tildelte rammer vil
best brukes til å forebygge forfall av bygningene. Et eksempel på uheldig veivalg er kjøkkenet på
Grande. Det er fortsatt store etterslep på vedlikehold av bygninger. Teknisk oppgradering og
vedlikehold av veinettet har stort sett samme situasjon. Men her er det investert i et godt dataverktøy
for kartlegging, kombinert med gode målinger som danner grunnlag for å få optimal effekt på tiltakene
som utføres. Drift av veinettet vinterstid krever god kapasitet på utstyr, noe kommunen er i ferd med å
gjøre noe med. Allerede inneværende år investeres det i mer moderne utstyr. Maskinparken i
kommunen vil gradvis møte de økte effektiviseringskravene som kommer. Kommunens bryggeanlegg
er nå i en ekstern rapport kartlagt for også her å sikre en optimal drift.
Miljøkontoret er nå organisatorisk underlagt avdeling for kommunalteknikk i TDF. Dette har vist seg å
være svært nyttig, samtidig som det bygges et større kompetansemiljø. Som igjen gjør kommunen
mindre personavhengig. Miljøkontoret har hatt en god utvikling og er nå i stand til å utføre flere
arbeidsoppgaver en tidligere.
Boligkontoret forvalter kommunens boligportefølje innenfor de retningslinjer som til enhver tid gjelder.
Utleie skjer i all vesentlighet til brukere med særskilte behov. Tildeling av boliger skjer i samråd med
andre enheter i kommune samt NAV. Det er fortsatt utfordringer å huse folk med lav boevne. Det kan
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synes som behovet for tilsyn må ses på. Det må på plass retningslinjer for oppfølging av disse
tilfellene slik at boligkontoret kan konsentrere seg utelukkende om forvaltning. Utredning av et
eiendomsselskap er nå i gang.
Det er særskilt fokus på effektivisering innenfor enhetens ansvarsområder. Noe som har gitt seg
utslag i behov for bedre utstyr og større krav til den enkelte. Enheten lever merkbart bedre nå en
tidligere.
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. Ny renovasjonsløsning er nå på plass med unntak av antikvarisk
spesialområde. Her er det spesielt utfordrende med hensyn til plass og estetikk. Arbeidet med dette
går for fult, men vil nok fortsette utover i perioden.
Frogn kommune jobber for å optimere drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg. Nye
utfordringer med tanke på miljø må løses før 2019. Da vil alle fyrkjeler drevet med olje måtte byttes ut.
Universell utforming gir enheten store utfordringer økonomisk sett. Men her kan det lønne seg å
berede grunnen slik at flest mulig klarer seg lengst mulig på egenhånd. Dette vil avlaste helsedelen i
kommunen.
Energibesparende tiltak vil være i fokus på både nye og gamle installasjoner. Spesielt vil det være
viktig å få en mest mulig helhetlig energiløsning som gjør ny teknikk tilgjengelig for alle typer bygg. Et
eksempel er murhuset som nå er tilrettelagt for å koble seg på et nærvarmeanlegg. Således vil eldre
bebyggelse kunne bruke samme type energiløsninger som nye og moderne bygg. Det arbeides mot å
nå målet om og ikke bruke mer energi pr. innbygger en det vi gjør i dag.
Avløpssanering vil foregå i hele perioden. Hovedplan for vann og avløp angir viktige arbeidsoppgaver.
Vannledning over fjorden er nå byttet ut med en noe større dimensjon. Høydebassenget er ferdig og
disse to tingene til sammen vil sikre en god vannforsyning i perioden. For renseanlegget vil det bli
gravd ned en tank for mottak av slamtømming. Dette for å hindre at vi går i overløp når det tømmes
mye slam. Renseanlegget vil da kunne få en jevnere belastning og hindre overløp i perioder med mye
slam.
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
likebehandling. 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. Arbeidet med universell utforming vil
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ligge som premisser i TEK-10. Den største utfordringen for kommunen vil være å bistå private bygg,
slik at de kan eksempelvis installere heis. Målet er jo at flest mulig kan bo lengst mulig i egen bolig.
Plan, byggesak og oppmåling
Enhet for samfunnsutvikling har ansvar for overordnet samfunnsplanlegging, miljøvern og friluftsliv,
kulturminnevern, regulering, byggesak, kart- og oppmålingstjenester. Fra 1. januar 2011 ble kontoret
for miljørettet helsevern overført til enheten. Frogn kommune er her vertskommune for et
interkommunalt samarbeid med Nesodden og Enebakk kommuner.
Mange av ansvarsområdene innenfor samfunnsutvikling er omtalt under andre avsnitt i
handlingsprogrammet (natur- og kulturlandskap, næringspolitikk og boligpolitikk).
Arbeid med rullering av kommuneplanen har stått sentralt i enhetens arbeid i 2011 og 2012. Det har
kommet inn svært mange innspill til endringer i kommuneplanens arealdel, og disse er
konsekvensutredet og vurdert opp mot overordnede mål for utviklingen i Frogn. Utkast til
kommuneplan 2012-2024 ble lagt fram til første gangs behandling i juni 2012. Det er fremmet en rekke
innsigelser til planforslaget fra regionale myndigheter, noe som innebærer at sluttbehandling først vil
finne sted våren 2013. Ny planstrategi som angir planbehovet framover, skal være politisk behandlet
innen et år etter konstituering av nytt kommunestyre. På grunn av forsinket framdrift i
kommuneplanarbeidet, vil også ny planstrategi bli skjøvet fram i tid og ha hovedfokus på
gjennomføring av planoppgaver som følger av ny kommuneplan.
Saksmengden og kompleksiteten på byggesak er stor, samtidig som kommunen fortsatt har et
etterslep å ta igjen. Det er satt i gang et større prosjekt for opprydding og utkvittering av restanser
også som forberedelse til fullelektronisk arkiv. I første omgang avdekker dette ytterligere etterslep i
form av saker som ikke er avsluttet. Også innenfor oppmålingstjenester har kommunen et etterslep,
men økt kapasitet her gir resultater. For plansaksbehandlingen blir det i handlingsprogrammet lagt inn
en planoversikt som retningsgivende for prioritering av sakene. Denne blir rullert årlig og er et viktig
styringsverktøy i en fase med kapasitetsproblemer på saksbehandlersiden.
Ressurssituasjon
Halvparten av enhetens medarbeidere er tilsatt i løpet av de siste to årene (10 av 20 medarbeidere).
Kommunen har lykkes i å rekruttere godt kvalifiserte medarbeidere, men stor utskifting innebærer en
utfordring i forhold til opplæring og oppfølging av nyansatte. Prioritering og faglig utfordring på et riktig
nivå, er viktig for å bygge kompetanse, stabilitet og robusthet i enheten. Enhet for samfunnsutvikling vil
få en noe endret organisering for å skape større robusthet bedre faglig oppfølging av ansatte.
Personal og økonomiansvar for hele enheten ligger i dag hos enhetsleder. Fagledere vi fra og med
2013 få et mellomlederansvar og det etableres en ny mellomlederfunksjon, slik at enheten får tre
mellomledere for henholdsvis plan, byggesak og oppmåling/geodata. Dette gjøres ved en midlertidig
styrking av enheten med en stilling.
Stor utskifting av ansatte stiller krav til gode rutinebeskrivelser og saksbehandlingsprosedyrer.
Situasjonen har over lang tid vært preget av “brannslokking”, slik at det fortsatt gjenstår en del arbeid
med å få på plass gode rutiner og systemer. Anskaffelse av et elektronisk sak- og arkivsystem vil være
et viktig effektiviseringstiltak. Dette er ventet å være på plass sommeren 2013.
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Selvkost
Kommunestyret vedtok i 2010 at plan, byggesak og oppmåling skal drives etter selvkostprinsippet. Det
er først fra budsjettåret 2011 budsjettet har vært lagt om etter dette prinsippet og selvkostregnskap er
derfor først gjeldende fra 2011. For 2011 viste regnskapet et underskudd på ca. 2 millioner kroner for
selvkostområdene. For 2012 er gebyrsatsene økt vesentlig med sikte på å gå i balanse. Status per 2.
tertial viser en vesentlig bedring i selvkostdekning sammenlignet med 2011. Byggeaktiviteten svinger
imidlertid og det ser ikke ut til at gebyrinntektene vil komme opp på et nivå i 2012 som gir balanse for
selvkostområdene. Effektivisering av saksbehandlingssystemet og opparbeidelse av rutiner og
erfaring vil gi effekt, men det er usikkert om det er realistisk å oppnå balanse. Kommuner som oppnår
dette har gjerne hatt betydelig næringsutbygging og storskala boligbygging. Frogn kommune har
relativt mange små saker som er komplekse, blant annet fordi de er underlagt bestemmelsene i
antikvarisk spesialområde, ligger i eksponerte åssider eller i 100-metersbeltet. Det er en grense for
hva som oppfattes som et rimelig gebyrnivå, selv når kompleksiteten i den enkelte saken er stor.
Dersom gebyrnivået oppfattes som urimelig, øker antallet søknader om reduksjon av gebyret, og
klager på eventuelle avslag.
Framtidige gebyrinntekter varierer med plan- og byggeaktivitet, og det kan være vanskelig å vurdere
når prosjekter kommer til realisering. Nye store næringsområder i Måna/Holt-området gjør at
kommunen potensielt kan få betydelig økte gebyrinntekter de nærmeste årene. Kommunestyret har i
handlingsprogrammet likevel tatt konsekvensen av at gebyrinntektene har vært urealistisk høyt
budsjettert de siste to årene, og reduserer budsjetterte gebyrinntekter med 1 million kroner fra og med
2013.
Langsiktige mål:
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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
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 prosent av
den totale mengden avløpsvann
At energiforbruket per innbygger ikke skal økes
At avfallsmengden per innbygger reduseres

Handlingsprogram 2013–2016

Mål, strategier og tiltak
Strategi 1 – Sikre hensiktsmessig eiendomsutbygging i kommunen
Tiltak

Når

1

Videreføre og avslutte prosjekter knyttet til etablering av flerbruks hus, utbygging av
dagsenter for psykiatri på Ullerud. (Murhuset)

2012-2014

2

Videreføre arbeid med følgende prosjekter; planlegging av svømmehall, for- og
hovedprosjekt bygg B Ullerud, andre nye prosjekter som konsekvens av eiendomsstrategi

2012-2018

Strategi 2 - Å sikre tilstrekkelige ressurser til løpende og langsiktig drift- og vedlikehold av kommunale
veier, bygninger og offentlige rom
Tiltak
1 Bygningsvedlikehold basert på tilstandsbasert vedlikeholdsplanlegging.

Når
2012-2014

Strategi 3 - Utvikle avfallshåndteringen med henting av flere fraksjoner ved bolig og/ eller bedre
tilrettelegging av gjenvinnings- og returstasjoner
Tiltak

Når
Ta stilling til Follo Rens løsninger på fremtidig avfallsbehandling. Spesielt for antikvarisk
spesialområde
Etablere miljøstasjon

1
2

2012-2013
2012-2013

Strategi 4 - Gi pålegg til alle som ikke har tilfredsstillende avløp
Tiltak

Når
Bygge ut avløpssystemet der det er økonomisk forsvarlig, for å sikre flest mulig gode

1

avløpsløsninger.

2013

Strategi 5 - Øke fornyelsestakten av avløpsrør innen Drøbak rensedistrikt
Tiltak
1 Saneringsplan avløp iht hovedplan avløp

Når
2012-2014

2

Prosjekt Storgrava, avløp

2012-2014

3

Avløp Trolldalen og sanering pumpestasjon iht hovedplan avløp

2012-2014

4

Se på muligheter for å samarbeide med Ås kommune for området Dal/Brevik

2012-2014

Strategi 6 - Videreføre program for overvåkning av vannkvalitet
Tiltak

Når

1

Hente ut data fra Glitre vannverk, for å ligge i forkant av eventuelle forurensninger

2012-2016

2

Reforhandle avtaler for nødvann

2012-2013

3

Saneringsplan vannforsyning i henhold til hovedplan vann

2012-2014

4

Deltakelse i de ulike vannforvaltningsdistriktene, EUs vanndirektiv

2012-2014

Strategi 7 - Legge til rette for funksjonell og konkurransedyktig kollektivdekning av buss gjennom
arealplanlegging mv. (busslommer, innfartsparkering, mv.)
Tiltak
1

Når
Vurdere innfartsparkering og kollektivknutepunkt i forbindelse med rullering av
kommuneplanen – følges opp gjennom områdeplaner

2013-2014
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Strategi 8 - Videreføre strategier og arbeid for etablering av et sammenhengende nett for nyttesykling.
Tiltak

Når

2

Bidra til at manglende gang og sykkelveier blir prioritert, spesielt høyt prioriterte strekninger i
kommunens trafikksikkerhetsplan og regionale / nasjonale planer.
Reguleringsplan for gang/sykkelvei Glennekrysset – Nesodden grense

3

Utarbeide Gå-/sykkelstrategi i samarbeid med Statens vegvesen

1

2013-2014
2013-2014
2013-2014

Strategi 9 - 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
1 Rullere hovedplan vann og avløp
2

Utarbeide en hovedplan vei

3

Videre behandling av boligmeldingen

Når
2012-2014
2013
2013-2020

Strategi 10 - Energibehov dekkes gjennom miljøvennlige energibærere og metoder for energiutveksling
Tiltak
1 Avslutte arbeidet med klimaplan og gjennomføre tiltak.
Systematisk arbeid for redusering av energiforbruk i kommunale bygninger og for kommunal
2 veibelysning, følge opp og implementere løsninger i politiske vedtak for verbalforslag om
energiforbruk.
3 Miljøsertifisering av rådhuset og 2 barnehager

Når
2013-2015
2012-2014
2013-2015

Styringsindikatorer
Styringsindikatorene skal måle kvalitet og ressursbruk innenfor ulike områder. De er ment å gi økt
kunnskap om tilstand og gi grunnlag for politiske beslutninger.
Styringsindikatorer samferdsel og teknisk infrastruktur
Hva vi må lykkes med

Hva vi skal måle

Hvordan vi måler

2011

(Kritiske suksessfaktorer)

(Måleindikatorer)

(Målemetoder)

(Resultat)

(Ønsket)

(Godt nok)

3 682

3 131

3 213

4,87m2

5m2

5m2

150

140

145

M1

M1.1

Effektiv eiendomsdrift

Kapasitetsutnyttelse

2013

(netto driftsutgifter til
kommunal

Kostra

eiendomsforvaltning
pr innbygger)
M1.2
Effektiv arealbruk (m²
pr innbygger)

Rapport pr mnd.

M1.3
Effektiv energibruk
(energikostnad pr m²)
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Styringsindikatorer samferdsel og teknisk infrastruktur
Hva vi må lykkes med

Hva vi skal måle

Hvordan vi måler

2011

(Kritiske suksessfaktorer)

(Måleindikatorer)

(Målemetoder)

(Resultat)

(Ønsket)

(Godt nok)

40 kr/m²

190 kr/m²

125 kr/m²

900

800

800

M2

M2.1

Tilfredsstillende kvalitet på

Tilstrekkelig

bygg

vedlikehold og gode
rutiner for drift

Kostra

2013

(vedlikehold pr m²)

M3

M3.1

Energiforbruk per

Miljøvennlig

innbygger ikke øker

nybygging

Kostra

(energiforbruk pr

KW pr innbygger

innbygger)
M4

M4.1

Avfallsmengde reduseres

Husholdningsavfall i
kg (kg pr innbygger)

M5

M5.1

Boligkontor, belegg

Ant. ledige leiligheter

kommunale utleieboliger
M6

M6.1

Akseptabel veistandard

Andel fylkesvei med
fast dekke

Follo Ren

490 kg

450

480 kg

Vakans

3

2

1

Kostra

99 %

100 %

95 %

Kostra

85 %

95 %

90 %

10

0

7

11

0

8

M6.2
Andel kommunale
veier og gater med
fast dekke
M7

M7.1

Plan og

Profesjonell og

Antall saker der 3

byggesaksbehandling

effektiv

ukers frist ikke er

byggesaksbehandling overholdt
(månedsrapportering)

Antall saker der 12
ukers frist ikke er
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Styringsindikatorer samferdsel og teknisk infrastruktur
Hva vi må lykkes med

Hva vi skal måle

Hvordan vi måler

2011

(Kritiske suksessfaktorer)

(Måleindikatorer)

(Målemetoder)

(Resultat)

2013
(Ønsket)

(Godt nok)

overholdt (årlig
rapportering)

M7.2
God saksbehandling

Andel klager til
Fylkesmannen, som
blir tatt til følge

11,8 %

0%

12 %

Ikke målt

4,5

4

(Snitt Akershus =
18,6prosent i 2011)
M7.3
Brukernes tilfredshet
og kommunens
omdømme (god
service,

Spørreundersøkelse

tilgjengelighet,

(skala 1-6)

informasjon,
veiledning og
respekt)

3.8. Samfunnssikkerhet og beredskap
Situasjon og utfordringer
Kommunen har ansvaret for samfunnssikkerhet og beredskap i lokalsamfunnet.
Ny lov om kommunens beredskapsplikt med virkning fra januar 2012 pålegger kommunen en generell
beredskapsplikt, noe de ikke har hatt tidligere. Beredskapsplanene er reviderte og oppdatert i henhold
til det nye lovverket. Ros analysen, i henhold til forskrift om beredskapsplikt, er gjennomført og vedtatt
i kommunestyret oktober 2012. Økonomiske konsekvenser for tiltak er kalkulert og lagt inn som
investeringer i handlingsprogrammet for 2013 – 2016 slik:





Nødstrøm aggregater i Ullerud og Grande sykehjem med 6 millioner kroner i 2012
Speiling, back-up av datamateriale IKT med 0,4 millioner kroner i 2012
Parallelt driftssted for IKT med 2 millioner kroner i 2015

Øvrige tiltak i Ros analysen forutsettes dekket innenfor enhetens driftsrammer
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Ulykker kan inntreffe og kommunen må være forberedt på ulykker som kan berøre enkeltmennesker
og viktige samfunnsfunksjoner. Lokale øvelser vil bli prioritert med hensikt i å revurdere
beredskapsarbeidet.

Mål, strategier og tiltak
Overordnet mål



Frogn kommune er et trygt og robust lokalsamfunn

Langsiktige mål for beredskapsarbeidet






Frogn kommune reduserer verditapet av branner i samfunnet med 10 prosent innen 2016 fra
2009-nivået.
Frogn kommune sikrer i løpet av 2014 alle borgere og bedrifter forsvarlig mengde drikkevann
hvis normal, offentlig vannforsyning svikter.
Frogn kommune sikrer nødvendige samfunnsfunksjoner, liv og helse ved langvarig
strømbrudd.
Frogn kommune har redusert risiko for skader ved økt nedbørsmengde og springflo

Strategi 1– Sikre et levende beredskapsarbeid i Frogn kommune.
Tiltak

Når

1

Årlige oppdateringer av beredskapsplanene

2013-2016

2

Årlige øvelser med risikovurderinger

2013-2016

3

Opplæringsplan for ansatte

2013-2016

4

Ta i bruk CIM kriseverktøy

2013-2016

Strategi 2 - Reduserer verditapet ved branner i Drøbak sentrum og offentlige bygg.
Tiltak

Når

1

Tiltak ut fra ROS analysen iverksettes.

2013-2014

2

Tett samarbeid med brannvesenet

2013-2016

Strategi 3 – Sikre innbyggerne ved langvarig strømbrudd.
Tiltak
1

Når

Tiltak fra ROS analysen iverksettes

2013

Strategi 4 – Reduserer skader ved økt nedbørsmengder.
Tiltak
1

Når
Tiltak fra ROS-analysen iverksettes

2013-2016
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3.9. Boligpolitikk
Situasjon og utfordringer
Boligutviklingen i Frogn
2007
3 683

2008
3 700

2009
3 705

2010
3 723

2011
3 750

Tomannsbolig

461

473

466

470

470

Rekkehus, kjedehus, andre småhus

860

910

919

921

933

Boligblokk

837

946

1 004

1 045

1 092

Enebolig

Bygning for bofellesskap
Andre bygningstyper
I alt

19

29

29

29

29

216

218

204

204

218

6 076

6 276

6 327

6 392

6 492

Kilde SSB

Den totale boligmassen som er registrert er nå oppe i over 6492 boliger per 31.12.2011, altså 416
flere boliger enn det som var registrert i desember 2007.

1

I henhold til matrikkelrapport per 27.9.2012, er ca. 30 nye boliger gitt midlertidig brukstillatelse eller
direkte ferdigattest hittil i 2012. I tillegg er det 5 boliger som har fått ferdigattest i 2011 og 2012 der
tidspunktet for midlertidig brukstillatelse er ukjent.
En konklusjon i kommuneplanarbeidet er at 80 prosent av de nye boligene skal være leiligheter og
rekkehus. Av de leilighetene som ble oppført i 2011 og 2012 var de fleste mellom 80 og 170 m2. Kun
én leilighet som var registrert var på 68m2.

År
Antall boliger med midlertidig brukstillatelse/direkte ferdigattest

2011
95

2012
30*

*Tall per september 2012
Kilde: GAB, matrikkelrapport

I 2011 ble 12 leiligheter i terrassehus i Vestre Åslund oppført og tatt i bruk. 5 eneboliger ble også tatt i
bruk i Vestre Åslund. 31 boliger i Sogstiveien 68 ble tatt i bruk. 2011 ble dessuten 11 leiligheter i
Dyløkkeveien 4 bebodd. For øvrig ble det ferdigstilt ca. 16 eneboliger og noen
tomannsboliger/småhus, blant annet på Folkvang, Steensletta, Berger Terrasse, Røedsholtet,
Sørbråtenveien mm. Noe over 50 prosent av disse boligene var leiligheter/småhus.
Det er i hovedsak ca. 11 eneboliger som er bygget hittil i 2012. Noen av dem med sekundærleilighet.
14 tre- og fireroms rekkehusleiligheter i Bringebærhagen har fått midlertidig brukstillatelse i 2012.

1

Feilkilder: Når det gjelder statistikken for årlig boligbygging, bør denne leses over tid og ikke for hvert år. I 2010 var det et

etterslep i registrering av nye boliger slik at flere boliger ble kom i 2011-statistikken. Konvertering fra næring til bolig, kommer
heller ikke med i statistikk over nye boliger. Derfor er det hensiktsmessig å holde boligbyggestatistikken opp mot statistikk over
bygningsmassen totalt sett, som vist i tabellen over.
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To blokker ble påbegynt på Dyrløkke i 2011. Fortsatt er det ventet at 24 leiligheter i Dyrløkkeveien 4 vil
bli innflyttingsklare i løpet av 2012, eller de vil bli ferdige først på nyåret. Det samme gjelder for ca. 45
boliger på Tverrkjegla øst. På Tverrkjegla ble det gitt adgang til å starte opp bygging av tre
boligblokker i 2011. Flere boliger som var planlagt å oppføre i 2011 og 2012 ser ut til å være skjøvet
noe ut i tid.
Byggeaktiviteten på Dal har vært relativt lav sett i forhold til planer og ønsker om en bolig- og
befolkningsutvikling. Flere reguleringsplaner er behandlet eller er under behandling.
Med en oppdatering av dagens boligprogram har vi forventninger om følgende boligbygging, dette
uten å ta med nye boligområder som følger av kommende kommuneplanvedtak.
Sannsynligvis er antall boliger ferdigstilt i 2012 for høyt anslag, og flere av disse boligene vil bli tatt i
bruk først i 2013. Dette gjelder for eksempel blokkleilighetene som bygges på Dyrløkke og på
Tverrkjegla, samt en rekke eneboliger. I boligprogrammet er det også lagt inn prosjekter som foreslås i
boligmelding 2012 vedtatt i september 2012.

2012

2013

2014

2015

2016

2

5

21

18

91

Drøbak og omegn

121

77

59

104

60

Totalt

123

82

80

122

151

Nordre Frogn
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Mål, strategier og tiltak
I ny kommuneplan er følgende langsiktige mål for befolkningsutvikling og boligutvikling foreslått:





En jevn og balansert befolkningsutvikling med en befolkningsvekst på gjennomsnittlig 1,5
prosent i planperioden
Boligstrukturen er mangfoldig og variert. 80 prosent av nye boliger som bygges i løpet av
planperioden er leiligheter og rekkehus
Et styrket befolkningsgrunnlag ved Dal-Brevik

Når det gjelder kvalitet på stedsutviklingen, bolig- og nærmiljøet er følgende langsiktige mål vedtatt i
planforslaget (som sluttbehandles våren 2013):






Frogn har hele boligområder med universell utforming og tilgjengelige leiligheter i alle nye
boligprosjekter.
Boliger for flyktninger og økonomisk vanskeligstilte på boligmarkedet er integrert i øvrig
bebyggelse
Boliger som bygges er miljøvennlige og energieffektive
Boligutformingen har god kvalitet, med særlig vekt på å ivareta menneskers behov for både
privat og sosialt liv og grønne omgivelser

Ny kommunestyremelding om boligutvikling ble vedtatt i september 2012. Denne peker ut tre
hovedutfordringer for boligpolitikken:





Tilstrekkelig og variert boligtilbud
Tilfredsstillende botilbud for vanskeligstilte
Effektiv styring av boligvirksomheten

Denne handlingsprogramperioden er strategier og tiltak knyttet til disse hovedutfordringene prioritert i
boligpolitikken.
Strategi 1. Sikre et tilstrekkelig og variert boligtilbud
Tiltak
Utvikle og implementere områdeplaner i tråd med forslaget til ny kommuneplan for å sikre
1 etablering av et betydelig antall boliger i området Seiersten, Ullerud og Dyrløkke med
realisering i perioden fra 2020 til 2040.
Inngå utbyggingsavtaler og stille krav om at minimum 30 prosent av boligene skal være under
2
60 kvm derav minimum 10 prosent av boligene skal være under 40 kvm.
3 Revidere kommunens forutsigbarhetsvedtak mht bruk av utbyggingsavtaler

Når
2013-2016
2013-2016
2013

Strategi 2: Sikre en effektiv styring og organisering av boligvirksomheten
Tiltak

Når

1

Implementere et eget boligregnskap

2013

2

Etablere eget boligfond til fremtidige investeringer

2013

3

Utvikle kommunale utleieboliger i tråd med vedlagt investeringsprogram

4

Mindre enn 5 prosent av kommunens utleieboliger har tilstandsgrad 2 eller 3.

2016

5

Utrede organisasjonsmodell for styring av boligvirksomheten

2013

6

Revidere kommunens retningslinjer for forvaltning av låne- og tilskuddsordninger

2013

2013-2016

Strategi 3: Sikre et tilfredsstillende boligtilbud for vanskeligstilte
Tiltak
1

Kommunen realiserer investeringsprosjekter i henhold til vedlagt investeringsprogram perioden
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4. Medarbeidere
Kapittel 4. Medarbeidere er ikke justert med kommunestyrets vedtak.

4.1. Organisasjonskart
Nedenfor er kommunens administrative organisering pr mai 2012:

Rådmann
Kommunalsjefer

Personal, organisasjon
og politiske tjenester

Barnehager

NAV Frogn

IKT

Kultur og fritid

Drøbak skole

Økonomi

Teknisk drift og
forvaltning

Dyrløkkeåsen
skole

Samfunnsutvikling

Heer skole

Pleie og omsorg

Sogsti skole

Rehabilitering

Seiersten
ungdomsskole

Hjemmebaserte
tjenester

Dal skole

Stab- og støtteenheter

Barn, unge og
familier
Tjenesteenheter
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4.2. Enhetenes oppgaver
Rådmannsgruppen med stab
 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.
 Skolefaglige tjenester,
grunnskolekoordinator og koordinator
kunnskapsløftet
 Søknadskontor for behandling og vedtak
av søknader til tjenester innenfor pleie og
omsorg, rehabilitering, hjemmebaserte
tjenester og psykiatri.
 Koordinering av alt
kommunikasjonsarbeidet i kommunen
 Kvalitetssikre og yte juridisk bistand til hele
organisasjonen og spesielt enhet for
samfunnsutvikling og rådmannsteamet
Barnehager
 Godkjenning, tilsyn og og drift av
kommunale barnehager
 Godkjenning og tilsyn av private
barnehager
 Tildeling av økonomisk støtte til private
barnehager
 Barnehageopptak
 Spesialpedagogisk team
Grunnskolene
 Drøbak, Heer, Sogsti, Dyrløkkeåsen,
Seiersten og Dal skole: Gjennomføring av
læreplanverket for Kunnskapsløftet.
Enhetenes oppgave er å gi barn i
grunnskolealder opplæring etter denne
planen.
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 Gi tilpasset opplæring og
spesialundervisning etter elevenes behov.
 Gi elevene i 1.- 4. trinn 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
Hjemmebaserte tjenester
 Hjemmesykepleie
 Trygghetsalarmer
 Praktisk hjelp i hjemmet i form av
hjemmehjelp og ambulerende vaktmester
 Sogsti dagsenter
 Delaktig i tildelning av kommunale boliger
 Bemannet omsorgsbolig – Haukåsen
 Psykiatrisk sykepleie/psykisk helsearbeid
(psykisk tjeneste)
 Ressurssenter for psykisk helse
(dagsenter/miljøarbeidertjeneste)
 Bofellesskap for personer med rus og
psykiske lidelser- Hegre
IKT
 Utarbeide kravspesifikasjoner og foreta
forespørsler
 Foreta anskaffelser innen IKT og telefoni
for alle virksomheter
 Ivareta brukerens-, 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 iht. 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
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 Utvikling av teknologi og systemportefølje
 Utnytte teknologiske trender og muligheter,
samt ivareta standarder og retningslinjer
 Ansvar for publikumsmottak og
sentralbord.
 Tilrettelegging av informasjon,
tjenestebeskrivelser og elektroniske
søknadsskjemaer på Follo-kommunenes
selvbetjeningsportal, web-redaktøransvar.
Kultur og fritid












Kulturskole
Drøbak kino
Bibliotek
Den kulturelle skolesekken
Dyrløkkeåsen kultursenter
Fem fritidsklubber
Kulturarrangementer/kulturformidling/kunst
nerisk utsmykking
Samarbeid med frivillige lag og foreninger
Den Norske kirke
Nordisk samarbeid
Oppfølging Turistinformasjonen

Personal, organisasjon og politiske tjenester
med arkiv
 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-nærværesarbeid
 Lærlinger
 Pensjonsordninger og forsikringer
 Strategisk personalarbeid
 Informasjonssikkerhet/
personopplysningslov
 lokale forhandlinger
 lederopplæring

 velferdsordninger
 Allmennlegetjeneste (fastleger),
allmennmedisinske offentlige legeoppgaver
 Samfunnsmedisin (smittevern,
medisinskfaglig rådgivning)
 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
Pleie og omsorg i institusjon
 Drifte Grande sykehjem med 46 plasser.
 Drifte Ullerud sykehjem med 35 plasser
 Innen for ovennevnte antall plasser drifte
en korttidsavdeling med rehabiliterings
muligheter 15 plasser.
 Kjøkkendrift (internt/eksternt levering
av mat)
 Samarbeide med søknadskontoret om
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.
Seniorkontakt
Samfunnsutvikling
 Kommuneplanlegging,
samfunnsplanlegging
 Miljøvern
 Regulering og planlegging
 Byggesaksbehandling
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 Kart- og oppmålingstjenester (geodata) og
forvaltning av geografisk informasjon.
 Naturforvaltning (med viltforvaltning), og
kulturforvaltning (herunder kulturvern)
 Tilsyn innen plan- og bygningsloven
 Næringsutvikling, næringskontakt
 Koordinering/bidrag i handlingsprogram,
tertialrapport, årsmelding, aktuelle
utredninger
 Miljørettet helsevern (interkommunalt
samarbeid tre Follo-kommuner)
NAV
 Tiltak etter sosialtjenesteloven: Økonomisk
sosialhjelp, gjeldsrådgivning og rustiltak
samt bo- og oppfølgingstjenester
 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.
Barn, unge og familier
 Råd og veiledning og forebyggende arbeid
 Tiltak etter barnevernloven: Utredning av
barn og unges omsorgssituasjon.
Tiltak i og utenfor hjemmet.
 Helsestasjonsvirksomhet til barn og
ungdom
 Skolehelsetjeneste
 Jordmortjeneste
 Familieteam
 Utekontaktteam
 Kriminalforebyggende barn- og
ungdomsarbeid, SLT
 Pedagogisk psykologisk tjeneste
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 mm)
 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
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 Drift/vedlikehold av kommunale veier,
vei - og gatelys, havner, parker, friområder,
idrettsanlegg, bygninger og boliger
 Gjennomføre vedlikeholdsprosjekter i
henhold til tilstandsbasert
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,
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
inkludert to 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
 Ansvar for all fakturering av kommunale
tjenester, inkludert oppfølging og
innfordring av alle avgifter
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4.3. Rekruttere og beholde medarbeidere
Frogn kommunes arbeidsgiverstrategi
Det stilles store krav til kommunen som arbeidsgiver, krav til endringer etter samfunnets behov,
nytenking for å møte nye utfordringer og oppgaver, og endringer i egen organisasjon.
I 2011 startet arbeidet med å utvikle en helhetlig arbeidsgiverstrategi i Frogn kommune, for å møte
kommuneovergripende og virksomhetsspesifikke utfordringer på best mulig måte.
Arbeidsgiverstrategien er planlagt ferdigstilt i 2012 for å deretter revideres strategien hvert 4. år. Mål
og aktuelle utfordringer nedfelles i kommuneplan og strateger og tiltak formuleres i
handlingsprogrammet. Det vil være med på å sikre en systematisk tilnærming til arbeidet og at det blir
en del av et system som det allerede oppleves et eierskap til.
Mål foreslått i medarbeiderdelen i kommuneplan 2012 – 2024
Frogn Kommune er til enhver tid en nyskapende og fleksibel organisasjon som tiltrekker seg, utvikler
og beholder kompetente medarbeidere.
Delmål






Frogn kommune rekrutterer og beholder medarbeidere som det til enhver tid er behov for.
Frogn kommune er en utviklende og lærende organisasjon.
Ledere i Frogn har en felles lederplattform basert på kommunens verdier og lederprinsipper.
Frogn kommune har et nærvær på 94 prosent.

Kommunen skal være en fremtidsrettet kommune som tilpasser seg nye krav og utfordringer. Som en
konsekvens av innbyggernes behov, økonomiske rammer og føringer må Frogn kommunes
virksomheter tilpasses, utvikles og endres. Innbyggernes behov for kommunale tjenester skal styre
virksomhetenes arbeid og de ansattes møte med borgerne. Motiverte og engasjerte medarbeidere en
forutsetning for gode resultater og utvikling av kommunens tjenestetilbud.
Frogn kommune rekrutterer og beholder medarbeidere som det til enhver tid er behov for
Å tiltrekke seg relevant kompetanse i alle ledd i organisasjonen er en av våre store utfordringer.
Kommunesektoren som interessant arbeidsplass må bli mer synlig. Å profilere Frogn kommune som
attraktiv arbeidsplass ved å vise frem Frogn kommunes gode sider er viktig i konkurransen om
arbeidstakere. Godt lederskap, god virksomhetskultur og et godt arbeidsmiljø vil ha fokus.
Et annet viktig virkemiddel for rekruttering er å tilby ansatte goder som motiverer søkere til ledige
stillinger. Muligheten for faglig og personlig utvikling er viktig både i forhold til å rekruttere og å beholde
medarbeidere. For mange utdanningsgrupper virker interessante og utfordrende faglige miljøer
rekrutterende. Synliggjøring av alternative karriereveier vil kunne bidra til at ansatte ønsker å bli. Vi
bør også ha et sterkere fokus på å rekruttere unge og nyutdannede.
Det har vist seg å være stor konkurranse om førskolelærere etter at full barnehagedekning ble en
realitet. Dekningsgraden var på 56 prosent i 2010 og 67 prosent dekning i 2011. Målet er å ha 100
prosent dekning fra januar 2013 i og med at 6 førskolelærerstudenter er ferdig utdannet da.
Allmennlærere vil også mangle på kortere sikt. Det er behov for flere helsearbeidere på lenger sikt.

119 

Handlingsprogram 2013–2016

IKT personell og ingeniører er vanskelig å tiltrekke seg for kommunene og i tillegg vil det være behov
for å rekruttere fagpersoner innen vei, vann og avløp.
Likebehandling legges til grunn for ansettelsesprosessene. Mangfold er viktig for arbeidsmiljøet og
ikke minst for å bidra til gode rollemodeller på oppvekstarenaene.
Periodevis har det vært utfordrende å rekruttere lærlinger. Et tiltak for å øke rekrutteringen er å bruke
unge fagutdannede ansatte i en rekrutteringsstrategi overfor elever i ungdomsskolen. Et annet tiltak er
å markedsføre Frogn kommune som lærebedrift i de videregående skolene i Follo.

Strategi 1 - Frogn kommune har fokus på å være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg og beholder
arbeidstakere
Tiltak
Det identifiseres og iverksettes tiltak i enhetene som er fremmende for å rekruttere og
1
beholde medarbeidere
2 Det utvikles en attraktiv livsfaseprofil for å beholde og tiltrekke kompetente medarbeidere
Det iverksettes tiltak for at ansatte skal kunne være stolte over sin arbeidsplass og egen
3
jobbutførelse gjennom bruk av medarbeiderundersøkelse, medarbeidersamtalen mm.
Frogn kommunes lønns politiske strategier videreutvikles slik at det er en sammenheng
4
med kommunens mål og utfordringer. Strategien gjøres kjent for de ansatte.
Gode resultater, eksempler, unike og meningsfulle arbeidsoppgaver og faglig og
5
utfordrende jobbinnhold formidles og synliggjøres i media
6 Det jobbes aktivt for et godt faglig omdømme og at alle er bevisst sin ambassadørrolle

Når
2013-2016
2013-2016
2013-2016
2013-2016
2013-2016
2013-2016

Strategi 2 – Frogn kommune har høy etisk standard og en organisasjonskultur basert på felles utviklede
holdninger og verdier
Tiltak
1 Det jobbes systematisk for å sikre åpenhet og høy etisk standard

Når
2013-2016

Strategi 3 - Frogn kommune rekrutterer og beholder kvalifisert personell i alle stillinger
Tiltak
1 Det utvikles strategier og konkrete tiltak for å rekruttere unge og nyutdannede
2

Når
2013-2016
2013-2016

4

Det benyttes urealisert kompetanse og ressurser som identifiseres i medarbeidersamtalen.
Tett samarbeid med utdanningssystemer for økt rekruttering innen kritiske
rekrutteringsområder
Det utvikles og benyttes alternative karriere veier

5

Det rekrutteres til 13 lærlingeplasser

2013 – 2016

3

2013-2016
2013-2016

Strategi 4 - Frogn kommune har en seniorpolitikk som bidrar til individuelt tilpasset arbeidstid,
arbeidssted og arbeidsoppgaver
Tiltak
Alle virksomheter må innenfor gjeldende avtaleverk etablere tiltak for seniormedarbeidere
1
som inneholder forslag til fleksible arbeidsvilkår
Ta i bruk motiveringstiltak i henhold til seniorpolitiske retningslinjer rettet mot eldre
2 arbeidstakere slik at de lettere kan se sine muligheter i arbeidssituasjonen og ønske å stå
lenger i arbeid

Når
2010-2013
2010-2013

Strategi 5 - Frogn kommune skal gjenspeile det mangfoldet som til enhver tid finnes i samfunnet
Tiltak
Når
Utarbeide en strategi i forhold til ansettelse av personer med minoritetsbakgrunn i
1
2013-2016
kommunens arbeidsgiverstrategi
Stimulere til utdanning og videreutdanning, fag og språkopplæring for ansatte med
2
2013-2016
minoritets bakgrunn
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4.4. Frogn kommune er en utviklende og lærende organisasjon
Kompetanseutvikling er et viktig virkemiddel for å rekruttere og beholde medarbeidere. Det gir faglig
kvalitet på alle ledd i tjenestekjeden. Frogn kommune skal være en lærende organisasjon som
stimulerer til organisatorisk, faglig og personlig utvikling. Det er derfor en utfordring for kommunens
virksomheter å utvikle en kultur der en prioriterer god læring hos alle ansatte. Ledelsens utfordring er å
legge til rette for gode læringsarenaer på arbeidsplassen.
Det har blitt gjennomført betydelig faglig kompetanseutviklingstiltak i organisasjonen. Enhetsledere,
kommunalsjefer og rådmannen sluttførte i 2010 et lederutviklingsprogram i regi av konsulentselskapet
AFF. Målet med programmet var å styrke ledernes ferdigheter og rolleutøvelse med utgangspunkt i
felles verdier, felles ledelseskultur og felles målbilder. Høsten 2011 og våren 2012 gjennomførtes
lederutviklingsprogram for mellomlederne hvor følgende temaer er gjennomgått; Ledelse i Frogn
kommune, Relasjoner og samspill, Forventninger og krav til lederrollen, Gruppedynamikk og
organisasjon. Et nytt lederutviklingsprogram er under arbeid.
Det vil fortsatt satses på tverrenhetlig kurs/opplæring som nytilsattkurs, opplæring i interne systemer
og IKT relaterte kurs. Likeledes opplæring i henhold til felles sentrale opplæringstiltak.
Kompetansehjulet i Follo, som består av kommunene Frogn. Ås, Ski, Enebakk, Oppegård
og Nesodden, jobber med utdanning av helsefagarbeidere og sykepleiere samt etter- og
videreutdanning av de samme gruppene, slik at vi kan møte behovet i omsorgsyrkene med
kompetanse i egne rekker. Kompetansehjulet samarbeider for å skape rimelig kvalitetstilbud.
Kompetansehjulet tilbyr fagutdanning på videregående skolenivå, utdanning til helsefagarbeider,
undervisning for medarbeidere med fremmedspråklig bakgrunn (i samarbeid med Høgskolen
Diakonova), fagutdanning på høgskolenivå samt en rekke
andre fagskoler og kurs.

Strategi 1 – Frogn kommune har en strategisk kompetanseplan hvor kompetansebehov er kartlagt og
synliggjort
Tiltak
Det utvikles en kompetanseplan gjennom å definere kompetansekrav, analysere
1
kompetansekapital og identifisere kompetansebehovet
Systematisk opplæring på strategiske områder for effektiv samhandling og oppgaveløsning
2
i henhold til kommunens mål
3 Systematisk lederutvikling på alle nivåer
Frogn kommune tilrettelegger for videre – og etterutdanning gjennom samarbeid med ulike
4
utdanningsinstitusjoner

Når
2010-2013
2012-2016
2010-2016
2010-2016

Strategi 2 – Frogn kommune har en kultur for læring og utvikling som er kunnskapsbasert gjennom
systematisk bearbeiding og refleksjon over egne og andres erfaringer, både i og utenfor organisasjon.
Tiltak
1 Deltar i lærende nettverk både i og utenfor organisasjon

Når
2013-2016

2

Tilrettelegger for god læring og kompetansedeling i det daglige arbeidet

2013-2016

3

Samarbeider med høgskoler, universiteter og næringsliv

2013-2016

4

Utvikler og tar i bruk nye metoder

2013-2016

5

Benytter fadder og mentordninger

2013-2016

6

Alle ansatte har en individuell kompetanseplan som utvikles i medarbeidersamtalen

2013-2016

121 

Handlingsprogram 2013–2016
Strategi 3 – Frogn kommune har et kvalitetssystem som sikrer at tjenesteyting skjer innenfor gjeldende
lovverk og kvalitetskrav
Tiltak
Kvalitetssystemet i Frogn kommune videreutvikles for å sikre at all tjenesteyting skjer
1
innenfor gjeldene lovverk og kvalitetskrav
2 Avvik registreres og det settes tiltak som resulterer i høyere kvalitet og læring
3

Person opplysningsloven

Når
2013-2016
2013-2016
2013-2016

4.5. Ledere i Frogn har en felles lederplattform basert på kommunes verdier
og lederprinsipper
God ledelse er en forutsetning for et godt arbeidsmiljø, interessant fagmiljø kompetente medarbeidere
og måloppnåelse. Frogn kommunes ledere skal ha høy grad av lederkompetanse, være tydelige og
stimulere til kreativitet og nyskapning. For å utvikle og beholde dyktige ledere må vi utforme strategier
for ledelse og lederutvikling basert på felles verdigrunnlag og lederprinsipper.
I henhold til handlingsprogrammet 2010-2014 ble det besluttet at Frogn kommune skulle videreutvikle
et helhetlig lederutviklingsprogram for alle nivåer i kommunen. Målet er at alle ledere i Frogn
kommune skal ha en felles lederplattform. Denne plattformen skal være drivende for at ledere, på ulike
nivåer, skal være i stand til å ta beslutninger og strategiske valg basert på kommunens verdigrunnlag
og lederprinsipper. Det er gjennomført lederutviklingsprogram på alle nivåer i 2010 til 2012. Nytt
program planlegges gjennomført fra 2013.
For å sikre medbestemmelse, utvikling av tjenester og samhandling mellom ledere og tillitsvalgte er
det utformet en ny rutine for dette i 2012. Rutinen er under implementering og vil bli evaluert ved årets
slutt.

Strategi 1 - Frogn Kommune har et felles verdigrunnlag for å skape en felles identitet og kulturforståelse
og bidrar til å utvikle organisasjonskulturen i ønsket retning.
Tiltak
Det arbeides for å etterleve Frogn kommunes felles verdier; Respekt, engasjement, raushet
1
og profesjonell.

Når
2013-2016

Strategi 2 – Frogn kommune har ledere som utfordrer, stiller krav og støtter sine medarbeidere for å nå
Frogn kommunes mål
Tiltak
1 Utfordrer gjennom å delegere oppgaver og myndiggjøre medarbeidere
Ledere og tillitsvalgte samhandler for å sikre i medvirkning, innflytelse og medbestemmelse
2
i hht rutinen «samhandling mellom ledere og tillitsvalgte»
Det legges til rette for aktiv deltakelse i utarbeidelse av mål og felles forståelse for
3
prioriterte oppgaver

Når
2013-2016
2012-2016
2012-2016

Strategi 3 - Ledere i Frogn har kompetanse til å møte endringer og omstillingsbehov med ny-utvikling og
videreutvikling av tjenester og arbeidsprosesser.
Tiltak
Det gjennomføres lederutviklingsprogram årlig, hvert annet år for enhetsleder og hvert
1
annet år for mellomledere
Det bestående utfordres og nyutvikling og videreutvikling av tjenester og arbeidsprosesser
2
settes på agendaen
Det videreutvikles målbare og hensiktsmessige styringsindikatorer på kvalitet, produktivitet
3
og effektivitet.

Når
2013-2016
2013-2016
2013-2016
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Strategi 4 – Ledere i Frogn kommune er tydelige, gir tillit og delegerer for å utvikle og beholde
selvstendige og kompetente medarbeidere.
Tiltak
1 Utfordrer gjennom å delegere oppgaver og myndiggjøre medarbeidere
Ledere og tillitsvalgte samhandler for å sikre i medvirkning, innflytelse og medbestemmelse
2
i henhold til rutinen «samhandling mellom ledere og tillitsvalgte»

Når
2013-2016
2012-2016

4.6. Frogn kommune har et nærvær på 94,4 prosent
Sykefravær/nærværsarbeid
Fraværstall registrert i Agresso 1. og 2. kvartal 2009 – 2012 viser en positiv nærværsutvikling i
kommunen totalt. Langtidsfraværet har gått mest ned, mens korttidsfraværet har vært relativt stabilt,
dvs. 1,8 prosent.
Målet er et gjennomsnittlig sykefravær på under 6 prosent. Det kan se ut som måltallet er vanskelig å
oppnå for noen virksomheter, som f.eks. innen pleie- og omsorg og i barnehager. Det er viktig at et
mål oppleves som realistisk i forhold til måloppnåelse. Rådmannen bes derfor vurdere om målene i
større grad kan utarbeides for den enkelte virksomhet.
Rådmannen bes kontinuerlig ha fokus på nærværsarbeidet.
Enhetsledere leverer månedsrapporter om status i sykefraværet som en del av resultatoppnåelsen.
Avvik følges opp med tiltak. I enheter hvor det er igangsatt tiltak, har vi sett at nærværet har økt.
Forskingsrapporter gir ingen entydige, klare svar på årsakssammenhenger knyttet til sykefravær. Mye
kan tyde på at det som gir resultat i nærværsarbeidet, er at leder har et kontinuerlig fokus på
nærvær/sykefravær som følges opp med et bredt spekter av tiltak.
Frogn kommune har flere tilbud/tiltak som kan bidra til økt nærvær:









DNB Liv forsikring gir tilbud om «arbeidsmiljødugnader» og «energitrim» på jobben
Kommunen tilrettelegger for trening i arbeidstiden der dette er mulig
Jordmor veileder og bistår ledere og gravide ansatte så de kan stå lenger i jobb.
NAV arbeidslivssenteret bistår kommunen i forebyggende tiltak (systemnivå): kurs/veiledning,
prosjekter, tilskuddsordninger
Bedriftsidrettslag
Bedriftshelsetjenesten foretar individuelle arbeidsplassvurderinger, deltar i
sykefraværsoppfølging (dialogmøter), gjennomfører lovpålagte helsekontroller,
Lederopplæring

Arbeidsmiljø - forebygging og oppfølging
Frogn kommune har forpliktet seg gjennom IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) og har fokus på
arbeidsmiljøet generelt. Leder på alle nivåer skal bidra til å forebygge sykefravær og tidlig
pensjonering. Dette krever kompetanse innen områdene forebygging, tilrettelegging og oppfølging av
langtidssykemeldte. Det må settes søkelys på hva som fremmer nærvær og trivsel på arbeidsplassen
kontra fravær/sykemeldinger.
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Trivsel og arbeidsglede for de ansatte vektlegges. Alle enheter er pålagt å utarbeide en sosial
handlingsplan. Ansatte inviteres til motivasjonsøkter minimum 2 ganger årlig.
IA-avtalen inneholder 3 delmål for aktivt nærværsarbeid som alle virksomheter i kommunen må
forholde seg til. Et godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS), vil bidra til å redusere risiko, dempe
en stresset arbeidssituasjon og øke tryggheten. Alle kommunens virksomheter skal være aktive i sin
praktisering av HMS- arbeidet.
Medarbeiderundersøkelser – tilfredse medarbeidere
Hvert år gjennomføres medarbeiderundersøkelser. Undersøkelsen tar for seg tema arbeidsmiljø,
ledelse, trivsel, stolthet over egen arbeidsplass og mulighet for kompetanseutvikling. 65 prosent av de
ansatte svarte på undersøkelsen i 2012. Undersøkelsen tok for seg områder knyttet til arbeidsmiljø,
ledelse, trivsel, stolthet over egen arbeidsplass og mulighet for kompetanseutvikling. Samlet sett for
Frogn kommune ga svarene inntrykk av stor grad av tilfredshet blant de ansatte. Alle tjenestesteder
har mottatt rapport for sitt område, og hver enkelt leder er ansvarlig for en tiltaksplan for
forbedringstiltak. En tiltaksplan blir fremlagt til arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget i
september 2012. Medarbeiderundersøkelsen skal gjennomføres årlig.
Strategi 1 – Frogn kommune har fokus på helsefremmende faktorer som bidrar til en god utvikling både
for den ansatte og arbeidsplassen
Tiltak
Det identifiseres helsefremmende faktorer i enhetene for eksempel gjennom kartlegging av
1
arbeidsmiljø og erfaring fra andre
Det settes helsefremmende tiltak som evalueres i forhold til mål oppnåelse på nærværstall
2
og trivselsmålinger.

Når
2013-2016
Årlig

Strategi 2 – Frogn kommune har et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som skaper grunnlag for god
tjenesteyting og samhandling.
Tiltak
Det legges til rette for en kultur hvor tillit og åpenhet preger arbeidsmiljø og at
1
varslingsrutiner er kjent
2 Det gjennomføres medarbeiderundersøkelser som følges opp med konkrete tiltak
Det gjennomføres medarbeidersamtale med fokus på trivsel, opplevelse av mestring og
3
læringsmuligheter.
4 Det gjennomføres systematiske arbeidsmiljøtiltak ved behov.
5

Når
Kontinuerlig
Årlig
Årlig
Ved behov

Vernerunder følges opp med konkrete tiltak

Årlig

Strategi 3 – Ledere på alle nivåer har fokus på høyt nærvær gjennom systematisk HMS arbeid.
Tiltak
1 Frogn kommune tilrettelegger og gir muligheter for fysisk aktivitet og sunn livsstil
IA-avtalen følges opp med bla individuelle oppfølgingsplaner ved sykefravær og
2
dialogmøter
Ved fravær over 6 prosent (fra IA avtalen) settes nærværstiltak som evalueres og endres
3
eller videreføres, avhengig av resultat

Når
2012-2016
2012-2016
2012-2016
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Styringsindikatorer
Styringsindikatorene skal måle kvalitet og ressursbruk innenfor ulike områder. De er ment å gi økt
kunnskap om tilstand og gi grunnlag for politiske beslutninger.
Styringsindikatorer medarbeidere
Hva vi må lykkes med

(Kritiske suksessfaktorer)

M1
Nærvær og arbeidsmiljø

Hva vi skal

Hvordan vi måler

2012

(Målemetoder)

(Resultat)

(Ønsket)

Medarbeiderundersøkelse *

5,1

5

4,5

Fraværsregistrering (2011)

7,5 %

5,6 %

7%

Medarbeiderundersøkelse *

4,9

5

4,5

diskriminering Medarbeiderundersøkelse *

5,1

6

6

4,5

5

4,5

0,11

0,05

0,1

måle
(Måleindikator
er)

2013
(Godt
nok)

M1.1
Trivsel i FK
M1.2
Sykefravær
(2011)
M2.1

M2
Gode ledelse

Ledere
M2.2
Mobbing,

og varsling
M3
Kompetanseutvikling

M3.1
Faglig og
personlig

Medarbeiderundersøkelse *

utvikling
M4.1
M4

Andel AFP

Beholde kompetanse

uttak
(2011)

Egen registrering Agresso
(2011)

*Måleindikator skala fra 1-6. Med 6 som beste.
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5. Kommunikasjon og interne systemer

Moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi representerer en betydelig endringsfaktor 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 borgerne i informasjonssamfunnet, uavhengig av alder,
funksjonsdyktighet, kompetanse, geografi eller kulturell bakgrunn. Digital inkludering er også viktig for
utvikling av lokaldemokratiet. Ved å legge til rette for dialog og samhandling på Internett skaper
kommunen økt innsikt i politiske prosesser og debatt om viktige lokalpolitiske spørsmål.
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 vil søknadsprosesser forenkles og
forbedres. Oppdatert og korrekt informasjon er avgjørende for å kunne treffe raske og gode
beslutninger i offentlig saksbehandling. Innen utdanningssektoren er IKT 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 bidrar IKT til å
styrke samarbeidet mellom hjem og skole.
På helse- og omsorgsområdet bidrar IKT 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 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.
Kapittel 5. Kommunikasjon og interne systemer er ikke justert med kommunestyrets vedtak.

5.1. Visjon
Digitale løsninger er førstevalg for innbyggernes kommunikasjon med Frogn kommune, og for
ansattes arbeid med effektivisering og kvalitetsforbedring av eget arbeid.

5.2. Mål
Strategiene og tiltakene skal bidra til å nå målene i kommuneplanen innen områdene samfunn,
tjenester, brukere og medarbeidere.

5.3. Satsingsområder
Satsingsområdene bygger på kommunens mål og prioriteringer, føringer i Regjeringens
digitaliseringsprogram – På nett med Innbyggerne og Kommunenes digitaliseringsprogram - Lokal
Digital Agenda. Strategier og tiltak er i tråd med IKT-strategien for IKT Follo samarbeidet.
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KS (Kommunenes Sentralforbund) utarbeider nå en ny Lokal digital agenda for bruk av IKT i
kommunene (eKommune 2012-16). Denne vil gi overordnede strategiske føringer for kommunene og
konkrete tiltak for hva som skal oppnås. Det er også etablert et nytt program (KommIT) som sammen
med KS skal bidra til å løse oppgaver for å bedre dagens utfordringsbilde på IKT-området. KS og
KommIT vil arbeide for mer samordning mellom statlig og kommunal sektor, og gi klare signaler om
behovet for IKT- samordning også i staten.

5.3.1.

Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet

Situasjon og utfordringer
Et godt lokaldemokrati kjennetegnes
ved at borgerne har tillit til
lokalpolitikerne, og at de folkevalgte
setter dagsordenen, styrer
ressursbruken og leverer det de lover.
En fellesnevner for disse punktene er
god kommunikasjon, dialog og
samhandling med borgerne.
Frogn kommune er opptatt av åpenhet,
noe som gjenspeiles i kommunens
verdier.
Frogn kommune har nye og tidsmessige
nettsider hvor den enkelte bruker selv
kan tilpasse forsiden etter sitt ønske og
behov. Med nettsidens eDemokratieDemokrati i Frogn kommunes nettside. Tilgang til blant annet postlister,
dokumenter, saker og vedtak samt videoopptak av kommunestyremøter

modul er sakspapirer/vedtak og
postlister med dokumenter tilgjengelig
for borgere og folkevalgte via innsyn i

kommunens saks- og arkivsystem. Kommunestyremøtene i Frogn blir overført på nett. Dette
innebærer at borgerne kan følge de politiske møtene selv om de ikke har anledning til komme til
Rådhuset. Ett videoarkiv gjør at møtene også er tilgjengelig utenom møtetidspunktene. Det er også
lagt til rette for deltakelse og påvirkning gjennom kanaler som e-post, chat og sosiale medier
(Facebook og Twitter).
Politikerne i Frogn har nye tidsmessige arbeidsverktøy basert på nettbrett. I den nye løsningen vil
dokumentene være tilgjengelig uavhengig av tid og sted, og løsningen er mer brukervennlig og
fleksibel enn den tidligere løsningen som var basert på bærbare PCer.
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Strategi 1: Frogn kommune har en åpen og tilgjengelig forvaltning som legger til rette for informasjon,
deltakelse og påvirkning gjennom ulike kanaler samt gir de folkevalgte organer gode nettbaserte
arbeidsverktøy
Tiltak
1
2

Videreutvikle gode digitale arbeidsverktøy for de folkevalgte

Når
2012-14

Tilby innsyn i egne saker og saker man er part via saks- og arkivsystemet

2013-14

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
1
2

Utvide innholdet til å dekke behov som senior- og turistsider

Når
2011-13

Videreutvikle nettsiden i forhold til nye krav fra norge.no

2013-14

Strategi 3: Frogn kommune skal ha en aktiv og helhetlig toveisdialog med sine omgivelser basert på
åpenhet. Den interne kommunikasjonen skal styrke organisasjonskulturen basert på kommunens verdier.
Tiltak
1
2
3
4

Når
Alle ledere og enkelte ansatte skal ha gjennomført medietrening, og det skal
legges en plan for hvordan den enkelte enhet kan jobbe mer proaktivt med
kommunikasjon.
Videreutvikle kommunens nettsted til å inneholde flere nyheter om relevante
beslutninger og hendelser.
Utvikle egne halvårlige elektroniske aviser for utadrettede virksomheter i
kommunen.
Videreutvikle kommunikasjon med ungdommen om kommunens virksomhet,
særlig med bruk av sosiale medier.

5.3.2.

2012-13
2012-13
2013
2013

Tjenester på nett

Situasjon og utfordringer
Det forventes at tjenester fra kommunal sektor er tilgjengelig på nett, hvor som helst og når som helst.
Tjenestene skal også være tilgjengelige på mobile enheter. I sine Digitale strategier sier regjeringen
og kommunene at førstevalget for kommunikasjon med innbyggerne
skal være digitalt.
Elektroniske tjenester og informasjon fra kommunen skal være
tilgjengelig og tilrettelagt for alle. Offentlige nettsider skal bygge på WAIkravene som setter krav innen områdene tilgjengelighet for alle og
brukertilpasning. Borgere som ikke ønsker, eller kan benytte elektronisk
kommunikasjon, skal ha mulighet til å nå kommunen via tradisjonelle
kanaler som telefon og personlig kontakt.
Elektroniske tjenester er tilgjengelig for borgerne i Frogn kommune via
kommunens nettside. En livsfaseorientert temastruktur (LOS) hjelper brukerne til å finne frem til
ønsket tjeneste utfra sitt behov.
Ved å benytte sikkerhetsløsninger som den nasjonale eID og MinID vil kommunen kunne tilby
personlig innsyn i offentlige registre og systemer, få personinformasjon i elektroniske skjemaer ferdig
utfylt fra forskjellige forvaltningsnivåer og følge utvikling i egne saker.
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Strategi 1: Frogn kommune tilbyr gode og lett tilgjengelige elektroniske tjenester på nett for borgere og
næringsliv. Tjenestene er tilgjengelige både via kommunens egen nettside og via Minside
Tiltak
1
2
3

Når
2013-15

Videreutvikle brukervennlige elektroniske tjenester i samsvar med offentlige føringer
Tilby innsyn i egen kontoinformasjon i kommunen via abb. registeret (Komtek)
Etablere selvbetjeningsløsninger på nivå 4 i tjenestetrappa for de mest brukte
tjenestene. (Samhandling mellom forskjellige virksomheter og forvaltningsnivåer)

5.3.3.

2013
2012-15

Elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten

Situasjon og utfordringer
En helhetlig satsing på IKT er et virkningsfullt tiltak for å styrke kvalitet og effektivitet innen helse- og
omsorgssektoren. Via tilknytningen til Helsenett foretar kommunen elektronisk utveksling mellom
helseforetak og legetjenesten og frigjør mye tid som kan benyttes til pasientbehandling. De ansatte i
hjemmetjenesten benytter elektroniske hjelpemidler for innhenting og formidling av informasjon.
Elektronisk pasientjournalsystem har vært benyttet i Frogn i mer enn ti år. Arbeidsplaner benyttes
elektronisk og moduler for dokumentasjon, kvalitetssikring og rapportering er i bruk. System for
etablering og oppfølging av turnus har vært i drift noen år. Elektronisk oppslagsverk benyttes for
praktiske prosedyrer.
Samhandlingsreformen er iverksatt. Reformen skal sikre pasientene et helhetlig helsetilbud, fra
forebyggende tiltak, fastlege, lavterskel helsetilbud til behandling på sykehus og bygger på en utstrakt
samhandling mellom kommunene og de statlige helseforetakene. Samhandlingsreformen krever god
støtte fra IKT-systemer.
Strategi 1: All dokumentasjon i helse- og omsorgsektoren skjer i et elektronisk journalsystem.
Hjemmetjenesten har elektronisk tilgang til arbeidslister og journal informasjon når de er på
hjemmebesøk. Meldinger utveksles elektronisk
Tiltak
1
2

Gjennomføre IKT behov knyttet til Samhandlingsreformen
Videreutvikle bruk av håndterminaler i hjemmetjenesten. Utprøving av nettbrett som
arbeidsverktøy i hjemmetjenesten.

Når
2013-2015
2013

Strategi 2: Frogn kommune har elektronisk meldingsutveksling og samhandling med helseforetak og
fastleger. Ansatte i helse- og omsorgsektoren har tilstrekkelig kunnskap om bruk av verktøy til å kunne
kommunisere elektronisk med helseforetak, fastleger og legevakt.
Tiltak
1
2

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

2013-2016
2013-2015

Strategi 3: Helse- og omsorgtjenesten i Frogn kommune yter effektive tjenester med høy kvalitet ved hjelp
av gode støttesystemer, god dokumentasjon, god internkontroll og avvikshåndtering.
Tiltak
1
2

Videreutvikle bruk av Kvalitetshåndboken til dokumentasjon og avviksrapportering

Når
2013-2016

Tilrettelegge for at Kvalitetshåndboken er tilgjengelig via håndterminaler og nettbrett

2013-2016
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5.3.4.

IKT i barnehagen og grunnopplæringen

Situasjon og 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. Digital kompetanse i barnehagen er
med på å motvirke sosiale skiller samtidig som det er en bro til skolehverdagen.
Gjennom Kunnskapsløftet i skolene ”digital kompetanse” definert som en grunnleggende ferdighet i
alle fag, på lik linje med å kunne lese og skrive. I Frogn-skolenes nye IKT-strategi, vedtatt av
Formannskapet 17.11.2012, er det definert kompetansemål for elevene på hvert trinn. Digital
kompetanse er ferdigheter, kreativitet og holdninger som er nødvendige for å bruke digitale medier for
læring og mestring i kunnskapssamfunnet. Undervisning etter læreplanen medfører at elevene i
økende grad tar i bruk digitale verktøy i undervisningen.
Lærere i Frogn er utstyrt med egne bærbare PCer og benytter digitale verktøy. Skolearena gir lærere
en stedsuavhengig arbeidsplass via web. En webbasert læringsplattform (It’s learning) gir en arena for
digital kommunikasjon mellom skole og elev, men også en viktig arena for kommunikasjon mellom
skole (og barnehage) og hjem.
Interaktive tavler er tatt i bruk i alle skolene i Frogn. Tavlene er med på å erstatte de tradisjonelle
kritttavlene i skolene. Interaktive tavler gjør undervisningen mer levende og gir mulighet for deling og
gjenbruk av undervisningsopplegg.
I skolene er de tradisjonelle læreprosessene i endring. Ny teknologi er blitt en naturlig del av elevenes
hverdag og skaper rom for endrede læremidler, læreprosesser og kommunikasjonsprosesser. Både
ansatte og elever må få tilgang til aktivt å kunne bruke fremtidens muligheter.
FEIDE, felles elektronisk identitet er innført i Frogn skolene. FEIDE gjør livet enklere ved at lærere og
elever kan logge på ulike tjenester og nettsider med sin FEIDE ident.

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 utvikling av barnehagen.
Tiltak
1
2
3

Når
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 iht. nasjonale og lokale mål
Videreutvikle digitale verktøy for å dokumentere det pedagogiske arbeidet i
barnehagene.

2013-2016
2013-2016
2013-2014

Strategi 2: Skolene i Frogn kommune har tilgjengelig en IKT-plattform med nødvendig funksjonalitet,
oppetid, kapasitet og sikkerhet til å dekke skolenes behov.
Tiltak
1
2

Fornye IKT-utstyret i skolene i samsvar med IKT strategi for Frogn-skolene
Videreutvikle bruk av den Digitale læringsplattformen ITL med tilhørende integrasjoner
til det skoleadministrative systemet og sikre at brukerne har tilstrekkelig kompetanse til

Når
2013-2016
2013-2016
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Strategi 2: Skolene i Frogn kommune har tilgjengelig en IKT-plattform med nødvendig funksjonalitet,
oppetid, kapasitet og sikkerhet til å dekke skolenes behov.
Tiltak

Når
å utnytte plattformen optimalt

3

Bistå skolene med videre utvikling og drift av den pedagogiske plattformen

5.3.5.

2013-2016

Geografisk informasjon

Situasjon og 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.
Kartportalen dekker også de enkelte saksbehandleres behov og gjør at den enkelte kommune ikke
trenger å etablere og vedlikeholde komplekse kartsystemer. En regional løsning for tilgang og
oppdatering av Matrikkelen er etablert i tilknytning til kartløsningen

Strategi 1 - Frogn kommune skal være en effektiv distributør av geodata og kartdata av god kvalitet i
forhold til samfunnets behov via kommunens eller regionsamarbeidet sine nettportaler.
Tiltak
1
2

Når
Øke bruken av kommunens kartdata i selvbetjeningsløsninger og kommunal
forvaltning
Videreføre og utvikle nettverkssamarbeid innenfor byggesak og geodata i Follo

5.3.6.

2013-2016
2013-2016

Innkjøp og elektronisk handel

Situasjon og 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. I tillegg til
vanlig papirfaktura for utfakturering fra kommunen tilbys elektronisk faktura (e-faktura) og avtalegiro.
Det er et etablert innkjøpssamarbeid i Follo (FIK). En felles innkjøpsportal er etablert som et verktøy
for å støtte innkjøpsarbeidet.
E-handel er et virkemiddel for økt samhandling mellom innkjøpere og leverandører og for realisering
av gevinster knyttet til effektivisering av anskaffelsesprosessen. 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
1
2
3

Når
2013

Innføre støtte for inngående elektroniske fakturahåndtering
Innføre elektronisk innkjøp og ta i bruk markedsplassen ehandel.no
Videreutvikle verktøy og rutiner for å sikre effektive innkjøpsprosesser som følger lov
om offentlige anskaffelser

5.3.7.

2013-2015
2013-2014

Arkivering, saksbehandling og elektronisk forvaltning

Situasjon og utfordringer
Både arkivloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven og personopplysningsloven stiller krav til
offentlige organer når det gjelder arkiv. Fullelektronisk arkiv er en av forutsetningene for elektronisk
kommunikasjon og effektivisering av interne prosesser. Elektroniske saksbehandlingsløsninger som
sikrer overføring av data mellom portaler, databaser, saks- og 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 saks- og arkivsystemet.
Innføring av «digitalt førstevalg» i kommunesektoren forutsetter at systemene i offentlig sektor kan
samhandle seg imellom og med borgere og næringsliv på en god måte. Definering av felles IKTstandarder for offentlig sektor, og utvikling av felles komponenter vil gi bedre samhandling mellom
offentlige virksomheter også på tvers av forvaltningsnivåer. KS sitt program Kommit vil søke å ivareta
behovet for en god samhandling.
Frogn kommune har i mange år benyttet et elektronisk system for saksbehandling og arkivering basert
på Noark-standard. Innkommende post skannes og distribueres til saksbehandlere elektronisk. Frogn
kommune har ikke etablert et fullelektronisk arkiv. Dette medfører uhensiktsmessig og
kostnadskrevende dobbeltarkivering – både elektronisk og på papir.
Frogn kommune vedtok i handlingsprogrammet 2011-2014 å innføre fullelektronisk saksbehandling og
arkiv basert på Noark 5-standarden. Dette er et prosjekt som vil vare ut 2013. Nytt sak og arkiv system
for fullelektronisk saksbehandling skal etter planen være i drift sommeren 2013.

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
2
3

Avvikling av arkivdepot nedre kjeller i rådhuset (kommunestyrevedtak 2010)
Innføre fullelektronisk arkiv basert på Noark 5-standard.
Etablere plan for- og gjennomføre integrasjon mellom saks- og arkivsystemet,
fagsystemer og datafangstsystemer basert på anbefalte standarder.

Når
2010-2013
2011-2013
2013-2016

Strategi 2: Frogn kommune etterspør systemer basert på åpne standarder for å forenkle utveksling av
data mellom ulike systemer for på den måten å sikre samhandling mellom systemer samt andre offentlige
virksomheter/forvaltningsnivåer.
Tiltak
1

Ta i bruk krav til åpne standarder på aktuelle områder

Når
2011-2016
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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

Når

2

Etablere en ny digital samarbeids- og informasjonsarena for hele organisasjonen som
erstatter dagens intranett.
Innføre nytt sak og arkiv system for hele organisasjonen

3

Etablere kundeoppfølgingssystem for interne og eksterne henvendelser

4

Innføring av nytt støttesystem for IKT HelpDesk

5

Etablere søkefunksjon på tvers av interne systemer for enklere tilgang til informasjon

2013-2014

6

Etablere system for løpende økonomisk styring og kontroll over investeringsprosjekter

2013

7

Etablere et kvalitetssystem for oppfølging av kontrakter og avtaler

2013

1

5.3.8.

2013-2014
2013
2013-2013
2013

Infrastruktur, IKT-arkitektur og utstyr

Situasjon og 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. Saksbehandlingsog 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 og forventinger om bruk av smarttelefoner og nettbrett i den daglige oppgaveutførelsen
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.
Effektiv elektronisk forvaltning fordrer bruk av data på tvers av de ulike systemene og
forvaltningsnivåene. Det største hinderet for å få dette til er systemenes manglende evne til å snakke
med hverandre. Det er i dag stor oppmerksomhet rundt en tjenesteorientert IKT-arkitektur basert på
åpne standarder hvor man fjerner seg fra kostbare integrasjoner mellom ulike systemer fra ulike
leverandører. Det har tidligere manglet standarder for det offentlige for å ta dette skrittet fullt ut, men
med Noark5 og arbeidet utført i enkelte store foregangskommuner kan det nærme seg tiden hvor også
mindre kommuner bør ta et veivalg innen sin IKT-arkitektur.

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
2

Når
Følge teknologiske trender og utvikling for sikre en hensiktsmessig og økonomisk IKTplattform
Videreføre fornyelsen av nettverkselektronikk i datanettverket med søkelys på
kapasitet, funksjonalitet, stabilitet og sikkerhet

2013-2016
2013
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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
3

Når
Vurdere tjenesteorientert IKT-arkitektur basert på felles prinsipper og komponenter
ved relevante anskaffelser

2013-2016

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
1
2

Når
Fortsette å erstatte gamle telefonsentraler og gamle telefoner med åpen IPtelefoniløsning ved oppgraderingsbehov eller nyanskaffelse
Etableres samhandling mellom telefoni, mobil og kommunens kontorstøttesystemer

5.3.9.

2013
2013-2014

Grønn IKT

Situasjon og 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 borgere søke om tjenester uten å
måtte bruke transportmidler eller papir. Innføring av elektronisk handel, elektronisk fakturering og
fullelektronisk arkiv er andre tiltak som kan bidra til redusert energibruk.

Strategi 1: Frogn kommune setter søkelys på miljø og energi ved drift, anskaffelse av nytt utstyr og
løsninger samt ved avhending av gammelt utstyr.
Tiltak

Når

2

Utvide bruk av teknologi som virtualisering og avansert strømstyring for å redusere
strømforbruk og kjølebehov i datarom
Videreføre returordninger med kildesortering av elektronisk avfall

3

Videreføre prosessen med å erstatte papirbaserte løsninger med elektroniske

1

5.3.10.

2013-2016
2013-2016
2013-2016

Styringssystemer og strategisk IKT-ledelse

Situasjon og 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 oppgaver eller til å heve kvaliteten av
eksisterende tjenester.
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God og lett tilgjengelig styringsinformasjon er viktig for effektiv organisasjon. Ved hjelp av helhetlige
IKT-systemer og bruk av portalteknologier kan styringsinformasjon fra mange forskjellige fagsystemer
og virksomheter sammenstilles på en enkel og lettfattelig måte.

Strategi 1: Frogn kommuner 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
1
2

Etablere ny IKT strategi
Utvikle/etablere verktøy og kunnskap for å dokumentere gevinster ved IKTinvesteringer

5.3.11.

Når
2013-2014
2013

Interkommunalt IKT samarbeid

Situasjon og 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 ble det i 2004 etablert et bredbåndsnett mellom kommunene som har åpnet for
samarbeid innen flere områder. Her kan nevnes kartsystemer og geografisk informasjon,
portalløsninger, økonomisystem for fire kommuner samt driftsplattform for interkommunale selskaper.
Samarbeidet er organisert etter vertskommuneprinsippet med Frogn og Ski som vertskommuner. Om
lag 4.000 brukere har i dag tilgang til økonomisystemet i Frogn.

Strategi 1: Frogn kommune deltar i det regionale IKT-samarbeidet IKT Follo innen områder som gir
effektivisering, innsparing og kvalitetsheving.
Tiltak
1
2
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, Søndre Follo Brannvesen IKS og
kirken.
Sikre stabil drift og bidra til videreutvikling innen vertskommuneavtalen for Agressoøkonomi for Frogn, Nesodden, Vestby og Ås kommuner
Bidra til felles innkjøpsavtaler innen IKT

Når
2013-2016
2013-2016
2013-2016
2013-2016
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5.3.12.

Informasjonssikkerhet

Situasjon og 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 i henhold til personopplysningsloven
Tiltak
1
2
3
4

Når
Videreutvikle dokumentasjonen og internkontrollen knyttet til personopplysningsloven
ved bruk av kvalitetshåndboken (Kvalitetslosen).
Legge til rette for at alle ansatte som behandler personopplysninger har nødvendig
kunnskap om regelverket og følger kommunens sikkerhetsrutiner
Påse at kommunens tjenesteportaler følger Datatilsynets regelverk knyttet til
personvernet
Videreutvikle bruk av sikker utskrift hvor dette er behov av hensyn til personvernet

2013-2016
2013-2016
2013-2016
2013-2016

Styringsindikatorer
Styringsindikatorene skal måle kvalitet og ressursbruk innenfor ulike områder. De er ment å gi økt
kunnskap om tilstand og gi grunnlag for politiske beslutninger.

Styringsindikatorer kommunikasjon og interne systemer
Hva vi må
Hva vi skal måle
Hvordan vi måler
lykkes med
(Kritiske
(Måleindikatorer)
(Målemetoder)
suksessfaktorer)
M1
M1.1
Ivareta
Stolte ansatte
Medarbeiderundersøkel
kommunens
se: Stolthet over egen
omdømme
arbeidsplass (skala 1-6,
hvor 6 er best)
M2
M2.1
God informasjon Gode nettsider
til borgerne og
brukerne

Norge.no sin årlige
undersøkelse (skala 1-6
stjerner, hvor 6 er best)

2011

2012

2013

(Resultat)

(Resultat)

(Ønsket)

(Godt
nok)

4,8

4,9

5

4,9

6

6

6

5
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6. Vedlegg
6.1. Driftsbudsjettet, tall i 1000 kr, 2013 – 2013 er faste 2013 priser
tall i tusen kr

R 2011
6 171
-1 724
4 447

B 2012
26 315
-1 148
25 167

B 2013
58 141
-1 270
56 871

B 2014
60 171
-1 270
58 901

B 2015
62 171
-1 270
60 901

B 2016
63 621
-1 270
62 351

4 20 - Utgift
5 20 - Inntekt
6 20 - Borgerkontakt og tjenester

13 057
-1 251
11 806

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7 21 - Utgift
8 21 - Inntekt
9 21 - IKT

12 631
-4 233
8 398

14 382
-3 419
10 963

15 095
-3 319
11 776

15 180
-3 319
11 861

15 380
-3 319
12 061

15 380
-3 319
12 061

10 22 - Utgift
11 22 - Inntekt
12 22 - Økonomi

10 322
-1 622
8 700

11 190
-1 410
9 780

10 660
-1 510
9 150

10 660
-1 510
9 150

10 660
-1 510
9 150

10 660
-1 510
9 150

13 23 - Utgift
14 23 - Inntekt
15 23 - POP

26 699
-1 552
25 147

30 204
-1 095
29 109

30 651
-1 045
29 606

29 660
-1 045
28 615

30 010
-1 045
28 965

29 660
-1 045
28 615

16 24 - Utgift
17 24 - Inntekt
18 24 - Samfunnsutvikling

14 756
-8 815
5 941

15 133
-9 123
6 010

15 853
-11 122
4 731

14 881
-11 122
3 759

15 081
-11 122
3 959

14 681
-11 122
3 559

19 30 - Utgift
20 30 - Inntekt
21 30 - Barnehager og skolefaglige tjenester

110 828
-16 395
94 433

99 490
-11 098
88 392

96 160
-8 643
87 517

96 160
-8 643
87 517

96 160
-8 643
87 517

96 160
-8 643
87 517

22 Skoler - Utgift
23 Skoler - Inntekt
24 Skoler - Skoler

166 928
-26 666
140 262

160 363
-19 335
141 028

155 166
-18 512
136 654

155 166
-18 512
136 654

155 116
-18 512
136 604

154 516
-18 512
136 004

25 42 - Utgift
26 42 - Inntekt
27 42 - Pleie og omsorg i institusjon

82 610
-15 760
66 850

81 262
-13 445
67 817

84 656
-14 044
70 612

86 156
-14 344
71 812

87 656
-14 644
73 012

89 656
-14 944
74 712

49 862
-6 020
43 842

75 938
-7 823
68 115

70 649
-8 103
62 546

72 399
-8 243
64 156

72 649
-8 343
64 306

73 549
-8 443
65 106

31 44 - Utgift
32 44 - Inntekt
33 44 - Rehabilitering

75 071
-12 903
62 168

76 959
-10 289
66 670

78 743
-12 379
66 364

79 243
-12 229
67 014

79 493
-12 129
67 364

79 743
-12 129
67 614

34 45 - Utgift
35 45 - Inntekt
36 45 - Enhet for barn, unge og familier

46 501
-14 088
32 413

48 635
-14 175
34 460

47 174
-14 505
32 669

47 174
-14 505
32 669

47 174
-14 505
32 669

47 174
-14 505
32 669

1 10 - Utgift
2 10 - Inntekt
3 10 - Rådmannsgruppa

28 43 - Utgift
29 43 - Inntekt
30 43 - Hjemmebaserte tjenester

137 

Handlingsprogram 2013–2016

37 50 - Utgift
38 50 - Inntekt
39 50 - Kultur og fritid

26 297
-5 522
20 775

26 619
-4 908
21 711

26 118
-5 080
21 038

26 018
-5 080
20 938

26 018
-5 080
20 938

26 018
-5 080
20 938

40 61 - Utgift
41 61 - Inntekt
42 61 - Teknisk, drift og forvaltning

80 758
-27 909
52 849

77 078
-20 802
56 276

73 982
-21 926
52 056

73 049
-21 926
51 123

71 446
-21 926
49 520

71 696
-21 926
49 770

43 70 - Utgift
44 70 - Inntekt
45 70 - VAR

33 406
-48 620
-15 214

37 096
-52 614
-15 518

39 396
-51 114
-11 718

39 696
-51 114
-11 418

39 696
-51 114
-11 418

39 696
-51 114
-11 418

46 80 - Utgift
47 80 - Inntekt
48 80 - NAV

30 288
-17 055
13 233

31 758
-16 460
15 298

30 835
-16 852
13 983

30 735
-16 852
13 883

30 835
-16 852
13 983

30 835
-16 852
13 983

13 276
0
13 276

22 542
0
22 542

33 000
0
33 000

33 000
0
33 000

33 000
0
33 000

33 000
0
33 000

49 90 - Utgift
50 90 - Inntekt
51 90 - Generelle inntekter og utgifter
49 Sum utgifter enhetene
50 Sum inntekter enhetene
51 Netto utgifter
52 Kompensasjonstilskudd
53 Refusjon fra andre kommuner u/mva
54 Mva og andre refusjoner
55 Skatt på inntekt og formue
56 Rammetilskudd
57 Frie inntekter
58

Brutto driftsresultat

59
60
61
62
63

Renteutgifter
Renteutgifter på lån til videre utlån
Avdragsutgifter
Utlån

64
65
67
68

Renteinntekter
Renteinntekter på lån til videre utlån
Mottatte avdrag på lån

Finansutgifter

Finansinntekter

69 Motpost avskrivninger
70

Netto driftsresultat

71 Avsettes til disposisjonsfond

799 461 834 964 866 279 869 348 872 546 876 046
-210 135 -187 144 -189 424 -189 714 -190 014 -190 414
589 326 647 820 676 855 679 634 682 532 685 632
-3 785
-2 553
-6 338

-3 801
-2 304
-6 105

-3 508
-1 351
-4 859

-3 441
-1 096
-4 537

-3 975
-1 048
-5 023

-3 909
-1 048
-4 957

-393 391 -419 140 -451 832 -456 280 -460 773 -465 311
-216 132 -241 705 -247 405 -250 419 -253 464 -256 538
-609 523 -660 845 -699 237 -706 700 -714 237 -721 849
-26 535

-19 130

-27 242

-31 603

-36 728

-41 174

21 246
2 549
23 659
84
47 538

20 867
2 300
21 792

13 653
2 000
20 540

17 279
2 000
23 303

24 323
2 000
29 097

24 795
2 000
24 704

44 959

36 193

42 582

55 420

51 499

-6 402
-1 863
-56
-8 321

-4 750
-1 800
-180
-6 730

-3 444
-1 800
0
-5 244

-4 308
-1 800
0
-6 108

-4 880
-1 800
0
-6 680

-5 520
-1 800
0
-7 320

-32 236

-33 000

-33 000

-33 000

-33 000

-33 000

-19 554

-13 901

-29 293

-28 129

-20 989

-29 996

-29 293

-28 129

-20 989

-29 996
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Kommentarer





Tabellen viser regnskap 2011, revidert budsjett per 2. tertial 2012 og kommunestyrets vedtatte
budsjett for perioden 2013-2016.
Tallene per enhet inneholder ikke bruk av- og avsetninger til fond.
Utgiftsrammen for enhet Generelle inntekter og utgifter viser for 2011 og 2012 nettotall for
premieavvik pensjon og avskrivninger. I perioden 2013-2016 er endringen i pensjonsutgifter
foreløpig lagt til Rådmannsgruppa.

6.2. Investeringer 2013-2016, tall i 1000 kr, faste 2013 priser
Brutto investeringer 2013-2016. 1000 kroner
Prosjekter

2013

2014

2015

2016

1

Helsebygg B ink. kjøkken og andre omsorgsbygg

2 700

101 600

95 000

20 000

2

Investeringer i boliger

34 000

33 000

40 000

-9 000

3

Barnehagemeldingen

0

0

4

Risiko og sårbarhet

0

0

1 700

0

5

Startlån

10 000

10 000

10 000

10 000

6

Hovedplan vann og avløp

7 000

7 000

7 000

7 000

7

Kommunale formålsbygg, inkl Rådhuset og Gropa

6 000

4 500

4 500

4 500

8

Maskinpark TDF

4 000

2 000

1 500

1 500

9

Kommunale veier

10 500

2 000

2 000

2 000

10 IKT investering

4 650

4 150

3 150

3 150

11 Agresso Follo

2 700

12 Idrett, friluft og nærmiljø ink. andel tilbygg Frognhallen

8 100

7 500

2 500

2 500

13 Elektronisk arkiv

1 338
1 000

1 000

1 000

100

100

100

75 000

77 000

14 Trafikksikkerhetstiltak

500

15 Minnelund over falne personer

200

16 Digitalisering av biblioteket

200

17 Svømme-/badeanlegg
Sum

91 888

172 850

243 450

119 750

Sum ekskl startlån

81 888

162 850

233 450

109 750

Brutto investeringer med finansiering 2013-2016. 1000 kroner
Brutto finansieringsbehov
Tilskudd og momskompensasjon
Bruk av disposisjonsfond
Salg av eiendom
Bruk av lån
Sum finansiering

2013

2014

2015

2016

81 888
11 178
10 000
70 000
-9 290
81 888

162 850
32 170
10 000
0
120 680
162 850

233 450
31 290
10 000
0
192 160
233 450

109 750
96 150
40 000
(26 400)
109 750
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6.3. Detaljert oversikt - Prioriteringer – enhetenes rammer
Tiltak for PLO i 1 000 kroner
Netto ramme 2012

2013
62 642

2014
62 642

2015
62 642

2016
62 642

3 550

3 550

3 550

3 550

130

130

130

130

A. Budsjettekniske justeringer
1

Små enheter Ullerud bofellesskap

2

Overført lønnsutgift fra POP for kantinen

3

Utskrivningsklare

1 000

1 000

1 000

1 000

Sum budsjettekniske justeringer

4 680

4 680

4 680

4 680

Lønns- og prisvekst

1 567

1 567

1 567

1 567

Sum lønns- og prisvekst

1 567

1 567

1 567

1 567

3 000

4 500

6 000

8 000

B. Lønns- og prisvekst
4

C. Nye behov og kvalitetshevinger
5

Åpning av 6 plasser Grande, helårsdrift

6

Økt behov for medisinskutstyr og medisiner

300

300

300

300

3 300

4 800

6 300

8 300

Økt vederlagsinntekt og oppholdsbetaling

-600

-900

-1 200

-1 500

Sum inntekter

-600

-900

-1 200

-1 500

E. Effektivisering og omprioritering
Innsparing tilsvarende 0,7 prosent av
lønnsbudsjettet
Effektiviseringskrav

-477

-477

-477

-477

-500

-500

-500

-500

Sum effektivisering og omprioritering

-977

-977

-977

-977

7 970

9 170

10 370

12 070

70 612

71 812

73 012

74 712

Sum nye behov og kvalitetshevinger
D. Inntekter
7

8
9

Sum endringer netto ramme
Ny netto ramme
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Kommentarer til tiltakene
1. Små enheter Ullerud bofellesskap, helårsvikning fra 2013. Tjenestetilbudet skissert i saken er
realisert med noe lavere oppbemanning
2. Kjøkkenet på Grande tilbyr kantinedrift på Rådhuset
3. Beløpet tilsvarer behovet i kommunen beregnet etter befolkningssammensetning (4000 kroner
pr døgn) etter utskrivningsklar dato, til sykehuset.
4. "Lønnsoverhenget fra 2012 er fordelt pr enhet. Estimert lønnsvekst 2013 er plassert på
Rådmannsgruppa."
5. Helårs lønns og driftskostnader av 6 nye plasser på Grande. Opptrapping av 6 nye plasser
halvårseffekt i 2014 og tilsvarende økning i 2016
6. Samhandlingsreformen gir utfordringer i forhold til kostbarere behandlinger på sykehjemmet
som vanskelig kan dekkes innen for rammen. Bla. Sondeernæring og kostbarere medisiner og
utstyr. Sykehjemslegen må ha nytt utstyr for å kunne redusere innleggelser fra sykehjem.
Dersom ikke rammen økes reduseres bemanningen ved avdelingene.
7. Vederlagsinntekten øker med nye plasser, både i 2013 og utover i perioden. Kommunen vil
også øke kurdøgnsprisen og vederlagsinntektene pr bruker.
8. Innsparing tilsvarende 0,7 prosent av lønnsbudsjettet.
9. Enheten har i tillegg fått 500.000 kroner i effektiviseringskrav, som må realiseres gjennom
året.

141 

Handlingsprogram 2013–2016
Tiltak for Hjemmetjenesten i 1 000 kroner
Netto ramme 2012

2013
65 097

2014
65 097

2015
65 097

2016
65 097

100

100

100

100

A. Budsjettekniske justeringer
1

Kompensasjon, bruk av egen bil i tjeneste

2

Psykolog, kommunal del

3

Finansiering UK meldte flyttes til PLO

4

Medfinansiering HF

400

550

800

800

-1 500

-1 500

-1 500

-1 500

1 000

1 000

1 000

1 000

0

150

400

400

Lønns- og prisvekst

1 120

1 120

1 120

1 120

Sum lønns- og prisvekst

1 120

1 120

1 120

1 120

-1 000

0

0

0

550

550

550

550

200

200

200

200

0

600

600

1 500

-250

1 350

1 350

2 250

-50

-50

-50

-50

Sum budsjettekniske justeringer
B. Lønns- og prisvekst
5

7

C. Nye behov og kvalitetshevinger
Redusert behov hjemmetjenester, jf. nye plasser
institusjon
Kreftkoordinator halv stilling, ink. driftskost

8

Bandasjist- utstyr, jf. endring i folketrygdloven § 5-22

9

Økt antall brukere, demografi og befolkningsvekst

6

Sum nye behov og kvalitetshevinger
D. Inntekter
10

Økte brukerbetalinger dagsenter

11

Økte brukerbetalinger praktisk bistand

-20

-160

-260

-360

12

Tilskudd kreftkoordinator kreftforeningen

-210

-210

-210

-210

Sum inntekter

-280

-420

-520

-620

E. Effektivisering og omprioritering
13

Innsparing tilsvarende 0,7 prosent av lønnsbudsjettet

-341

-341

-341

-341

14

Redusert bruk innleie vikarer, 10 prosent merkostnad

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

15

Redusere dekningsgrader

-1 300

-1 300

-1 300

-1 300

16

Effektiviseringskrav

-500

-500

-500

-500

Sum effektivisering og omprioritering

-3 141

-3 141

-3 141

-3 141

Sum endringer netto ramme

-2 551

-941

-791

9

Ny netto ramme

62 546

64 156

64 306

65 106
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Kommentarer til tiltakene
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Kompensasjon for bruk av private biler i tjenesten: Praktisk bistand
Psykolog, statlige midler over 4 år ("Modellpsykolog i kommunen"), kommunal del
Flytting av budsjettpost
Medfinansiering somatikk helseforetakene var underbudsjettert i 2012. Prognosen pr. oktober
er behov for økning i rammen på ca. 1 million kroner
"Lønnsoverhenget fra 2012 er fordelt pr enhet. Estimert lønnsvekst 2013 er plassert på
Rådmannsgruppa."
Redusert behov for tre eldre brukere av hjemmetjenesten, som følge av økt dekningsgrad på
institusjon ved åpning av 6 nye plasser.
Kreftkoordinator i 50 prosent stilling
Bandasjist- utstyr, jf. endring i folketrygdloven § 5-22
Økt behov utover i perioden.
Brukerbetalingene oppjusteres dagsentra.
Økt brukerbetaling praktisk bistand oppjustering mot gjennomsnittsnivået i Follo.
Brukerbetalingene er oppjustert med 10 prosent for allerede betalende brukere.
Kommunestyret presiserte at det fortsatt skal være gratis for brukere med inntekt under 2 G.
Kommunen har mottatt lønnsmidler for en 50 prosent stilling kreftkoordinator over inntil 4 år fra
Kreftforeningen. Resterende 50 prosent må dekkes av rammen.
Innsparing tilsvarende 0,7 prosent av lønnsbudsjettet for alle enheter.
Redusere bruk av innleie etter ansettelse av syv sykepleiere gir redusert merkostnad ved bruk
av vikarer.
Redusere dekningsgrader
Enheten har fått 500.000 kroner i effektiviseringskrav, som må realiseres gjennom året.
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Tiltak for Rehabilitering i 1 000 kroner
Netto ramme 2012

2013
62 867

2014
62 867

2015
62 867

2016
62 867

1 000

1 000

1 000

1 000

A. Budsjettekniske justeringer
1

Støttekontakttjenesten

2

100 % stilling Traneveien aktivitetssenter

500

500

500

500

3

Etterslep omsorgslønn

500

500

500

500

4

Ny bruker Haukåsen, kommet i 2012

800

800

800

800

5

Økt behov Traneveien avlastning

500

500

500

500

3 300

3 300

3 300

3 300

Lønns- og prisvekst

1103

1103

1103

1103

Sum lønns- og prisvekst

1 103

1 103

1 103

1 103

Sum budsjettekniske justeringer
B. Lønns- og prisvekst
6

C. Nye behov og kvalitetshevinger
7

Økt behov for støttekontakt og avlastning

600

600

600

600

8

Ressurs til kommunal fysioterapeut

600

600

600

600

9

Frisklivskoordinator læring og mestring

500

500

500

500

10

Økt behov avlastning ressurskrevende ungdom

500

500

500

500

11

Konsekvens av omsorgsmelding

0

500

750

1000

2 200

2 700

2 950

3 200

-1 200

-1 200

-1 200

-1 200

Sum nye behov og kvalitetshevinger
D. Inntekter
12

Økt inntekt resurskrevende bruker

13

Frisklivskoordinator

-250

-100

0

0

14

Lønnstilskudd for to kommunale fysioterapeuter

-640

-640

-640

-640

-2 090

-1 940

-1 840

-1 840

Sum inntekter
E. Effektivisering og omprioritering
15

Innsparing tilsvarende 0,7 prosent av lønnsbudsjettet

-336

-336

-336

-336

16

Redusere kvalitet

-500

-500

-500

-500

17

Omgjøring av ledig privat driftstilskudd til kommunal

-180

-180

-180

-180

-1 016

-1 016

-1 016

-1 016

3 497

4 147

4 497

4 747

66 364

67 014

67 364

67 614

Sum effektivisering og omprioritering
Sum endringer netto ramme
Ny netto ramme
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Kommentarer til tiltakene
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

Rehabilitering tok tilbake utførelsen av støttekontakt og avlastningstjenester fra BUF og Hj.bas.tj f.o.m.
1.1.2012. Dette for å styrke denne tjenesten ved at man ikke fragmenterer opp en tjeneste som allerede
er liten og har store rekruteringsutfordringer. Antall brukere økte da fra 39 til 88 for Rehabilitering, uten at
tilsvarende utgiftsdekning ble kompensert. Dette resulterer i et etterslep på 1 million kroner, som har
vært belyst gjennom hele året.
100 prosent stilling Traneveien aktivitetssenter skyldes stilling som ble opprettet etter 1 tertial 2011, men
ikke lagt inn i budsjett 2012
Enheten har i 2012 større utgifter til omsorgslønn enn budsjettert. Antall personer som mottar
omsorgslønn har økt fra 18 til 33 siden 2008. Lønnsutgifter har da økt fra 1,2 millioner kroner i 2008 til
2,9 millioner kroner som er prognose for 2012. Dette vil gi et forventet merforbruk på 500.000 kroner i
2012.
I henhold til tidligere vedtak om å tilby leiligheter på Haukåsen til personer med nedsatt funksjonsevne
etter hvert som de blir ledige, så har det i 2012 flyttet inn 1 ny beboer. En styrking av personalbasen er
derfor nødvendig for å ivareta dette.
Skyldes økning i både antall vedtak og i omfang på allerede eksisterende. Henger bl.a. sammen med
venteliste på omsorgsbolig. Flere av "barna" er nå over 18 år, og venter da på egen bolig.
"Lønnsoverhenget fra 2012 er fordelt. Estimert lønnsvekst 2013 er plassert på Rådmannsgruppa."
Støttekontakt og avlastningstjenesten er sammen med omsorgslønn, tjenester som vokser hvert år.
Dette må derfor kalkuleres inn i budsjettet, for å skape en større forutsigbarhet.
Flere utskrivninger både fra sykehus og fra sykehjemmet pga. samhandlingsreformen, gir økt trykk på
tjenesten. Det er i dag venteliste for fysioterapibehandling for enkelte brukergrupper. For å gi en
kvalitativ god nok fysioterapitjeneste i henhold til lover og forskrifter til korttidsavdelingen, akutte behov
på langtidsavdelingene, tilbud til hjemmeboende med akutte og kroniske plager samt lovpålagte
forebyggende oppgaver for å hindre reinnleggelser på sykehus og i sykehjem, trengs en økning i
ressurser
Utvikling av en frisklivssentral, inkludert et lærings og mestringssenter
Vi startet opp et nytt avlastningstilbud til en ressurskrevende ungdom sommeren 2011. Dette har siden
da økt i omfang grunnet foreldrenes behov for mere avlastning. Foreldrenes behov for avlastning,
forventes å øke mere i 2013.
Konsekvens av omsorgsmeldingen.
Det forventes å ta inn mer tilskudd på ressurskrevende brukere.
Frogn kommune har for 2012 fått 250.000 kroner i statlig tilskudd for å utvikle en frisklivssentral. Midlene
søkes overført til 2013.
Det gis et statlig fastlønnstilskudd på 320.000 kroner pr fulle stilling for fysioterapeuter. Kravet er at
vedkommende må drive med hjemmebehandling. I tillegg til vedtak om økt stillinger for kommunal
fysioterapeut, så er det tenkt fysioterapi kompetanse inn som frisklivskoordinator. Økt tilskudd blir da
320.000 kroner * 2.
Innebærer bl.a. kutt i husøkonom stilling på Haukåsen. Vedkommende har gått av med pensjon, og det
er ikke lenger behov for denne type stilling. Gir en besparelse på 250.000 kroner. Resterende kutt på
250.000 kroner fordeles på enheten.
Innebærer å redusere kvaliteten på tjenestene i omsorgsboligene.
Frogn kommune har et ledig driftstilskudd for fysioterapeut som ønskes anvendt til komunal stilling.
Kommunen har behov i tilknytning til økt bruk av korttidsplasser jf. samhandlingsreformen og mottak av
utskrivningsklare pasienter fra helseforetakene
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Tiltak for NAV i 1 000 kroner
Netto ramme 2012

2013
13 519

2014
13 519

2015
13 519

2016
13 519

0

0

0

0

A. Budsjettekniske justeringer
Sum budsjettekniske justeringer
B. Lønns- og prisvekst
1

lønnsvekst etterslep

226

226

226

226

2

Follo kvalifiseringssenter IKS

610

610

610

610

3

Follo krise og incestsenter

42

42

42

42

Sum lønns- og prisvekst

878

878

878

878

Ruskonsulent tidlig intervensjon, RUSH over i drift

600

600

600

600

Sum nye behov og kvalitetshevinger

600

600

600

600

-245

-245

-245

-245

C. Nye behov og kvalitetshevinger
4

D. Inntekter
5

Flere flyktning inkl. en enslig mindreårig flyktning

6

Redusert inntekt bostøtterefusjon

400

400

400

400

Sum inntekter

155

155

155

155

E. Effektivisering og omprioritering
7

Kutt i økonomisk sosialhjelp

-250

-100

0

0

8

Redusert bruk av engasjementer

-400

-550

-550

-550

-350

-450

-450

-450

-69

-69

-69

-69

-100

-100

-100

-100

-1 169

-1 269

-1 169

-1 169

464

364

464

464

13 983

13 883

13 983

13 983

9

Effekt av kortere stønadsperiode sosialhjelp

10

Innsparing tilsvarende 0,7 prosent av lønnsbudsjettet

11

Kutt i kvalifiseringsprogrammet
Sum effektivisering og omprioritering
Sum endringer netto ramme
Ny netto ramme
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Kommentarer til tiltakene
1. "Lønnsoverhenget fra 2012 er fordelt pr enhet. Estimert lønnsvekst 2013 er plassert på
Rådmannsgruppa."
2. Follo Kvalifiseringssenter IKS har varslet eierkommunene om økt behov for stillingsressurser,
Frogn kommunes andel
3. Follo krise og incestsenter har varslet prisstigning
4. I henhold til RUSH må prosjektstilling for ruskonsulent tidlig intervensjon omgjøres til fast og
videreføres
5. Prisøkning for introduksjonsordning, flyktninger
6. Refusjonsinntekter fra bostøtte er for høyt budsjettert
7. Kutt i rammen for økonomisk sosialhjelp
8. Redusert bruk av engasjementer
9. Ved kort stønadsperiode og raskere bruk av arbeidsmarkedstiltak, kan utgiftene reduseres
10. Innsparing tilsvarende 0,7 prosent av lønnsbudsjettet. Lavere driftsutgifter, generelt
11. Kutt i kvalifiseringsprogrammet
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Tiltak for Barnehage i 1 000 kroner
2013
85 760

2014
85 760

2015
85 760

2016
85 760

1 000

1 000

1 000

1 000

2 Ressurskrevende barn overført til skole

-580

-580

-580

-580

Sum budsjettekniske justeringer

420

420

420

420

Netto ramme 2012
A. Budsjettekniske justeringer
1 Økt tilskudd private barnehager

B. Lønns- og prisvekst
3 Lønnsvekst 2013

1 179

1 179

1 179

1 179

4 Økt tilskudd private barnehager 2013

1 100

1 100

1 100

1 100

2 279

2 279

2 279

2 279

300

300

300

300

300

300

300

300

-125

-125

-125

-125

-125

-125

-125

-125

7 Generelt effektiviseringskrav

-358

-358

-358

-358

8 Redusert kostpris per barn

-400

-400

-400

-400

Sum lønns- og prisvekst
C. Nye behov og kvalitetshevinger
5 Vikarer barnehage
Sum nye behov og kvalitetshevinger
D. Inntekter
6 Økt foreldrebetaling
Sum inntekter
E. Effektivisering og omprioritering

9 Effektiviseringskrav 0,7
Sum effektivisering og omprioritering
Sum endringer netto ramme
Ny netto ramme

-359

-359

-359

-359

-1 117

-1 117

-1 117

-1 117

1 757

1 757

1 757

1 757

87 517

87 517

87 517

87 517

Kommentarer til tiltakene
1. Tilskuddet til private barnehager i Frogn kommune ble justert med 1mill kroner i 2012. Budsjett
for 2013 justeres tilsvarende.
2. Utgifter til ett ressurskrevende barn overføres til skole, da barnet høsten 2012 har startet
skolegang.
3. Lønnsoverhenget fra 2012 er fordelt til enheten med 1,179 millioner kroner. Estimert
lønnsvekst 2013 er plassert på Rådmannsgruppa.
4. Private barnehager får økt tilskudd som følge av økte kostnader i kommunal barnehage.
5. Barnehagene får mer anledning til å sette inn vikarer ved sykdom, for kvaliteten på tilbudet.
6. De graderte satsene økes noe i 2013, som gir en forventet inntektsøkning på 50.000 kroner.
7. Konkret effekt av generelt effektiviseringskrav er usikkert og må fordeles på ulike tiltak
gjennom året.
8. Ved å ta inn flere barn i kommunale barnehager vil kostpris per barn reduseres.
9. Alle enheter er pålagt minimum 0,7 prosent innsparing av enhetens totale lønnsramme.
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Tiltak for Skole i 1 000 kroner
2013
132 970

2014
132 970

2015
132 970

2016
132 970

0

0

0

0

Lønnsvekst 2013

3 057

3 057

3 057

3 057

Sum lønns- og prisvekst

3 057

3 057

3 057

3 057

Netto ramme 2012
A. Budsjettekniske justeringer
Sum budsjettekniske justeringer
B. Lønns- og prisvekst
1

C. Nye behov og kvalitetshevinger
2

Endring i seniormidler

-224

-224

-224

-224

3

Endring i elever plassert på eksterne skoler

-941

-941

-941

-941

4

Endring i elevhospitering vgs.

-100

-100

-100

-100

5

Endring i minoritetsspråklige

6

Økt elevtall

7

SFO: Endret utgiftsramme

8

Timeutvidelse valgfag på U-trinnet
Sum Nye Behov

17

17

17

17

484

484

484

484

-162

-162

-162

-162

600

600

600

0

734

734

734

134

748

748

748

748

76

76

76

76

824

824

824

824

-50

-50

D. Inntekter
9

Endring i elever fra andre kommuner

10

SFO: Endret inntektsramme
Sum Inntekter
E. Effektivisering og omprioritering

11
12

Effektiviseringskrav skole
Effektiviseringskrav 0,7 prosent av
lønnsrammen
Sum effektivisering og omprioritering
Sum endringer netto ramme
Ny netto ramme

-931

-931

-931

-931

-931

-931

-981

-981

3 684
136 654

3 684
136 654

3 634
136 604

3 034
136 004

Kommentarer til tiltakene
1. Lønnsoverhenget fra 2012 er fordelt til skolene med totalt 3,057 millioner kroner. Estimert
lønnsvekst 2013 er plassert på Rådmannsgruppa.
2. Antall seniorer i skolen går ned med 13,6 årsverk
3. Utgifter til elever plassert på eksterne skoler reduseres med 1,2 millioner kroner.
4. Utgifter til elevhospitering i videregående skole tas ut.
5. Minimal endring i utgifter til elever med minoritetsspråklig bakgrunn
6. Effekten av økt elevtall utgjør 484.000 kroner
7. Utgiftsrammen til SFO reduseres med til sammen 162.000 kroner.
8. Det er vedtatt timeutvidelse på 8. trinnet med 0,5 t/u for hver av de seks klassene på trinnet.
9. Det er færre elever fra andre kommuner i Frogn i 2013, noe som innebærer en
inntektsreduksjon på 748.000 kroner.
10. Inntektene for SFO forventes samlet å bli 76.000 kroner lavere i 2013.
11. Effektiviseringskrav kuttet i 2013 og 2014, og redusert nesten helt i 2015 og 2016.
12. Alle enheter er pålagt minimum 0,7 prosent innsparing av enhetens totale lønnsramme.
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Tiltak for Barn, unge og familier i 1 000 kroner
2013
32 288

2014
32 288

2015
32 288

2016
32 288

Helsesøster i skolen (vedtak fra 2011, HP 2012-2015)

300

300

300

300

Sum budsjettekniske justeringer

300

300

300

300

677

677

677

677

Netto ramme 2012
A. Budsjettekniske justeringer
1

B. Lønns- og prisvekst
2

Lønnsvekst 2013

3

Follo barnevernvakt IKS
Sum lønns- og prisvekst

84

84

84

84

761

761

761

761

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Nye behov og kvalitetshevinger
Sum nye behov og kvalitetshevinger
D. Inntekter
Sum inntekter
E. Effektivisering og omprioritering
4

Avvikling av SLT-koordinator stilling

-474

-474

-474

-474

5

Effektiviseringskrav 0,7 prosent av lønnsrammen

-206

-206

-206

-206

Sum effektivisering og omprioritering

-680

-680

-680

-680

381

381

381

381

32 669

32 669

32 669

32 669

Sum endringer netto ramme
Ny netto ramme

Kommentarer til tiltakene
1. Helårsvirkning av vedtak fra Handlingsprogrammet 2012-2015.
2. "Lønnsoverhenget fra 2012 er fordelt til enheten med 677.000 kroner. Estimert lønnsvekst
2013 er plassert på Rådmannsgruppa."
3. Kommunens andel av tilskuddet til Follo barnevakt økes med 84.000 kroner for 2013 og hele
fireårsperioden
4. Avvikling av SLT-koordinator. Vedtas at stillingen avvikles og at oppgavene utføres av
utekontaktene.
5. Alle enheter er pålagt minimum 0,7 prosent innsparing av enhetens totale lønnsramme.
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Tiltak for Kultur i 1 000 kroner
Netto ramme 2012

2013

2014

2015

2016

20 430

20 430

20 430

20 430

180

180

180

180

A. Budsjettekniske justeringer
1

Justering Kulturskolen

2

Turistinformasjon

-430

-430

-430

-430

Sum budsjettekniske justeringer

-250

-250

-250

-250

B. Lønns- og prisvekst
3

Lønnsvekst 2013

281

281

281

281

4

Lønns- og prisvekst kirken

100

100

100

100

Sum lønns- og prisvekst

381

381

381

381

C. Nye behov og kvalitetshevinger
5

Realvekst rammen kirkelig fellesråd

150

150

150

150

6

Gratis kulturskoletilbud for SFO og skole

250

250

250

250

7

Økt dekningsgrad kulturskolen

850

850

850

850

100

0

0

0

150

150

150

150

50

50

50

50

1 550

1 450

1 450

1 450

-892

-892

-892

-892

-892

-892

-892

-892

-50

-50

-50

-50

-130

-130

-130

-130

-180

-180

-180

-180

608

508

508

508

21 038

20 938

20 938

20 938

8

DFI skigruppa ny løypemaskin
Videreføre dagens priser for familier med inntekt
9
under 4G
10 Golf grønn glede
Sum nye behov og kvalitetshevinger
D. Inntekter
11 Endrede gebyrsatser Kulturskolen
Sum inntekter

E. Effektivisering og omprioritering
12 Aktiv på dagtid
13 Redusert aktivitet brukere
Sum effektivisering og omprioritering
Sum endringer netto ramme
Ny netto ramme
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Kommentarer til tiltakene
1. Rammen til Kulturskolen justeres opp slik at den svarer til intensjonene i
Handlingsprogrammet 2012-2015.
2. Tilskudd til Turistkontoret legges til Rådmannsgruppa.
3. Lønnsoverhenget fra 2012 er fordelt til enheten med 281.000 kroner. Estimert lønnsvekst
2013 er plassert på Rådmannsgruppa
4. Frogn kirkelige fellesråd tilføres 100.000 kroner til lønns- og prisvekst
5. Tilskuddet til Frogn kirkelige fellesråd økes med 150.000 kroner
6. Tilbudet med én time gratis kulturskole i uka for SFO/skole anslås å utgjøre 250.000 kroner
7. Gebyrene på Kulturskolen økes og ventes å gi en økt inntekt på 892.000 kroner.
8. Kommunestyret bevilget 100 000 til løypemaskin i 2013.
9. Kommunestyret viderefører dagens egenbetaling for familier med inntekt under 4 G.
10. Golf grønn glede vedtatt av kommunestyret med 50 000 kroner hvert år i perioden.
11. Aktiv på dagtid får redusert sin ramme der tiltakene fortsatt ikke er sterkt innarbeidet.
12. Nytt tiltak. Ikke innarbeidet. Kulturrådet fikk overført sine ferske midler i oktober 2012.
13. Effektiviseringskrav 0,7 prosent av lønn mm.
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Tiltak for TDF 1 000 kroner
Netto ramme 2012

2013
53 567

2014
53 567

2015
53 567

2016
53 567

-400

-400

-400

-400

440

440

440

440

-995

-995

-995

-995

0

-100

-100

-100

-200

-200

-200

-200

-50

-50

-50

-50

-1 961

-3 444

-5 597

-5 347

0

650

1 300

1 300

-3 166

-4 099

-5 602

-5 352

A. Budsjettekniske justeringer
1

Lønnsmidler (50prosent) jurist

2

Helårsvirkning drift Ullerud bofellesskap

3

Bofellesskapet Ullerud

4

Restfuging Drøbak sentrum, avsluttes 2013

5

Engangstiltak autovern Grande

6

Digerud Grendehus, engangsbevilgning

7

Inntekter boligmeldingen

8

Flerbrukshus
Sum budsjettekniske justeringer
B. Lønns- og prisvekst

9

Lønnsvekst 2013 - overheng fra 2012

10

Øktekostnader energi

590
200

590
200

590
200

590
200

11

Økt overføring SFB, brann og feiing

225

225

225

225

1 015

1 015

1 015

1 015

200
400

200
400

200
400

200
400

0

0

-100

-100

50

0

0

0

Sum lønns- og prisvekst
C. Nye Behov og kvalitetshevinger
12

Vedlikehold av brygger og maritime anlegg

13

Murhuset drift

14

Driftsutgifter Damstua/dagsenter psykiatri

15

Rive blå huset på Dal

16

Rådhusveien 8

0

-100

-100

-100

17

Drift Hegreveien omsorgsbolig

650

650

650

650

18

Støykartlegging

100

0

0

0

19

Drift av gjestehavna

300

300

300

300

20

2 nye leasing biler

100

100

100

100

21

Drift tilbygg Frognhallen

250

250

250

1 800

1 800

1 700

1 700

Sum nye behov og kvalitetshevinger
D. Inntekter
22

Husleie, indeksjustering

-250

-250

-250

-250

23

Husleie Hegreveien

-200

-200

-200

-200

24

Økte inntekter parkeringskort

-80

-80

-80

-80

25

Økte inntekter leieavtale gjestehavna

-100

-100

-100

-100

26

Inntekter på båtplasser

-200

-200

-200

-200

Sum inntekter

-830

-830

-830

-830

-150

-150

-150

-150

-179

-179

-179

-179

-329

-329

-329

-329

Sum endringer netto ramme

-1 511

-2 444

-4 047

-3 747

Ny netto ramme

52 056

51 123

49 520

49 770

E. Effektivisering og omprioritering
27
28

Si opp vaktavtaler med Brannvesenet
Krav til effektivisering 0,7 prosent av
lønnsbudsjettet
Sum effektivisering og omprioritering
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Kommentarer til tiltakene
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.
28.

Jurist er organisert under rådmannen, hele lønnsbudsjettet flyttes derfor dit
Helårsvirkning drift Ullerud bofellesskap, manglende/uteglemt bevilgning
Uteglemt oppjustering inntekter helårsdrift Bofellesskapet Ullerud, skulle vært justert 2012
Restfuging Drøbak sentrum, avsluttes 2013. Kostnader reduseres fra 2014.
Engangstiltak 2012 - autovern Grande, kostnader tas ut fra 2013
Digerud Grendehus, engangsbevilgning 2012 - utgift tas ut i 2013
Inntekter boligmeldingen
Driftsutgifter flerbrukshus lagt inn i henhold til sak vedtatt i kommunestyret
Lønnsoverheng fra 2012, resterende lønnsvekst blir fordelt når oppgjøret er klart 2. halvår
2013
Økte kostnader energi. De anslåtte kostnadene fra vår megler Bergen Energi er betydelig
høyere. Det er usikkerhet ved energiprisene i 2013 og det legges derfor inn 200 000 kroner.
Økt overføring SFB, brann og feiing i henhold til representantskapets vedtak
Det er utarbeidet egen tilstandsrapport som viser stort etterslep på vedlikehold av kommunens
brygger og anlegg
Murhuset tas i bruk som psykiatrisk dagsenter og gir økte driftsutgifter.
Driftsutgifter på Damstua og nåværende psykiatrisk dagsenter tas ut av drift
Det vedtas å rive det blå huset ved Dal skole
Det vedtas å stenge Rådhusveien 8. Sammen med riving av det blå huset på Dal, gir dette
innsparing.
Drift Hegreveien omsorgsbolig, midler ble ikke lagt inn i budsjettet for 2012
Støykartlegging
Drift av gjestehavna, justert bevilgning etter inngått avtale med drifter etc.
2 nye leasing biler
Driftskostnader tilbygg Frognhallen
Husleiene indeksjustering årlig
Husleie Hegreveien, uavklart om beboere skal betale vederlag eller husleie, men inntekter
legges foreløpig her
Økte inntekter parkeringskort ved oppjusterte satser, økning vedtatt i Handlingsprogram 20122015
Økte inntekter leieavtale gjestehavna, justert etter erfaringstall og i henhold til inngått kontrakt
med drifter av kafé
Justerte inntekter på båtplasser, gjestehavna
Vaktavtaler med Brannvesenet er sagt opp, utføres av egne mannskaper
Gjennomgående krav til effektivisering for alle enheter, 0,7prosent av lønnsbudsjettet
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Tiltak for VAR i 1 000 kroner
Netto ramme 2012

2013

2014

2015

2016

-13 167

-13 167

-13 167

-13 167

0

0

0

0

-1 942

-1 942

-1 942

-1 942

A. Budsjettekniske justeringer
Sum budsjettekniske justeringer
B. Lønns- og prisvekst
1

Redusert overføring til Follo Ren

2

Lønnsvekst 2012, overheng til 2013
Sum lønns- og prisvekst

131

131

131

131

-1 811

-1 811

-1 811

-1 811

C. Nye behov og kvalitetshevinger
3

Vannkvalitetsovervåking

100

100

100

100

4

Merkantil

500

550

550

550

5

En rørlegger

500

750

750

750

6

Volumøkning vann og avløp 100 PE

1 000

1 000

1 000

1 000

7

Økt rehabilitering nettet

2 000

2 000

2 000

2 000

8

Leasing bil , ny rørlegger

50

50

50

50

9

Lekasjesøking og sonevannmålere

150

150

150

150

4 300

4 600

4 600

4 600

Volumøkning vann og avløp

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

Sum inntekter

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-40

1 449

1 749

1 749

1 749

-11 718

-11 418

-11 418

-11 418

Sum nye behov og kvalitetshevinger
D. Inntekter
10

11

E. Effektivisering og omprioritering
Krav til effektivisering flatt med 0,7prosent av
lønnsbudsjettet
Sum effektivisering og omprioritering
Sum endringer netto ramme
Ny netto ramme
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Kommentarer til tiltakene
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Redusert overføring i henhold til vedtak i representantskapet
Lønnsvekst 2012, overheng til 2013
Økte krav til vannkvalitetsovervåkingen i Frogn, bla i forbindelse med Eus vannrammedirektiv.
Nødvendig oppbemanning for å holde våre informasjonssystemer ajour og bidra til å håndtere
en del av publikumshenvendelsene.
Ekstra mannskap for å kunne gjennomføre en tilfredsstillende utskifting av vannmålere
Generell økte utgifter pga økt volum vann og avløp, økt antall PE
Rehabiliteringen på nettet bør økes for å redusere lekkasjer både på vann og avløp
Ny leasingbil vedrørende tiltak 3
Flere vannmålere i nettet og økt innsats for å finne lekkasjer og redusere tapet av vann på
nettet.
Priser holdes uendret, men det er lagt til grunn 100 nye abonnenter.
Krav til effektivisering flatt alle enheter med 0,7 prosent
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Tiltak for SAM i 1 000 kroner
Netto ramme 2012

2013

2014

2015

2016

3 386

3 386

3 386

3 386

-100

-100

-100

-100

0

0

-200

-200

-100

-100

-300

-300

A. Budsjettekniske justeringer
1

Nytt GPS utstyr engangsbevilgning 2012

2

Kulturminneprosjekt
Sum budsjettekniske justeringer
B. Lønns- og prisvekst

3

Landbrukskontoret

63

63

63

63

4

Lønnsvekst 2012 - overheng til 2013

274

274

274

274

Sum lønns- og prisvekst

337

337

337

337

50

50

50

50

0

-200

200

-200

30

0

0

0

C. Nye behov og kvalitetshevinger
5

IKT Follo - utvikling av felles kartsystemer

6

Ortofoto

7

Utredning hurtigbåtforbindelse Oslofjorden

8

Ulovlig bebyggelse

100

100

100

100

9

120

120

120

120

392

0

0

0

11

Lisensøkning NORKART
Avdelingsleder Plan- og regulering midlertidig 2013
Næringsutvikling Follorådet

150

150

150

150

12

Trykking kommuneplan - kortversjon

50

0

0

0

13

Sykkelplan - i samarbeid med SVV

50

0

0

0

14

Miljøsertifisering rådhuset og 2 barnehager

100

0

0

0

15

Verneplan antikvarisk spesialområde

150

0

0

0

1 192

220

620

220

0

0

0

0

-83

-83

-83

-83

-83

-83

-83

-83

Sum endringer netto ramme

1 345

373

573

173

Ny netto ramme

4 731

3 759

3 959

3 559

10

Sum nye behov og kvalitetshevinger
D. Inntekter
Sum inntekter

16

E. Effektivisering og omprioritering
Krav til effektivisering flatt alle enheter med
0,7 prosent
Sum effektivisering og omprioritering
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Kommentarer til tiltakene
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nytt GPS utstyr engangsbevilgning 2012
Kulturminneprosjektet avsluttes 2014
Vedtatt økning interkommunal samarbeid
Lønnsvekst 2012 - overheng til 2013
IKT Follo - utvikling av felles kartsystemer
Ortofoto - gjennomføres annethvert år
Utredning hurtigbåtforbindelse Oslofjorden
Ulovlig bebyggelse
Lisensøkning NORKART
Avdelingsleder Plan- og regulering - midlertidig stilling ca 1/2 årsverk 2013
Næringsutvikling Follorådet, bevilgning tatt da det opprinnelig var et tidsbegrenset prosjekt
Trykking kommuneplan - kortversjon
Sykkelplan - i samarbeid med SVV
Miljøsertifisering rådhuset og 2 barnehager
Verneplan antikvarisk spesialområde
Krav til effektivisering flatt alle enheter med 0,7 prosent
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Tiltak for POP i 1 000 kroner
Netto ramme 2012

2013
24 041

2014
24 041

2015
24 041

2016
24 041

50

50

50

50

420

420

420

420

466

466

466

466

62

62

62

62

50

50

50

50

-130

-130

-130

-130

3 592

3 592

3 592

3 592

365

365

365

365

A. Budsjettekniske justeringer
1

5

Lønnsglidning
Stilling kvalitetsarbeid overført fra
rådmannsgruppa
Stilling kvalitetsarbeid overført fra
rådmannsgruppa
HVO økt fra 20 prosent til 30 prosent manko
lønn
Vedtatt tilskudd Follorådet ikke budsjettert

6

Kantine overført til Grande

7

Arkiv overført fra EBT

8

Økt godtgjøring folkevalgte, ksak

9

Økt partistøtte, ksak

88

88

88

88

10

Videooverføring av møter i kommunestyret

50

50

50

50

11

Mobilt bredbånd Ipad

75

75

75

75

12

Ubrukte midler 2012

-300

-300

-300

-300

13

Overformynderiet blir statlig

-100

-291

-291

-291

4 688

4 497

4 497

4 497

81

81

81

81

-27

-27

-27

-27

2
3
4

Sum budsjettekniske justeringer
B. Lønns- og prisvekst
14

IKS - Follo distriktsrevisjon

15

IKS - Follo Legevakt

16

IKS - FIKS

34

34

34

34

17

Lønnsvekst 2013, overheng fra 2012

252

252

252

252

18

Basistilskudd leger

180

180

180

180

19

Praksiskompensasjon

14

14

14

14

20

Økt utgift kontrollutvalget
Sum lønns- og prisvekst

50

50

50

50

584

584

584

584

-100

-100

-100

0

22

C. Nye Behov og kvalitetshevinger
Opplæring folkevalgte etter valgår engangstiltak
Ferdigstillelse avleveringsprosjekt, arkiv

350

0

-300

-300

23

Valg

450

0

450

0

Sum nye Behov og kvalitetshevinger

700

-100

50

-300

0

0

0

0

21

D. Inntekter
Sum inntekter
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E. Effektivisering og omprioritering
24

Økte inntekter BHT

25

Organisasjonsutvikling

26

Utgifter til jubilanter
Gjennomgående krav til effektivisering 0,7
prosent
Sum effektivisering og omprioritering

27

Sum endringer netto ramme
Ny netto ramme

-60

-60

-60

-60

-200

-200

0

0

-70

-70

-70

-70

-77

-77

-77

-77

-407

-407

-207

-207

5 565

4 574

4 924

4 924

29 606

28 515

28 965

28 615

Kommentarer til tiltakene
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.

Lønnsglidning knyttet til nyansettelser.
Stilling flyttet fra rådmannen til POP.
Helårseffekt av stilling flyttet fra rådmannen til POP.
Hovedverneombudfunksjon er økt fra 20 prosent til 30 prosent fra 1. januar 2012.
Vedtatt tilskudd i Follorådet november 2011: Tilskudd økt med kr. 50 000 men er ikke
budsjettert.
Kantinefunksjon rådhuset overført til Grande.
Arkiv overført fra enhet for Borgerkontakt og tjenester til POP
Økt godtgjøring til folkevalgt vedtatt i KS 10.09.12
Kommunestyrevedtak økt partistøtte 10.09.12
Vedtatt i KS 06.02.12
Vedtatt i kommunestyret.
Avsatt buffer i 2012, videreføres ikke i 2013
Overformynderiet blir statlig i løpet av 2013, delvis drift i 2013, men går helt ut i 2014.
Vedtatt økning i representantskapet
Vedtatt økning i representantskapet
Vedtatt økning i representantskapet
Lønnsvekst 2012, overheng til 2013
Årlig økning basistilskudd fastleger. For 2013: kr. 400 pr. innbygger
Praksiskompensasjon offentlig legearbeid kommuneoverlege og kommunelege 2
Økt kostnad kontrollutvalget
Opplæring folkevalgte i forbindelse med valg, utgift hvert 4. år.
Avleveringsprosjektet forsinket med 1 årsverk
Utgifter til valg hvert 2. år
Økte inntekter BHT - bla dialogmøter
Reduserte utgifter til organisasjonsutvikling
Innsparing gaver til jubilanter
Gjennomgående krav til effektivisering på 0,7 prosent av lønnsbudsjettet
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Tiltak for økonomi i 1 000 kroner
Netto ramme 2012

2013
8 377

2014
8 377

2015
8 377

2016
8 377

587

587

587

587

587

587

587

587

54

54

54

54

151

151

151

151

27

27

27

27

232

232

232

232

0

0

0

0

0

0

0

0

-46

-46

-46

-46

-46

-46

-46

-46

773
9 150

773
9 150

773
9 150

773
9 150

A. Budsjettekniske justeringer
1 Fakturateamet flyttet til økonomi
Sum etterslep

B. Lønns- og prisvekst
2 Overføring til Kemnerkontoret i Follo
3 Overheng lønnsoppgjør 2012
4 Lønns og prisvekst felles innkjøpskontor
Sum lønns- og prisvekst

C. Nye Behov og kvalitetshevinger
Sum nye behov og kvalitetshevinger
D. Inntekter
Sum inntekter
E. Effektivisering og omprioritering
Krav om innsparing 0,7prosent av
5
lønnsbudsjettet
Sum effektivisering og omprioritering

Sum endringer netto ramme
Ny netto ramme

Kommentarer til tiltakene
1. Enhet for borgerkontakt og tjenester ble nedlagt i 2012, fakturateamet overflyttet til
økonomienheten
2. Vedtatt budsjett for kemnerkontoret i Follo
3. Overheng knyttet til lønnsoppgjøret 2012 er lagt inn på hver enhet
4. Lønns- og prisvekst for felles innkjøpskontor lokalisert i Vestby kommune
5. Gjennomgående krav til effektivisering alle enheter på 0,7 prosent
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Tiltak for IKT i 1 000 kroner
2013
8 649

2014
8 649

2015
8 649

2016
8 649

2 014

2 014

2 014

2 014

2 014

2 014

2 014

2 014

Lønnsvekst - overheng fra 2012
Skole: klientlisenser lærere og elever
(skoleavtale)
Skole: Office lisenser lærere og elver

119

119

119

119

50

50

50

50

200

200

Sum lønns- og prisvekst

169

169

369

369

490

490

490

490

6

C. Nye behov og kvalitetshevinger
IKT Follo: utvidelser og endringer, se
kommentarer
Agresso Follo/Frogn: nye moduler og avtaler

140

180

180

180

7

Servicetorget: nye oppgaver og vikar ramme

100

100

100

100

8

Rådhuset: sikring og innføring av adgangskort

0

20

20

20

Netto ramme 2012

1

A. Budsjettekniske justeringer
Servicetorget flyttet fra enhet for Borgerkontakt
og tjenester
Sum budsjettekniske justeringer
B. Lønns- og prisvekst

2
3
4

5

9

IKT drift: Fullelektronisk arkiv og integrasjoner

0

100

100

100

10

Lisenser til felles systemer for nye ansatte

150

150

150

150

11

Nye vedlikeholdsavtale teknisk infrastruktur

100

100

100

100

Sum nye behov og kvalitetshevinger

980

1 140

1 140

1 140

0

0

0

0

0

-75

-75

-75

-36

-36

-36

-36

-36

-111

-111

-111

D. Inntekter
Sum inntekter
E. Effektivisering og omprioritering
12
13

Fiber til Drøbak sentrum + Holter
Gjennomgående krav til effektivisering 0,7
prosent
Sum effektivisering og omprioritering
Sum endringer netto ramme
Ny netto ramme

3 127

3 212

3 412

3 412

11 776

11 861

12 061

12 061
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Kommentarer til tiltakene
1. Servicetorget er flyttet fra enhet for Borgerkontakt og tjenester til IKT
2. Lønnsvekst 2013, overheng fra 2012
3. Dagens avtale på Microsoft klientlisenser i skolene utgår 31/12-12. Disse erstattes av en ny
skoleavtale basert på leie som er gunstigere enn dagens kjøpte lisenser med vedlikehold.
4. Dagens avtale på Office lisenser i skolene erstattes i 2015 med en ny skoleavtale. Ref punkt 7
5. Ski som er vertskommune for teknisk drift av stamnett og felles plattform i IKT Follo har fått
godkjent økt ressursbehov til 2,5 stillinger, inkludert drift av Komtek. Vertskommunedrift av
portal løsningene fases ut. Frogn kommune overtar drift og vedlikehold av sin del av
portalplattformen i Follo. Vertskommune inntekter utgår. Drift av Frogn sin løsning krever
anslagsvis 30 prosent stilling. 20 prosent stilling brukes til økt digitalisering i hht. DIFI/KS mål.
NB, det er en mulighet for at endringene får full effekt først etter 1. tertial. Ref. avklaringer i
IKT Follo 10/9
6. Det er inngått ny brukerstøtteavtale og nye moduler i Agresso samarbeidet som gir økte
kostnader. I tillegg er det etablert ny teknisk plattform som gir økte kostnader knyttet til
vedlikeholdsavtaler. E-handel skal etter planen innføres i løpet av 2013 og vil gi økte
vedlikeholdskostnader i 2014
7. Servicetorget tildeles nye oppgaver som krever ca. 10 prosent stilling. (ikke overført fra andre
enheter) Videre er det behov for å øke rammen for bruk av vikarer ved sykefravær etc., for å
sikre en minimumsbemanning til sentralbordet og publikumsmottaket uten å være helt
avhengige av interne vikarer. Dette er vanskelig å få til i praksis i en travel hverdag.
8. Vedlikeholdskostnader og produksjonskostnader knyttet til sikring av Rådhuset,
kortproduksjon, programvare etc.
9. Fullelektronisk arkiv med tilhørende integrasjoner stiller nye krav til IKT løsningene for å sikre
at arkivene ivaretas for fremtiden.
10. Behov for lisenser til felles systemer som Micorsoft Office og tilgangslisenser til epost med
mer øker i takt med antall ansatte og antall PCer. Det vil være et behov for avstemming av
lisensantallet i 2013
11. Vedlikeholdsavtaler ny teknisk infrastruktur, sentral kjerneswitch, trådløst nettverksutstyr samt
økt kostnad på ny avtale på server og lagringsplattform pga. alder
12. Krever investering til etablering av fiber
13. Gjennomgående krav for alle enheter på 0,7 prosent av lønnsbudsjettet
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Tiltak for rådmannsgruppa 1 000 kroner
Netto ramme 2012

2013

2014

2015

2016

38 485

38 485

38 485

38 485

-838

-838

-838

-838

430

430

430

430

-3592

-3592

-3592

-3592

-587

-587

-587

-587

-2014

-2014

-2014

-2014

-466

-466

-466

-466

-420

-420

-420

-420

400

400

400

400

-60

-60

-60

-60

300

300

300

300

-6 847

-6 847

-6 847

-6 847

A. Budsjettekniske justeringer
1

Reduserte seniormidler

2

Turistinformasjon, overført fra Kulturenheten

3

Arkivet: Lønns- og driftsmidler flyttes til POP
Fakturateamet: Lønns- og driftsmidler flyttes til
Økonomi
Servicetorget: Lønns- og driftsmidler flyttes til
IKT
Kommunikasjon: Lønns- og driftsmidler flyttes til
POP
Lønnsmidler stilling kvalitet og beredskap

4
5
6
7
8
9
10

50 prosent Lønnsmidler jurist flyttes fra TDF
Vurdering felles brann- og redningsvesen engangstiltak
Demenskoordinator, Søknadskontoret
Sum budsjettekniske justeringer

171

171

171

171

12

B. Lønns- og prisvekst
Lønnsvekst 2013 (ansvarene 1000, 1002 og
1003)
Lønnsvekst 2013

9 104

9 104

9 104

9 104

13

Lønnsvekst for lav lønnspott 2012

2 500

2 500

2 500

2 500

14

Pensjon - for lavt budsjett 2012

7 000

7 000

7 000

7 000

15

Økt pensjon 2013 til 2016

5 870

7 800

9 800

11 800

Sum lønns- og prisvekst

24 645

26 575

28 575

30 575

500

800

800

800

-110

-110

-110

-110

550

550

550

11

C. Nye Behov og kvalitetshevinger
16

Turisme, næring, akvariet

17

Skole kompetanseutvikling lærere

18

Oscarsborg som kulturelt fyrtårn

19

Saksbehandlere søknadskontoret

400

400

400

400

20

Administrasjon fritt brukervalg
Leasing bil til demenskoordinator og
frisklivskoordinator
Økte kostnader FBU

400

600

600

600

70

70

70

70

100

100

100

100

1 910

2 410

2 410

1 860

Kompetanseutvikling lærere

-270

-270

-270

-270

Sum inntekter

-270

-270

-270

-270

21
22

Sum nye behov og kvalitetshevinger
D. Inntekter
23
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-52

-52

-52

-52

25

E. Effektivisering og omprioritering
Enhetens bidrag til 3 prosent (0,7 prosent av
lønnsramme 2012)
Effektivisering av administrasjonen

-900

-1 300

-1 300

-1 300

26

Rådmannens landside

-100

-100

-100

-100

Sum effektivisering og omprioritering

-1 052

-1 452

-1 452

-1 452

Sum endringer netto ramme

18 386

20 416

22 416

23 866

Ny netto ramme

56 871

58 901

60 901

62 351

24

Kommentarer til tiltakene
1. Antall seniorer med redusert arbeidstid har gått ned i 2012/2013
2. Midler til turistinformasjonen overføres fra Kulturenheten til rådmannsgruppa
3. EBT ble nedlagt som egen enhet i 2012, oppgavene ble fordelt på øvrige støtteenheter og
rådmannsgruppa
4. EBT ble nedlagt som egen enhet i 2012, oppgavene ble fordelt på øvrige støtteenheter og
rådmannsgruppa
5. EBT ble nedlagt som egen enhet i 2012, oppgavene ble fordelt på øvrige støtteenheter og
rådmannsgruppa
6. EBT ble nedlagt som egen enhet i 2012, oppgavene ble fordelt på øvrige støtteenheter og
rådmannsgruppa
7. EBT ble nedlagt som egen enhet i 2012, oppgavene ble fordelt på øvrige støtteenheter og
rådmannsgruppa
8. Lønnsmidler til jurist opprinnelig plassert på Teknisk drift og forvaltning flyttes til
Rådmannsgruppa
9. Engangstiltak 2012, tas ut i 2013
10. Helårsvirkning ny stilling som demenskoordinator opprettet i 2012
11. Lønnsvekst for ansatte plassert på rådmannsgruppa, gjelder søknadskontoret, skolefaglig
konsulent, informasjonsrådgiver i tillegg til rådmannsgruppa. Gjelder kun overheng fra 2012 2013
12. Lønnsvekst i 2012, resterende midler utover overhenget som er fordelt til den enkelte enhet.
13. For lite avsatt til lønnsoppgjøret 2012, bevilget i 1. tertial
14. For lave kostnader budsjettert til pensjon i 2012, må videreføres i 2013
15. Økte pensjonskostnader i 2013 basert på beregninger fra DNB liv
16. Det avsettes midler til turisme, næring i påvente avklaringer innenfor dette feltet
17. Det er planlagt at 10 lærere årlig får etterutdanning, staten finansierer en økt andel av
kostnadene fra 2013, men kommunen får samlet sett økte kostnader.
18. Det vises til egen sak i formannskapet vedrørende Oscarsborg som kulturelt fyrtårn. Det er
lagt inn midler for en 3-årsperiode.
19. Økte stillingsressurser på søknadskontoret
20. Fritt brukervalg av leverandør av praktisk bistand, tjenester i gjemmet, vil medføre økte
administrasjonskostnader i hjemmet.
21. Det er lagt inn utgifter til leasing bil for demenskoordinator og frisklivskoordinator
22. Økte kostnader FBU
23. Økte inntekter knyttet til etterutdanning lærere
24. Gjennomgående krav til effektivisering for alle enheter, 0,7 prosent av lønnsbudsjettet
25. Kommunestyret har lagt til grunn effektivisering i administrasjonen slik den er definert i
KOSTRA.
26. Rådmannens landside
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6.4. Veiledende rekkefølge for boligbygging 2013 – 2016
I Kommuneplan for Frogn 2005-2017 heter det at veiledende rekkefølge for boligbygging er et
arbeidsverktøy for å styre boligbyggetakt. Ved prioritering av reguleringsplaner med boliger skal det
legges vekt på følgende:
 Tilstrekkelig sosial infrastruktur (som bl.a. skoler, barnehager og omsorgstilbud) skal være
sikret eller sikres ved vedtak av reguleringsplan, inkludert evt. behov for avsetting av nye
arealer til formålene.



Lokalisering av, og byggetidspunkt for, boliger skal samordnes med skolekapasitet og annen
infrastrukturkapasitet



Boligtyper fastsettes ut fra innbyggergruppers/kommunens behov og ut fra hva som egner seg
i utbyggingsområdet.

Veiledende rekkefølge for boligbygging, også kalt ”boligprogram”, skal inneholde en oversikt over
vedtatte, igangsatte og kjente planlagte reguleringsplaner for boliger i de ulike områdene av
kommunen.
Dette boligprogrammet, har følgende funksjoner:
1. Det viser vedtatte planer for boligutvikling og hva som forventes å bli ferdigstilt de neste fire år
2. Det brukes som grunnlag for boligforutsetninger i befolkningsprognoser.

Områder som avklares i ny kommuneplan for Frogn 2012-2024
Fremtidige boligområder i gjeldende kommuneplan som ikke er regulert tas ikke inn i boligprogrammet
(Handlingsprogram) 2013-16. Siden kommuneplan 2012-2024 er i avsluttende fase av behandling,
avventes å legge inn nye utbyggingsområder i boligprogrammet. I høringsforslaget ligger et stort
potensial for boligutvikling.
Kommuneplan 2005-2017
I gjeldende kommuneplan er Klommestein skog, Elle vest og Kolstad fremtidige boligområder av en
størrelse som muliggjør til sammen 500-600 boliger. Disse er ikke lagt inn i boligprogrammet i påvente
av endelig behandling av ny kommuneplan 2012-2024 og med tilhørende rekkefølgebestemmelser.
På Haneborgenga har reguleringsplan vært under arbeid en tid og det legges opp til bygging av ca 60
boliger. Planen har ligget i bero i påvente av omlegging av FV 152 Gislerud-Måna. Det forventes at
omleggingen vil igangsettes i 2014. Boligprosjektet vil derfor først kunne forventes å bli realisert
utenfor skisse til boligprogram for kommende fireårsperiode.
Igangsatte og ferdigstilte boliger
De aller fleste reguleringsplaner blir realisert, selv om dette ofte tar noe lengre tid enn hva utbyggere/
grunneiere og kommunen forventer. Mange planer og prosjekter er satt i gang og noen viser faktisk
raskere fremdrift enn forutsatt.
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Tre boligblokkprosjekter er igangsatt i 2011, henholdsvis Tverrkjegla, Dyrløkkeveien og
Bringebærhagen, og eneboligene oppføres jevnlig. Kommende planperiode kan en mulig utbygging
ligge nær målsettingen om 100 boliger i gjennomsnitt per år med til sammen noe over 540 boliger fra
2011-2016.
Tabellen nedenfor viser planstatus for områder som er avsatt til boligformål. Vesentlige planområder
er regulert eller er under regulering. Noen områder er fortsatt uregulert. Innenfor uregulerte områder
kan det også ofte eksistere noen mindre reguleringsplaner.
Det er også lagt inn i boligprogrammet prosjekter som ble vedtatt ved kommunestyrets behandling av
boligmeldingen i september 2012.
Veiledende rekkefølge for boligbygging 2013-2016
Område
Planstatus
Boligtype
Drøbak S/ Sogsti N
Regulert og
Enebolig
Tverkjegla Øst
fradelingsBlokk, leiegård e.l.
søknad
Holterteigen
Omreguleres
Enebolig
Nordre Sogsti,
Regulert
rekkehus
Eikaparken, Sogstikroken
Vestbyveien 54b
Regulert
Blokk i 2 etasjer
Vestbyveien 128
Regulert
Blokk i 2 etasjer

2012
10

2013

2014 2015 2016

5

2

2

2

35

12

12
6

1

Horisontaldelt
tomannsbolig eller annet
boligbygg med mindre enn
3 etasjer

Sogstiveien 70

Regulert

Sorenskriver Ellefsensvei
Badehusgata
Lehmannsbrygga

Bebyggelsesplan Enebolig
Bebyggelsesplan Enebolig
Regulert
Blokk, leiegård e.l.

Fjellveien 12

Hus i kjede,
Bebyggelsesplan rekkehus/terrassehus,
vertikaldelt tomannsbolig

2

Sogstiveien 111

Reguering i
sluttfasen

Enebolig

2

2

(Gnr 71 Bnr 66)

Hus i kjede,
rekkehus/terassehus,
vertikaldelt tomannsbolig

2

2

Rest 0202 mfl

Enebolig

1

Regulert
Regulert

Enebolig
Enebolig

1

Regulert

Hus i kjede,
rekkehus/terassehus,
vertikaldelt tomannsbolig

Drøbak Nord
Gylteveien
Batteriveien 21
Batteriveien
10/Slyngveien 4
Vannverksveien
Rest 0105 mfl
Dyrløkkeåsen Syd
Skogrovn
Dyrløkkeveien 2, 4 og 6,
Felt N2
Portalen
Rest 0207 mfl

2

4
1
1
12

1

3

3

3

3

3
1

3

6

Regulert

Enebolig
Enebolig

1

Regulert
Regulert, gitt
rammetillatelse
Regulert

Enebolig

2

Blokk, leiegård e.l.

24

Blokk, leiegård e.l.
Enebolig

1

3
1

10
1
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Veiledende rekkefølge for boligbygging 2013-2016
Område
Planstatus
Boligtype
Sogsti Syd
Skogvn, nordre del

Elle Vest

Regulert

Regulert

Rosenvarde
Haveråsen
Røisepytten-Øierudbråten
Sydveien

Regulert
Regulert i 2012
Regulert i 2012
Regulert

Vestbyveien 95

Regulert

Vårstigen
Rest 0203 mfl
Billit/Heer Syd
Holter Nord/syd

Rest 0304 mfl
Billit/Heer Nord
Skansen v /
Åslund vestre

Regulert

2014 2015 2016

1

Horisontaldelt
tomannsbolig eller annet
boligbygg med mindre enn
3 etasjer

2

Enebolig
2

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

Regulert

2013

Enebolig

Enebolig
Ny Sogsti skole inkl gamle
Regulert
og kommunens eiendom

2012

Enebolig
Rekkehus, tomannsbolig
Blokk, leiegård e.l.
Enebolig

Hus i kjede,
rekkehus/terrassehus,
vertikaldelt tomannsbolig
Blokk, leiegård eller
lignende

2

1

1

2

6
10
1
2
4
1

2
4
2

2
4

1

2
1

1

1

2
14

2
6

3

4

1

1

5

Regulert

Enebolig

1

1

Ottarsrud Gård 63/1,
Ottarsrudgrenda

Regulert

Hus i kjede,
rekkehus/terrassehus,
vertikaldelt tomannsbolig

6

6

Skjellerud
Sørbråten

Regulert
Regulert

Enebolig
Enebolig

1
1

Hus i kjede,
rekkehus/terrassehus,
vertikaldelt tomannsbolig

Osloveien 263

Regulert
Regulert

K-plan
Dispensasjon for
deling

Enebolig
Enebolig

2

1

Hagen, Høilundvn (Inkl.
Bekkenstenlia)

Gloslibråten
Folkvang

1

2

2
2

1

Hus i kjede,
rekkehus/terrassehus,
vertikaldelt tomanns

4

Enebolig

2

10
1

10
2

1
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Veiledende rekkefølge for boligbygging 2013-2016
Område
Planstatus
Boligtype
Prosjekter ihht boligmelding 2012
Belsjø terrasse 19+21
omreguleres?
Blokk/leiegård
Trekanttomta
omreguleres
Blokk/leiegård
Ekesvingen 18

regulert

2012

2013

24
44

Horisontaldelt
tomannsbolig eller annet
boligbygg med mindre enn
3 etasjer

Vestbyveien

Blokk/leiegård

Rest 0303 mfl

Enebolig

2014 2015 2016

4
49

1
121

77

1
59

104

60

4

Nordre Frogn
Nesoddveien 221-225

Regulert

Hus i kjede,
rekkehus/terrassehus,
vertikaldelt tomannsbolig

4

4

Dal Vestre - Brevikveien

Rammetillatelse
utgått, ny
byggesøknad
påkrevd

Horisontaldelt
tomannsbolig eller annet
boligbygg med mindre enn
3 etasjer

6

3

Under regulering
Regulert

Enebolig
Enebolig

1

2
2

Regulert

Enebolig

1

1

K-plan 20052017 spredt
boligbygging

Enebolig (5)

1

1

Mellomdal/Svenneløkka
Nordre Lindebråthe
Bergerhøgda, Berger
terrasse
Glenne
Bøler –Berger
Kornveien

Slottet/Kai (54/56, 57),
Slottetveien. Slottet 54/3
og 55/4
Vestgårdsveien
(N.Hallangen)

K-plan
Under regulering
Vedtatt og
påklagd
Regulert

Regulert

Prosjekter på Dal ihht boligmelding 2012
Bergbakken (Dal/Brevik)
Rest 0307

Sum Drøbak og Nordre Frogn

1

1

2

1

Enebolig (5)

1

Enebolig

2

2

2

Hus i kjede,
rekkehus/terrassehus,
vertikaldelt tomannsbolig

2

1

2

Enebolig

1

2

2

3

Enebolig

2

2

3

2

57
17
91
151

Enebolig

1
2

1
5

21

1
18

123

82

80

122

Boligprogrammet gir et øvre anslag for boligbygging gitt at alle prosjekter gjennomføres etter planen.
Erfaringer tilsier, som nevnt tidligere, at dette anslaget ligger godt over det som i praksis blir realisert.
Tallene baserer seg på ferdigstilte boliger, det vil si boliger hvor midlertidig brukstillatelse eller
ferdigattest er gitt. Statistikken tar utgangspunkt i antall boenheter, dvs. en tomannsbolig medfører to
169 

Handlingsprogram 2013–2016

boenheter, i blokkbebyggelse regnes hver leilighet som en boenhet osv. Sekundærleiligheter i
eneboliger regnes ikke med som egne boenheter i dette programmet. Det er vanskelig å angi hvorvidt
fremtidige reguleringer åpner for sekundærleiligheter og hvor mange utbyggere som faktisk ønsker å
legge til rette for dette.

Nærmere beskrivelse
Drøbak nord
I Drøbak Nord er det noen mindre reguleringsplaner (Batteriveien 21 og Batteriveien 10/Slyngveien 4)
som forventes realisert. Det er gitt igangsettingstillatelser til bygging av seks boliger. I tillegg er det
utskilt noen boligtomter som følge av regulering i områdene Gylteveien og Vannverksveien. I
vannverksveien er det gitt en brukstillatelse og en igangsettingstillatelse i 2012. Status for Gylteåsen
for øvrig er foreslått å reversere til hytteområde i høringsforslag til kommuneplan 2012-2024.
På Kopås er det i kommuneplan 2005-2017 avsatt areal til ca. 10 (senior)boliger på Forsvarets
eiendommer. Foreløpig er det ikke igangsatt noen avhending og regulering og boligene er ikke lagt inn
i boligprogrammet for de neste fire år. Eiendommen er vurdert som et mulig utviklingsprosjekt i
kommunestyremelding for boligutvikling.
Drøbak sentrum, sør og Sogsti nord
To nye boliger i Fjellveien ventes, men foreløpig er ingen brukstillatelse gitt.
“Innseilingen” på Sogsti ble ferdigstilt i 2011 med 31 leiligheter. På Tverrkjegla (Tussefaret) ble det gitt
tillatelse til å starte opp bygging av tre boligblokker i 2011. 45 nye boliger kan fortsatt forventes i 2012
eller på nyåret 2013.
Flere av boligfeltene på Nordre Sogsti, Eikaparken og Sogstikroken er ferdigstilt. 32 boliger ble tatt i
bruk i 2011. 12 har fått midlertidig brukstillatelse i 2012. Det gjenstår bygging av ca. 12 boliger i det
nedre feltet. Lengst nord i feltet har det vært forsinkelser pga. grunnforhold.
Sogstiveien 70 var forventet å bli ferdigstilt i 2012. Foreløpig er ingen brukstillatelse gitt.
Sogstiveien 119 ble ferdigstilt med 6 boliger i 2011. Vestbyveien 54b forventes å bli ferdigstilt i løpet
av programperioden.
Sogsti-syd og Dyrløkke
På Elle vest gjenstår tre boliger på et felt med åtte eneboliger.
Vedtatt reguleringsplan for området Nye Sogsti Skole inkluderer gamle Sogsti skole, hvor 31
blokkleiligheter oppført. 6-7 eneboliger kan fortsatt bygges i feltet og utvikling av kommunens eiendom
muliggjør ca 20 boliger eller flere avhengig av boligtype. Dette omtales i kommunestyremelding for
boligutvikling.
Det er også flere mindre planer innenfor området Sogsti syd. Noen enkelttomter gjenstår i områdene
Skogveien, Rosenvarde, Vårstigen, Sydveien. Vestbyveien 95 forventes å være ferdigstilt med 4
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boliger i løpet av 2012. Regulering av Vardeveien/Vestbyveien (Gnr 1 Bnr 244) med ca seks boliger er
utsatt i påvente av tverrforbindelse mellom Vestbyveien og RV152. Reguleringsplaner for
Røisepytten/Øierudbråten er sluttbehandlet i 2012.
Regulering av hytteområdet Haveråsen beregnes er sluttbehandlet i 2012. Planen består av 26
eksisterende hytter som en regner med vil konverteres til boliger og 11 fradelinger av tomter til nye
eneboliger.
Resterende to felt i Dyrløkkeveien 4 (felt N2) er omregulert fra næring til bolig. 24 boliger i blokk vil
være ferdigstilt i 2012 eller 2013.
På Portalen vil det bygges 10 leiligheter, disse kan forventes å bli ferdig i 2013.
Billit/Heer S
På Haneborgenga er reguleringsplan under arbeid og det legges opp til bygging av ca 60 boliger, i
form av eneboliger i rekke, rekkehus og leiligheter. Planen har ligget i bero i påvente av omlegging av
FV 152 Gislerud-Måna. Boligprosjektet vil først kunne forventes å bli realisert utenfor skisse til
boligprogram for kommende fireårsperiode.
Reguleringsplan for Holter Nord/syd er gjeldende for bebyggelsen i Bringebærhagen. Det er høy
aktivitet på eneboligtomtene i området. 14 rekkehusleiligheter er ferdigstilt i 2012. Her er det også
planlagt å bygge kommunale boliger.
Billit/Heer N
På Skansen/Vestre Åslund var 12 terasseblokkleiligheter innflyttingsklare i 2011.
Flere mindre utbygginger i områdene Høilundhagen/-veien (Bekkenstenlia) forventes ferdigstilt i 20112012. På Folkvang ble fire eneboliger tatt i bruk i 2011 og det er rom for 4 flere eneboliger. På
Skjellerud, Sørbråten og Osloveien 263 vil noen mindre utbygginger bli realisert innenfor
programperioden.
Reguleringsplan for Ottarsrudgrenda (Gnr 63 Bnr 1), mellom Steensletta og Videregående skole tilsier
at 12 av de 18 boligene vil bli ferdigstilt innenfor programperioden. Boligområdet er for øvrig
avhenging av atkomst til Holtbråtveien og utbedring av krysset FV 152/Ytre Hallangen.
Området Gloslibråten på Heer er regulert i 2011. 20 boliger i rekke ventes i 2013-2014
Nordre Frogn
I Dal skolekrets har byggeaktiviteten har vært lav, men flere reguleringsplaner er behandlet eller er
under behandling. Tomter på Dal og Bergerhøgda er under utbygging.

Reguleringsforslag for det kommunalt eide området nær Brevik ble trukket fra videre behandling i 2010
grunnet funn av fornminner. Riksantikvaren anslo at frigivning av funnet som berører byggeområde for
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bolig vil koste 2.8 millioner. Det ble vedtatt å igangsette ny regulering for området. En evt utvidelse av
området med konsekvensutredning vurderes i ny kommuneplan 2012-2024. Boliger i dette området er
derfor ikke påregnet de første fire årene og er derfor tatt ut av boligprogrammet inntil videre.
På Vestre Dal er områder ferdig regulert, 6 boliger ble ferdigstilt i 2008 og det kan forventes 9 boliger
til innenfor området. Rammetillatelse som ble innvilget for 6 av disse er utgått og ny byggesøknad er
påkrevd.
Området Mellomdal/Svenneløkka er fortsatt under regulering. Det er hovedsakelig omgjøringer fra
hytte til bolig. Kommunestyret forventer i tillegg at det vil bli ca. 10 nye tomter innenfor området. Det er
ikke ventet noe utbygging før mot slutten av planperioden.
Flere mindre områder er regulert til boligformål på Nordre Linnebråthe, Nordre Hallangen
(Vestgårdsveien), Tangen (Gnr 51 Bnr 1), Digerud, Slottetveien og Knardal (Berger Terrasse). 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.
På Blylaget/Slora er det også et område under regulering – Kornveien.
Konverteringer fra hytte til bolig
Områdene som det iht gjeldende kommuneplan er muligheter for å konvertere fra hytte til bolig er:
Haveråsen, Søndre Hallangen, Svenneløkka, Slottet/Kai og Blylaget/Slora. I tillegg kommer
Vannverksveien og Vestgårdsveien (N. Hallangen), som er ferdig regulert. Ved regulering blir det ofte
mulig å realisere flere boligtomter enn det var hyttetomter området.
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6.5. Tiltaksplan idrett, friluftsliv og nærmiljø 2013 – 2016
Tiltak i 2013
Pri. nr.

Type anlegg

Tiltakets navn

Tiltaks-

Status, behov og begrunnelse

haver

(nærmiljø,

Planlagt

Total

Komm-

Til-

Private

Årlig

bygge-start

kostnad

unal

skudds-

midler

drifts-

andel

midler

ordinært eller

kostnad

friluft)
1

Ordinært

Oppgradering

(friluft)

Torkildstranda

FK

1. byggetrinn sluttføres i 2012/ 2013.

2013

300

200

100

0

50

2013

15 000

10 000

5 000

Ikke

Ikke

beregnet

beregnet

1 900

250

HC-toalett vedtas bygd i 2013. Inkl.
asfaltering av adkomst (UU-standard)

2

Ordinært

Oppgradering av

FK

Seiersten stadion

Kunstgress, undervarme og lysanlegg
vil gi en vesentlig økning i
banekapasiteten for fotball og er DFI
sin første prioritet. Oppgradering til
tartandekke på løpebaner bør
gjennomføres som del av samme
prosjekt. Det forutsettes noe
dugnadsinnsats fra DFI, men dette er
ikke beregnet. Prosjektering bør
igangsettes umiddelbart og
anleggsarbeid starte opp i 2013 og
senest ferdigstilles i 2014. Tiltaket
erstatter kunstgressbane på Høiås.

3

Ordinært

Tilbygg til Frognhallen

FK/DBK/

Tilbygg Frognhallen for bokseklubben

2013

5 000

1 800

1 300
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Pri. nr.

Type anlegg

Tiltakets navn

Tiltaks-

Status, behov og begrunnelse

haver

(nærmiljø,

Planlagt

Total

Komm-

Til-

Private

Årlig

bygge-start

kostnad

unal

skudds-

midler

drifts-

andel

midler

ordinært eller

kostnad

friluft)

4

Ordinært

Opprydding rundt

DFI

og flerbruk

FK

Vedtatt for 2012, men ikke realisert.

2013

500

500

0

0

0

FV

Plan innmeldt av FV. Forutsatt

2013

552

73

276

203

Ikke

kunstgress Måna
5

Ordinært

Turstier Frogn, skilting
og oppgradering

gjennomført i 2013. Forutsatt avtale

oppgitt

med grunneiere før skilting og bruk av
skiltmal. Skilttavler og større tiltak må
byggemeldes.
6

Ordinært

Utvidelse skianlegg

DFI

Etablering av snøproduksjonsanlegg

2013

300

0

100

200

langs Belsjøveien fra Frognhallen til

Ikke
oppgitt

parkeringsplassen ved Follo Museum
(ca. 800 meter). Vedtatt for 2012, men
ikke realisert. Videreført som tiltak i
2013
7

Ordinært

Rehabiliteringsplan

FK

Frognhallen

Vedtatt i 2011, men ikke omsøkt eller

2013

200

100

100

0

0

2013

500

0

250

250

Ikke

realisert. Danner grunnlag for
rehabilitering av hallen

8

Ordinært
(friluft)

Bergholmen,
tilrettelegging for

OF

Ombygging av lager til kystledhytte

oppgitt

friluftsliv
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Pri. nr.

Type anlegg

Tiltakets navn

Tiltaks-

Status, behov og begrunnelse

haver

(nærmiljø,

Planlagt

Total

Komm-

Til-

Private

Årlig

bygge-start

kostnad

unal

skudds-

midler

drifts-

andel

midler

ordinært eller

kostnad

friluft)
9

Friluft

Oppgradering

FK

Badeparken

Omfatter vedlikeholdstiltak i hht ny

2013

500

150

150

200

Ukjent

2013

60

0

30

30

Ikke

skjøtselsplan (utarbeides vinteren
2012/13), bl.a. i forhold til UUtilrettelegging.
Sparebankstiftelsen har gitt tilsagn på
kr. 200.000 til ny scene. Dette er
imidlertid et tiltak som ligger noe fram i
tid. I 2013 er det 50 år siden
stupetårnet «femmeren» ble bygget.
Det har behov for opprusting. Det
søkes om at tilskudd tildelt Badeparken
fra Sparebankstiftelsen kan benyttes til
formålet. Alternativt vil det søkes andre
tilskuddsmidler

10

Friluft

Skilting Bergholmen

OF

Utarbeidelse av plan og skilting (info og
kulturhistorisk)

oppgitt

Jfr forvaltningsplan. Forutsatt bruk av
skiltmal. Skilttavler byggemeldes.
11

Nærmiljø

Tursti/kyststi og andre

Oslo

Gjennomføring av tiltak i hht

(friluftstiltak)

tilretteleggingstiltak

komm.,

skjøtselsplan (sluttføres vinteren

Håøya N

AFK

2012/2013), blant annet videreføring av

400

100

200

100

Oslo
komm.
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Pri. nr.

Type anlegg

Tiltakets navn

Tiltaks-

Status, behov og begrunnelse

haver

(nærmiljø,

Planlagt

Total

Komm-

Til-

Private

Årlig

bygge-start

kostnad

unal

skudds-

midler

drifts-

andel

midler

ordinært eller

nad

friluft)

12

Ordinært

kost-

Oppgradering
skytebane

v/OF

kyststi/tursti på nordre del av Håøya.

DFSK

Støyskjerming av 200 m. standplass,
støyskjerming av 100 m. standplass på

2012-2013

Ikke
oppgitt

0

Ikke
oppgitt

Knappelåsen. Vedtatt for 2012, men
bare delvis realisert. Videreføres i 2013.
Foreløpig ikke mottatt ytterligere
informasjon.
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Mulige tiltak etter 2013
Pri.
nr.

Type anlegg

Tiltakets navn

Tiltaks-

Status, behov og begrunnelse

haver

(nærmiljø,

Planlagt

Total

Kommun

Tilskudds

Private

Årlig

byggestart

kostnad

al andel

midler

midler

driftsko
stnad

ordinært eller
friluft)
1

Ordinært

Nærmiljø

Seiersten bad

Bane for

FK

DFI

beachvolleyball

2014

Meldt inn av FIR/DFI. Kommunen har
foreløpig ikke mottatt ytterligere

165 000

Ikke

103 000

Beregnes

Beregnes

Netto

nærmere

nærmere

3000

0

Ikke

oppgitt

oppgitt

informasjon (lokalisering etc.)
Nærmiljø

Bocciabane

FIR

Meldt inn av FIR/DFI. Kommunen har
foreløpig ikke mottatt ytterligere

Ikke

0

Ikke

oppgitt

oppgitt

informasjon (lokalisering etc.)
Ordinært

Rehabilitering

FK

Frognhallen

Rehabilitering basert på plan som skal
utarbeides. Tiltaket kan med fordel ses i
sammenheng med tilbygg til
Frognhallen eventuelt nytt
svømmeanlegg. FIR har prioritert dette
på 5. plass. Viktig at eksisterende
anlegg blir oppgradert før det bygges
nytt.

Ordinært

Tilbygg Frognhallen

FK/DBK/

Tilbygg Frognhallen. Tiltaket kan med

DFI

fordel ses i sammenheng med

5000

1800

1300

1900

250

oppgradering av Frognhallen. FIR har
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Pri.
nr.

Type anlegg

Tiltakets navn

Tiltaks-

Status, behov og begrunnelse

haver

(nærmiljø,

Planlagt

Total

Kommun

Tilskudds

Private

Årlig

byggestart

kostnad

al andel

midler

midler

driftsko
stnad

ordinært eller
friluft)
prioritert dette på 1.plass for realisering
i 2013. Oppgitt finansiering høyst
usikker.
Ordinært

Svømmeanlegg

FK

Seiersten

Skisseprosjektering for svømmeanlegg
er gjennomført og vedtatt. Skal
videreføres i et forprosjekt. Tiltaket kan
med fordel ses i sammenheng med
tilbygg til Frognhallen. FIR har satt opp
svømmebasseng på prioritet 3, men har
forutsatt et enklere innhold enn i
skisseprosjektet

Ordinært

Nytt gulv Frogn Arena

FK/AFK

FIR har meldt inn tiltaket som prioritet

0

0

0

8. Skifte fra kunststoff til parkett.
Akershus fylkeskommune (AFK) eier
hallen. Endring må avtales med AFK
som neppe er interessert i å dekke noe
av kostnadene.
Ordinært

Oppgradering
Seiersten stadion

FK

Oppgradering av løpebaner,
kunstgress, lysanlegg, undervarme. FIR

15000

Ikke

Ikke

beregnet

beregnet

0

har ført dette opp som prioritet 4 i sitt
forslag.
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Pri.
nr.

Type anlegg

Tiltakets navn

Tiltaks-

Status, behov og begrunnelse

haver

(nærmiljø,

Planlagt

Total

Kommun

Tilskudds

Private

Årlig

byggestart

kostnad

al andel

midler

midler

driftsko
stnad

ordinært eller
friluft)
Ordinært

OpprustingTorkild-

(Friluft)

stranda

FK

1. byggetrinn sluttført i 2012. HC-toalett
vedtas bygd i 2013, mens HC- rampe,

Ikke

Ikke

Ikke

beregnet

beregnet

beregnet

solplatting (evt. med badeheis/ heis for
ombordstigning i båt m.m). vedtas bygd
etter 2013
Nærmiljø
(friluftstiltak)

Frognmarka UU-runde

FK

Etablering av UU-tilpasset runde i

2014

Seierstenmarka – med fokus på
opplevelse og tilgjengelighet/
brukervennlighet for for
rullestolbrukere, rullatorer,
barnevogner,
Planlegges 2013, med gjennomføring
2014
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Pri.
nr.

Type anlegg

Tiltakets navn

Tiltaks-

Status, behov og begrunnelse

haver

(nærmiljø,

Planlagt

Total

Kommun

Tilskudds

Private

Årlig

byggestart

kostnad

al andel

midler

midler

driftsko
stnad

ordinært eller
friluft)
Nærmiljø

Kyststi – planlegging

(friluftstiltak)

og etablering .

FK

Arbeid gjennomført 2012 gjennom

2014-2017

InterReg prosjektet Rekreative Ruter.
Videreføres i 2013 for innestående
tilskuddsmidler. Videre planlegging i
2013 for evt. søknad om mer midler til
planlegging, etablering / oppgradering
av sti, merking, skilting og evt andre
tilretteleggingstiltak (klopper, trapper
mv) i 2014.
Det søkes samarbeid med vel der dette
er naturlig,

Nærmiljø

Kyststi Nordstranda

FK

(friluftstiltak)

Videreføring av HC tilgjengelighet fra

2014

nytt toalett ned til og langs stranda bort
til Kopåsbrygga. Dette vil
tilgjengeliggjøre toalettet for alle
brukere av stranda, samt avlaste
Husvikveien for gangtrafikk (eks.
gående til Sundbrygga)

Ordinært

Utvikling av Ullerud for

FK

Sikre rettigheter for bruk av

idrettsformål, herunder

Ullerudjordet etter at dagens avtale

langtidskontrakt eller

utgår i 2019. Utvidelse av
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Pri.
nr.

Type anlegg

Tiltakets navn

Tiltaks-

Status, behov og begrunnelse

haver

(nærmiljø,

Planlagt

Total

Kommun

Tilskudds

Private

Årlig

byggestart

kostnad

al andel

midler

midler

driftsko
stnad

ordinært eller
friluft)

Ordinært

grunnerverv.

parkeringsplass ved gressbanen.

Hoppbakke +

Meldt inn av DFI. Kommunen har

slalombakke

foreløpig ikke mottatt ytterligere
informasjon (lokalisering etc.) Må ses i

(DFI)

sammenheng med lokalisering av evt.
Frogn Idrettspark ifm.
kommuneplanrulleringen.
Nærmiljø

Kunstgress på
grusbane Dal skole
Skaubygda IL

FK

Skaubygda Idrettslag har meldt inn
kunstgressdekke på grusbanen på Dal
skole som et mulig fremtidig tiltak.
(5-er bane, 20 x 40 meter)

Ordinært

Nytt gulvdekke Frogn

DFI har meldt inn at det er behov for å

Arena

bytte ut gulvet i hallen på Frogn Arena,
da dekket som ligger der i dag
forårsaker mye skader.

Ordinært

Turnanlegg
DFI

Meldt inn av DFI. Kommunen har
foreløpig ikke mottatt ytterligere
informasjon (lokalisering etc.)

Ordinært

Bane Frogn Arena

Halv fotballbane, kunstgress, evt. m/hall
(Frogn vgs). Innmeldt av DFI.
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Pri.
nr.

Type anlegg

Tiltakets navn

Tiltaks-

Status, behov og begrunnelse

haver

(nærmiljø,

Planlagt

Total

Kommun

Tilskudds

Private

Årlig

byggestart

kostnad

al andel

midler

midler

driftsko
stnad

ordinært eller
friluft)
Ordinært

Fotballbaner Ullerud

Gress/kunstgressbane Ullerud.
Innmeldt av DFI

Ordinært

Traseer for ryttere og

Vurdering av opparbeiding/ skilting av

sykling i marka

utvalgte strekninger – for å kanalisere
slitasje og unngå konflikter med
turgåere. Prosjektet må gjennomføres i
nært samarbeid med idrettslag,
friluftsorganisasjon-er og
grunneierorganisasjonene.

Ordinært

Turkart for Frogn. FK

FK/DFI/F

Kommunens turkart er utdatert (og

(friluftstiltak)

v/SAM i sam-arbeid

V

opplaget tomt). Frognmarkas venner

med DFI/

har utarbeidet turkart i egen regi, i salg

Frognmarkas venner

nå. Frogn kommune bisto med noe
informasjon inn i kartet. Når
markaplanarbeid er avsluttet og det er
behov for trykking av nytt opplag av
turkart vil kommunen samarbeide med
DFI/ Frognmarkas venner om dette.

Ikke

Ordinært

Kunstgress Høiås

FK

Vedtatt for 2012, men ikke omsøkt eller

prio

realisert. Beløp oppjustert fra 3,7 til 4,0

riter

mill. kr.

4 000

2 700

1300

200
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Pri.
nr.

Type anlegg
(nærmiljø,
ordinært eller

Tiltakets navn

Tiltakshaver

Status, behov og begrunnelse

Planlagt

Total

Kommun

Tilskudds

Private

Årlig

byggestart

kostnad

al andel

midler

midler

driftsko
stnad

friluft)
t
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6.6. Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2013-2016

0 Bakgrunn
Kommunedelplanen for trafikksikkerhet ble innarbeidet i Kommuneplan fra 2006, og årlig rullering av
handlingsprogrammet er en del av kommunens samlede økonomiplan.
Planen har gitt kommunen en mulighet for en samlet oversikt over veisystemet med spesiell fokus på
trafikksikkerheten.
I forbindelse med den årlige rulleringen av handlingsplanen, er det utarbeidet en status for
trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne baserer seg på:








forrige års status
nye veier, bygg og anlegg med stor trafikk
nye bussruter
endring av kjøremønster, hastigheter og trafikkmengder
endringer i ulykkessituasjonen
andre endringer som medfører endring i trafikksikkerheten

Statusen har dannet grunnlaget for neste års prioritering av store og små tiltak. I dette arbeidet har
skole, velforeninger og andre få anledning til å melde inn endringer i trafikksituasjonen og behov for
tiltak. Det har også vært mulighet for å søke om tiltak på private veier dersom kommunen vurderer
dem som viktige å gjennomføre.
1 Trafikksikring
1.1 Generelt
Trafikkulykker skjer daglig. De fleste resulterer i en bulk i en bil eller et skrubbsår på kne. Disse hører
vi sjelden om. Andre ulykker medfører alvorligere personskade eller død. Selv om en ulykke som regel
skyldes at noen har gjort en feil i trafikken, brutt trafikkreglene, så viser ulykkesregistreringer at noen
punkter eller strekninger på veinettet er mer ulykkesbelastet enn andre.
1.2 Ulykkesstatistikk.
Ved aktiv bruk av ulykkesregisteret kan man med analyser og systematisk arbeide redusere ulykkene
på disse punktene.
Statistikken viser at det i løpet av de siste 20 årene har det skjedd 55 ulykker med alvorlig
personskade i Frogn. Av disse er det 11 dødsulykker. To av dødsulykkene og 6 ulykker med alvorlig
personskade skjedde på kommunale veier. Uten å gjøre noen dyptgående analyse av ulykkene kan
man si at tunellene er overrepresentert når det gjelder dødsulykker. På de kommunale veiene er det
ikke noe punkt som peker seg ut som spesielt ulykkesutsatt.
1.3 Innspill
I forbindelse med trafikksikkerhetsarbeidet kommer det gjennom året inn innspill og forslag til tiltak fra
beboere, velforeninger, skoler og andre. Innspillene påpeker punkter og strekninger som oppfattes
som trafikkfarlige og gjerne med forslag til tiltak. Ønsker / forsalg til tiltak går i all hovedsak på
etablering av fartsreduserende tiltak, og noen ønsker om gangfelt og andre tiltak.
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I de fleste tilfeller er det vanskelig å finne støtte i ulykkesstatistikken for at områdene som påpekes er
spesielt trafikkfarlige, allikevel kan innspillene være viktige i det forebyggende arbeidet. Videre viser
innspillene hva folk opplever som utrygt i sitt nærmiljø, og mange av tiltakene som vedtas kan like
gjerne karakteriseres som bomiljøtiltak. Det er viktig for trivselen for de som bor i kommunen at de
føler det er trygt å ferdes i nærmiljøet både for barn og voksne.
3 Tiltakstyper
3.1 Differensiering av veisystemet.
Noen veier fungerer både som tilfartsveier og lokale boligveier. Boligveiene får da større trafikk enn
det som det bør være på en lokal boligvei med direkte atkomster. Videre er det vanskelig for de som
bruker veien som tilfartsvei og holde den lave hastighet som er ønsket/skiltet i en boligvei. Typiske
veier i Drøbak er Elleveien, Sogstiveien, deler av Vestbyveien/Jørnsebakken og Solveien.
Tiltaket består i å bygge nye avkjørselsfrie tilfartsveier til områdene innerst i veisystemet.
3.2 Separering av myke og harde trafikanter.
Tiltaket består i bygging av fortau og gang- sykkelveier.
3.3 Sikring av krysningssteder for myke trafikanter.
Tiltaket består i etablering av gangfelt. Vegvesenet har kriterier for antall kryssende før gangfelt kan
anlegges. Årsaken er at gangfelt kan skape falsk trygghet. Det er på det rene at fotgjengere blir drept
og skadd i gangfelt som følge av uoppmerksomme bilister. Oppmerksomheten ved gangfeltet kan
økes ved bruk av belysning, opphøyde gangfelt eller trafikklys.
3.4 Kryssutbedring.
Tiltaket består av geometrisk utbedring av kryss og avkjørsler, innstramming, kanalisering eller
anleggelse av rundkjøring. Vikepliktsregulering kan også være et tiltak.
3.5 Belysning.
Tiltaket består i etablering eller utbedring av veibelysning.
3.6 Siktrydding.
Tiltaket består av rydding av sikt i kryss og andre uoversiktlige steder slik at det er lettere og se og
oppdage trafikk som kommer.
3.7 Andre punkt- og strekningsutbedringer.
Andre typer utbedringer.
3.8 Fartsdempende tiltak.
Se under.
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4 Fartsdempende tiltak.
4.1 Generelt.
Generell fartsgrense i tettbebygd strøk er 50 km/t. Tiltaket består av skilting av lavere fartsgrense og
evt. fysiske tiltak for å tvinge kjørende til å overholde den lavere fartsgrensen. Tiltaket er som regel
aktuelt i tettbebygd strøk, sentrumsområder og boligområder der myke trafikanter ferdes langs
kjøreveiene.
Tiltaket er spesielt relevant der det ikke er separate veisystemer, dvs. at myke trafikanter bruker
samme veibane som de kjørende.
Lavere kjørehastighet reduserer faren for sammenstøt og dessuten reduserer alvorligheten av
personskader ved sammenstøt. Like viktig er kanskje den opplevde tryggheten for de myke trafikanter
som ferdes langs veien og de som bor langs veien.
4.2 Fysiske fartsdempende tiltak
I Frogn er det på en rekke boligveier og sentrumsveier innført lavere fartsgrenser ved bruk av 30 km/t
soner og skilting av strekninger med 30 km/t og 40 km/t. Kommunen har fått en rekke henvendelser
om at folk mener at fartsgrensene ikke overholdes, og ønske om at det etableres fysiske
fartsdempende tiltak. Kommunen har foretatt fartsmålinger, og der det målte fartsnivået har ligget for
høyt, er det anlagt fartsdempende tiltak i form av humper.
4.3 Alternativer til humper.
Fartsdempende tiltak har som regel vært synonymt med humper. Humper er rimeligst å anlegge og
har dokumentert god effekt. Men vi har også andre gode løsninger, i Drøbak er miljøgata med bruk av
gatestein og varierende gatebredde et godt eksempel på dette.
Som det fremgår i kapittel 2 er det fremdeles mange ønsker om etablering av fysiske fartsdempende
tiltak. Fartsmålinger vil vise hvor reelt behovet er. I Frogn er det nå et ønske om ikke å etablere flere
humper, men bruke andre tiltak.
Statens vegvesens håndbok 072 og Trafikksikkerhetshåndboken fra Transportøkonomisk institutt gir
anvisninger på flere alternative løsninger som kort kan oppsummeres slik:








Innsnevring av kjørebanen – sjikaner – sidehinder.
Miljøgater
Rumlefelt
Vekslende ensidig parkering
Opphøyde gangfelt
Opphøyde kryss

Referanser:
http://www.vegvesen.no/_attachment/61426/binary/14133
http://tsh.toi.no/index.html?22167

(Håndbok 072 se Kap 2)

(Trafikkesikkerhetshåndboken TØI)
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Hvilket tiltak som er aktuelt må vurderes i det enkelte tilfelle. Sidehinder er antagelig det som er aktuelt
i de fleste tilfeller i boligveier. Eksempel på sidehinder
5 Helhetlig strategi
I forbindelse med kommunestyrets behandling av Handlingsprogram for 2010 – 2013 ble det vedtatt et
verbalvedtak: ”Frogn kommune utarbeider en helhetlig strategi for fartsbegrensende tiltak og
trafikksikringstiltak med spesielt fokus på skoleveier, skoleområder, og tettbebygde strøk.”
På bakgrunn av vedtaket utarbeidet rådmannen et diskusjonsnotat, og saken ble tatt opp til diskusjon i
Utvalg for oppvekst, omsorg og kultur den 04.05.10. Nytt notat av 9.8.2010 fra fungerende rådmann
ble diskutert i utvalgets møte den 31.08.10.
Det ble da presisert fra flere medlemmer at utvalget ønsker en helhetlig strategi for trafikksikkerhet.
Det må bl.a. sees på hele områder under ett hvor det vurderes sårbarhet i forhold til trafikkmessige
forhold og at det utarbeides en strategi for dette hvor tiltakene settes i en prioritert sammenheng.
Som påpekt har “Handlingsplan for trafikksikkerhet” etter hvert fått et noe “ad hoc” preg. Detter har sin
bakgrunn i Aksjon skolevei hvor selve ideen var at skolebarn, lærere, foreldre, lag og foreninger osv.
skulle engasjeres i trafikksikkerhetsarbeidet og komme med innspill om behov for tiltak.
Behovet for en mer systematisk tilnærming til trafikksikkerhetsarbeidet og å utarbeide en mer samlet
strategi er synlig.
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5.1 Overordnet veinett – differensiering av veisystemet – utbyggingsmønster
I forbindelse med rullering av kommuneplanen er det utarbeidet en stedsanalyse for Drøbak. I notat 1
– Vei og trafikk, er det foretatt vurderinger av standarden på eksisterende veinett og hvilke som
har/ikke har potensial til å ta fremtidig økt trafikk. Lokalisering av fremtidige utbyggingsområder er sett
i lys av dette.
Dette er et arbeid som først og fremst legger føringer for utvikling som styres gjennom
kommuneplanen og som vurderes å ligge utenfor arbeidet med trafikksikkerhetsplanen. De analyser
og konklusjoner som er gjort på de enkelte veistrekningene er imidlertid nyttige input til det mer
kortsiktige trafikksikkerhetsarbeidet.
5.2 Helhetlig vurdering av trafikksikkerhet på skolevei mm
Tidligere handlingsplan for trafikksikkerhet i Frogn kommune hadde mer fokus på den enkelte
skolekrets. Ved prioritering av tiltak ble det ut fra en fordelingsfilosofi lagt vekt på at det årlig skulle
utføres tiltak i alle kretsene. En mer helhetlig vurdering innenfor den enkelte krets kan være ønskelig.
I Oslo utarbeides det nå Skoleveiplan for de enkelte skolene. Målet er å gjøre skoleveiene tryggere og
å legge til rette for at fler går og sykler til skolen i stedet for å bli kjørt av foreldrene. Et eksempel på en
slik plan er “Skoleveiplan for Grindbakken skole”
http://www.grindbakken.gs.oslo.no/filarkiv/FAU/images/Skoleveiplan_endelig.pdf
Kompleksiteten rundt Osloskolene er større enn i rundt Frognskolene. Skoleveiplan for skolene i
Frogn vil kunne bli av mindre omfang.
Det vedtas at det utarbeides skoleveiplaner for skolene i Frogn. Planene vil gi grunnlag for utarbeiding
av tiltak, og vurdering av tiltak som foreslås.
I 2012 utarbeides det Skoleveiplan for Drøbak og Heer skolekrets. Planen vil foreligge senest 15.
november og vil bli ettersendt til den endelige behandlingen av Trafikksikkerhetsplanen. Dette for at
eventuelle nødvendige tiltak som påpekes i Skoleveiplanen skal kunne medtas i
Trafikksikkerhetsplanen og prioriteres for gjennomføring i 2013.
6 Status for handlingsplan for trafikksikkerhet
6.1 Generelt
I påvente av helhetlige strategier for trafikksikkerhetsarbeidet foretas en oppsummering av status for
de kommunale veiene.
Det er dessuten viktig å opprettholde trykket overfor Statens vegvesen med hensyn til kommunens
ønsker vedr. prioritering av tiltak på riks- og fylkesveinettet.
6.2. Status for tiltak prioritert for utførelse i 2012
Gjelder alle tiltak, både de som mottar tilskudd fra Aksjon skolevei og tiltak uten tilskudd.
Tilskudd er vist som f.eks.: (SV = 8.000).
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Tiltak

Kostnad

Kommentarer

(Tilskudd)
(kr)
Jørnsebakken og Vestbyveien til

Problematiske trafikkforhold som berører og

kryss Sogstiveien. Utarbeidelse av

opptar mange. Mange innspill på

trafikkreguleringsplan.

trafikkreguleringer. Plan utarbeides i samråd med
beboerne
Videreføres i 2013

Ullerudbakken. Breddeutvidelse og

3.000.000

nytt fortau

Større tiltak kommunal vei uten tilskudd. Er også
vedtaslått som tiltak i budsjettvedtak. Detaljplan
må utarbeides. Videreføres i 2013

Sorenskriver Ellefsens vei

200.000

Utføres 2012

200 000,-

Utføres 2012.

Lavt autovern

Utbedring av veibelysning

(SV =100 000,-)

Skoleveiplan for Heer skole

150 000,-

Utføres 2012

(SV = 75 000,-)

Skoleveiplan for Drøbak skole

150 000,-

Utføres 2012

(SV = 75 000,-)
Utføres 2012. Hastetiltak for å skille bilparkering
Parkering Dal skole

150-200 000,-

og skolebarn. Igangsatt på bakgrunn av
hendelser siste tiden.

6.3 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. Tiltakene gjentar seg fra år til år så lenge de ikke blir prioritert av Statens
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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 4, tiltak langs stam-, riks- og fylkesveier
Prioritet
1

Tiltakets navn

Kommentarer

FV152. Omlegging gjennom Trolldalen

Videreført fra 2012. Omfatter omlegging av
kjørevei og ny gang-/sykkelvei.
Reguleringsplan vedtatt. Bevilgning i 2015 og
utover. Kommunen bør vurdere å søke om
forskuttering for å fremskynde prosjektet

2

FV152. Ny trase mellom Gislerud og Måna.

Videreført fra 2012. Ny reguleringsplan er
igangsatt.

3

4

RV156. Ny vei mellom RV23 v/Bråtan

Videreført fra 2012. Uviss framdrift. Ikke

(Oslofjordforbindelsen) og Tusse.

innarbeidet i NTP

FV78. Utbedring fra Måna til Havsjødalen.

Videreført fra 2012. Ligger inne i reg.plan
Holt Park fram til Skydsrud. Forventet
oppstart ikke kjent.

b. Tiltak langs riks- og fylkesveier utenom nybygg og omlegging
(gjelder tiltak nevnt under pkt. 2c foran og omfatter bl.a. gang-/sykkelveier, belysning)
Prioritering er gjort innbyrdes for gruppene gang-/sykkelvei/fortau, belysning og fartsreduserende tiltak
Tabell 5, tiltak langs riks- og fylkesveier utenom nybygg og omlegging
Prioritet

Sykkel-

Tiltakets navn

Kommentarer

verdi

Gang- og sykkelveier og fortau
1

5,25

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

Videreført fra 2012
Reguleringsplan er vedtatt for
strekningen frem til Glennekrysset.
Søknad om forskuttering sendt

2

6,75

FV152. Gang- og sykkelvei fra Fugleveien til
Ås grense. (må ses i sammenheng med
omlegging av riksveien)

Videreført fra 2012.
Planarbeid ferdig. Kommunen bør
vurdere å søke om forskuttering for å
fremskynde prosjektet

3

4,75

FV78. Gang- og sykkelvei Måna – Dammen.

Videreført fra 2012. Inngår i reg.plan
Holt Park.

4

4,75

FV78. Gang- og sykkelvei Dammen –

Videreført fra 2012. Inngår i reg.plan
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Prioritet

Sykkel-

Tiltakets navn

Kommentarer

Skydsrud.

Holt Park.

FV76. Gang- og sykkelvei Ottarsrud –

Videreført fra 2012.

verdi

5

5,25

Folkvang
6

2

FV81. Brevikveien. Gang- og sykkelvei

Videreført fra 2012.

Brevik – bussnuplass ved Brevikveien.
7

2

FV81. Brevikveien. Gang- og sykkelvei Dal –

Videreført fra 2012.

bussnuplass ved Brevikveien
8

2

FV79. Glenneveien. Gang- og sykkelvei

Videreført fra 2012.

RV156 - Nesodden grense
9

4,25

Årungenveien (kommunal vei). Gang- og

Videreført fra 2011. Krav om at

sykkelvei FV 56 Sundbyveien - FV 76

Statens vegvesen skal bygge gangvei

Osloveien

dersom trafikkmengde overstiger en
angitt verdi. Denne verdien er
oversteget. Det foretas henvendelse til
Statens vegvesen.

10

5,75

RV156. Gang- og sykkelvei Dal - Tusse –

Videreført fra 2012.

Bekkevoll.
11

-

FV152. Fortau fra Høyenhallveien - gangvei,

Videreført fra 2012. Ikke realistisk å få

og ned mot Montessoriskolen

gjennomført. Skilting av
fotgjengerkryssinger tas opp på nytt
med Statens Vegvesen

Fartsreduserende tiltak
1

-

FV81, Brevikveien, redusert fartsgrense til 60

Videreført fra 2012

km/t siste del opp mot skolen
2 *)

2

-

-

FV152. Gangfelt og kanalisering av

Busslommer på begge sider av veien.

fotgjengere mellom rundkjøring

Refuge mellom kjørebanene. Mange

FV152xFV153 og FFV153xHolterveien

gående krysser kjørebanene på utrygg

(forslag fra administrasjonen)

måte. Videreført fra 2012.

FV82, Hallangenveien, redusert fartsgrense

Videreført fra 2012. Gjelder armen

fra 80 til 60 eller 50 km/t

ned til søndre Hallangen. Oversendes
Statens vegvesen for vurdering og
eventuelle tiltak.

Belysning
1

-

FV152. Belysning fra Dyrløkke til Ottarsrud.

Videreført fra 2012. Etterspurt av
innbyggere i 2008.
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Prioritet

Sykkel-

Tiltakets navn

Kommentarer

RV156. Belysning fra Glennekrysset til

Videreført fra 2012. Bør ses på i

Nesodden grense.

sammenheng med gang- sykkelvei

FV152. Belysning RV23 – Måna

Videreført fra 2012

verdi
2

3

-

-

Andre tiltak
1

-

FV152 x Belsjøveien. Kryssutbedringer

Videreført fra 2012
Er under utredning i forbindelse med
planer for Seiersten Idrettspark.

2

-

FV152 x Sogstiveien. Trafikkregulering

Videreført fra 2012

3

-

FV77, Årungenveien. Sikring av bru over

Videreført fra 2012

Årungselva.

*) Tiltaket er strøket av Kommunestyret i vedtak av 10.12.2012. Tiltaket blir ivaretatt i bestilt
reguleringsplan for kollektivknutepunktet på Dyrløkke.

c. Kollektivtrafikktiltak langs riks- og fylkesveier
(Gjelder tiltak nevnt under pkt. 2d foran)

Tabell 6, kollektivtrafikktiltak langs riks- og fylkesveier
Prioritet

Tiltakets navn

Kommentar

Innfartsparkering

1

Innfartsparkering Heer

Foreligger plan for innfartsparkering ved siden av
snuplass for buss ved kryss Oberst Eriksens vei
og Heerveien.

2

Innfartsparkering Måna

Fylkeskommunen/Frogn videregående skole har
meldt inn behov for tosidige busslommer ved
skolen. Aktuelt med innfartsparkering mellom
lommer på vestsiden av RV152 og bomstasjonen

3

Innfartsparkering Bekkevoll.

Videreført fra 2012. foreligger reg.plan-forslag
som tar med seg innfartsparkering

4*

Innfartsparkering Smieveien

Planlegges i forbindelse med Flerbrukshuset.

5*

Innfartsparkering Heer

Søndre stripe langs med Heerveien. Kommunal
grunn.

Busslommer
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Prioritet

Tiltakets navn

Kommentar

1

FV82, busslommer ved kryss Holtbråten.

Videreført fra 2012

2

RV156, busslommer ved Garder.

Videreført fra 2012

3

RV156, busslommer ved Sagstua.

Videreført fra 2012

4

FV82, busslommer ved Nordre Hallangen.

Videreført fra 2012

6

RV156, bussnuplass ved Glennekrysset.

Videreført fra 2012 – inngår i reguleringsplan for
gang- og sykkelvei.

7

RV157, busslomme etc. ved Dal søndre

Videreført fra 2012

8

FV78, Busslommer ved Skydsrud.

Videreført fra 2012 – inngår i reguleringsplan for
Holt.

9

FV78, busslommer ved Dammen.

Videreført fra 2012 – inngår i reguleringsplan for
Holt

10

FV152, belysning ved busslommer Gislerud.

Videreført fra 2012

11

FV152, v. Holterkollveien, oppsett av leskur og

Videreført fra 2012. Busslomme opparbeidet, skur

ny busslomme.

mangler.

FV152, v. Fugleveien, leskur og anleggelse av

Gjelder busslomme mot Ås før kryss med

fortau.

Fugleveien. Videreført fra 2012

Rv 152, v/avkjøring Ytre Hallangspollen,

Videreført fra 2012

12

13

leskur.

14

Fv 78, v/ Måna, belysning og leskur.

Videreført fra 2012

15

FV152, v/ Gislerud, leskur og fortau.

Videreført fra 2012

16

FV76, Klommesteinveien.

Videreført fra 2012

Busstopp ved Ermesjøåsen/-veien.
Fartsgrensevurdering. Busslommer.

*) Nye tiltak i Kommunestyrets vedtak av 10.12.2012.

7. Vedtatte tiltak for 2013- Aksjon skolevei og øvrige tiltak langs kommunale veier
Mulig tilskudd fra Aksjon Skolevei er vist som tall i parentes.
Tabell 3, tiltak 2012
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Prior.

Skole-

Tiltak

krets

Kostnad

Kommentarer

(Tilskudd)
(kr)

1

Sogsti

Skoleveiplan for Sogsti skole

150 000,-

Skoleveiplan vedtas utarbeidet i
2013

(120 000,-)

2

Dal

Skoleveiplan for Dal skole

150 000,-

Skoleveiplan vedtas utarbeidet i
2013

(120 000,-)
3

Sogsti og

Gjennomføring av nødvendige

Heer

tiltak påpekt i Skoleveiplanene

Ukjent

Tiltak spesifiseres når
Skoleveiplanene foreligger.
(senest 15. nov 2012)

Jørnsebakken og Vestbyveien
4

Drøbak

til kryss Sogstiveien.

Problematiske trafikkforhold som
Ca 100 000

berører og opptar mange. Mange
innspill på trafikkreguleringer.

Utarbeidelse av

Plan utarbeides i samråd med

trafikkreguleringsplan.

beboerne

Enveiskjøringen Niels Carlsens
5 *)

Drøbak

gate mellom

Problematiske trafikkforhold som
Ca 100 000

Wienerbrødskjæringa og

innspill på trafikkreguleringer.

Storgata. Utvidelse av fortau.

Detaljplanplan utarbeides i

Miljøgate. Utarbeidelse av

samråd med beboerne og

detaljplan
Breddeutvidelse og nytt fortau
5

Sogsti

berører og opptar mange. Mange

Ullerudbakken

næringsdrivende
4 000 000,- (*)

Veien er smal og i dårlig
forfatning. Utvidelse og
forsterkning av veibanen.
*) Egen bevilgning. Total kostand
ikke klar, men trolig ca 4 mill

6

Dyrløkke-

Skoleveiplan for Dyrløkkeåsen

åsen

skole

Skoleveiplan vedtas utarbeidet i
2014
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Prior.

Skole-

Tiltak

krets

Kostnad

Kommentarer

(Tilskudd)
(kr)

7

Drøbak

Skoleveiplan for Seiersten

Skoleveiplan vedtas utarbeidet i

ungdomsskole.

9*)

Drøbak

Enveiskjøring av Niels Carlsens

2014

Tiltak i henhold til anbefalingene i

gate mellom Wienerbrød-

rapport.

skjæringa og Storgata.
Utvidelse av fortau. Miljøgate.

*) Tiltaket enveiskjøring Niels Carlsens gate mellom Wienerbrødskjæringa og Storgata ble strøket av
Kommunestyret i vedtak av 10.12.2012.

Noter
4. og 5. prioritet
Dette er strekninger hvor det er utfordrende å løse problemer med trafikksikkerhet og trafikkavvikling.
For å kunne søke om støtte fra aksjon skolevei til slike tiltak er det nødvendig med detaljerte
planer/tegninger.

9. prioritet (Tiltaket ble strøket av Kommunestyret i vedtak av 10.12.2012)
Det ble ikke gitt støtte gjennom aksjon skolevei i 2012 til dette prosjektet. Statens vegvesen ønsker en
detaljplan (tegninger ol.) for tiltaket og utelukker ikke at prosjektet kan få støtte i fremtiden.
Rådmannen bes utarbeide en detaljplan i samarbeid med beboere og næringsdrivende i området
med sikte på å søke om aksjon skoleveimidler for 2014. Det søkes ikke om midler til denne for 2013.

Samlet utgjør tiltakene som er vedtatt prioritert for 2013 kr. 4 500 000,-. Det forutsettes at Statens
vegvesen bidrar i form av midler gjennom Aksjon skolevei. I parenteser i kostnadskolonnene er maks
tilskudd fra Statens vegvesen vist for hvert enkelt tiltak. Det er i utgangspunktet mulighet for tilskudd
fra Aksjon skolevei på opp til kr 240 000,-. Hvilke nye tiltak som Statens vegvesen vil gi tilskudd til og
hvilke beløp det utgjør vil ikke bli klart før i 2014. Endelig prioritering og kostnader kan derfor først
fastlegges når tilsagn om tilskudd er mottatt. Det er videre vedtatt et begrenset antall tiltak som er
berettiget til støtte fra Aksjon skolevei da det ventes at arbeidet med skoleveiplanene vil avdekke
behov for tiltak som det er ønskelig å gjennomføre i 2013, og som vil være aktuelle for støtte.
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6.7. Gebyrregulativ, plan-, bygge- og delingssaker
Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i:



§ 33-1 i Plan- og bygningsloven av 27.06.08

Gjeldende fra 1.1.2013. Regulativet erstatter tidligere gjeldende regulativ.

Betaling
Betaling innkreves når vedtak er fattet og forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.



Når rammetillatelse er gitt



Når tillatelse til tiltak er gitt



Når vedtak på søknad om deling foreligger



Når plan har vært gjenstand for 1. gangs behandling



Når avslag på søknad foreligger

Fastsettelse
Dersom gebyret anses åpenbart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet
og de kostnadene kommunen har, kan enhetsleder for Samfunnsutvikling fastsette et passende
gebyr.

Klageadgang
Det er ikke adgang til å klage på kommunestyrets vedtak av gebyrregulativ, men det kan søkes om
reduksjon av gebyr. Søknaden sendes enhet for samfunnsutvikling. Avgjørelse av slik søknad er et
enkeltvedtak som kan påklages. Klagen sendes enhet for samfunnsutvikling og fylkesmannen er
klageinstans.

Fakturaen må betales og forfaller uansett om vedtaket er påklaget eller det er søkt om reduksjon av
gebyr. Faktura som ikke betales blir belastet med forsinkelsesrente fra forfallsdato til fakturaen blir
betalt.

Byggesaker
I tillegg til det faste gebyret påløper tilleggsgebyr pr. m2 bruksareal på 100 kroner på bruksareal som
går ut over 100 m2. Arealet beregnes iht Norsk Standard (NS) 3940.
Det beregnes ekstra gebyr for maksimalt 10 000 m2 for produksjonsbygg og maksimalt 200 m2 for
bolig.
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Tilsynsgebyr tillegges alle typer byggesaker med 550 kroner. Dette gebyret avsettes til dekning av
fellesutgifter for tilsynskontoret for Follokommunene Frogn, Enebakk, Nesodden, Oppegård, Ski og
Ås.

Et gebyr på kroner 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.

Tiltak innenfor antikvarisk spesialområde som normalt sett kunne vært unntatt søknadsplikt eller
behandlet som § 20-2-tiltak, skal gebyrlegges i henhold til dette gebyrregulativs punkt 6.
Søknadspliktige tiltak etter § 20-1 gebyrlegges i henhold til punkt 1.

Fast gebyr
NR. TYPE TILTAK

Tiltaksklasse 1

Tiltaksklasse 2

Tiltaksklasse 3

1

Tiltak som behandles som søknad, pbl § 20-1

01

Bolig/fritidsbolig

A

Småhusbebyggelse med inntil 2 boenheter

20 400

27 200

B

Andre boligtyper

34 000

47 600

68 000

C

Tilbygg og påbygg

10 900

13 600

19 100

D

Ombygging

10 900

13 600

19 100

8 100

9 500

10 900

E

Andre tiltak på bolig-/fritidseiendom
Eksempler: garasje, uthus, andre bygningstyper,
tilbygg /påbygg på annet enn bolig
Produksjonsbygg for verksted, industri, kontor-,
forretnings og/eller andre næringsbygg, hotell

02

og/eller restaurant, sykehus, sykehjem, andre bygg
for offentlig og/eller privat tjeneste, bygg for
jordbruk, fiske og/eller fangst

A

Nybygg*

39 400

69 300

127 700

B

Tilbygg og/eller påbygg

21 750

36 710

66 620

C

Ombygging

21 750

36 710

66 620
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Fast gebyr
NR. TYPE TILTAK

Tiltaksklasse 1

Tiltaksklasse 2

Tiltaksklasse 3

03

Tekniske installasjoner

A

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

8 160

10 880

13 600

B

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

3 400

6 800

9 520

Veianlegg
04

Mindre veianlegg i tiltaksklasse 1

6 900

Større veianlegg

12 260

17 720

24 480

6 080

7 470

12 260

9 550

13 600

19 100

Bebyggelse over 500 m BRA

6 100

16 450

25 750

Bruksendring

8 150

10 900

13 600

4 600

6 000

8 550

9 800

14 300

19 000

05

Riving

A

Bebyggelse inntil 100 m BRA

B

Bebyggelse over 100 m og inntil 500 m BRA

2

2

2

2

C

06

07
A

Andre tiltak (som ikke er definert over)
Eksempler: fasadeendringer, skilt/reklameinnretninger,
støttemur, gjerde, levegg, fylling, utgraving, basseng,
dam, brygge

B

Småbåthavn, molo, teknisk installasjoner i grunn,
større terrenginngrep, deponi o.l.
Ulovlig byggearbeid

2

Igangsetting før tillatelse i strandsonen 0-100 m fra
sjøen og bevaringsområde
Brygger, plattinger, gjerder, andre mindre tiltak

34 400

01
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Fast gebyr
NR. TYPE TILTAK

Tiltaksklasse 1

Tiltaksklasse 2

Tiltaksklasse 3

Bygninger, tilbygg til bygning
02

53 200

Igangsetting før tillatelse i andre områder ilegges et
03

tilleggsgebyr på 50 prosent av satsene for tiltaket

Gebyr som ilegges den som forsettlig eller uaktsomt
Overtredelsesgebyr pbl § 32-8.

overtreder bestemmelser gitt i eller i medhold av plan–
og bygningslovgivningen slik det fremkommer av plan–
og bygningslovens § 32-8. Gebyrstørrelsen bestemmes
av byggesaksforskriften § 16-1.

3

01

02

Ansvarsrett /lokal godkjenning
1 030

1 340

1 650

3 400

4 120

4 740

3 090

4 120

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

03
Selvbygger - godkjenning
2 580
4

Ferdigattest
Gebyret gjelder for anmodning om ferdigattest som blir
sendt til kommunen etter at fastsatt frist satt i

2 060

midlertidig brukstillatelse er utløpt.

5

6

01

02

Endring av tidligere innvilget tillatelse

Når det fattes nytt vedtak beregnes 25 prosent av
behandlingsgebyret

Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan
forestås av tiltakshaver, pbl § 20-2
Oppføring, endring og reparasjon av driftsbygning i
landbruket.
Midlertidige eller transportable konstruksjoner eller

10 870

4 740
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Fast gebyr
NR. TYPE TILTAK

Tiltaksklasse 1

Tiltaksklasse 2

Tiltaksklasse 3

anlegg, herunder campingvogner, telt o.l.
03

Mindre byggearbeid på bebygd eiendom

A

Mindre fasadeendring

B

Tilbygg / frittstående bygg 0-20 m BRA

C

Tilbygg / frittstående bygg 20-50 m BRA

D

Frittstående bygg 50-70 m BRA

9 530

E

Andre arbeider som omfattes av pbl. § 20-2

4 740

F

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel

2 580

7

2 320
2

2

2

4 120
6 130

Behandling av dispensasjonssøknad fra:
(Det beregnes gebyr for hver enkelt dispensasjon)

01

Plankrav i kommune- og reguleringsplan, arealbruk

10 200

13 600

17 000

02

100-metersbelte langs sjø og vassdrag

10 200

13 600

17 000

4 750

5 450

6 100

03

Utnyttelsesgrad, regulert byggelinje, etasjetall, høyde i
reguleringsplan/bebyggelsesplan

04

Andre forhold i planer og/eller bestemmelser

3 400

4 100

4 750

05

Plan og bygningsloven og tilhørende forskrifter

3 400

4 100

4 750

06

Veglovens bestemmelser/ TDF

3 400

4 100

4 750

07

Andre forhold som ikke er særskilt nevnt

3 400

4 100

4 750

8

Gebyr for påbegynt behandling hvor de trekker søknad 25 prosent av behandlingsgebyret
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Plan og delingssaker
Plansaker





I tillegg til det faste gebyret påløper tilleggsgebyr for areal ut over 10 dekar. Gebyret er på
1.000 kroner 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 fast gebyr beregnes timekostnad for medgått
tid for saksbehandler og dette vil beregnes etter at saken er 2. gangs behandlet i planutvalget.
Faktura vil bli sendt etter 2. gangs behandling.
Fast gebyr

NR.
8

0 – 3000 m

TYPE SAK
Behandling av søknad om deling
/grensejustering /feste av eiendom, pbl §
20-1 og arealoverføring / tilleggsareal

2

3001 – 6000 m

6 800

2

2

6001 m og mer

10 200

13 600

Fast gebyr
NR.
9

Behandling av detaljplan

10

Behandling av konsekvensutredning

2

0 - 3000 m

3001 – 5 000
2
m

5001 – 10000
2
m

10001 m og
mer

61 800

92 700

139 100

185 400

2

TYPE SAK

Ved krav om konsekvensutredning betales et tilleggsgebyr som
tilsvarer 50 prosent av beregnet gebyr for behandling av
detaljplanen som utløser KU kravet

Fast gebyr
NR.

11

TYPE SAK
Behandling av mindre endring av plan (per
endring)

12 Behandling av refusjonssaker, pbl kap. 18.

0 - 5000m

13 600

2

5001 - 10000 m

2

2

10001 m og mer

17 000

20 400

2 178

3 630

5 148

660

924

1 188

40 800

13 Situasjonskart (inkl. mva)
1

Nytt situasjonskart m/ diverse informasjon
som underlag for prosjektering

Kartutsnitt m/naboliste – kan brukes for
3 fasadeendringer og/eller der hvor BYA /
BRA ikke endres som følge av tiltaket.
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6.8. Gebyrregulativ, Miljøkontoret

Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i:




§ 33-1 i Plan- og bygningsloven av 27.06.08
§ 52a i Forurensningsloven av 13.03.81

Gjeldende fra 1.1.2013. Regulativet erstatter tidligere gjeldende regulativ.

Betalingsplikt
Betaling innkreves når vedtak er fattet og forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.





Når rammetillatelse er gitt
Når tillatelse til tiltak er gitt
Når utslippstillatelse er gitt

Urimelig gebyr
Dersom gebyret anses åpenbart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet
og de kostnadene kommunen har, kan enhetsleder for TDF fastsette et passende gebyr.

Klageadgang
Det er ikke adgang til å klage på kommunestyrets vedtak av gebyrregulativ. Fylkesmannen er
klageinstans for enkeltvedtak gjort i medhold av dette regulativet.

Gebyrer for saksbehandling, kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg (<= 15 PE)
Søknad om utslipp i samsvar med rammeplan og lokal forskrift

7 480

Søknad om utslipp som fraviker fra rammeplan

11 220

Søknad om utslipp i samsvar med lokal forskrift

9 970

Søknad om utslipp som fraviker fra lokal forskrift

14 960

Mindre endring av utslippstillatelse
Godkjenning av rammeplaner utført privat (inntil 40 bo- og hytteenheter)
For større planer: tillegg pr. 20 bo - og hytteenheter
Kontroll og tilsyn, pr. år

3 740
12 460
3 120
645

Byggesak, avløpsrenseanlegg

7 480

Ansvarsrett for sentralt godkjente foretak, gebyr regnes for hvert foretak og nytt tiltak

1 000

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

3 120
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Gebyrer for saksbehandling, kontroll/tilsyn av avløpsanlegg > 15 PE
Søknad om utslippstillatelse, grunnbeløp

14 960

Tillegg per 5 PE utover 15 PE

1 250

Mindre endring av utslippstillatelse

3 740

Kontroll og tilsyn, per år.
Byggesak for avløpsrenseanlegg, grunnbeløp

645
9 970

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

311
1 100
3 430

Tilsynsgebyr tillegges alle typer byggesaker med 550 kroner. Dette gebyret avsettes til dekning av
fellesutgifter for tilsynskontoret for Follokommunene Frogn, Enebakk, Nesodden, Oppegård, Ski og
Ås.

6.9. Gebyrregulativ, oppmåling

Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i:






§ 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06.08
§§ 32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 (Trådt i kraft 01.01.2010)
§§16, 17, 18,19 i forskrift til matrikkelloven (matrikkelforskriften)
§ 7 i lov om eierseksjoner av 20. mars 1997 med endringer pga ny matrikkelov

Gjeldende fra 1.1.2013. 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

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
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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.
Fakturaen må betales og forfaller uansett om vedtaket er påklaget eller det er søkt om reduksjon av
gebyr. Faktura som ikke betales blir belastet med forsinkelsesrente fra forfallsdato til fakturaen blir
betalt.

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 fastsette et
passende gebyr.

A.5 Klage
Det er ikke adgang til å klage på kommunestyrets vedtak av gebyrregulativ, men det kan søkes om
reduksjon av gebyr. Søknaden sendes enhet for samfunnsutvikling. Avgjørelse av slik søknad er et
enkeltvedtak som kan påklages. Klagen sendes enhet for samfunnsutvikling og fylkesmannen er
klageinstans

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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A.8 Frister i saker som ikke krever oppmålingsforretning (Matrikkelforskriften § 19)
For saker etter matrikkelloven som ikke krever oppmålingsforretning; sammenslåing av
eiendommer, avtale om eksisterende grense, samle fast eiendom eller saker fra
jordskifteretten, skal kommunen matrikkelføre saken innen 6 uker. Den samme fristen gjelder
ved retting, endring eller tilføying i matrikkelen. Dersom kommunen oversitter fristen, skal gebyr for
matrikkelføringen avkortes med 1/3.

B Tjenester som skal betales etter medgått tid
For gebyr som skal beregnes etter medgått tid, jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser:

Pris
Kontorarbeid

795

Feltarbeid: Enkeltperson med GPS/TPS

1 020

C Behandlingsgebyr
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 betales gebyr for
behandling etter jordloven.

C.3 Søknad om arealoverføring/tilleggsareal
(Plan og bygningsloven § 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
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C.5 Søknader som avslås
Søknader om dispensasjon, deling, arealoverføring eller grensejustering (jfr. C.1-C.4) som avslås
gebyrlegges med fullt gebyr.

C.6 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom (lov om eierseksjon § 7)

Sak som krever befaring

Fem rettsgebyr

Sak som ikke krever befaring

Tre rettsgebyr

Ved seksjonering av uteareal som inngår i en seksjon må det avholdes oppmålingsforretning og
betales gebyr etter pkt. D4

C.7 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
Oppmålingsgebyr etter punkt D inkluderer matrikkelgebyr etter punkt E4

D.1 Oppmålingsforretning for ny grunneiendom, anleggseiendom,

festegrunn eller over

eksisterende matrikkelenhet

Areal til og med 1 daa

21 190

Areal 1 til 2 daa

23 680

Areal 2 til 5 daa

29 160

Areal 5 til 20 daa

36 140

Areal over 20 daa.

Minstegebyr 47 3680 kr. Gebyret øker deretter med 7 480 kr. pr.
påbegynt 10 dekar.

I tillegg vil det påløpe gebyr for tinglysing
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Ved samtidig fradeling av tilgrensende tomter, betales slikt gebyr:

For tomt 3 – 9

Gebyrlegges med 85 prosent av ovenstående

Fra tomt 10

Gebyrlegges med 70 prosent av ovenstående

Ønsker rekvirent større endringer som medfører at ny oppmålingsforretning må avholdes, vil gebyret
økes med 10 prosent.
D.2.A Oppmålingsforretning ved grensejustering mellom grunneiendom, festegrunn eller
anleggseiendom

2

Areal 0 – 100 m

Areal 100 – 500 m

4 740
2

9 350
13 460
2

Areal 500 – 1000 m

Areal >1000 m

2

Gebyrlegges etter D.1

D.2.B Oppmålingsforretning ved arealoverføring, eller fradeling av tilleggsareal, anleggseiendom til
eksisterende matrikkelenhet eller uregistrert samferdselsgrunn

2

Areal 0 – 100 m

Areal 100 – 500 m

4 740
2

9 350
13 460
2

Areal 500 – 1000 m

Areal >1000 m

2

Gebyrlegges etter D.1

D.3 Oppmålingsforretning av uteareal som inngår i en seksjon (Matrikkelforskriften § 35)
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2

Areal 0 – 100 m

Areal 100 - 500 m

Gebyrlegges etter D.2.B
2

Gebyrlegges etter D.2.B
2

Areal 500 – 1000 m

Gebyrlegges etter D.2.B

2

Gebyrlegges etter D.1

Areal over 1000 m

Gebyr pr. seksjon
Ved reseksjonering som medfører endring av grensene for en seksjons uteareal, skal det utstedes nytt
matrikkelkart. Gebyr skal betales i samsvar med ovenstående satser.

D.4 Oppmålingsforretning som utføres uten markarbeider (”kontorforretning”)
Dersom oppmålingsforretning blir utført uten markarbeider, gebyrlegges dette med 65 prosent i
henhold til ovenstående satser

D.5 Oppmålingsforretning over del av eksisterende grense for en grunneiendom (usikre grenser)
Nymerking eller påvisning av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning:

Ett grensepunkt

6 230

For overskytende grensepunkter, per punkt

1 870

Hvis alle grensepunktene på eiendommen skal måles må det betales gebyr etter punkt D.1.1

Det skal også betales gebyr for alle eksisterende grensepunkt som må måles inn for å påvise
manglende grensepunkt.

D.6 Klarlegging av eksisterende grense (sikre grenser)
Nymerking av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning:

Til og med to punkter
Tillegg per punkt fra og med punkt nr. tre

4 985
680
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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 prosentsatser:

Oppgave
1 Fremskaffe datagrunnlag

30 prosent

2 Varsling og kartforretningsmøte

15 prosent

3 Tekniske arbeider og dokumentasjon

30 prosent

4 Registerarbeidene (sluttarbeidene)

25 prosent

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 prosent.

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
Ferdig avholdt forretning
Der matrikkelbrev er utarbeidet

50 prosent av oppmålingsgebyret
75 prosent av oppmålingsgebyr
prosent av oppmålingsgebyret

E Matrikkelføring



Matrikkelloven § 32, forskrift § 16

E.1 Oppretting avmatrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Gebyr for oppretting av matrikkelenhet

4 985

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
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settes en frist på at oppmålingsforretningen skal være fullført innen tre 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

3 740

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




Gebyr fastsatt av statens kartverk, ref. matrikkelloven
Endring i satsene reguleres av Statenskartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

Matrikkelbrev inntil 10 sider

180

Matrikkelbrev over 10 sider

360

E.5 Sammenslåing av eiendommer
Det tas ikke gebyr for sammenslåing av eiendommer i matrikkelen, men det påløper gebyr for
utstedelse av matrikkelbrev

E.6 Registrering av samlet fast eiendom
Det tas ikke gebyr for registrering av samlet fast eiendom i matrikkelen

F Annet
F.1 Gebyr for påvisning av reguleringslinjer
For særskilt påvisning av reguleringslinjer etter plan (for eksempel byggelinje eller ”regulert
gjerdelinje”) betales gebyr etter medgått tid. Dette forutsetter at det ikke må avholdes
oppmålingsforretning over eiendomsgrenser.
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F. 2 Utstedelse av ajourført målebrev

Ajourføring/revisjon av målebrev

F.3

2 060

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 eventuelt legge inn grensene i
matrikkelen, kreves gebyr etter medgått tid.

G Kart og kartdata
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 kapittel 15 (prisene fremgår av Geovekst priskalkulator).
Der priskalkulatoren ikke benyttes, legges følgende priser til grunn pr. dekar:

Grunnkart inkl høydekoter

15

Ortofoto (målestokkriktige flyfoto)

2

Reguleringsdata

3

VA data

3

Ortofoto leveres vanligvis i hele bilder (480 dekar).
Minstegebyr for salg av kartdata er 750 kr
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I tillegg kommer:

Ekspedisjonsgebyr

660

Konvertering til andre dataformat enn SOSI

350

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.
Eventuelt planlagt formidling av eiendomsinformasjon via kommunens hjemmeside gebyrlegges med
85 prosent av satsene ovenfor pr. eiendom/salgsobjekt.

H Betalingsregulativ for kopiering, kart på papir eller digitalt format

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

Pris pr. stk.

A4

25

A3

35

A2

55 pr. løpemeter

A1

65 pr. løpemeter

A0

85 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.
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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

Pris per stk. papir

Pris per PDF-fil

A4

110

85

A3

220

110

A2

440

220

A1

660

440

H.3 Spesialkart eller temakart på papirutskrift / som PDF fil / bildefil
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:

Arkformat

Pris per stk. papir

Pris per PDF-fil

A4

110

85

A3

220

110

A2

440

220

A1

660

440
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Papirutskrift av skråfoto er gebyrbelagt etter følgende satser:
Skråfoto - arkformat

Pris per stk.

A4

165

A3

330

A2

550

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

6.10. Planoversikt
Denne planoversikten er et internt styringsverktøy som er knyttet til gjeldende handlingsprogram
(ref.veiledende rekkefølge for boligbygging i Frogn kommune) og kommuneplan for Frogn kommune,
og viser hvilke planer som er prioritert for administrativ og politisk behandling i perioden 2013-2016.
Oversikten er ikke juridisk bindende.
Planoversikten viser allerede oppstartede planer, samt fremtidige forventede planer i henhold til
gjeldende kommuneplan, veiledende rekkefølge for boligbygging og andre politiske vedtak i Frogn
kommune. Følgende prioritering er gjeldende:

1. Planer fremmet av offentlige myndigheter for å sikre etablering av offentlig infrastruktur
2. Planer som har kommet langt i prosessen prioriteres = lagt ut til offentlig ettersyn
3. Planer for næringsområder prioriteres foran planer for boligområder
4. Dato for innkommet forespørsel om oppstart av reguleringsarbeid.

Offentlige områdeplaner, samt detaljplaner for konverteringsområder ”hytte til bolig” og
offentlig infrastruktur, gis høy prioritet og kan behandles uavhengig av planoversikten.

Saksbehandling av private detaljplaner bør starte ved at planspørsmålet legges frem for politisk
behandling i utvalg for miljø, plan- og byggesaker, jf. plan- og bygningslovens § 12-8, selv om
prosjektet ligger inne i planoversikten.

Forespørsel om igangsetting av private detaljplaner som ikke ligger inne i planoversikten pliktes også
tatt opp til politisk behandling i utvalg for miljø, plan- og byggesaker. Rådmannens innstilling i slike
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saker skal baseres på en avveining mellom kommuneplan/ ønsket utvikling, veiledende rekkefølge for
boligbygging og kapasitet i enheten. Dersom utvalget finner å kunne gå videre med reguleringssaken,
blir prosjektet automatisk tatt inn i planoversikten.
I utkast til ny kommuneplan 2012-2024 er det lagt inn forslag til områdeplaner, jfr planoversikten
nedenfor. For å kunne prioritere ressurser til områdeplaner vi det være nødvendig å gjøre en
prioritering av planoppgaver sett i forhold til kapasitet. Prioritering av områdeplanarbeidet kontra
øvrige planoppgaver vil bli lagt fram parallelt med sluttbehandling av ny kommuneplan.

OVERORDNEDE PLANER

Antatt

Status

vedtatt
Kommuneplan for Frogn 2012 – 2024

2013

Offentlig ettersyn høst 2012

Kulturminnevernplan

2015

Ikke startet opp

Sykkel-/gåstrategi

2013

Oppstart høst 2012

2012

Fornyet 2. gangs behandling mai 2012

AREALPLANER
Private detaljplaner
Kornveien, bolig

Klagesaksbehandling høst 2012
Måna nord/syd, næring

2011

2. gangs behandling okt 2011
Klage oversendt fylkesmannen

Holt park - detaljregulering

1. gangs behandling sept. 2012

Fv. 152 Gislerud – Måna, vei

2013

Planinitiativ behandlet juni 2012

Lindtruppbakken 7, næring/bolig

2014

1.gangsbehandling forsinket

Sogstiveien 111, bolig

2011

2. gangs behandling nov 2011
Klagesak behandlet sept 2012

Hallangsvingen, bolig

2013

Igangsettingsvedtak aug 2011

Skuterud gård, bolig/landbruk

2013

Ikke innkommet

Vårstigen 27

2013

Spørsmål om igangsetting nov 2011
Forslag ikke innkommet

Niels Carlsens gt. 43, bolig

2013

Forslag innkommet

Niels Carlsens gt. 7, bolig

2013

Igangsatt
Forslag til behandling sept 2012 – utsatt for befaring

Haneborgenga, bolig

2014

Avventer omlegging FV 152
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AREALPLANER
Ekebergfeltet, fritidsbolig

2013

Oppstart av regulering sept 2012
Befaring del II i november

Glenne Nedre

Anmodning om oppstart behandlet
Forlag ikke innkommet

Storgata 18, bolig/næring

2013

Ny anmodning om oppstart – okt 2012

2013

Avventer på tilbakemelding på tomtedeling

Kommunale detaljplaner/ offentlig
infrastruktur
Holterteigen III, bolig/viltkorridor

Skal fram til ny 1. gangs behandling
Glennekrysset – Nesodden grense,

2013

Ikke igangsatt

2012

I arbeid

gang/sykkelvei
Seiersten, badeland mm

1. gangs behandling sept 2012
FV 156 Bråtan – Tusse, vei

Ikke igangsatt

RV 23 - Oslofjordtunnelen

2016

Oppstart høst 2012

Farled Oslo Havn

2013

Ikke innkommet

Svenneløkka

2012

Ikke igangsatt

Lågøya

2014

Planoppstart sept 2012

Aspon

2015

Antikvarisk spesialområde - revisjon

2014

Kommunale områdeplaner

Oppstart 2013

Områdeplaner som høres i
kommuneplanprosessen
Områdeplan Seiersten
Områdeplan Dyrløkke
Områdeplan Ullerudsletta
Områdeplan Holter
Områdeplan Dal
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