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1 Innledning
Frogn leverer i dag gode tjenester til
kommunens innbyggere. I landets mest
omfattende rangering av kommunale tjenester,
Kommunebarometeret, rykket Frogn opp 42
plasser, til en inntektskorrigert 90. plass av
landets 428 kommuner i 2013. Kommunestyret
har en ambisjon om å holde denne
plasseringen. Det vil betinge at kommunen
forbedrer sine tjenester på områder der
kvaliteten ikke er god nok i dag.
Kostnadseffektive tiltak er prioritert i
handlingsprogrammet.
Årets Handlingsprogram er utarbeidet i ny
struktur i henhold til ny kommuneplan. Midlene
skal nå tydeligere følge målene. Det er
vesentlig usikkerhet knyttet til flere faktorer i

Ordfører Thore Vestby

budsjettet. Kommune-Norge har de siste årene
hatt en kraftig ekstrainntekt som følge av økte
skatteinntekter. Samtidig har rentekostnadene
vært lave over tid. Det er også betydelig
usikkerhet knyttet både til pensjonskostnadene
og utviklingen i behovet for de kommunale
tjenestene i Frogn. Det er likevel ikke funnet
rom for å legge inn buffere slik Fylkesmannen
anbefaler.
Kommunestyret har vedtatt strukturelle grep
som kan gi lavere kostnadsstruktur i
tjenesteproduksjonen.
Fylkesmannen anbefaler et netto driftsresultat
på 3-5 prosent. Kommunestyrets vedtatte
handlingsprogram balanserer med 2,1 prosent
netto driftsresultat i 2016 for deretter å falle til
1,5 prosent i 2017. I 2014 balanserer
handlingsprogrammet med 1,4 prosent.

Kommuneloven om Økonomiplan og
Årsbudsjett
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BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 - 2017

Kommunestyres vedtak 16.12.2013:

1. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017
a. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 og rådmannens forslag til
økonomiplan 2014 – 2017 endres i henhold til regnearket under. Netto rammer
pr enhet i vedlegget 1 til Handlingsprogrammet endres i henhold til regnearket
under. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2 med de
endringer som framkommer i regnearket under.
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Tall i 1000 kr
Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus
Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss
Rådmannens forslag til Handlingsprogram
Sum driftsinntekter
Netto driftsresultat

B2014
930 906
17 277

Netto driftsresultat i prosent
0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer

1,9 %
103

B2015
941 179
20 019
2,1 %
2 884

B2016
951 814
28 554
3,0 %

B2017
960 000
23 787
2,5 %

7 133

3 223

Driftsbudsjettet
Nr
Enhet
1 Statsbudsjettet
2 Enhetene
3 PLO

Tiltak
Budsjettforlik på Stortinget (H, FrP, V og KrF)
Inntekter alltid høyre enn budsjett
Fratrekk for boutgifter i 2 måneder

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
29
30

Ikke betaling for brukere med inntekt under 2 G
Tilbakeført prisheving på skyss dagsenteret
Ikke betaling på eldresentert
Tilbakeført deler av kutt på støtte til Avlastning barn og unge
Tilbakeført deler av kutt på støtte til støttekontakter
Senere ferdigstillelse av prosjekt Flerbrukshus, redusert drift 2015
Tilbakeføring redusert støtte til snøproduksjon
Fortsatt gratis lokaler til lag og foreninger
Fortsatt 2 timer gratis parkering på Bankløkka
Effekt av tiltak foreslått av dialogmøtene mellom formannskap/adm.
Feil i regneark jfr rådmannens notat
Avdelingsleder jfr. sak i adm.ut. om kommunalsjef
Ikke ekstra midler til ny kommunalsjef se i forhold til linje 16
Drift av kunstis gjestehavna
Oscarsborg kulturfyrtårn istedenfor inn 50' ble dette 550' ikke vedtatt
Vederlagsordnig barnevernsbarn sak 104/11 lagt inn til og med 2013
Mindre reduksjon enn rådmannen foreslår i 2014
Ikke reduksjon
Frukt og grønt
Ikke lovpålagt kulturskole SFO
Økt makspris
Økt tilskudd resurskrevende brukere
Grunnlovsjubileet
Rus, øremerket tilskudd jfr. beløp tatt ut av rammetilskudd
Drift Ullerud netto økning fra Grande
Flyttekostnader overlappende drift Ullerud C og Grande
Rentekompensasjon 30 mill i lån til svømmehall

Hjemmetjenesten
Hjemmetjenesten
Rehablitering
Rehablitering
Rehablitering
TDF
TDF
TDF
TDF
Strukturendringer
Pop
SAM
Rådmannen
TDF
Kultur
Rådmannen
Barnehager
Skole
Skole
Kultur
Barnehager
Rehabilitering
Kultur
NAV
TDF
TDF
TDF

31 Hjemmebaserte tjenester Rådmannens notat 3
SUM endringer
Netto driftsresultat i forslaget
Netto drfitsresultat i % av inntekter
Investeringer eks MVA
Nr
Enhet
1 Blått Hus
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
15

Rådhusveien 8
Branntomter
Badeparken
Helsebygg C
Seiersten
Seiersten
Fraunar
Minnelund
Kirken
Seiersten
Grande
Tilskudd
Tilskudd
Rådhusert
Gropa
Grunnlovsjubileet

Salg og /eller tilskudd
Nr
Enhet
1 Salg av Grande
2 Seiersten idrettspark
Sum salg og tilskudd

Tiltak
Brannøvelse istedenfor rivning
Brannøvelse istedenfor rivning
Opprydding etter brannøvelser
Redusert oppgradering badeparken
Ferdigstilles et år før
Frognhallen og svømmeannlegg
Forprosjekt Frognhallen og svømmeannlegg
Oppgradering gulv/inventar
Redusert utforming og evt. søke bidrag fra andre
Lydanlegg
Øking i hht. Kommunestyresak 123/13
Redusert oppussing
Helsebygg, økt tilskudd som byggelån
Omsorgsboliger, Boligmeldingen ført som byggelån.
Ikke oppgradering nå
Administrasjon

Tiltak

B2014
991
(1 800)
75

B2015
991
(2 000)
75

B2016
991
(2 100)
75

B2017
991
(2 200)
75

100
240
1 000
150
400

100
240
1 000
350
400
(500)
200
1 500
100
(4 000)
550
392
(1 013)
(100)
(550)
(1 000)
210
4 150
(120)
(250)
(375)
(300)

100
240
1 000
350
400

100
240
1 000
350
400

200
1 500
100
(4 500)
500
392
(1 013)
(100)

200
1 500
100
(5 000)
150
392
(1 013)
(100)

(1 000)
210
4 150
(120)
(250)
(375)
(300)

(1 000)
210
4 150
(120)
(250)
(375)
(300)

(1 000)

(1 000)

(987)

(1 000)
5 000
1 000
(1 097)

3 000
3 850
13 427

3 000
4 934
15 086

3 000
8 596
19 958

3 000
9 626
14 161

1,44 %

1,60 %

2,10 %

1,48 %

200
1 500
100
(2 200)
700
392
(506)
(100)
(550)
(1 000)
400
2 600
(120)
(250)
(375)
(300)
100
(1 000)

B2014
-200

B2015

B2016

-1 800
100
-2 000
20 000

100 000

-11 800
750

24 000
-500

8 000
60 000

B2017

-128 000
106 000

-4 600
19

-160
-3 200
120
1 829

B2014

10 400
-538
-56 000
-22 000
-10 400

44 962

B2015

-501

62 899

B2016

Dugnad jfr. kommunestyresak 123/13 om tribuner,

(22 000)

B2017
-40 000

-2 000
-

-

(2 000)

(40 000)
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Kommentarer endringer driftsbudsjettet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Redusert i rammeoverføringer
Regnskapet har i flere år vist betydelig mer inntekter enn budsjett i tillegg øker de fleste gebyrer. Rådmannen gis fullmakt til å fordele økt inntekt på enhetene.
Fratrekk for boutgifter i 2 måneder, ikke bare 1 måned slik rådmannen foreslår
Opprettholde praktisk bistand/hjemmehjelp gratis for de under 2 G
Økning av skyss til dagsenteret i rådmannens forslag reduseres fra kr 100 til kr 50 pr dag (tur/retur)
Det innføres ikke betaling for eldresenteret, men en bør i dialogmøtene mellom formannskap, administrasjon og ansatte se på strukturendring.
Rådmannens forslag til reduksjon av støtte til avlastning for barn og unge halveres
Rådmannens forslag til reduksjon til støttekontakter halveres
Flerbrukshuset byggestart våren 2014, ferdig senere og driftsutgifter reduseres til halvårsvirking i 2015
Bidrag til snøproduksjon opprettholdes, viktig bidrag til folkehelse
Lag og foreninger skal fortsatt bruke skoler gratis på kvelder, viktig for treningsmuligheter/idrett , folkehelse og kulturlivet i Frogn
Opprettholde gratis parkering i to timer, men timeprisen økes til 30 kr og årskort til 9 500 for næringsdrivende og 5 500 fastboende
Formannskapet skal sammen med administrasjonen og tillitsvalgte se på mulige strukturendringer som også skal gi effektivisering
Feil i rådmannens forslag til HP for POP jfr, notat rettes opp'
Resusser til avdelingsleder trekkes ikke ut da rådmannen ønsker en endring av organisasjonen med små økonomiske konsekvenser
Det legges ikke inn budsjettmidler til ny kommunalsjef da det i saken står lite økonomiske konsekvenser jfr. linje 16.
Drift av kunstisbanen på gjestehavna tas ut lagt inn i TDF 2012

18

I budsjett for 2013 ble det lagt inn 50' til kulturelt fyrtårn, dette ble ikke vedtatt og det ble i tillegg lagt feil inn 550' i 2014 og 2015 disse tas ut

19

Erstatning til barnevernsbarn lagt inn etter kommunestyresak 104/11 til og med 2013, ikke tatt ut fra 2014 i rådmannens forslag

20

Noe vikarer til barnhager lagt inn

21

Reduksjonen til skoler lagt inn, men strukturendringer vurderes i løpet av 2014

22

Tilskudd til frukt og grønt fjernet i statsbudsjettet

23

Tilskudd til gratis kulturtilbud SFO fjernet i statsbudsjettet

24

Makspris i barnehager øker ihht. Statsbudsjettet

25

Økt tilskudd til resusskrevende brukere

26

Grunnlovsjubileet i hht til notat minus 18 000 som må kunne tas fra kultur

27

Øremerket tilskudd rus, beløpet tatt ut av rammen

28

Drift av Ullerud helsebygg fra 2017, beløpet skal evt. dekke flere plasser enn før

29

Flytting fra Grande

30

Rentekompansasjon svømmehall 30 mill lån

31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2

Kommentsrer til investeringer
Brannvesenet ønsker øvelseobjekter, sparer utgifter til riving
Brannvesenet ønsker øvelseobjekter, spesielt viktig for Frogn/Drøbak å legge til rette for dette med tanke på trehusbebyggelse
Kan være aktuelt med utgifter til rydding etter brannøvelse.
Nødvendig oppgradering i forhold til universell utforming, resten reduseres og må ses i sammenheng med minnelund
Det har i flere år vært politisk flertall for helsebygg, det er ikke akseptabelt at rådmannen skyver på dette i forhold til boliger.
Svømmeannleg på Seiersten begynnes på i 2016
Forprosjekt for Frognhallen og svømmeanlegg
Fraunar benyttes av lag og foreninger foruten kommunestyremøter og bør oppjusteres, særlig pga. at det er gulvkaldt og skyves fram i tid
Minnelund redusert eller søke bidrag fra andre.
Lydanlegg i Frogn kirke, feil i rådmannens forslag
Økning i hht kommunestyresak om 6 løpebaner av 400 m K.sak 123/13
Ikke bygningsmessig oppgradering av Grande nå helsebygg står ferdig omtrent samtidig
Tilskudd økt ihht stastsbudsjett
Tilskudd omsorgsboliger økt hht, statsbudsjett
Rådhuset ikke oppgradering nå
Ikke bygge administrasjonsbygg gropa
Grunnlovsjubileet statue
Salg og /eller tilskudd
Salg av Grande, omregulering påbegynnes nå slik at det er ferdig regulert når helsebygg står ferdig
Forventer dugnadsinnsats i forbindelse med Seiersten idrettspark jfr. kommunestyresak 123/13
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Gebyrer og avgifter vedtas som vist i vedlegg 8, med endringer som
framkommer i kommentarene i regnearket over samt oversikten under:

8. Gebyrregulativ tjenester, vedlegg til budsjett
Side 83(papirversjonen)
Barnehage hel plass pr. mnd.

2012

2013

Familiens inntekt; opp til 4,5 G

1 340

1 640

2014
1 680

Familiens inntekt: 4,5 G og høyere

2 330

2 330

2 405

210

220

227

Kost

Side 84
Hjemmehjelp og vaktmester. Kroner.
Månedspris Timepris Månedspris Timepris
Trygdegrunnlag

2013

2013

2014
0

2014
0

0

0

2-3G

1 112

139

2 080

260

3-4G

1 456

182

2 340

292,5

4-5G

1 744

218

3 360

420

5-6G

2 176

272

3 360

420

>6G

2 368

296

3 360

420

2011
57

2012
60

2013
62

2014
64

77

80

83

85

40

42

50

129

133

137

<2G

Side 85
Dagtilbud
Middagsservering pr middag
Opphold dagsenter for eldre pr dag
Transport tur/retur dagsenteret pr dag
Korttidsopphold institusjon pr døgn

129

Side 87 Vann og side 88 Avløp.
Presisering av avgifter for hytter.
Avgiften skal beregnes i forhold til søknadstidspunktet og avgiften skal ikke økes hvis
tilknytting skjer innen 3 år etter vedtak.
Side 90
Gebyrsatser 2011 – 2014. Kroner, eksklusive mva.
2011

2012

2013

2014

Årskort fastboende

3 085

4 000

5 000

5 500

Årskort næringsdrivende og andre

6 170

7 000

8 000

25

26

27

9 500
30

Timesparkering i Drøbak
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b. Det budsjetteres med minimumsavdrag i henhold til kommuneloven på
kommunenes lånegjeld.
c. Gebyrer beregnes til 100 % av selvkost for områdene vann og avløp
d. Rådmannen gis fullmakt, til å ta opp likviditetslån på 100 millioner kroner.
e. Rådmannen benytter 10,52 mill. fra disposisjonsfondet til innskudd /aksjekjøp
ved overgang fra DNB til KLP.
f. Det forutsettes at rådmannen benytter noe av de 550 000 som er avsatt til
næringsutvikling i 2014 og 2015 under rådmannsgruppa til Frogn
Næringsrådets Markedsplan.
Annet:
I budsjettet for 2013 og ut perioden bevilget de samme partiene 50 tusen
til Golf Grønn Glede (GGG), i første notat fra Rådmannen er ikke denne satt
opp over midler som kultur fordeler.
2. Veiledende rekkefølge for boligbygging 2014 – 2017.
Veiledende rekkefølge for boligbygging 2014 - 2017 vedtas slik det framgår av
vedlegg 4 i Handlingsprogrammet.
3. Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø
Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø 2014-2017 vedtas som vist i vedlegg 7.
4. Trafikksikkerhetsplan
Tiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas som vist i vedlegg 6 med følgende endringer:
Tiltak 5 FV76 Gang- og sykkelvei Ottarsrud - Horgenkrysset settes som prioritet 3, de
andre rykker tilsvarende ned.
Side 68 Gang- og sykkelveier og fortau.
Nye punkter:
Prioritet 11. Det bygges leskur på bussholdeplassene Holterteigen og Grande
Prioritet 12. Oppjustering av fortau på bussholdeplasser i forhold til bussene.
Universell utforming.
Side 70 Andre tiltak:
Prioritet 4 – Parkering forbudt skilt. 30 meter på sydsiden av Dyrløkkeveien mellom
Sykkelsboden og Idé AS.
5. Planoversikt
Planoversikt vedtas som vist i vedlegg 4.

10 

Handlingsprogram 2014–2017

VERBALVEDTAK:
1. Rådmannen bes undersøke markedet for ferdighusløsninger når det gjelder
omsorgsboliger, og komme tilbake til OOK og Formannskapet med en faglig og
økonomisk vurdering av om disse er egnet for omsorgsboligprosjekter i Frogn.
2. Opplysninger fra FAU ved barnehager tyder på at bemanningen reelt er under
nivået beskrevet i barnehagemeldingen. Rådmannen bes redegjøre for den faktiske
gjennomsnittsbemanningen i barnehagene i januar og februar 2014, voksne pr barn i
henholdsvis småbarnsenheter og enheter for større barn, rapportert pr barnehage.
Rådmannen bes også redegjøre for hva som gjøres for å støtte barn med særskilte
behov i samme periode, rapportert pr barnehage. Redegjørelsen skal senest
foreligge til behandlingen av 1. tertialrapport.
3. Rådmannen bes vurdere om Frogn Videregående Skoles leieavtale for
kunstgressbanen kan reforhandles, i lys av standardforbedring med undervarme og
økte driftskostnader til dette.
4. Rådmannen bes vurdere tiltak ved kunstgressbanen som gjør den bedre egnet for
rullestolbrukere. I tillegg til toaletter kan dette bl a dreie seg om fast dekke med
avsatser på sti opp til skolebygget, og større åpning på sluse inn mot banen.
5. Kommunestyret ber Rådmannen fremme en sak om overføring av Frogn
Seniorsenter (fra 01.01.14) / Frogn Eldresenter fra Enhet for rehabilitering til Enhet
for kultur og fritid.
6. I regjeringsplattformen utgått av Høyre og Fremskrittspartiet på Sundvollen 7.10.13
legges det for omsorgsområdet/eldreomsorgen vekt på følgende:
 å oppleve trygghet for hjelp og omsorg når man trenger det er en bærebjelke i
vårt velferdssamfunn.
 det er et offentlig ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester til alle,
når behovet oppstår.
 det er en utfordring at enkelte som har stort behov for hjelp, ikke får den
hjelpen de har krav på .
 pasientene og deres behov må settes i sentrum for utvikling og endring av
helsetjenesten.
Regjeringen vil, blant annet med bakgrunn i dette, ta initiativ til en forsøksordning
med statlig finansiering for eldreomsorgen, som kommunene kan søke på.
Forsøksordningen skal inkludere et begrenset antall kommuner, vare over tid og
evalueres. Prosjektkommunene velges ut fra kriterier i forhold til størrelse og
geografisk beliggenhet.
Frogn kommune står foran en viktig og nødvendig men kostbar utvikling og utbygging
av tjenestetilbudene innen eldreomsorgen. Kommunestyret anser det således å være
en stor fordel og styrke for Frogn kommune å få være med i dette spennende
prosjektet.
Kommunestyret ber derfor rådmannen forberede en sak og legge den frem for
politisk behandling så snart utlysning på et slikt prosjekt foreligger fra regjeringen.
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2 Sammendrag
Handlingsprogrammets hovedprofil:
Handlingsprogrammet er en plan for å
realisere målene fastsatt i kommuneplanen.
Et betydelig investeringsbehov, økt behov for
kommunale tjenester og stramme økonomiske
rammer er forutsetningene for kommunestyrets

Kommunens forventede inntektsutvikling følger

vedtatte handlingsprogram 2014-2017.

dessverre ikke behovsprognosene for
kommunale tjenester i Frogn.

Kommunestyret vil bruke tre år på strukturelle
endringer for å kunne levere gode kommunale

Samfunnssikkerhet og beredskap

tjenester innen realistiske og forsvarlige

Risiko- og sårbarhets-(ROS)-analysen 2011 for

økonomiske rammer. Kommunestyret legger

Frogn kommune legges til grunn for

også til grunn at noen tjenester ikke treffer

kommunens arbeid med beredskap og

brukerne etter formålet, og kan være benyttet i

samfunnssikkerhet.

for stort omfang. Økte brukerbetalinger, opp
mot det høyeste nivået i Follo, bidrar også til at

Samfunn – Fire satsingsområder

kommunen kan opprettholde kvalitet og

Kommuneplanens fire satsingsområder ble

omfang på en rekke tjenester innen en

vedtatt i juni 2013. Under er satsingsområdene

forsvarlig økonomisk ramme.

listet i skravert område, mens de overordnede
målene fra kommuneplanen er gjengitt under

Rammebetingelser
Frogn i et regionalt perspektiv
Frogn kommune er en bokommune der mange
innbygger jobber utenfor kommunen.
Kommunen forventes også i fremtiden å være
attraktivt som bosted og som fritidsreisemål for
hele regionen.

hvert satsingsområde.
Livskvalitet og folkehelse
Aktiviteter og rammebetingelser som fremmer
livskvalitet og folkehelse er innarbeidet i alle
Frogn kommunes virksomheter og planverktøy
Klima og energi
Kommunens totale klimagassutslipp skal være

Befolkningsutvikling

halvert innen 2030 (sett i forhold til 1991 nivå)

Prognosen for befolkningsvekst og

Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo- og

sammensetning indikerer at behovet for

nærmiljø

kommunale tjenester kommer til å øke markant

En by - og tettstedsutvikling basert på tydelig

i den neste fireårsperioden. Behovet innen

senterstruktur, god kommunikasjon, urbane

pleie- og omsorgstjenester øker med nesten

kvaliteter, kulturhistoriske verdier og grønne

13 prosent frem til 2017, noe som er langt over

verdier.

den generelle befolkningsveksten.
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Næringsutvikling og verdiskaping

Investeringer

Drøbak er kjent og profilert som Oslofjordens

Kommunestyret fremmer et

trehus-, kultur-, bade- og ferieby

investeringsbudsjett på totalt 1 050 millioner kr
for neste fireårsperiode, inkludert ubrukte

Dette handlingsprogrammet er det første etter
ny kommuneplan. Strategiene og målene
under de fire satsingsområdene er
operasjonalisert i kapittel 4. Det vil likevel fram
mot neste handlingsprogram bli jobbet videre

lånemidler.
De tre største investeringene er:
1. Helsebygg Ullerud, alt. C til 350 millioner
kroner
2. Svømmehall til 238 millioner kroner
3. Boliger, balanserer med driftsinntekter

med måleindikatorer innenfor disse områdene.
Investeringene gir kommunen en gjeldsgrad på
Økonomi

97 prosent av driftsinntektene i 2017. Netto

Det er utfordrende å finne en bærekraftig

finanskostnader øker med ca. 26 millioner kr i

balanse mellom tilbud, kvalitet og effektivitet i

fireårsperioden til 65 millioner kr i 2017.

tjenesteproduksjonen, og en forsvarlig
bærekraftig ressursbruk innen de økonomiske
rammene kommunen må forholde seg til.

Status og strategier for tjenesteutviklingen
Oppvekst og opplæring
Behovet for barnehager er usikkert fremover.

Prognosen for netto driftsresultat i 2. tertial

Kommunestyret er forberedt på kunne øke

indikerte det svakeste netto driftsresultat

kapasiteten for barnehageplasser i kommunen,

kommunen har presentert de siste årene. I

og vedtar å endre barnehagestrukturen og

dette handlingsprogrammet er denne

kapasiteten fortløpende.

prognosen styrket.
Elevene i grunnskolen i Frogn har meget gode
Økonomiplan 2014–2017

resultater for elevenes faglige og sosiale

Handlingsprogrammet balanserer med et netto

læring på eksamen og nasjonale prøver, også

driftsresultat på 1,4 prosent i 2014, se figuren

når resultatene justeres for gjennomsnittlig

under:

utdanningsnivå blant foreldrene. Skolenes
hovedsatsingsområde de nærmeste årene vil
være mer læring gjennom bedre elevvurdering.
Skolestrukturen gir imidlertid noen utfordringer
for kvaliteten og kostnadene i de kommunale
skolene. Kommunestyret vedtar å endre
strukturen i Frognskolen, også for at alle elever
kan få et likeverdig tilbud mht. språk- og
valgfag og ressurser i tråd med enkeltelevenes
individuelle behov.
Tjenester for barn, unge og familier drives i
Frogn på et høyt faglig nivå. En god kvalitet på
disse tjenestene er en forutsetning for å nå
kommuneplanens målsettinger på
14 
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oppvekstområdet. Kommunestyret viderefører i

gi gode tjenester til innbyggere på en effektiv

hovedsak dagens prioriteringer, og vil øke

måte.

innsatsen for utviklingen av familieråd som
metode i flere av kommunenes tjenester.

Digitalisering skjer på alle områder i offentlig
sektor og det er økt fokus på samarbeid og
samordning innen dette området.

Helse, velferd, pleie og omsorg
Veksten for pleie og omsorgstjenester er på
13 prosent i fireårsperioden. Kommunestyret

IKT skal forenkle tilgang til informasjon og gi
innbyggere og næringsliv gode digitale
tjenester.

vedtar en kombinasjon av økte
brukerbetalinger, kritisk vurdering av behov,

De ansatte skal ha velfungerende IKT

omprioriteringer og effektiviseringer for å

systemer som effektiviserer hverdagen og

håndtere denne estimerte økningen i behovet.

frigjør tid til tjenesteproduksjon.

Eksklusive lønnsvekst og budsjettekniske
justeringer øker rammen til helse, velferd, pleie
og omsorg (eks. NAV) med 6 millioner kr netto
de neste fire årene. Skulle man videreført
dagens organisering uten justeringer og uten
overnevnte grep, hadde kostnadsveksten vært
ytterligere 24 millioner kr, frem til 2017.
Kirke, kultur- idretts- og friluftsliv
Frogn kommune prioriterer disse områdene
høyt i sammenlikning med øvrige kommuner i
Follo. Kommunestyret viderefører i hovedsak
dagens prioriteringer.

Medarbeidere
Kommunen omorganiserer helse, velferd, pleie
og omsorg fra 1. januar 2014. De nye
enhetene overtar oppgaver fra eksisterende
enheter. Søknadskontoret, hjemmebaserte
tjenester og rehabilitering blir sterkest berørt av
omorganiseringen. Kommunestyret har ikke
budsjettert i ny struktur. Enheten får sine
rammer gjennom en budsjettjustering, etter at
kommunestyret vedtok budsjettet.
Interne systemer
IKT spiller en stadig større rolle i vår hverdag.
En gjennomtenkt satsing på IKT er viktig for å
15 
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3. Rammebetingelser
3.1. Kommuneplan 2013-2025
Kommuneplan for Frogn 2013-2025 ble vedtatt av Kommunestyret i Frogn 17.6.2013.
Hovedsatsningsområder i ny kommuneplan er: Klima og energi, Livskvalitet og folkehelse, Stedsutvikling,
Bolig- og nærmiljø og næringsutvikling. I kommuneplanen er det også lagt inn 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.
Kommuneplanen er lagt til grunn for ny struktur for kommunens plan- og styringssystem.
Sammenhengen mellom kommuneplan og handlingsprogram er styrket og det er lagt vekt på å utvikle
styringsindikatorer som kan fortelle oss om vi er på rett vei i forhold til de langsiktige målene i
kommuneplanen.

3.2. Frogn i et regionalt perspektiv
Mål fra kommuneplanen


Frogn kommune deltar aktivt i regionale utviklingsprosesser for å nå felles regionale mål og
Frogns mål for lokalsamfunnet



Drøbak er etablert som regionens kultur- og badeby i nært samspill med Oscarsborg



Frogn kommune er en pådriver for god kommunikasjon, vest mot Drammen, nord mot
Nesodden, øst til Ås og Ski, samt sjøveien til Oslo

I første del av handlingsprogramperioden vil kommunen delta aktivt i plansamarbeidet for Oslo og
Akershus. En felles areal og transportplan for hovedstadsområdet skal belyse forventet fremtidig

vekst i befolkning og arbeidsplasser, og skal se arealbruk og transportsystemet i sammenheng - på
tvers av fylkesgrensene. Planen skal sluttbehandles i 2014. Det legges til grunn en vekst på ca. 35
1

000 innbyggere (27 %) frem mot 2030 i Follo . Frogn kommune forventes også i fremtiden å være
attraktivt som bosted og som fritidsreisemål for hele regionen. Flere og sterkere motorer i næringslivet i
Follo, særlig knyttet til UMB i Ås og ”handelsbyen” Ski, kan gi ringvirkninger og potensiale for
knoppskyting av nye bedrifter og dermed økt arbeidsplassdekning også i Frogn. En større satsning på
arbeidsplasser og næringsutvikling i Follo gir mulighet for økt kollektivsatsning mellom Follokommunene
og dermed mer effektiv kommunikasjon på tvers. Likevel vil Oslo som arbeidsmarkedstyngdepunkt
fortsatt gi utfordringer knyttet til transport. Hyppige og pålitelige avganger og god framkommelighet for
buss er viktig for Frogns pendlere. En pendlermelding er under arbeid i 2013, og denne vil gi grunnlag for
kommunens innspill overfor regionale myndigheter og kollektivselskapet Ruter.

1

Analyse & Strategi, (2011) Stedsanalyse for Drøbak og omegn s8
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I handlingsprogramperioden blir det viktig å følge opp hovedsatsinger fra rapporten «Kommunens innsats
for turisme, reiselivsnæring og næringsliv», der følgende områder er valgt ut; Drøbakidyllen, Oscarsborg,
Drøbak Akvarium og Jul i Drøbak.

Byggetrinn 2 for RV 23 Oslofjordforbindelsen er under planlegging. Dette innebærer et nytt løp i
Oslofjordtunnelen på 7,4 kilometer og utvidelse fra 2 til 4 felt mellom tunnelåpningen på Måna og fram til
E6 ved Vassum, en strekning på ca. 6 km, samt nye kryssløsninger på Hurum og Måna. Parallelt med
dette er en såkalt Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden er bestilt av
Samferdselsdepartementet for å vurdere prinsipielle løsninger for utvikling av transporttilbudet på tvers
av fjorden. Utredningen skal være ferdig i løpet av 2013. Avhengig av videre gjennomføring av tiltak
langs RV 23 og fremtidige planer for en fullverdig ring 4, vil Frogn ha en svært god strategisk plassering
langs transportaksen øst-vest.

I samarbeid med kommunene Hurum, Røyken, Asker og Bærum utredes utvidet hurtigbåtforbindelse på
fjorden. Arbeidet er noe forsinket, og utredningen ventes ferdigstilt i 2014. Kostnader, reisetid, utslipp og
isproblematikk er utfordringer knyttet til et hurtigbåttilbud.

3.3. Befolkningsutvikling
Mål fra kommuneplanen


En jevn og balansert befolkningsutvikling med en befolkningsvekst på gjennomsnittlig
1,5 prosent årlig 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

Befolkningsveksten fra 1.7.2012 til 1.7.2013 var på 346 nye innbyggere, eller 2,3 prosent. Veksten har
vært stabil de siste tre årene. Befolkningsprognosen for de neste fire årene er basert på en kombinasjon
av Folloprognosen 2012 og SSB sin MMMM prognose.
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Innbyggere i alt
0 år
1-5 år
6-12 år
13-15 år
16-19 år
20-66 år
67-79 år
80-89 år
over 90 år

2013
15 702
159
920
1 443
623
909
9 409
1 683
466
91
15 702

2014
15 934
163
936
1 463
618
893
9 492
1 802
472
96
15 934

2015
16 158
168
951
1 481
619
871
9 590
1 903
479
96
16 158

Prognosen er en sammenstilling av SSB sine MMMM tall og Folloprognosen
Prognosedatoer er 31.12 hvert år. Innbyggertall SSB 2K 2013 var 15 588

Tendensen i befolkningsutviklingen i perioden er:









Årlige fødselstall stiger på linje med befolkningen generelt
Det er en vekst på ca. 70 barn i gruppen 1-5 år (etter fall i barnetall fra 2012)
Samlet sett vil antall barn og unge i grunnskolen holde seg stabilt
Ungdomsbølgen som har preget Frogn siste tiår er over
Det kommer en svak økning i gruppen som er i yrkesaktiv alder
Pensjonistene i aldersgruppen 67-79 år vil øke med ca. 20 prosent
Gruppen over 80 år vil trolig øke med ca. 10 prosent på fire år
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2016
16 378
173
970
1 495
634
835
9 719
1 962
493
97
16 378

2017
16 596
177
997
1 499
644
825
9 834
2 006
515
99
16 596
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3.4. Behovsutvikling
Befolkningsutviklingen gir konsekvenser for behovsutviklingen. For å beregne behovet for ulike
kommunale tjenester er det kun benyttet befolkningsprognosen til SSB for Frogn kommune og deres
middelvekst alternativ. Behovet avledes befolkningen med KRDs behovsnøkkel som også benyttes i
beregningen av kommunenes skatt og rammetilskudd.

Beregnet behov for tjenester i Frogn
135
130

Behovsindeks

125
120

115
110
105
100
95
90

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Befolkning totalt

100,0

101,0

102,5

103,9

105,3

106,7

107,9

109,2

110,5

111,7

Barnehage

100,0

104,6

105,9

108,3

110,5

114,3

116,6

119,2

121,6

124,0

Pleie og omsorg

100,0

104,8

108,0

109,8

112,8

115,6

118,4

122,3

127,9

132,6

Grunnskole

100,0

99,9

100,5

101,7

103,3

103,0

104,5

105,1

106,3

107,0

Sosialtjenesten

100,0

99,8

100,5

101,3

102,3

103,3

104,0

104,9

105,5

106,4

Kommunehelse

100,0

101,1

102,4

103,5

104,8

106,0

107,1

108,3

109,6

110,8

Barnevern

100,0

101,2

101,7

102,0

102,7

103,3

103,8

104,7

105,9

107,1

Figuren over angir vekst fra 2013 nivå etter indeks og prosentpoengprinsippet.




Pleie og omsorg som vil få den største veksten i behov fremover
Behovet for barnehager er også økende fremover, men dette er vanskeligere å beregne. Behovet
gikk litt ned i 2013. En barnehageavdeling som stengte i 2013 gjenåpnes i 2014. Tallene for
barnehagebehov er forbundet med noe usikkerhet. SSB forutsetter en betydelig tilflytting av barn.
Samtidig som veksten etter lave barnetall i 2013 kan være videreført og ikke behandlet som et enkelt
år med lave barnetall. Kommunen skal imidlertid være oppmerksom på at det kan komme et
betydelig økt behov for barnehageplasser, selv om Folloprognosen ikke indikerer en like stor
behovsvekst knyttet til denne gruppen som SSB



Behovet knyttet til grunnskole, sosialtjeneste, kommunehelsetjenester og barnevern stiger mindre
enn den gjennomsnittlige befolkningsveksten
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3.5. Boligutvikling
En målsetting om befolkningsvekst på 1,5 prosent og boligbygging på ca. 100 boliger i gjennomsnitt per
år, innebærer planlegging av 400 boliger i handlingsprogramperioden.
Boligbyggingen senere år har vært dominert av blokkleiligheter. Det er likevel fortsatt eneboliger som
dominerer boligtilbudet i Frogn (oppunder 60 prosent av boligmassen i 2011).
For å nå målene i kommuneplanen og følge opp kommunestyremeldingen om boligutvikling vedtatt i
2012, er det avgjørende at det lages områdeplaner med et betydelig antall leiligheter og rekkehus.
I kommuneplanen heter det at områdeplanene bør sikre:



Tilgjengelige (universelt utformet) og lettstelte boliger med praktisk og god utforming



Boliger med tilgjengelighet til daglige gjøremål og aktiviteter uten å måtte være avhengig av
transport



Boliger med nærhet til offentlig kommunikasjon



Boliger med tilgang til fellesarealer for sosialt samvær og trivsel

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



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

Oppfølging av målene for boligbygging går fram av vedleggene Veiledende rekkefølge for boligbygging
og planoversikt, vedlegg 4.

3.6. Samfunnssikkerhet og beredskap
Kommunene har et grunnleggende og generelt ansvar for å ivareta befolkningens trygghet og sikkerhet
innenfor sine geografiske områder.
Frogn kommune står overfor flere utfordringer i de nærmeste årene. De globale klimaendringene vil
påvirke planleggingen av infrastruktur, bebyggelse og viktige samfunnssituasjoner. Et robust
lokalsamfunn forutsetter at man kjenner risikofaktorene for liv, miljø, verdier og egne beredskapsevner.
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) ble
innført i 2010. Loven pålegger kommunene en kommunal beredskapsplikt basert på en
sektorovergripende risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).
ROS-analysen 2011 for Frogn kommune legges til grunn for kommunens arbeid med beredskap og
samfunnssikkerhet.
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Overordnet mål:
Frogn kommune er et trygt og robust lokalsamfunn
SB1: Frogn kommune reduserer verditapet av branner i samfunnet med 10 prosent innen 2016 fra 2009nivået.
SB2: Frogn kommune sikrer i løpet av 2014 alle borgere og bedrifter forsvarlig mengde drikkevann hvis
normal, offentlig vannforsyning svikter.
SB3: Frogn kommune sikrer nødvendige samfunnsfunksjoner, liv og helse ved langvarig strømbrudd.
SB4: Frogn kommune har redusert risiko for skader ved økt nedbørsmengde og springflo

3.7. Statsbudsjettet 2014
Prop. 1S (forslag til stortingsvedtak)
Lå til grunn for rådmannens forslag til HP
http://www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2014/dokumenter/pdf/gulbok.pdf

1.2.6 Kommuneøkonomien side 12
2.2 Kommuneøkonomi side 19
3.6 Kommunal- og regionaldepartementet side 32

Tilleggsproposisjonen, flertallsvedtaket
http://www.statsbudsjettet.no/upload/Tilleggsproposisjon_2014/doks/1s_tillegg1.pdf

1.3.2 Kommuneøkonomien side 22
2.3.5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet side 60
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4. Samfunn – Fire satsingsområder

Kommuneplanens fire satsingsområder ble vedtatt i juni 2013. Disse lå ikke inne i forrige kommuneplan
og heller ikke i handlingsprogram 2013-16. Det er derfor ikke referert til «dagens strategi» under disse
satsingsområdene. Det vil fram mot neste handlingsprogram bli jobbet videre med måleindikatorer
innenfor disse områdene.

3
4
4.1

Livskvalitet og folkehelse

Overordnet mål fra kommuneplanen:

Aktiviteter og rammebetingelser som fremmer livskvalitet og folkehelse er innarbeidet i alle
Frogn kommunes virksomheter og planverktøy

Livskvalitet og folkehelse er et sektorovergripende tema og ansvaret for å jobbe med dette
satsingsområdet ligger hos mange aktører i kommunen. Mål og strategier som berører livskvalitet og
folkehelse finnes derfor under øvrige satsingsområder og tjenester.

Nedenfor er gjengitt mål som er førende for kommunen og skal følges opp med tiltak gjennom
enhetenes virksomhetsplaner. Strategier under hvert mål er ikke gjentatt her, men finnes under de
respektive satsingsområdene og tjenestene i del 4.
Stedsutvikling, bo og nærmiljøer
S1: En levende by og attraktive lokalsentra
S2: Frogn har et utbyggingsmønster som reduserer transportbehov, flere kan gå og sykle til daglige
gjøremål
S4: Frogn har sammenhengende grønnstruktur og tilgjengelige nærfriluftsområder
S6: Frogn har hele boligområder med universell utforming og tilgjengelige leiligheter i alle nye
boligprosjekter
S9: Boligutformingen har god kvalitet, med særlig vekt på å ivareta menneskers behov for både privat og
sosialt liv og grønne omgivelser
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Oppvekst og opplæring link til strategier
O 1: Frognskolen er blant de 10 beste i landet faglig og sosialt
O 3: Veksten i antall unge uføre er begrenset med 20 prosent fra 2010 nivå til 2020
O 4: Alle elever som starter videregående skole forutsettes å fullføre (unntak for naturlig frafall; flytting,
sykdom mv.)
O 5: Nulltoleranse for mobbing
Kultur, kirke, idrett og friluftsliv link til strategier
K1: Frogn kommune har trygge sosiale og kulturelle arenaer, og samarbeider godt med frivillige lag og
foreninger
K2: Frogn kommune skal til enhver tid ha arenaer for idrett som utnyttes maksimalt og som motiverer til
bredde i aktivitet og deltakelse
K3: Viktige områder for friluftsliv og opplevelse av natur- og kulturlandskap er sikret og gjort tilgjengelige
Helse, omsorg og velferd link til strategier
H2: Innbyggernes sykefravær knyttet til muskel- og skjelettlidelser er redusert med 20 prosent fra
2010 nivå til 2020
H3: Innbyggernes sykefravær knyttet til psykiske lidelser er redusert med 50 prosent fra 2010 nivå til
2020
H4: Frogn kommune tilrettelegger for at alle gis muligheter til å delta på sosiale, idrettslige eller kulturelle
arenaer

4.2

Klima og energi

Overordnet mål fra kommuneplanen:
Kommunens totale klimagassutslipp skal være halvert innen 2030 (sett i forhold til 1991-nivå)
(Ref. Klima og energiplan Akershus 2011-2014)



KE 1: Klimagassutslipp fra veitrafikk skal reduseres med 20 prosent i forhold til 1991-nivå
innen 2030.

S: Frogn kommune skal redusere klimagassutslipp fra veitrafikk ved å legge til rette for og oppfordre
til at folk sykler og går i hverdagen, bruker ladbare biler og kollektive transportmidler.



KE 2: Klimagassutslipp fra stasjonær energi skal reduseres med minimum 25 prosent
innen 2020 fra 2012-nivå.

S: Frogn kommune skal
- redusere klimautslipp fra stasjonær energi ved å prioritere klimavennlige løsninger i eksisterende
kommunal bygningsmasse, ved nybygg og rehabiliteringsprosjekter
- gi befolkningen økt kunnskap om klimavennlig boligbygging og enøktiltak i eksisterende boliger
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KE 3: Avfallsmengden i Frogn kommune skal reduseres med 20 prosent innen 2024 i
forhold til 2012-nivå.

S: Frogn kommune skal
- øke befolkningens bevissthet om sammenhenger mellom avfallsmengde og privat forbruk og
gjenvinning
- redusere eget forbruk og øke gjenvinningsgraden


KE 4: Landbruket skal redusere klimagassutslipp innen egen næring.

S: Frogn kommune skal oppfordre til klimavennlige løsninger og klimavennlig adferd ved drift av
landbrukseiendommer.


KE 5: Frogn kommune skal være forberedt på å møte forventede klimaendringer.

S: Frogn kommune skal
-

øke kunnskapen om risikoområder og finne trygge løsninger for å redusere risiko

-

innarbeide klimatilpasninger i «Klima- og energiplan for Frogn kommune»

Kommunestyret vil implementere relevante føringer fra Meld St. 33 (2012-13) Klimatilpasning i Norge i
kommunens Klima- og energiplan.

4.3

Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo- og nærmiljø

Overordnet mål fra kommuneplanen:

En by- og tettstedsutvikling basert på tydelig senterstruktur, god kommunikasjon, urbane
kvaliteter, kulturhistoriske verdier og grønne verdier

Mål


S1: En levende by og attraktive lokalsentra.

S: Frogn kommune skal motivere og legge til rette for at mennesker oppholder seg i Drøbak og i
lokalsentra gjennom
-

å utvikle attraktive uterom for folk av ulike aldre og interesser

-

å lokalisere nødvendige funksjoner i sentrum

-

å samarbeide med frivillige, næringsliv og kulturliv for å skape en levende og attraktiv by året
rundt



S2: Frogn har et utbyggingsmønster som reduserer transportbehov, flere kan gå og sykle
til daglige gjøremål.
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S: Frogn kommune skal bruke prinsippet om flerkjernet senterstruktur, der befolkningen dekker
daglige funksjoner i et lokalsenter og der nye boliger etableres nær eksisterende sentra.


S3: Drøbaks verdifulle kulturminner, kulturmiljøer og naturmiljøer er ivaretatt.

S: Frogn kommune skal
-

spre kunnskap og bevissthet om Gamle Drøbaks verneverdier internt i organisasjonen og
eksternt i befolkningen

-

bygge legitimitet og forståelse for vern gjennom forutsigbar forvaltning av kulturminner,
kulturmiljøer og naturmiljøer



S4: Frogn har sammenhengende grønnstruktur og tilgjengelige nærfriluftsområder.

S: Frogn kommune skal
-

følge opp den grunnleggende strukturen som er fastlagt i kommuneplanens arealdel

-

legge til rette for friluftsliv



S5: Høyproduktiv dyrka jord, verdifulle kulturlandskap og biologisk mangfold er ivaretatt.

S: Frogn kommune skal ta vare på verdiene gjennom plan- og byggesaksbehandlingen.


S6: Frogn har hele boligområder med universell utforming og tilgjengelige leiligheter i alle
nye boligprosjekter.

S: Frogn kommune skal følge opp lovgivningen gjennom plan- og byggesaksbehandlingen.


S7: Boliger for flyktninger og økonomisk vanskeligstilte på boligmarkedet er integrert i
øvrig bebyggelse.

S: Frogn kommune skal sikre et variert boligtilbud med en forutsigbar, helhetlig og planmessig
forsyning av kommunale utleieboliger ved hjelp av utbyggingsavtaler.


S8: Boliger som bygges er miljøvennlige og energieffektive.

S: Frogn kommune skal være en pådriver for at nye bygg skal ha passivhusstandard eller bedre
(plusshus).


S9: Boligutformingen har god kvalitet, med særlig vekt på å ivareta menneskers behov for
både privat og sosialt liv og grønne omgivelser.

S: Frogn kommune skal
-

utarbeide en planveileder som definerer bokvalitet, og som forteller hvordan en kan planlegge for
god bokvalitet

-

bruke områdeplaner som verktøy for god boligutforming
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4.4

Næringsutvikling og verdiskaping

Overordnet mål fra kommuneplanen:

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

Mål


N1: Liv i sentrum med et godt tilbud av handel og service.

S: Frogn kommune skal styrke livet i sentrum ved å
-

kombinere bolig og handel

-

utvikle bolig- og næringsområder tett på sentrum

-

videreutvikle turistkontoret og attraksjoner innen kultur og opplevelse



N2: Bevaring av det kulturhistoriske miljøet gjennom bruk.

S: Frogn kommune skal profilere og utvikle Drøbak i dialog med et reiseliv og et næringsliv som aktivt
og kreativt tar i bruk kulturminner og kulturmiljøer, på vernets premisser.


N3: Satsing på kompetanse- og kulturintensive næringer.

S: Frogn kommune skal stimulere næringen gjennom
-

å sette av tilstrekkelige og attraktive næringsarealer til vekst og utvikling

-

å bygge på kommunens unike fortrinn og eksisterende kultur for gründervirksomhet og frivillighet



N4: Gode vilkår for kortreist mat og grønt reiseliv.

S: Frogn kommune skal øke sin kompetanse, og invitere aktuelle aktører som Innovasjon Norge og
UMB til dialog.

De to følgende målene ser kommunestyret samlet:


N5: Bærekraftig næringsutvikling – rett næring på rett sted.



N6: Arealkrevende næring som lager, engros, transport og industri lokaliseres nær
riksveiene på aksene nord-syd og øst-vest.

S: Frogn kommune skal følge opp den grunnleggende næringsstrukturen som er fastlagt i
kommuneplanens arealdel.
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5 Økonomi – Årsbudsjett og økonomiplan
5.1

Forutsetninger og soliditeten i kommuneøkonomien

Overordnet mål fra kommuneplanen:

Langsiktig økonomistyring og effektiv bruk av ressurser

Flere faktorer er av betydning for å vurdere kommunens økonomiske stilling. Viktige faktorer for den
økonomiske situasjonen i Frogn er klassifisert under som:
Solid
Utfordrende
Svakt

Merverdikompensasjon inn i driftsregnskapet
Netto driftsresultat 2012
Netto driftsresultat prognose 2013
Eiendomsskatt, potensiell inntekt
Overskudd på selvkostområdene til VAR
Disposisjonsfondet
Budsjettert gjeldsgrad
Risiko for økte rentekostnadder neste fire år
Avhengighet av økte skatteinntekter
Andre fond
Akkumulert premieavvik
Reell arbeidskapital
MVA kompensasjon utenom driftsinntekter

Frogn fører ikke merverdikompensasjonen fra investeringer som inntekt i driftsregnskapet. Muligheten for
dette er under avvikling og Frogn ligger her i forkant. I KOSTRA justeres det for dette, men effekten er
fortsatt liten pga. et lavt investeringsnivå i 2013.
Netto driftsresultat 2012

Netto driftsresultat i 2012 ble 3,0 prosent, eller korrigert for MVA kompensasjon og premieavvik, 1,3
prosent.
Prognose netto driftsresultat 2013

Prognosen for netto driftsresultat 2013 er pr. 21. januar 2014 er 3 prosent.
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Eiendomsskatt, potensiell inntekt

I 2012 hadde 324 kommuner innført eiendomsskatt. Av disse hadde 196 eiendomsskatt på boliger. Med
en stor andel fritidsboliger har Frogn et betydelig urealisert inntektspotensial. Det må vurderes som en
styrke at kommunen klarer seg uten eiendomsskatt, dvs. at vi har muligheten for å styrke inntektssiden i
Frogn, mens de fleste av landets kommuner ikke har denne «sikkerhetsbufferen». Eiendomsskatt kan
innføres i hele, eller deler av kommunen, og bygg med historisk verdi kan unntas.
Balanse på selvkostområdene VAR

Kommunen har de siste årene hatt underskudd innenfor selvkostområdene VAR (Vann, Avløp og
Renovasjon) og inntektene har vært budsjettert høyere enn kostnadene. Nå er kommunen i motsatt
situasjon og inntektene må i de neste fire årene legges på et lavere nivå enn kostnadene. Dette bidrar til
et til redusert netto driftsresultat.
Disposisjonsfond

Disposisjonsfondet er lite, men under oppbygging. Det er uheldig for den reelle arbeidskapitalen at
disposisjonsfondet er mindre enn det akkumulerte premieavviket.
Gjeldsgrad - Investeringsnivå ut perioden

Betydelige investeringer gir en gjeldsgrad på 97 prosent i 2017. Til tross for at kommunestyret legger inn
strukturgevinster for skole og barnehage, ligger det ikke investeringsmidler på disse områdene. Salg av
eiendom bidrar til å holde gjeldsgraden nede.
Amortisering av pensjonskostnader

Frogn kostnadsfører pensjonsutbetalingene over flere år. Ordningen er valgfri, noen av kommunene vi
sammenlikner oss med fører hele årets pensjonskostnad i regnskapet hvert år. Justert for
periodiseringen av pensjonskostnadene, ville netto driftsresultat vært svekket. Det er risiko for at
pensjonsforpliktelsene er underestimert i Handlingsprogrammet utover i fireårsperioden. Det vises til eget
orienteringsnotat lagt fram for kommunestyret 7. oktober 2013 der det ble anslått årlige kostnadsøkninger
(utover ordinær lønnsvekst) på
2 til 7 millioner kroner. I kommunestyrets forslag er det lagt inn en økning på 3,5 millioner kroner i 2014
og deretter 2,5 millioner kroner årlig.
Renterisiko

Frogn har en lav andel gjeld med renterisiko. Denne andelen stiger vesentlig frem mot 2017. Frogn har
fastrenter på 2,94 og 3,40 prosent på til sammen ca. 20 prosent av den langsiktige gjelden.
Fastrenteavtalene på 2 x 75 millioner kroner ble inngått med løpetid på henholdsvis fem og ti år i 2012.
Kommunen har fortsatt en betydelig risiko for økte finanskostnader ved kun mindre endringer i renten.
Med dagens lånevolum vil en økning av renten med 1 prosentpoeng, gi økte netto rentekostnader på 2
millioner kroner i 2014. Det er betydelig renterisiko knyttet til investeringsnivået inne frem mot 2017, og
etter fireårsperioden.
Andre fond

Frogn har ingen langsiktige finansielle aktiva for plassering.
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Skatteinngang

For 2013 anslås skatteinntektene til 458 millioner kroner(pr 1. november). Det understrekes at det er
usikkerhet knyttet til skatteanslaget for 2013 og 2014.

5.2

Kommunens økonomiske utvikling 2013

Tertialrapport nummer 1 og 2 viser at utgiftene både til tjenesteproduksjon og til finans (renter og avdrag)
er ca 28mill kroner over opprinnelig vedtatt budsjett. De økte finansutgiftene og en vesentlig del av de
økte utgiftene til tjenesteproduksjon, må dekkes inn fullt ut i budsjettet for 2014. De økte utgiftene legger
dermed beslag på framtidige inntekter som var ment å dekke økte behov og nye tiltak i perioden 20142017.
De viktigste årsakene til budsjettavvik er:
• Nye ressurskrevende brukere
• Økte utgifter til eksisterende ressurskrevende brukere
• Økt antall brukere hjemmesykepleie
• Økte utgifter til omsorgslønn
• Hegre omsorgshus mer kostnadskrevende enn antatt
• Finansutgifter feil-/undervurdert, samt manglende salgsinntekter
• Selvkost innenfor byggesak, reguleringsplaner og oppmåling blir ikke realisert
• Rammen for barnehage er urealistisk i forhold til dagens driftsnivå

5.3

Styringsindikatorer

Mål

Hva skal
måles?

Kommuneplan
2012-2024

Måleindikatorer

Ø1

Ø 1.1

Netto driftsresultat på
3 prosent

Netto
driftsresultat

Ø2

Ø 2.1

Disposisjonsfond skal
utgjøre minst 20
millioner kroner.
Overskytende beløp
kan blant annet
benyttes til
finansiering av
investeringer

Dispfond i mill
kroner

Ø3

Ø 3.1

Redusere
avdragstiden på lån

Avdragstid,
antall år

2012
Målemetode
KOSTRA

Kommunens
regnskap

Kommunens
regnskap

2014

2017

Resultat

Ønsket

Godt nok

Mål

3,0

3,0

1,8*

3*

60

70

20

100

30

29

30

26

*Det planlegges med et lavere netto driftsresultat enn kommuneplanens mål i 2014 og 2017.
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5.4

Strategi for måloppnåelse


Ø 1: Netto driftsresultat på 3 % (Inntekter, standard på tjenester, dekningsgrader,
produktivitet/effektivitet, prioritering, budsjettstyring, kostnadsdrivere)
o Dagens strategi
 Fra 2012, økte ressurser til styring og kontroll i økonomienheten.
 Økt bruk av KOSTRA i benchmarking, jamfør egen rapport 2011 og 2012.
 Månedsrapportering i Agresso for god og løpende budsjettstyring og som
grunnlag for tett oppfølging av utvalgte risikoutsatte enheter.
 Etter vedtak i kommunestyret etablert rapportering til folkevalgte 8 ganger pr år.
 Tett dialog med folkevalgte ved utarbeidelse av Handlingsprogram og
økonomiplan.
o Strategi 2014-2017 (kommer i tillegg til dagens strategi)
 Økt vekt på realistisk budsjettering, jamfør § 44 og § 45 i kommuneloven.
 Vurdere fortløpende aktuelle struktur- og organisasjonsendringer.
 Løpende rapportering av viktige kostnadsdrivere.
 Fastsette ytterligere standarder for enhetenes rapportering med påfølgende
opplæring, dette antas å øke kvaliteten på anslagene gjennom året.
 Realisere innsparingspotensial innenfor innkjøp av varer og tjenester.
 Økt fokus på å hente inn eksterne midler (inkl. NAV) der dette er hensiktsmessig.



Ø 2: Disposisjonsfond skal utgjøre minst 20 millioner kroner. Overskytende beløp kan
blant annet benyttes til finansiering av investeringer. Beløpet bør oppjusteres betydelig
grunnet anslag for utvikling i kommunens likviditet de nærmeste fire årene.
o Dagens strategi
 Det foreligger ikke strategi fordi målet om 20 mill kroner har vært oppfylt med
god margin de siste årene.
o Strategi 2014-2017 – oppjustering av fondet til 100 mill kroner i 2017 krever at:
 Det budsjetteres ikke med midler fra fondet i kommunestyrets vedtatte HP, tertial
eller enkeltsaker hverken i drift eller investering inntil målet om 100mill kroner er
nådd. Forutsetning: Målet kan ikke nås uten at det oppnås netto driftsresultater i
pluss.



Ø 3: Redusere avdragstiden på lån
o Dagens strategi
 Ingen eksisterende strategi da dette er et nytt mål.
o Strategi 2014-2017
 Redusere avdragstiden med 1 år pr budsjettår fram til avdragstiden er redusert
med 5 år. Dette utgjør ca 1 mill kroner pr år i økte utgifter og krever tilsvarende
innsparinger på andre områder.
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5.5

Totaloversikt – kommunestyrets vedtatte budsjett 2014 og økonomiplan
2015-2017

Hovedkomponenter i Frogn kommunes økonomi 2012-2017. 1000 kroner.
2014-2017 er faste 2014-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 2012
424 199
248 275
225 735
898 209
838 000
39 166
877 166
21 043
3,0 %

B 2013
451 832
252 264
189 424
893 520
833 279
30 949
864 228
29 292
3,3 %

B 2014
471 097
270 791
190 087
931 975
878 311
40 237
918 548
13 427
1,4 %

B 2015
475 808
272 949
192 691
941 447
877 557
48 804
926 361
15 086
1,6 %

B 2016
480 566
275 558
196 034
952 158
874 697
57 503
932 200
19 959
2,1 %

B 2017
485 372
277 307
196 854
959 533
883 857
61 515
945 372
14 162
1,5 %

Tabellen viser budsjettert netto driftsresultat for perioden 2013 – 2017 og regnskapsført netto
driftsresultatet for 2012. Gjeldende kommuneplan har mål om netto driftsresultat på 3 prosent av
driftsinntektene, Kommunestyrets vedtak når ikke denne målsettingen i perioden. Hovedårsaken til dette
er:



Merforbruk på flere enheter i 2013 som delvis videreføres, herunder endringer i selvkost på
byggesak og vann, avløp og renovasjon.
Store investeringer, spesielt i slutten av perioden til nytt helsebygg og svømmehall

Budsjettert netto driftsresultat er gjort mulig, blant annet ved:





Økte behov er undergitt en streng kontroll og til dels forventet dekket
innenfor eksisterende rammer.
Organisasjonsendringer innenfor velferd, helse og omsorg
Strukturendringer innenfor barnehage og skole
Økte gebyrinntekter som innebærer at prisene i Frogn kommune blir mer
på linje med de andre Follo-kommunene.

Disposisjonsfondet utvikler seg positivt gjennom fireårsperioden. I gjeldende kommuneplan er det et mål
at disposisjonsfondet minimum skal utgjøre 20 millioner kroner, kommunestyret har i dette
handlingsprogrammet vedtatt oppjustering til 100 millioner kroner grunnet negativ utvikling av likviditeten.
Kommunen har gode rentebetingelser og det antas at innskuddsrenten vil ligge høyere enn innlånsrenten
i hele perioden.

Utvikling for disposisjonsfondet. Tall i 1000 kroner
P 2013
Inngående balanse
65 369
Avsetning (netto driftsresultat)
30 000
Bruk
-10 920
Utgående balanse
84 449

B 2014
84 449
13 427
-10 520
87 356

B 2015
87 356
15 086
-1 180
101 262

B 2016
101 262
19 958
-1 180
120 040

B 2017
120 040
14 161
-1 180
133 021
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Skatteinntekter
Kemneren i Follo anslår 10. oktober skatteinntekter på 458mill kroner for 2013. Dette er 8mill kroner
høyere enn vedtatt budsjett (Kommunestyret desember 2012). Kommunesektoren har samlet en høyere
skattevekst enn lagt til grunn i statsbudsjettet for 2013. Denne merskatteveksten blir ikke videreført i
2014. For 2014 er skatteinntektene anslått til 471mill kroner som innebærer om lag den varslede veksten
i statsbudsjettet. For årene 2015 – 2017 er det lagt til grunn en realvekst i skatteinntektene i
statsbudsjettene pr år på 1 prosent.
Den gradvise opptrappingen fra 55 til 60 prosent symmetriske skatteutjevningen i inntektssystemet ble
fullført i 2011. En merskatteinntekt på 1mill kroner over landsgjennomsnittet gir dermed økt netto inntekt
på 0,4mill kroner.

Rammetilskudd
Rammetilskuddet brukes i flere sammenhenger som et samlebegrep. Da inkluderes enkelte poster vi har
satt opp i matrisen under.

1
2
3
4

Tall i 1000 kroner. 2013-2016 er faste 2013 priser
R 2012 B 2013
Ordinært rammetilskudd
242 863 247 405
Momskompensasjon ført i drift
0
0
Refusjon Agresso-kommuner
2 026
1 351
Rente- og avdragskompensasjon
3 386
3 508
Sum rammetilskudd
248 275 252 264

B 2014
266 254
0
1 096
3 441
270 791

B 2015
267 926
0
1 048
3 975
272 949

B 2016
269 614
0
1 048
4 896
275 558

B 2017
271 319
0
1 048
4 940
277 307

Ordinært rammetilskudd (inntektssystemet) og skjønn

Det ordinære rammetilskuddet er beregnet ved hjelp av modell utarbeidet av Kommunesektorens
interesse- og 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 2015 – 2017 - årlig realvekst i rammene på 1 prosent.
 Skjønnstildeling på 2,3 millioner kroner i 2014 er videreført for hele planperioden.

5.6

Inntekter enhetene
Gebyrer, brukerbetaling

Brukerbetalingene er som hovedregel indeksjustert med 3 prosent som er forventet prisvekst i kommunal
sektor. Unntak fra hovedregelen er:




Hjemmetjenester er justert opp til Follo-nivå
Husleie i kommunale boliger justertes i henhold til kontraktene med den enkelte leietaker
Byggesak, oppmåling, vann, kloakk og renovasjon justeres med utgangspunkt i egne
selvkostberegninger.

Oversikt over de enkelte gebyrsatsene finnes i vedlegg 8.

32 

Handlingsprogram 2014–2017

Vann, avløp, renovasjon, slamtømming og feiing/tilsyn
Beregningene er gjort i henhold til statens retningslinjer for selvkost. Etter selvkostmetoden skal det
legges til grunn en beregnet kapitalkostnad (kalkulatoriske avskrivninger og kalkulatoriske renter) på all
den kapital som anvendes, uavhengig av hvordan den er finansiert (gjeld eller egenkapital). Et eventuelt
overskudd eller underskudd etter selvkost avregnes mot de bundne selvkostfondene. Etter de statlige
retningslinjene for selvkost skal gebyrinntektene justeres slik at det innenfor en 3-5 års periode skal gå i
balanse (selvkostfondene skal således ikke brukes for å finansiere investeringer).
Prognosene for 2013 viser følgende akkumulerte overskudd for selvkostfondene pr 31.12.2013:






Vann
Avløp
Renovasjon
Slamtømming
Feiing/tilsyn

1,5 millioner kroner
6,0 millioner kroner
2,7 millioner kroner
0,0 millioner kroner
0,0 millioner kroner

For å justere fondene i henhold til retningslinjene tilpasses gebyrene som vist i vedlegg 8.
Kart og oppmåling, plan-, bygge og delingssaker
Det er fra 2010 vedtatt selvkost for områdene planbehandling, byggesak og oppmåling. Det er viktig å
redusere saksbehandlingstid og forbedre service. De siste årene er gebyrene økt for å nærme seg
selvkost. Ved hjelp av en 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. Gebyrinntektene
for SAM har vært urealistisk høyt anslått de siste årene, og forutsatt å dekke utgifter også utenom
selvkostområdene. I handlingsprogram 2014 – 17 er inntektsanslaget justert ned med 3mill kroner til et
realistisk nivå. Det er krevende å oppnå full selvkostdekning innenfor området uten å heve gebyrene til et
nivå som oppfattes som urimelig. For 2014 er gebyrene økt med 4 %, enkelte gebyrer er beholdt uendret.
Som for de tekniske selvkosttjenestene over gjøres beregningene i henhold til statens retningslinjer for
selvkost.
Prognosene for 2013 viser følgende akkumulerte underskudd pr 31.12.2013:




Bygge- og eierseksjonering
Plansaker (private)
Kart og oppmåling

4,8 millioner kroner
1,6 millioner kroner
1,9 millioner kroner

De enkelte gebyrsatser fremkommer i vedlegg 8.

Øremerkede tilskudd og refusjoner
De aller fleste tilskudd og refusjoner er økt med 3 prosent. Refusjon til enslige mindreårige flyktninger er
redusert med 900 000 kroner grunnet Regjeringens forslag til «innstramming» på dette området i
statsbudsjett. Refusjon til ressurskrevende brukere er også redusert med 300 000 kroner på grunn av
tilsvarende «innstramming» på dette området.
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5.7

Utgifter enhetene

Endringer i enhetenes rammer
Endringer i rammer (realvekst) for 2014, uten hensyn til endringer i behov, er illustrert i figuren under.








Områder med økte rammer er illustrert med grønt
Områder med reduserte rammer er markert med rødt
Finansieringen er markert med blått, gult og rødt.
Inntekter enhetene har en netto reduksjon og er illustrert med gult.
Pris- og lønnsvekst kommer i tillegg. Nominell vekst i inntekter er 41 millioner kroner.
Økningen knytter til pensjon, er ordinær lønnsvekst.

Finansieringen av endrede rammer består i hovedsak av en realvekst på ca. 16,2 millioner kroner og
redusert netto driftsresultat, også på 15,9 millioner kroner. Reduserte budsjetter for
administrasjon/støttefunksjoner og økte inntekter enhetene bidrar også til en økt ramme for øvrige
områder på til sammen 5,5 millioner kroner. Formannskapet har også påtatt seg å vedta
strukturendringer som skal gi en resultatforbedring på 2,2 millioner kroner i 2014.

Helse, velferd, pleie og omsorg har størst rammeøkning med 15,8 millioner kroner. 9,3 millioner kroner
går til økte netto finanskostnader. Oppvekst og opplæring får økte rammer med 6,4 millioner kroner.
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De største postene er:
Velferd, helse, pleie og omsorg







Nye sykehjemsplasser på Grande er en av de største postene. Frogn har flere på venteliste nå i
oktober enn på samme tid i fjor. Dette er brukere kommunen plikter å gi et tilbud.
Hegre omsorgshus ble dyrere å drifte enn budsjettert for 2013.
Behovet for pleie og omsorgstjenester øker med 4,8 prosent bare fra 2013 til 2014. Denne
behovsberegningen er basert på objektive kriterier i hovedsak knyttet til alder. Frogn er inne i en
periode der en større andel av innbyggerne blir eldre og mer pleietrengende.
Kommunal psykolog koster alene 800 000 kroner. Stillingen skal ikke finansieres 100 % av
kommunen før i 2017.
Det budsjetteres med kjøp av en ny plass innen rus/psykologi.
Brukerbetalingene øker, dels vesentlig. Det er ikke budsjettert med redusert etterspørsel, men
det er ikke utenkelig at kommunen kan få en større netto besparelse enn inntektsveksten alene
på 900 000 kroner.

Netto finanskostnader


Netto finanskostnader ble budsjettert lavere enn prognosen for 2013 pr oktober. Budsjetterte salg
som skulle redusere lånebehov knyttet til investeringer er pr oktober ikke realisert. Salgssummen
forutsatte reguleringsarbeid som er igangsatt og det forventes at salg kan gjennomføres i 2015.

Oppvekst og opplæring



Barnehagene klarte ikke å drifte innen budsjetterte rammer i 2013. Salderingen fra 1. tertial
videreføres og rammen økes med 3,3 millioner kroner.
Skolene har en kostnadskrevende struktur, men skolene skal også kunne redusere et antall
lærere og assistenter innen eksisterende struktur. Skolene skal redusere kostnader med 2,6
millioner. Det følger imidlertid ressurser til nye oppgaver.

Reduserte inntekter, brukerbetalinger og tilskudd


Kommunestyret har prioritert å øke brukerbetalinger på områder der det har vært mulig, uten å
legge seg over de høyeste satsene i Follo. Overskudd på selvkostområdene, vann avløp og
renovasjon fører imidlertid til at nettoinntektene på disse områdene må reduseres med 6
millioner kroner. Netto øker kommunens driftsinntekter (ved siden av inntekter fra skatt og
rammetilskudd) med 1,1 millioner.

Administrasjon og støtte



Seniorordningen avvikles. Dette utgjør 3 mill kroner for helårsvirkning fra 2015. For 2014 er
innsparingen anslått til 1,4 mill kroner
Uspesifisert kutt på ca 1 mill kroner

Teknisk drift og forvaltning


Det er lagt inn flere mindre økninger, det vises til vedlegg 3.

Samfunnsutvikling



Prosjekt for å gå gjennom gamle saker, etterslep er lagt inn med 1,5 mill kroner i 2014 og 1 mill
kroner i 2015
Gebyrene er redusert med 3 mill kroner basert på erfaringstall siste 3 år. Gebyrnivået er på linje
med andre Follokommuner og det ser ut til at kommunen må forlate målsettingen om selvkost
innenfor enheten.
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Utdyping for de ulike tjenesteområdene
Velferd, helse og omsorg
Frogn kommune følger prinsippet om å tilby tjenester på beste effektive omsorgsnivå.
Samhandlingsreformen og endringene knyttet til at kommunen har fått et større ansvar, blant annet for
utskrivningsklare pasienter, etablering av øyeblikkelig døgntilbud til 2016, samt arbeidet med forebygging
og begrensning av sykdom og demografisk utvikling og endring av sykdomsbildet, er utfordrende og
fordrer tøffere prioritering og nytenkning. Det vil fremover bli økt krav om dreining mot frivillig arbeid,
brukermedvirkning, hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og interkommunalt samarbeid.
Nytt sykehjem på Ullerud vil bli en av kommunens største innvesteringer. Inntil dette står ferdig vil det bli
åpnet nye langtidsplasser på Utsikten 2 etg. på Grande sykehjem i tråd med behovet som er vurdert til en
økning på 6 plasser i 2014. I dag har Frogn kommune 105 heldøgns- omsorgsplasser som gir en
dekningsgrad på 19 % av eldre over 80 år. For hjemmebaserte tjenester er det ikke lagt inn full dekning
av midler i forhold til økningen i behovet. Tjenesten må dreie retningen mot hverdagsrehabilitering og
hjelp til selvhjelp med målet om å bli lengts mulig i eget liv, med satsning på målrettet rehabilitering i
hjemmet.
Det effektiviseres ved å innføre et elektronisk logistikkprogram for arbeidslister. Hjemmebaserte tjenester
har mottatt prosjektmidler fra Helsedirektoratet som skal benyttes til kompetanseutvikling innen palliativ
behandling.
Innen rehabilitering er det 8 ressurskrevende brukere som har et omfattende behov for tjenester.
Sammenlignet med andre kommuner har Frogn kommune få ressurskrevende brukere. Enheten deltar i
et nettverk med andre kommuner i regi av KS for gjennomføring av en tjenesteanalyse. Det vil i nær
fremtid foreligge en rapport fra denne gjennomgangen som vil være et av flere utgangspunkt for
prioriteringer av tiltak og behov som må styres innenfor rammen.
Frogn kommune har fått samhandlingsmidler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til utvikling og
utprøving av samhandlingsmodeller på rusfeltet. Dette vil være et godt bidrag for kompetanseutvikling i
forbindelse med samhandlingsreformen og signaler om flere oppgaver innen rus og psykiatri. Frogn
kommune har et veldig godt fungerende lavterskeltilbud innen psykisk helse med Ressurssenteret for
psykisk helse. Lavterskeltilbud og innføring av nye arbeidsmetoder for å styrke det forebyggende
helsearbeider fremover, vil være særdeles viktig. Brukermedvirkning må ivaretas samtidig som
samsvaret må sikres mellom forventninger og tjenestetilbud.
Innen Velferd, helse og omsorg gjennomføres en omorganisering av enhetene for å fremme en effektiv
oppgaveløsning, god resultatstyring og en organisering som fremmer gode pasient- og brukerforløp.
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Oppvekst, opplæring og kultur
Frogn kommune har hatt tradisjoner for å prioritere utviklingen av en god skole med meget gode
resultater for elevenes faglige og sosiale læring. Satsingen på lærernes kompetanse, gode skoleledere
og Frogn-barnehagenes arbeid med å gi barna et godt grunnlag, har vært avgjørende for å oppnå disse
gode resultatene.
For å fortsatt kunne ha skoler med høy kvalitet i en virkelighet med mindre økonomiske rammer, vil en
bred utredning av alternativer til dagens skole- og barnehagestruktur være avgjørende. Kommunestyret
ser at det er behov for å gjennomføre store og langsiktige grep, slik at barnehager og skoler får de best
mulige rammebetingelsene fremover. En fortsatt satsing på å øke de ansattes kompetanse gjennom
etter- og videreutdanning og skolenes langsiktige arbeid med å forbedre undervisningen gjennom god
vurderingspraksis (vurdering for læring) er avgjørende.
Frogn har gode og innovative hjelpetjenester for barn og unge. Spesielt barneverntjenesten i Frogn er
blitt lagt merke til langt over kommunens grenser, for sin satsing på familieråd som metode for å bruke
hele familiens og nettverkets ressurser som hjelp for barn og familier som har kommet i en vanskelig
situasjon. Dette arbeidet vil utvikles videre, med tanke på å bruke metoden i flere av kommunens
tjenester.
Frogn har et rikt og mangfoldig kulturliv. Det eksisterer et godt samspill mellom private kulturtilbydere,
frivillige lag og foreninger og kommunens egne arrangementer. Kommunestyret legger opp til at det gode
samarbeidet som har gitt varierte kulturtilbud med høy kvalitet, videreutvikles.

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.
Rådmannen skal gjennomføre etableringen av et eiendomsforetak i tråd med kommunestyrets vedtak for
å sikre en bedre drift av eiendommene både med hensyn til bruk og vedlikehold.
Vurderingen er at veier og parker holder en tilfredsstillende standard, men at det også her er et økende
etterslep. Rehabiliteringstakten innenfor vann og avløp bør økes i årene framover. Kommunestyret er
bekymret for at dagens nivå på vedlikehold på sikt vil redusere standarden.

Støtteenhetene og rådmannsgruppen
Kommunestyret vil fortsatt prioritere organisasjonsutvikling og lederutvikling. Kommunesektorens
organisasjon KS har en gunstig finansieringsordning for organisasjonsutvikling som fortsatt vil bli
benyttet.
Innenfor økonomi videreføres satsingen på styring og kontroll. For å få ytterligere kontroll med
kommunens innkjøpsrutiner, vedtar kommunestyret å øke bemanningen i felles innkjøpskontor med
0,5 % stilling for hver av kommunene Ås, Vestby, Nesodden og Frogn. Disse fire kommunene vil fortsatt
ha mindre ressurser enn sammenliknbare kommuner.
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Seniortiltaket «Redusert arbeidstid med bibehold av lønn» vedtas avviklet. Bakgrunnen for dette
forslaget er en vurdering av kost/nytte for tiltaket. Kost/nytte er som følger:
Tiltaket redusert arbeidstid med full lønnskompensasjon opp mot målet om redusert AFP-uttak:
-

Utgiftene til ordningen utgjør i 2013 ca 3 mill kroner
Opplysninger fra DNB-liv (en av våre pensjonsleverandører) viser at Frogn kommunes AFP-uttak
er marginalt lavere enn gjennomsnittet. Anslått gevinst utgjør i underkant av 1 mill kroner.
Negativ kost/nytte med 2 mill kroner

Frogn kommune er involvert i følgende konfliktsaker som det ikke er tatt høyde for i
Handlingsprogrammet:



5.8

Elleflaten barnehagebygget
Kunstgress Måna

Investeringer

Optimale investeringer, både i nivå og innretning, er vesentlige for:
•

Å oppnå effektiv tjenesteproduksjon.

•

Å minimalisere driftskostnader knyttet til 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.




Investeringene for 2014 (nye bevilgninger) er lagt på et moderat nivå. 2013 har vært benyttet til å
arbeide videre med å framskaffe relevant beslutningsunderlag for fremtidige investeringer, spesielt
innenfor pleie, omsorg, badeland og kommunale boliger.
Det er forutsatt salg av eiendommer for å redusere veksten i gjeldsgrad i kommunen.
For perioden 2015 – 2017 har en lagt opp til betydelige investeringer. Det er lagt vekt på å møte økte
behov innenfor pleie, omsorg, kommunale boliger og svømmeanlegg.

Kommunestyret er bekymret for den høye investeringstakten. Kommunestyret fremskynder
investeringene i badeland. Oppgraderinger av Seiersten området, som uansett må komme før bygging av
badeland, ligger inne. Med Frogn kommunes stramme driftsrammer vil det være utfordrende å finansiere
investeringene kun med låneopptak (økt netto gjeld)
Kommunestyret vedtar følgende investeringsprogram (1000 kroner, Kommunestyrets endringer er
markert med gul skravering):
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Prosjekt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Helsebygg alternativ C
Grande, matheis, bad, utstyr og inventar
Svømme/badeanlegg
Frognhallen, oppgradering
Frognhallen, ombygging
Varmepumpeanlegg (inkl energibrønner)
Transformator
Sportshall (kommunal andel)
Seiersten stadion, oppgradering
Infrastrukturtiltak Seierstenområdet
Tiltaksplan, idrett, friluftsliv og nærmiljø
Badeparken, oppgradering
Tinglysning av arealer
Kommunale veier
Trafikksikkerhetstiltak
Gang og sykkelsti Dalsbakkene –
16
Glennekrysset
17 Vestbyveien regulering
18 Maskinpark TDF
19 Brygger og havner
20 Investeringer i boliger
21 Startlån
22 Flerbrukshus
23 Minnelund
24 Frogn kirke, musikkanlegg og tårn
25 Akvariet, oppgradering
26 Biblioteket, digitalisering
27 Dal skole, ventilasjon gymsal
28 Uteleker, skoler og barnehager
29 Heer skole, SD anlegg
30 Dyrløkkeåsen skole SD anlegg
31 Blått hus på Dal, rivning
Kommunale formålsbygg, inkl Gropa
32
lager/garasje
33 Gropa, adm.bygg
34 Utskifting av oljefyringsanlegg innen 2018
35 Rådhuset, kontorer og ventilasjon
36 Brannvarsling
37 Rådhusveien 8, rivning/parkering
Ny Branntomter, opprydding etter brannøvelser
38 Fraunar, nytt gulv
39 Risiko og sårbarhet
40 IKT investering
41 IKT investering skole
42 Agresso Follo
43 Elektronisk arkiv
44 Barnevernet, elektronisk arkiv
45 Hovedplan vann og avløp
Ny Grunnlovsjubileet
Ny Egenkapitalinnskudd KLP

Sum ekskl. startlån

Anslag
ubrukt
2013
10 400

Nye
midler
2014
29 625
1924

0

15 600
4 500
1 800
4 000
700
122
4 600
1 200
6 500

22 300
1 220
500
300
1 000
5 400
450

26 000
10 000
52 500
194
100

650
0
3 000

0

Sum
budsjett
2014
40 025
1924
0
0
0
15 600
4 500
1 800
4 000
22 300
1 920
500
422
4 600
2 200
11 900
450
0
0
26 000
10 000
52 500
0
194
0
100
0
0
650
0
0

4 000
1 150
380
530
200
7 000
120
10 520

3 000
0
0
0
1 000
0
100
750
6 000
6 500
1 150
380
3 530
200
11 000
120
10 520

126 322

119 513

126 322

109 513

0
1 000
0
100
750
6 000
2 500

3 000
4 000

2015

2016

2017

150 000

160 000

30 000

75 000

133 000

2 500
4 500
500
5 000
1 000

2 500
3 000
500

2 500

1 000

1 000

1 500

1 500

1 500

56 410
10 000

18 171
10 000

63 589
10 000

37 500

500

1 250

100
4 000
1 500

2 500
100

2 500

1 000

1 000

900

6 000
0

6 000

2 000
2 500
1 150

2 000
1 150

1 500

7 000

7 000

7 000

1 180

1 180

1 180

245 835

325 240

293 851

225 269

235 835

315 240

283 851

215 269
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Budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår, må tas med i
årsbudsjettet for kommende år. Bestemmelsen er ivaretatt i dette handlingsprogrammet slik:




I investeringstabellen over er oppgitt anslag for ubenyttede bevilgninger ved årsslutt for 2013.
Kommunestyret inviteres til å bevilge disse midlene på nytt for 2014.
Det er på vanlig måte satt opp forslag til nye bevilgninger for 2014.
Sum budsjett for 2014 blir dermed summen av anslag ubrukt for 2013 og nye bevilgninger for 2014.

Det er ikke gjort grundige anslag for ubrukte midler ved årsslutt 2013. I 1. tertialrapport 2014 vil det derfor
være behov for justeringer for flere prosjekter enn det som har vært vanlig fram til nå.

Kommunen forvalter en omfattende bygningsmasse og kan derfor ha innvirkning på utslipp og
energiforbruk både ved oppførelse av nybygg og ved rehabilitering. I sak 56/13 til Formannskapet
omtales bruk av energisparekontrakter for å kunne realisere energisparetiltak. Ved gjennomføring av
analysefasen i 2014 vil alle forslag til investeringsprosjekter i dette Handlingsprogrammet som berører
bygningsmassen bli planlagt og samordnet med aktuelle energisparetiltak. Samordningen vil redusere de
totale kostnadene. Rådmannen skal sommeren/høsten 2014 legge fram sak om videre gjennomføring,
med anbefalte energitiltak, låste investeringskostnader og garanterte besparelser

Kommentarer til det enkelte prosjekt:

1. Helsebygg
Konseptvalg for nytt helsebygg ble behandlet av kommunestyret 7. oktober 2013 (saksnr 104/13).
Alternativ C legges til grunn for videre prosjektplanlegging. Det iverksettes skisseprosjektering for første
byggefase. Saken fremmes til politisk behandling i løpet av første halvår 2014. Det foretas en kritisk
gjennomgang av prosjektets romprogram og arealer med mål om reduksjon av kostnader. Det er i
investeringsprogrammet lagt til grunn at etablering av helsebygget opprettholder fremdriften i forhold til
kommunestyrets vedtak. Det er lagt til grunn at helsebygget er i drift fra 2017. Samlet investeringsanslag
for første byggetrinn er 350 millioner kroner.

2. Grande - oppgradering av bad, matheis, utstyr og inventar
Fortsatt drift av institusjonsplasser samt etablering av nye plasser ved Grande, vil kreve
bygningsmessige og utstyrsmessige investeringer. Videre er matheisen på Grande ute av drift, noe som
medfører uhensiktsmessig stor belastning på personheisen og redusert effektivitet. Det er videre en
hygienerisiko knyttet til å transportere mat i personheisen.

3. Svømme-/badeanlegg og tilgrensede prosjekter på Seiersten (linjer 3 - 10 i tabellen)
Kommunestyret behandler 4. november 2013 (sak 123/13) prosjektet svømme-/badeanlegg og
tilgrensede prosjekter. De tilgrensede prosjektene er ny sportshall og oppgradering av Seiersten stadion.
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Det legges opp til prosjektering og gjennomføring av nødvendige infrastrukturtiltak iht. rekkefølgekrav i
reguleringsplanen samt etablere varmepumpeanlegg og ny transformator på Seiersten. Prosjekt
Sportshall søkes gjennomført som selvstendig prosjekt i privat regi. Oppgradering av Seiersten stadion
søkes ferdigstilt senest 31.12.2015. Energibrønner og andre nødvendige infrastrukturtiltak etableres i
forkant.
Frognhallen berøres også av prosjektene omtalt over. En tilstandsanalyse for Frognhallen konkluderer
med et omfattende behov for oppgradering/rehabilitering. Denne oppgraderingen/rehabiliteringen bør
være ferdigstilt senest i løpet av 2018.
Bearbeidet skisseprosjekt for et nytt svømme-/badeanlegg videreføres med åtte svømmebaner.
Byggestart av svømme-/badeanlegget skjer i 2016. Oppgradering av Frognhallen gjennomføres som
eget prosjekt med ferdigstillelse i 2018.

11. Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og naturforvaltning (IFN)
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 7). Flere av prosjektene i
tiltaksplanen er etablert som egne prosjekter i investeringsprogrammet. Dette gjelder Sportshall,
oppgradering av Seiersten stadion og Frognhallen (se omtale under svømme-/badeanlegg og tilgrensede
prosjekter).

12. Badeparken, oppgradering
Det fremmes egen sak om oppgradering av Badeparken i desember 2013. Det vedtas avsatt 9 mill kr
over en treårsperiode.
13. Tinglysning av arealer
Det er igangsatt et prosjekt for å gjennomføre nødvendig tinglysning av ikke tinglyste arealer. De aktuelle
arealene ligger blant annet i tilknytning til gang/sykkelveier og friområder. Dette er tinglysninger som ikke
ble gjort ved gjennomføringen av de aktuelle prosjektene, men som nå vil bli gjennomført samlet for å
sikre oppdaterte eiendomsregistre. Dette er et forhold som er påpekt av revisjonen.
14. 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. Prosjektering av oppgradering av Ullerudbakken er
igangsatt med gjennomføring tidlig i 2014. Tiltaket består av breddeutvidelse og nytt fortau. Det vedtas
en bevilgning på 5 mill kr til oppgradering av Froens vei i 2015.
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15. Trafikksikkerhetstiltak
Trafikksikkerhetstiltak er lagt inn i samsvar med handlingsplanen (vedlegg 6). Det vedtas videreføring av
prioriterte tiltak langs stam-, riks- og fylkesveier som vist i handlingsplanen.

16. Forskuttering – gang og sykkelsti Dalsbakkene – Glennekrysset
Kommunestyret behandlet i september 2012 (sak 100/2012) forskuttering for etablering av gang- og
sykkelvei Dal - Glenne. Prosjektet består av bygging av en gang og sykkelvei langs FV 156 med en
strekning på 600 meter fra Dalsbakkene til Glennekrysset, i tillegg til opparbeidelse av en
parkeringsplass ved Glennekrysset og to bussholdeplasser samme sted. Gang og sykkelveien bygges på
østsiden av hovedveien og veglys må være installert mellom gang og sykkelvei og hovedvei.
Reguleringsplan er vedtatt og søknad om forskuttering ble sendt til Akershus fylkeskommune. Frogn
kommune ble bedt om å kvalitetssikre prosjektet på nytt og fremme ny søknad om forskuttering med
oppdatert kalkyle. Reinertsen har på oppdrag fra Frogn kommune kvalitetssikret prosjektet og det viser
seg at det opprinnelige prosjektet var underdimensjonert mht tiltak og kostnader. Det vedtas en
tilleggsbevilgning på 5,4 mill kr i 2014. Basert på kvalitetssikringsrapport fra Reinertsen, vil ny søknad om
forskuttering bli sendt. Utbygging vil starte så raskt søknaden om forskutteringen er godkjent.

17. Reguleringsprosess Vestbyveien
Det planlegges flere større utbyggingsprosjekter i Vestbyveien. Trafikkøkning som følge av disse
prosjektene samt nødvendig tilrettelegging for den planlagte tverrveien, medfører behov for å utbedre
forholdene for gående og syklende i Vestbyveien. Det vedtas derfor oppstart av reguleringsarbeid i
Vestbyveien fra Vardeveien til Øierudbråten. Hensikten med planarbeidet er å regulere fortau langs en
del av Vestbyveien, ny adkomst til ridesenteret, samt egen stoppsone til Sogsti skole («kiss & ride»).

18. Maskinpark TDF
Etter flere innkjøp i 2013 for å bytte ut gamle maskiner, legges det opp til at det ikke byttes ut noen
maskiner i 2014. Fra 2015 og utover vil det igjen være behov for flere utskiftinger, slik det ble lagt opp til i
HP for 2013-2016. Hvilke maskiner og kjøretøyer som skal fornyes de neste årene, vil bli løpende
vurdert. En systematisk rullering av maskinparken vil øke driftssikkerheten og redusere
vedlikeholdsutgiftene over tid.

19. Brygger og havner
Ved behandling av tertialrapport nr. 1 2013 (egen sak) vedtok kommunestyret å kjøpe Digerud brygge.
Det er usikkert om dette kjøpet lar seg gjennomføre i 2013. Formannskapet behandlet 12. juni 2013 sak
50/13 om kontroll av bruer/kaianlegg. Alle brygger i kommunen er gjennomgått med tanke på status og
fremtidige oppgradering og vedlikehold. Brevik brygge, kommunebrygga, Sjøtorget og Fiskebrygga er
brygger hvor det er behov for vedlikehold. Rådmannen skal innhente pristilbud for istandsetting av alle
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fire bryggene. Det vil bli fremmet sak om bryggenes framtid når pristilbudene foreligger, med henblikk på
vurdering i senere Handlingsprogram.

20. Investeringer i boliger
Det legges opp til omfattende investeringsaktivitet knyttet til boliger for perioden.
Kommunestyremeldingen om boligutvikling ble behandlet i kommunestyret 10.september 2012 (sak
99/2012). Boligprosjektene er nærmere omtalt i kapittel 3.5 Veiledende rekkefølge for boliger: «Prosjekter
med henvisning til boligmelding 2012» Investeringsanslagene har økt sammenlignet med HP 2013-2016,
da det har blitt utviklet kostnadsestimater for flere boligprosjekter. Dette er prosjektene i Vestbyveien,
Råkeløkka og Grande (omregulering til boliger).

21. 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.
Utlånskapasiteten på 10 millioner kroner pr år videreføres. 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.

22. Flerbrukshus
Alle innkomne tilbud på det nye flerbrukshuset ligger høyere enn den godkjente rammen som er gitt av
kommunestyret. Dette medfører ny anbudskonkurranse - og dermed utsatt byggestart.
En vil bruke ca. to måneder på å gjennomgå prosjekteringsmaterialet og kunngjøre for ny
anbudskonkurranse i slutten av november med tilbudsfrist 31. januar 2014. Konsekvensen er at
byggestart utsettes til ca. 1. mars 2014.

23. Minnelund for falne
Kommunestyret vedtok i 2012 å utrede etablering av en minnelund over falne personer under
2.verdenskrig. Minnelunden etableres fortrinnsvis i Badeparken. Dette prosjektet er tilgrensende
prosjektet skjøtselsplan for badeparken. Det fremmes sak om etablering av minnelund til kommunestyret
for behandling i desember 2013, med henblikk på vurdering i senere Handlingsprogram. Det vedtas
avsatt 7mill kr i 2016 til tiltaket.

24. Frogn kirke – nytt lydanlegg og rehabilitering av tårn
Frogn kirke sliter med et gammelt og dårlig fungerende lydanlegg. Teleslyngen fungerer ikke og de
trådløse mikrofonene sender i et frekvensområde som nå stenges og må derfor byttes ut. Frogn kirkelige
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fellesråd har innhentet tilbud fra Scandec Systemer, samme firma som har levert det nye anlegget i
Drøbak kirke. Tilbudet er basert på å beholde mest mulig av det gamle anlegget, men bytte ut de
trådløse mikrofonene og teleslyngen med forsterker. I tillegg må forsterker og styringsenhet byttes ut.
Malingen på tårnet på Frogn kirke har igjen begynt å flasse. Kirken er i pusset betong/leca mens
kirketårnet er en trekonstruksjon med høvlet panel. Dette har skapt problemer med maling som sprekker
opp og flasser.
Senest i 2007 ble tårnet malt, men problemene har kommet tilbake. All malingen bør fjernes og tårnet bør
males med en annen malingtype, beregnet for høvlet panel.

25. Akvariet, oppgradering
Det vises til sak 62/13 til Formannskapet 17. juni 2013, der det ble vedtatt strakstiltak for å øke
sikkerheten i Akvariet. Det er behov for oppgradert ventilasjonsanlegg og betydelige bygningsmessige
utbedringer. Det er videre behov for tilknytning til kommunalt avløpsnett. Det er utarbeidet et foreløpig
kostnadsanslag for tiltakene på 5 millioner kr over en toårsperiode. En vil komme tilbake til tiltakene i
senere Handlingsprogram. Beløpet vedtas avsatt for eventuell gjennomføring i 2016 og 2017.

26. Biblioteket - digitalisering
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. Prosjektet gjennomføres i 2013/2014, men kostnaden er fordelt over flere år
etter avtale med leverandøren.

27. Dal skole, ventilasjon gymsal
Ventilasjonsanlegget i gymsalen er fra 1965 og inneklimaet i gymsalen er dårlig. For å få plass til nytt
ventilasjonsanlegg, må taket bygges høyere. Taket vil bli rehabilitert ved installasjon av nytt
ventilasjonsanlegg.

28. Uteleker, skoler og barnehager
Det er over tid fjernet utslitte og uhensiktsmessige lekeanlegg ved skoler og barnehager. Det har vært
oppmerksomhet rundt dette fra foreldre ved de enkelte skoler og barnehager. Det er behov for
oppgradering av lekearealer og nytt lekeutstyr ved Bilitt barnehage, Trollberget barnehage og Heer skole.

29. Heer skole, anlegg for sentral driftsovervåking
Anlegget for sentral driftsovervåking (SD-anlegg) bør oppgraderes. Anlegget er så gammelt at det ikke
lenger er mulig å få tak i reservedeler. Dette medfører at automatisk styring og fjernstyring av adgang,
varme- og ventilasjonsanlegg ikke er mulig. Anleggene må opereres manuelt på stedet. Dette krever mer
tidsbruk (og reising) for vakthavende driftspersonell.
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30. Dyrløkkeåsen skole, anlegg for sentral driftsovervåking
Ved Dyrløkkeåsen skole er det behov tilsvarende som ved Heer skole

31. Blått hus på Dal, rivning
Det blå huset på Dal er ikke lenger i bruk og vedtas revet. Dette vil gi reduserte driftskostnader. Det er
søkt om rivetillatelse.

32. Kommunale formålsbygg
Mange av kommunens formålsbygg har vært gjenstand for betydelig oppgradering i de senere år. Det har
i 2013 vært gjennomført en undersøkelse av eiendommenes tilstand (sak 125/13 til kommunestyret 4.
november). Undersøkelsen viser at bygningsmassen, med unntak av enkelte bygg, har en jevnt over
akseptabel standard. Utfordringen ligger i at tekniske installasjoner i bygningene nærmer seg, eller er
over sin forventede levetid. Det må også påregnes vesentlige investeringer for å kunne møte de økte
kravene til oppvarmingssystemer og utslipp i framtiden. Det er vedtatt tiltak som egne punkter nedenfor.
Hovedtiltaket når det gjelder investeringer i kommunale bygg er utvidelse av garasjer, lager, fellesrom,
kontorer og parkering ved TDF sin driftsbase i Gropa. (oppstart 2013/2014). Det vil bli bygget et lager for
viltnemda i sammenheng med driftsbygget.

33. Gropa, administrasjonsarealer
Det er behov for økt kontorkapasitet og oppgraderte møterom og spiserom. Det er videre behov for
modifikasjoner på ventilasjonsanlegget for å møte brann- og bygningstekniske krav. En vil unngå å leie
eksterne kontorarealer og vil kunne samle det tekniske miljøet i kommunen. Tiltakene vil kunne gi opp til
18 nye kontorplasser.

34. Utskifting av oljefyringsanlegg innen 2018
Krav av om utfasing av oljefyringsanlegg innen 2018 medfører behov for installasjon av varmekilder
basert på alternativ energi. Energibrønner og bioenergi er blant alternativene som foreligger. De
foreløpige kostnadsestimatene er basert på individuelle løsninger i de ulike bygg. Det kan imidlertid være
kostnadseffektivt å etablere felles varmesentraler for flere bygninger, men dette må utredes nærmere.

35. Rådhuset, kontorkapasitet og ventilasjon
Flere enheter opplever økt bemanning. Det er derfor behov for økt kontor- og møteromskapasitet i
rådhuset. Ombygging vil kreve oppgradering til dagens standarder. Ombygging vil kunne gi effektive og
tidsmessige kontorløsninger og møteromsarealer. Det er videre behov for å oppgradere og øke
kapasiteten til ventilasjonsanlegget som er fra 1988. Anlegget har ikke kjølefunksjon, noe som kan gjøre
rådhuset svært varmt om sommeren.
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36. Brannvarslingsanlegg, oppgradering
Det er nødvendig å skifte ut brannvarslingsutstyr i flere av kommunens bygninger. Brannvarslingsutstyret
er så gammelt at det ikke lenger er i forskriftsmessig stand. Aktuelle bygninger er kinoen, biblioteket,
hospitalet, gymsalen bak hospitalet, Dyrløkkeåsen barnehage, Bilitt barnehage og Einebu PU-boliger.

37. Rådhusveien 8, rivning og etablering av parkering
Raving av Rådhusveien 8 vil redusere driftsutgifter og frigjøre tilgjengelig areal til parkering. Dette arealet
vil også kunne benyttes til midlertidige kontorløsninger ved ombygging av rådhuset.

38. Fraunar, gulvvarme og nytt gulv
Det er behov for nytt varmeanlegg i gulvet under møterom Fraunar i rådhuset. Dette medfører at det må
legges nytt gulv.

39. 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 av et
dieselaggregat for nødstrøm samt etablering av et alternativt driftssted for de kommunale IT-systemene
fra 2015.

40. IKT inklusive grunnskolen (linjer 40 og 41 i tabellen)
Investeringer i IKT videreføres for perioden 2014-2017 i samsvar med kapittel 6 IKT og interne systemer i
dette dokumentet. De viktigste elementene er tjenester på nett, elektronisk samhandling i helse- og
omsorgstjenesten, IKT i barnehagen, gjennomføring av vedtatt IKT-strategi i skolen. Investeringer knyttes
til integrasjoner mellom sak/arkiv system og eksisterende systemer for arkivering i Noark5 standard. Et
annet tiltak er digitalisering og samordning i henhold til KS digitaliseringsstrategi og KommIT - program
for IKT utviklingen i kommunesektoren. Det vil også investeres i fornyelse og samordning av teknisk
infrastruktur, sikkerhetsløsninger og nettverk.

42. Agresso Follo
Investeringer tilknyttet Agresso-samarbeidet med Vestby, Ås og Nesodden. Planlagte prosjekter er Web
hovedbok og Internfakturering.

43. 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
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mot brann og vannlekkasjer. Arkivet har for tiden et prosjekt for opprydning av restanser i
byggesaksarkivet for å komme a jour med etterslepet. Byggesaksarkivet gjennomgås i sin helhet for å
fange opp uavsluttede byggesaker. Gjennomgangen av byggesaksarkivet har hittil avdekket et stort
etterslep når det gjelder fullført byggesaksbehandling.

44. Barnevernet, elektronisk arkiv
Barnevernet har behov for en arkivmodul til fagsystemet Visma Barnevern Familia.

45. Hovedplan for vann og avløp
Sentrale tiltak iht. vedtatt Hovedplan for vannforsyning for 2012 – 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oppgradering av vannledningsnett Holter terrasse
Reduksjonskum Rosekollen
Etablering av ledningsnett i randsonen langs Vestbyveien
Forsterkning av ledningsnett over fjorden – redusere vanntap i nettet fra vannkilden Glitre
Rehabilitering av ledningsnettet Vallhallveien
Etablering av ny ringledning Seiersten – Drøbak nord
Etablering av nye ledninger til hytteområdene Gylte, Hallangspollen, Leium, Ekeberg og
Solbergstrand
Etablering av ringledning Belsjøveien
Etablering av ledning Folkvang – Husby
Rehabilitere ledningsnett over Golfbanen
Etablering av ringledning Rådhusveien – Seierstenveien
Prosjektering av vannledningsnett Trolldalen

Sentrale tiltak iht. vedtatt Hovedplan for avløp og vannmiljø for 2013 – 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•

Oppgraderingstiltak Skiphelle rensestasjon
Overløp Festestranda
Oppgraderingstiltak Dal renseanlegg
Rehabilitering av avløpsnett Odalen – Skiphelle
Håndtering av spillvann fra Drøbak City
Avkloakkering - randsonebebyggelse Strandveien
Oppgradering av avløpsnett Badehusgata
Avløpsnett i randsonen langs Vestbyveien

Finansiering av investeringene
Brutto investeringer med finansiering 2014-2017. 1000 kroner
Brutto finansieringsbehov
Tilskudd og momskompensasjon
Bruk av disposisjonsfond
Salg av eiendom
Bruk av lån
Sum finansiering

2014
235 835

2015
315 240

2016
283 851

2017
215 269

-46 433
-10 520
0
-178 882
-235 835

-62 620
-1 180
-70 000
-103 440
-237 240

-62 334
-1 180
0
-162 236
-225 750

-42 818
-1 180
-40 000
-93 271
-177 269

Tilskudd og momskompensasjon: Frogn fører all momskompensasjon i investeringsregnskapet.
Forutsatte tilskudd gjelder i hovedsak omsorgsboliger.
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Bruk av disposisjonsfond: Det er ikke forutsatt bruk av disposisjonsfond i perioden utover det som er
nødvendig til pensjonsinnskudd.
Salg av eiendom: Salg av eiendom som vedtatt av kommunestyret. Det er forutsatt salg av
Trekanttomten og eiendommene i Skogveien i 2015. Salg av Grande er forutsatt solgt når det nye
helsebygget er satt i drift i 2017.
Bruk av lån: Resterende finansieringsbehov er budsjettert med låneopptak. Det er videre forutsatt opptak
av byggelån som forskutterer tilskudd for nytt helsebygg og omsorgsboliger. Sum finansiering vil derfor
ikke samsvare med finansieringsbehovet.

Momskompensasjon investering
Endringer i regelverket, vedtatt i 2008, om regnskapsføring og anvendelse av
merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, medfører at kommunene etter hvert må bruke det de får i
momskompensasjon fra investeringer til nye investeringer og ikke til den løpende drift. Endringen var
gjeldende fra 2010, men med en overgangsfase til 2014. Frogn har ikke brukt overgangsperioden og har
fra 2010 ført 100 prosent av momskompensasjon i investeringsregnskapet.
Rente- og avdragskompensasjon
Husbanken har to typer rentekompensasjonsordninger for kommunene og fylkeskommunene. Den ene
gjelder skole- og svømmeanlegg og den andre gjelder kirker og kirkeinventar. Rentekompensasjon for
skole- og svømmeanlegg skal stimulere kommunene og fylkeskommunene til å rehabilitere og investere i
skole- og svømmeanlegg. Ordningen skal bidra til å sikre at alle elever i grunnskolen og i videregående
opplæring får gode læringsforhold. Rentekompensasjon for kirkebygg skal stimulere til sikring og
bevaring av kirkene, kirkenes utsmykning og inventar. Ordningen gjelder for menighetskirker i Den
norske kirke inkl. døvekirker.

5.9

Renter og avdrag

Renter og avdrag på gjeld
Ved utgangen av 2013 forventes netto lånegjelden å være 657millioner kroner. Beregning av renter og
avdrag tar utgangspunkt i eksisterende låneportefølje og de nye lånevolumene som er omtalt over.
Renten for nye lån i perioden 2014 - 2017 er satt til hhv 1,9 prosent, 2,4 prosent, 2,9 prosent og 3,3
prosent. Dette er i samsvar med de renteforventningene som er i markedet pr 29. 9.2013. I tillegg
kommer renter på formidlede Startlån. Avdragene vedtas holdt til minimum i henhold til kommuneloven,
dvs. at avdragene står i forhold til avskrivningene på eiendelene. Gjennomsnittlig avdragstid vil i 2014
være ca. 30 år.
Renteinntekter
Renteinntektene er beregnet med utgangspunkt i budsjettert likviditetsbeholdning. I forbindelse med
finansforvaltningen, bruk av sertifikatlån og refinansieringsrisiko, vedtar kommunestyret at det tas opp et
likviditetslån tilsvarende eksisterende trekkrettighet.
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5.10 Økonomiplanens finansielle risiko
Handlingsprogrammet for 2014-2017 har netto driftsresultat på tilnærmet 1,4 prosent i 2014. Netto drift
resultat øker til 2,1 % i 2016 for så å falle tilbake til 1,5 % i 2017. Følgende forutsetninger er lagt til grunn
ved rullering av Handlingsprogrammet til 2014-2017:
1. Enhetene hadde til sammen en ubalanse på 20 millioner jf. 2. tertialrapport 2013. Av disse 20
millionene dekkes ca 7 millioner inn ved innsparinger, omprioriteringer, redusert tilbud og
effektivisering slik at dette ikke påvirker den økonomiske balansen i perioden 2014-2017. De
resterende 13 millioner tilføres enhetene og inngår i samlede budsjett tekniske justeringer.
2. Redusert netto driftsresultat finansierer 15 millioner av de økte kostnadene.
3. Disponeringene i driftsbudsjettet er i vedlegg 3 klassifisert, som i utvalgssakene, i fem kategorier:
A. Budsjett tekniske justeringer
B. Pris og lønnsvekst
C. Strategier for måloppnåelse
D. Inntekter enhetene
E. Omprioriteringer og effektivisering
4. Investeringene gir betydelig økte netto finanskostnader utover i fireårsperioden. Økningen i
budsjetterte netto finanskostnader er på 26 millioner fra 2013 til 2017.
5. Gjeldsgrad øker til 97 prosent i 2017. Helsebygg Ullerud alternativ C og svømmeanlegget, er de
største investeringene. Investeringene i boliger balanserer med økte inntekter.
6. Det er lagt inn beskjedne utgiftsøkninger for å dekke behov knyttet til demografi (økt antall
innbyggere og endret alderssammensetning).
7. Økte kostnader for bedre kvaliteten innenfor byggesaksbehandling videreføres.
8. Reduserte netto utgifter innenfor VAR med 4mill kroner for å oppnå selvkost videreføres.
9. Det er ikke lagt inn driftskostnader til svømmeanlegget, som kommer i drift først i 2018.
Neste figur viser utvikling i netto driftsresultat, finanskostnader og gjeldsgrad når disse forutsetningene
legges til grunn. Det er særlig den økte gjeldsgraden og økte netto finanskostnader som bidrar til svakere
netto driftsresultat i 2017.
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Netto finans kostnader, gjeldsgrad og netto driftsresultat
Netto driftsresultat
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Det vil mest sannsynlig være svært utfordrende å oppnå de resultatene som er vist i figuren over.
Samtidig øker usikkerheten utover i tid.

Finansiell risiko
Kommunestyret ser med bekymring på låneporteføljens utvikling, omfang og sammensetning.

Gjeld med ulik finansiell risiko og ulik innvirkning på netto finanskostnader
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Som figuren viser er det ikke bare vekst i gjelden som er uheldig for kommunens økonomiske situasjon.
Det er også en betydelig forverring av gjeldens sammensetning i fireårsperioden. Vi har klassifisert
gjelden i fem kategorier
1. Gjeld som forskutterer tilskudd
Kommunestyret har forutsatt at det benyttes byggelån knyttet til den delen av investeringen i
helsebygg som vil bli kompensert med tilskudd for nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger
ca 216 millioner. Finanskostnaden føres på investeringen og reduserer finanskostnaden i
fireårsperioden.
2. Gjeld med rentekompensasjon
Kommunen har i 2013, 52 millioner i gjeld med rentekompensasjon. Det er en indirekte
kompensasjonsordning, men denne andelen av gjelden gir i hovedsak kun finanskostnader
knyttet til avdragene. Gjeld med rentekompensasjon øker med 30 millioner i 2016.
3. Gjeld med motpost i selvkost
Finanskostnaden knyttet til gjeld som er tatt opp i tilknytning til investeringer for
selvkostområder har i hovedsak ingen netto finanskostnad.
4. Fastrente
Fastrenteandelen eller andelen gjeld som er sikret med ulike finansielle instrumenter har
ingen renterisiko i sikringsperioden. Dessverre er ordningen med fastrente mindre egnet for
en finansiell aktør med et kontinuerlig investeringsbehov en ved investeringer i
enkeltprosjekter. Problemet er illustrert i figuren ved utløpet av en av våre fastrenteavtaler.
Der et enkelt investeringsprosjekt ville ha redusert gjeld og risikoeksponering, mens vår
eksponering øker.
5. Gjeld med renterisiko
Andelen gjeld med full renterisiko i hele fireårsperioden øker med 115% frem mot 2017.
Som nevnt over er det ikke noe godt alternativ å sikre mer av gjelden med mindre
gjeldsgraden i 2017, med sikkerhet, kan vurderes å være et kortsiktig toppunkt, og at
gjeldsgraden de påfølgende årene, vil reduseres betydelig. Dvs. at en evt. ny fastrenteavtale
vil utløpe i en situasjon med lavere gjeldsgrad.

Stresstest finanskostnader
I henhold til Fylkesmannens anbefaling gjennomføres en stresstest av budsjettert gjeld. Konsekvensen
av om styringsrenten fulgte øvre del av 70 % sannsynlighetsintervallet i siste rentevifte fra Norges Bank
benyttes. Stresstesten hensyntar klassifiseringen av gjelden skissert i forrige avsnitt.
Frogn har budsjettert med en renteprognose som ligger ca. 0,8 prosent (80 punkter) over rentebanen til
Norges Bank. Dette tilsvarer våre rentebetingelser på den delen av gjelden som har flytende rente.
Dersom renten øker mer enn forventet, øker kommunenes finanskostnader
I figuren under indikerer heltrukket svart linje rentebetingelsen lagt til grunn i handlingsprogrammet, mens
rød linje indikerer rentebetingelsen benyttet i stresstesten i påfølgende figur.
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Andelen gjeld som er eksponert for flytende rente er budsjettert å øke. Dersom renten stiger mer enn
forutsatt beregnes hvordan det vil påvirke netto finanskostnader og netto driftsresultat.

Stresstest finansforvaltningen HP 2014-2017
Netto finanskost ved 70%

Netto driftsresultat
Gjeldsgrad
97 %

100
78 %

77 %

80

77

Millioner kroner

80%

71 %
65

65

61

60

40

100%

89 %

60%

52 53

43 45

39

40%
30

20

20

13

9

1,0 %

P 2013

B 2014

15
9

8

0,9 %

0,9 %

B 2015

B 2016

(20)

20%

14
-0,1 %

B 2017

-1

0%

Gjeldsgrad - Netto gjeld i prosent av brutto inntekter

Netto finanskostnad
Netto driftsresultat

-20%

Det er et spesielt uheldig utfall i 2017, både med hensyn til økningen i netto finanskostnader med 12
millioner fra budsjettert nivå, og en tilsvarende reduksjon i netto driftsresultat. Et budsjettert netto
driftsresultat på kun 1,5 prosent er uheldig lavt så langt frem i tid. Som det fremgår av figuren blir det et
negativt netto driftsresultat dersom renten øker til øvre del av 70 % sannsynlighetsintervallet til Norges
Bank. Usikkerheten øker også for andre risikofaktorer frem i tid.
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6 Status og strategier for tjenesteutviklingen

6.1

Oppvekst og (opp)læring

Overordnet mål fra kommuneplanen:
Alle barn og unge i Frogn får kvalitativt gode oppvekst- og læringsvilkår

6.2

Styringsindikatorer oppvekst og (opp)læring
Mål
Kommuneplan
2012-2024

O1
Frogn-skolen er blant de
10 beste i landet faglig og
sosialt

O2
Barn som trenger spesiell
hjelp eller oppfølging blir
fanget opp tidligst mulig og
senest før barneskolealder

Hva skal måles?

O 1.1
Plassering ved rangering
basert på
grunnskolepoeng

O 1.1
Kommunebarometeret

O 1.1
53. pl.

2014
2017
Godt
Ønsket
Mål
nok
O 1.1 O 1.1 O 1.1
40. pl. 53. pl. 30. pl.

O 1.2
Trivsel 7. trinn

O 1.2
KommuneBarometeret

O 1.2
17. pl.

O 1.2
17. pl.

O 1.2 O 1.2
17. pl. 17. pl.

O 1.3
Trivsel 10. trinn

O 1.3
Kommunebarometeret
O 2.1
Intern kartlegging

O 1.3
42. pl.

O 1.3
30. pl.

O 1.3 O 1.3
42. pl. 30. pl.

O 2.1
26,2 %

O 2.1
27 %

O 2.1
26 %

O 2.1
28 %

Måleindikatorer

O 2.1
Andel nye saker meldt
Enhet for barn, unge og
familier, hvor barnet er
under syv år

2012
Målemetode

Resultat

O3
O 3.1
Veksten i antall unge uføre Prosentvis endring i antall
er begrenset med 20 % fra unge uføre.
2010 nivå til 2020
2010 nivå = 100 %

O 3.1
Tall fra NAV

O 3.1
5%

O 3.1
0%

O 3.1
0%

O 3.1
0%

O4
Frafall i det videregående
Utdanningsløpet

O 4.1
Tall fra Fylket

O 4.1
Statistikk

O 4.1

O 4.1

O 4.1

O 4.1

5%

5%

5%

5%

O5
Nulltoleranse for mobbing

O 5.1
Gjennomsnitt av
mobbetilfeller

O 5.1
Elevundersøkelse

O 5.1

O 5.1

O 5.1

O 5.1

1,3

1,0

1,2

1,0

1.0 = Ingen tilfeller

Reduserte rammer for skolen gjør at ambisjonsnivået i handlingsprogramperioden er en mindre økning
av elevresultatene sammenlignet med dagens nivå. Kommunestyret legger til grunn å utrede
etableringen av en felles ungdomsskole i kommunen, eventuelt en bred vurdering av en hensiktsmessig
skolestruktur i kommunen. Dermed kan det bli mulig å øke ambisjonsnivået frem mot 2017.
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6.3

Strategier for måloppnåelse oppvekst og (opp)læring

O1: Frogn-skolen er blant de 10 beste i landet faglig og sosialt
Dagens strategi:
Sikre barn og unge et godt opplæringstilbud med fokus på grunnleggende faglige og sosiale ferdigheter
og en opplæring tilpasset hver enkelt elev
Strategi 2014-17:
Økt kvalitet på arbeidet med vurdering for læring (underveisvurdering).
Videreutdanning av lærere
Satsing på grunnleggende ferdigheter med økt lærerkompetanse i NY GIV-metodikk
God klasseledelse utført av tydelige og varme voksne
God skoleledelse gjennom skolevandringsmetoden (skoleledelsen gir tilbakemeldinger og veileder lærere
og assistenter etter besøk hos alle ansatte)
Etablering av en mottaks-/innføringsklasse på Dyrløkkeåsen skole for elever uten tilstrekkelige
norskkunnskaper
O2: Barn som trenger spesiell hjelp eller oppfølging blir fanget opp tidligst mulig og senest før
barneskolealder
Dagens strategi:
Sørge for et helhetlig og tilgjengelig tilbud til familier med barn som trenger ekstra oppfølging.
Strategi 2014-2017:
Øke kunnskap og kompetanse på hva som hemmer og fremmer utvikling av vansker
Tiltak som iverksettes, settes tidlig inn og kjennetegnes av tverrfaglighet
Tidlig innsats når foresatte utvikler psykiske vansker og rusproblematikk
Bruk av familie og nettverk som metode i valg av tiltak
Videreføre arbeidet med tidlig innsats i barnehagene (Kvello-modellen)
Styrke relasjonene mellom hjem og barnehage

O3: Veksten i antall unge uføre er begrenset med 20 % fra 2010-nivå til 2020
Dagens strategi:
Videreutvikle tverrfaglig samarbeid om barn og unges fysisk, psykiske og faglige utvikling
Strategi 2014-2017:
Utvikle samhandlingsarenaer
Utvikle tiltak som fremmer folkehelsen og forebygger sykdom og skjevutvikling
Redusere risiko for utvikling av overvekt og fedme hos barn
Tidlig innsats i barnehagene og skolene
Styrke barns psykososiale miljø i barnehagene og skolene
Styrke samarbeidet mellom hjem og barnehage / skole
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O4: Alle elever som starter videregående skole forutsettes å fullføre
Dagens strategi:
Redusere frafall i det videregående utdanningsløpet
Strategi 2014-2017:
Bidra til motivasjon for læring på barnas nivå i førskolealder
Arbeid med førmatematisk forståelse og språkstimulering i barnehagene
Sikre at alle elevene som går ut av grunnskolen har grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og
regning (NY GIV) og lese- og læringsstrategier som er nyttige for studiet på videregående
O5: Nulltoleranse mot mobbing
Dagens strategi:
Nulltoleranse mot mobbing
Strategi 2014-2017:
Arbeide daglig med å fremme et trygt barnehage-, skole- og klassemiljø
Økt innsats på samarbeidet mellom hjem og barnehage / skole
Styrke barns sosiale kompetanse og dannelse fra førskolealder
Sikre trygge skolemiljøer gjennom samarbeidet i skolemiljøutvalgene
Økt innsats for å forebygge og hindre digital mobbing i samarbeid med alle parter

6.3.1 Tilskuddssatser til private ordinære barnehager
Tilskuddssatser til private ordinære barnehager videreføres på 100 % av de kommunale kostnadene.
Endelig fastsettelse av tilskudd vedtas først i forbindelse med vedtatt regnskap for 2014 i 2015.
Foreløpig beregning av satser er:

Foreløpige satser for tilskudd til private ordinære barnehager i 2014
eks. kapitaltilskudd

ink. kapitaltilskudd

178 907
86 525

188 007
95 625

Barn under 3 år
Barn over 3 år
Kapitaltilskuddet følger nasjonalsats på 9 100 kroner pr barn

Satsene er justert med oppdaterte kostnads- og barnetall pr 27.01.2014
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6.4

Helse og omsorg

Overordnet mål fra kommuneplanen:
Frogn kommune tilbyr helse og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON)

6.5

Styringsindikatorer
Mål

Hva skal måles?

Kommuneplan
2012 - 2024

Måleindikatorer

H1
Frogn kommune tilbyr
helse- og
omsorgstjenester på
beste effektive
omsorgsnivå (BEON).
H2
Innbyggernes
sykefravær knyttet til
muskel- og
skjelettlidelser er
redusert med 20 % fra
2010 nivå til 2020

2012
Målemetode

Gerica
Søknadskontorets
Andel brukere med tilbud
tildeling
på for høyt nivå
vs
vurdering av
H 1.2
tjenestene
Andel brukere med tilbud
på for lavt nivå

2017

Resultat

Ønsket

Godt
nok

Mål

3%

2%

3%

2%

1,1 %

0,5 %

2%

0,5 %

37 %

30 %

35 %

32 %

27 %

22 %

25 %

23 %

21 %

11 %

20 %

18 %

7%

13 %

10 %

i 2012

6

5

5

3

4

3

4

H 1.1

H 2.1

NAV

Sykefravær knyttet til
muskel- og
skjelettlidelser

Av totalt sykefravær

H 2.2

Folkehelseprofil

Innbyggere med muskel
og skjelettlidelser

Av alle innbyggere

H3
Innbyggernes
sykefravær knyttet til
psykiske plager er
redusert med 50 % fra
2010 nivå til 2020

H 3.1

NAV

Sykefravær knyttet til
psykiske plager

Av totalt sykefravær

H 3.2

Folkehelseprofil

Innbyggere med
psykiske plager

Av alle innbyggere

14 %

H4

H 4.1

Medarbeider-

Ikke

Frogn kommune
tilrettelegger for at alle
gis muligheter til å delta
på sosiale, idrettslige
eller kulturelle arenaer

God kommunikasjon
mellom barnehage,
helsestasjon og NAV om
behov og tilbud

undersøkelsen

H5

H 5.1

Adm. teller selv

Innovasjon i helse og
omsorg

Antall nye innovative
prosjekter/aktiviteter
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6.6

Strategi for måloppnåelse helse og omsorg

H 1: Frogn kommune tilbyr helse og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå
I praksis betyr dette at ingen skal ha tjenester på for høyt eller for lavt nivå.
Dagens strategier
Utvikle et tilfredsstillende fleksibelt bo- og omsorgstilbud
Utvikle nye arbeidsmetoder som bidrar til økt livskvalitet hos brukere av kommunens bo- og
oppfølgingstjenester og som samtidig sørger for effektiv bruk av ressurser
Styrke forebyggende helsearbeid for barn, unge og eldre
Styrke tilbudet til voksne med psykiske lidelser
Ivareta brukermedvirkning for å sikre samsvar mellom forventninger og tjenestetilbud
Strategi 2014 – 2017
Det satses på hverdagsrehabilitering og friskliv, med økt vekt på tidlig intervensjon, samarbeid og
samhandling i pasient-/brukerbehandlingen

H 2: Innbyggernes sykefravær knyttet til muskel- og skjelettlidelser er redusert med 20 % fra 2010
nivå til 2020
Dagens strategi
Økt satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid
Strategi 2014-2017
Det utvikles gode pasient/brukerforløp som er styrende for innsats. Innsats med utgangspunkt i brukeren.
- på tvers av enheter, avdelinger og profesjoner.
Det utvikles samhandlingsarenaer som sikrer gode pasientforløp, koordinerte tjenester, læring og
erfaringsutveksling. Samhandlingsarenaene går på tvers av private, offentlige og frivillige aktører.
Økt pasient-/brukerorientering og medvirkning som fremmer god samhandling
Dreie retning fra innsats rettet mot alle til prioritering av risikogrupper

H 3: Innbyggernes sykefravær knyttet til psykiske lidelser er redusert med 50 % fra 2010 nivå til
2020
Dagens strategi:
Utvikle ressurssenter for mennesker med psykiske lidelser, lavterskel tilbud med målrettede tiltak
Etablere helhetlige forutsigbare pasientforløp for personer med sammensatte sykdomsforløp
Utrede muligheter for arbeidstrening
Strategi 2014-2017:
Samarbeide med fastleger og arbeidsgivere slik at mennesker med funksjonsnedsettelser likevel kan
arbeide helt eller delvis
Sikre tidlig intervensjon og godt samarbeid med enhet barn, unge og familier
Benytte arbeidsmarkedsbedrifter og utvikle arbeidstreningsmuligheter for personer med psykiske lidelser
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H 4: Frogn kommune tilrettelegger for at alle gis muligheter til å delta på sosiale, idrettslige eller
kulturelle arenaer
Dagens strategi
NAV-kontoret sikrer at vanskeligstilte barnefamilier får god oppfølging, og særskilt vurdering av barnas
behov
Strategi 2014-2017
Utvikle samhandlingsarenaer mellom kommunale enheter og frivillige organisasjoner
Motivere pasienter og brukere til aktivt å delta på etablerte arenaer
NAV-kontoret har særskilt ansvar for å bistå fattige familier, slik at disse også får mulighet til deltakelse
H 5: Innovasjon i helse og omsorg
Dagens strategi
Enhetene søker prosjektmidler for utviklingsarbeid på egne fagområder
Strategi 2014-2017
Implementere ny velferdsteknologi
Utbygging av tilrettelagte boliger og institusjonsplasser må ses i et helhetlig perspektiv
Involvere brukere og deres organisasjoner i utviklingen av tjenestetilbudene
Dreie retning mot mestring og hverdagsrehabilitering
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6.7

Kirke, kultur-, idretts-, og friluftsliv

Overordnet mål fra kommuneplanen

Frogn kommune legger til rette for allsidige kulturelle og fysiske aktiviteter som tilfredsstiller
behov til alle målgrupper i tråd med demografisk utvikling, og i et folkehelseperspektiv.

6.8

Styringsindikatorer

Mål
Kommuneplan
2012-2024

Hva skal måles?
Måleindikatorer

K1

K 1.1

Frogn kommune har
trygge sosiale og
kulturelle arenaer,
og samarbeider
godt med frivillige
lag og foreninger

Brukertilfredshet
Kulturskole
K 1.1.2
Elever

2014

2012
Målemetode
K 1.1
Brukerundersøkelser
Cellus data
prosent av elever

K 1.2

K 1.2

Besøkstall kino

Billettsalg

K 1.3
K 1.3
Besøkstall bibliotek Antall utlån per
innbygger
K 1.4
K 1.4
Besøkstall klubb

Telling (KOSTRA)

K2
Frogn kommune
skal til enhver tid ha
arenaer for idrett
som utnyttes
maksimalt og som
motiverer til bredde i
aktivitet og
deltakelse

K 2.1
Samlet areal på
kommunale
idrettsbygg per
innbygger

K 2.1

K3
Viktige områder for
friluftsliv og
opplevelse av naturog kulturlandskap er
sikret og gjort
tilgjengelige

K 3.1
K 3.1
Lek- og
rekreasjonsareal
per 1000 innbygger

Resultat
K 1.1

K 1.1

Mål
K 1.1

100 %

80 %

100 %

18 %

25 %

20 %

25 %

19 500

23 000

20 000

25 000

4,3

4,7

4,5

5

5.100

8.000

7.000

10.000

0,4%

K 3.1

KOSTRA

K 1.1

Godt nok

95 %

K 2.1

KOSTRA

Ønsket

2017

41 dekar

K 2.1

0,4%

K 3.1

50 dekar

K 2.1

0,4%

K 3.1

41 dekar

K 2.1

0,4%

K 3.1

60 dekar
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6.9

Strategi for måloppnåelse

K1: Frogn kommune har trygge sosiale og kulturelle arenaer, og samarbeider godt med frivillige
lag og foreninger
Dagens strategi
Frogn kommune legger til rette for et variert kunst- og kulturtilbud på alle sine arenaer. Kulturskole,
bibliotek, kino og klubber arbeider hele tiden med tanke på å styrke sine tilbud slik at flere får glede av
ulike kulturopplevelser.
Strategi 2014-2017
Frogn kommune legger til rette for aktiviteter innen kultur og friluftsliv som bidrar til økt trivsel, bomiljø og
folkehelse. Tilbudene bidrar til gode opplevelser, tilhørighet og etablering av sosiale nettverk. Det skal tas
hensyn til den demografiske utvikling ved valg av aktiviteter og tilbud. Nytt flerbrukshus skal utvikles for
alle typer brukere.

K2: Frogn kommune skal til enhver tid ha arenaer for idrett som utnyttes maksimalt og som
motiverer til bredde i aktivitet og deltakelse
Dagens strategi
Frogn kommune legger til rette for at bruk av markas stinett, kyststier, strender, skiløyper og andre
arenaer er gjort tilgjengelig slik at alle brukergrupper får tilgang.
Strategi 2014-2017
Frogn kommune utvikler sine arenaer og friluftsområder ytterligere med tanke på økt bruk og en
demografisk utvikling som gir nye utfordringer. Mangel på halltid er en utfordring og bør løses gjennom
gode samarbeidsavtaler med idretten. Mange 13-14-åringer faller fra i organisert aktivitet, det er et mål at
disse fanges opp ved å styrke eksisterende arenaer, samt etablering av nye.

K3: Viktige områder for friluftsliv og opplevelse av natur- og kulturlandskap er sikret og gjort
tilgjengelige
Dagens strategi
Sikre og vedlikeholde eksisterende og planlagt nye stinett, nærmiljøanlegg, idrettsanlegg og arenaer,
idretts- og kulturbygg, i hut gjeldende forskrifter og drifte disse tilfredsstillende i forhold til dagens bruk
Strategi 2014-2017
Markaplanen legges til grunn for utvikling og drift av stinett i utmark
Allmennheten sikres adkomst til og langs strandsonen i områder der allemannsretten gjelder
Prioriterte friområder opparbeides med universell tilgjengelighet
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7 Medarbeidere

7.1

Frogn kommunes arbeidsgiverpolitikk

Overordnet mål fra kommuneplanen:

Frogn Kommune er til enhver tid en nyskapende og fleksibel organisasjon som tiltrekker seg,
utvikler og beholder kompetente medarbeidere.

7.2

Styringsindikatorer
Mål

Hva skal måles?

Kommuneplan
2012-2024

Måleindikatorer

A1

Målemetode

2014

2017

Resultat

Ønsket

Godt nok

4,9

5,2

5,0

5,4

a) 10 %
b)
0
c)
5

a) 15 %
b)
0
c)
5

a) 5 %
b)
0
c) 5

a) 5,1
b) 4,6

a) 4,7
b) 4,1

a) 5,1
b) 4,6

A 1.1

Rangering kommuner i
Frogn kommune
er en nyutviklende Norge – korrigert for
inntekt
og lærende
organisasjon

A2

A 2.1

Frogn kommune
rekrutterer og
beholder
medarbeidere
som det til enhver
tid er behov for

a)Turnover SAM, TDF,
PLO, Hj. Baserte,
barnehage
b)Ubesatte stillinger
over 6 mnd. – Alle
c) Ca.antall på disp. Alle

A3

A 3.1

Ledere i Frogn
har en felles
lederplatt-form
basert på komm.
verdier og
lederprinsipper

Medarbeidernes
oppfatning
a) Nærmeste leder
b) Overordnet ledelse

A 3.2

A4

A 4.1

Frogn kommune
har et nærvær på
95 %

Nærvær

7.3

2012

Medarbeiderundersøkelse
Kompetanse.
Skala 1-6 (6 best)

a) Rekrutteringssystem
b) Månedsrapp
c) Månedsrapp

Bedre
kommune
Med-arbeiderundersøkelse

a) 4,7
b) 4,1

Skala 1-6 (6 best)

NAV

92,1 %

95 %

93 %

95 %

Strategi for måloppnåelse

A 1: Frogn kommune er en nyutviklende og lærende organisasjon
Dagens strategier:
Frogn kommune har en strategisk kompetanseplan hvor kompetansebehov er kartlagt og synliggjort
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 organisasjonen
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Frogn kommune har et kvalitetssystem som sikrer at tjenesteyting skjer innenfor gjeldende lovverk og
kvalitetskrav
Strategi 2014-2017
Frogn kommune har en strategisk kompetanseplan, både overordnet og på enhetsnivå, hvor
kompetansebehov er synliggjort
Frogn kommune har en kultur for kunnskapsbasert læring og utvikling
Frogn kommune bruker kvalitets- og avvikssystemet for å oppnå ønsket kvalitet på tjenestene
A 2: Frogn kommune rekrutterer og beholder medarbeidere som det til enhver tid er behov for
Dagens strategi:
Frogn kommune har fokus på å være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg og beholder
arbeidstakere
Frogn kommune har høy etisk standard og en organisasjonskultur basert på felles utviklede holdninger
og verdier
Frogn kommune rekrutterer og beholder kvalifisert personell i alle stillinger
Frogn kommune har en seniorpolitikk som bidrar til individuelt tilpasset arbeidstid, arbeidssted og
arbeidsoppgaver
Frogn kommune gjenspeiler det mangfoldet som til enhver tid finnes i samfunnet
Strategi 2014-2017
Frogn kommune er en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg og beholder arbeidstakere
Frogn kommune har høy etisk standard og en organisasjonskultur basert på felles holdninger og verdier
Frogn kommune stimulerer seniorer til å stå lenger i arbeid
Frogn kommune gjenspeiler det mangfoldet som til enhver tid finnes i samfunnet
A 3: Ledere i Frogn har en felles lederplattform basert på kommunens verdier og lederprinsipper
Dagens strategi:
Frogn kommune har et felles verdigrunnlag for å skape en felles identitet og kulturforståelse og bidrar til å
utvikle organisasjonskulturen i riktig retning
Frogn kommune har ledere som utfordrer, stiller krav og støtter sine medarbeidere for å nå Frogn
kommunes mål
Ledere i Frogn har kompetanse til å møte endringer og omstillingsbehov med nyutvikling og
videreutvikling av tjenester og arbeidsprosesser
Ledere i Frogn er tydelige, gir tillit og delegerer for å utvikle og beholde selvstendige og kompetente
medarbeidere
Strategi 2014-2017:
Frogn kommune har et verdigrunnlag for å skape en felles identitet og kulturforståelse og bidrar til å
utvikle organisasjonskulturen
Ledere i Frogn utfordrer og stiller krav, er tydelige, gir tillit og delegerer slik at vi sammen når kommunens
mål
Ledere i Frogn har kompetanse til å gjennomføre omstillingsprosesser for å møte framtidige behov

A 4: Frogn kommune har et nærvær på 95 %
Dagens strategi:
Frogn kommune har fokus på helsefremmende faktorer som bidrar til en god utvikling både for den
ansatte og arbeidsplassen
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Frogn kommune har et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som skaper grunnlag for god
tjenesteyting og samhandling
Ledere på alle nivåer har fokus på høyt nærvær gjennom systematisk HMS-arbeid
Strategi 2014-2017:
Frogn kommune satser på helsefremmende faktorer på arbeidsplassen
Frogn kommune har et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
Ledere på alle nivåer driver systematisk HMS-arbeid for å oppnå høyt nærvær

7.4

Organisasjonskart

Nedenfor er kommunens administrative organisering pr oktober 2013:

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
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8 IKT og interne systemer

IKT og interne systemer inngår ikke med målsettinger i vedtatt kommuneplan. Kommunestyret har likevel
valgt å ta inn kommunens strategi for dette fokusområde i kommunens system for balansert målstyring.

IKT spiller en stadig større rolle i vår hverdag. En gjennomtenkt satsing på IKT er viktig for å gi gode
tjenester til innbyggere på en effektiv måte. Digitalisering skjer på alle områder i offentlig sektor og det er
økt fokus på samarbeid og samordning. IKT skal forenkle tilgang til informasjon og gi innbyggere og
næringsliv gode digitale tjenester. De ansatte skal ha velfungerende IKT systemer som effektiviserer
hverdagen og frigjør tid til tjenesteproduksjon.

8.1

Strategi for måloppnåelse

Digital dialog og forvaltning.
KI 1. Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og
brukervennlig digital forvaltning.
Strategi 2014-2017:
Legge til rette for å fremme dialog, øke informasjonsspredning, krisekommunikasjon og styrke
lokaldemokratiet gjennom bruk av ulike digitale kanaler
Gi de folkevalgte organer gode nettbaserte arbeidsverktøy
Tilby gode nettsider tilpasset kravene til Universell utforming med tilpasset informasjon og mulighet for
dialog og innsyn basert på brukerens behov
Utvikle enkle og forståelige digitale selvbetjeningsløsninger som utveksler informasjon på tvers av
tjenesteområder som naturlig henger sammen, og bruker offentlige fellesløsninger der dette er
hensiktsmessig
Strategisk ledelse og IKT
KI 2 Frogn kommunes ledelse har IKT som en del av det strategiske planarbeidet og benytter IKT
for styringsdata om økonomi, kvalitet og produktivitet.
Strategi 2014-2017:
Innarbeide IKT investeringer og -bruk som en del av de strategiske beslutninger som tas.
Innføre IKT systemer som organisasjonsprosjekt og ha fokus på gevinst og gevinstrealisering
Etablere styringssystemer som gir kommunens ledelse riktige og relevante styringsdata på en enkel og
effektiv måte.
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Kompetanse
KI 3 Frogn kommunes ledelse har kompetanse til å ta gode strategiske valg innen moderne digital
forvaltning og de ansatte har kompetanse til å benytte mulighetene.
Strategi 2014-2017:
Utvikle tilstrekkelig IKT kompetanse for ledere slik at de kan ta riktige strategiske valg og ha bestiller
kompetanse som sikrer at leverandører leverer innovative løsninger som dekker fagmiljøenes reelle
behov.
Utvikle de ansattes kompetanse i bruk av IKT for å sikre utvikling og effektivisering av forvaltning og
tjenesteyting
Arkiv, dokumenthåndtering
KI 4 Frogn kommune har arkiv og dokumenthåndtering hvor alle typer dokumenter behandles i
henhold til lov og enkelt kan gjenfinnes.
Strategi 2014-2017:
Knytte flest mulig av kommunens eksisterende saksbehandlingssystemer opp mot sentralt arkivsystem
(Noark-5) slik at dokumentfangst og sikker arkivhåndtering ivaretas.
Påse at alle nye systemer følger kravende til arkivhåndtering med arkivering i sentral arkivsystem
Videreføre arbeid med digitalisering av arkiver
Informasjonssikkerhet
KI 5 Frogn kommunes ansatte og ledelse har god kunnskap om personvern, taushetsplikt og
informasjonssikkerhet og behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig.
Strategi 2014-2017:
Internkontroll gjennomføres regelmessig og sikkerhetsdokumentasjon i Kvalitetslosen videreutvikles
Ansatte får systematisk opplæring innen informasjonssikkerhet
Risiko og sårbarhetsundersøkelser gjennomføres og databehandleravtaler inngås før skytjenester tas i
bruk.
Infrastruktur, arkitektur og systemer
KI 6 Frogn kommune har en sikker og stabil infrastruktur med gode fag- og støttesystemer som
utveksler informasjon seg imellom -og på tvers av forvaltningsnivå.
Strategi 2014-2017:
Kostnadseffektiv teknisk infrastruktur som ivaretar behov for kapasitet og tilgjengelighet og som muliggjør
utveksling av informasjon med andre systemer basert på anbefalte standarder.
Videreutvikling og fornying av fag- og fellessystemer
Ha fokus på bruk av nasjonale felleskomponenter som SvarUT, Altinn, ID porten og Matrikkelen
Vurdere bruk av skytjenester ved fornyelser og endringer

Helse og velferd
KI 7 Frogn kommune har elektronisk samhandling og velferdsteknologi som understøtter målet
om et helhetlig pasientforløp i helse- og omsorgssektoren og bidrar til en sikrere og enklere
hverdag for brukere og helsepersonell.
Strategi 2014-2017:
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Det legges til rette for bruk av hensiktsmessige IKT verktøy slik at helsepersonell kan registrere og få
tilgang til helseinformasjon når de er hos pasienten.
Videreutvikle bruk av Helsenett i takt med nye aktører og tjenester
Etablering av velferdsteknologi med spesielt fokus på sikkerhet, standarder og kommunikasjon

Oppvekst og utdanning
KL 8 Barnehagene og skolene i Frogn benytter gode og fleksible digitale læremidler bygget på en
sikker og stabil teknisk plattform.
Strategi 2014-2017:
Fleksible IKT løsninger og Digitale verktøy som muliggjør en tids- og stedsuavhengig læring
Møte nye nettbaserte løsninger for skolene i forhold til nettkapasitet, stabilitet, sikkerhet og personvern

Plan, bygg og geodata
KL 9 Frogn kommune har moderne fagsystemer innen plan, bygg og geodata som legger til rette
for innsyn og medvirkning i byggesaksprosesser og effektivt kan distribuere kart og geodata av
god kvalitet.
Strategi 2014-2017:
Digital byggesaksprosess internt, og i samhandling med innbyggere og næringsliv
Bruk av standarder for samhandling med andre systemer som til eksempel geointegrasjons- standarden
og tilrettelegge for økt brukerinnsyn
Benytte mulighetene som ligger i digitale planregistre

9 Vedlegg eget hefte
Link
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