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1 Innledning
Frogn leverer i dag gode tjenester til

tross for at dette vil svekke netto driftsresultatet

kommunens innbyggere. I landets mest

i 2015 og 2016.

omfattende rangering av kommunale tjenester,
Kommunebarometeret, kom Frogn i år på en
inntektskorrigert 79. plass. 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. Vesentlige investeringer skal også
finansieres fremover. Det er balansen mellom
kvalitet i tjenestene og evnen til å bære
investeringene som er utfordringen for
kommunen.
At det blir endringer, er det eneste sikre
fremover. Kommunens planlegging bør være
robust for å møte endringer i
rammebetingelsene. Frogn kommune deltar i
utredningsarbeidet med Kommunereform som

Ordfører Thore Vestby

uansett utfall vil få betydning for kommunens
planlegging.

Kommunestyret har søkt å imøtekomme
signaler fra de folkevalgte gjennom prosessen

Flere store investeringsprosjekter skal
realiseres i fireårsperioden:
 Flerbrukshus.
 Helsebygg Ullerud
 Utvikling Seiersten stadion
 Badeanlegg
 Boliger

med handlingsprogrammet. Det er tatt hensyn
til ønsket om å bruke noe tid på strukturelle
grep, som kan gi lavere kostnadsstruktur i
tjenesteproduksjonen. Undervisningsområdet
skiller seg ut med det største estimerte og
tidligere vedtatte omstillingspotensialet, men
det er behov for strukturendringer på flere

Både bygging og drift av disse prosjektene vil

områder for å nå målsettingen om 3 prosent

binde opp ressurser og oppmerksomhet.

netto driftsresultat i 2018.

Eiendomsforvaltning og Miljø, idrett og

Fylkesmannen anbefaler et netto driftsresultat

kommunal teknikk er nye enheter i kommunen.

på 3-5 prosent. Kommunestyrets vedtak til

Et eget eiendomsforetak er også aktuelt.

handlingsprogram balanserer med 1,8 prosent

Erfaring viser at det tar noe tid før alt faller på

netto driftsresultat i 2015. I 2016 og 2017 øker

plass i en ny struktur. Kommunestyret har valgt

netto driftsresultat til henholdsvis 2,0 og 2,1

å legge inn betydelig beløp til økt vedlikehold

prosent, før det faller i 2018 til 1,5 prosent.

og rehabilitering av kommunens bygninger, til

Kommuneloven om Økonomiplan og Årsbudsjett
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Kommunestyres vedtak 15.12.2014
1. Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018
a. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2015 og rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018
endres i henhold til regnearket under. Netto rammer pr enhet i vedlegg 1 til handlingsprogrammet
endres i henhold til regnearket under. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2 med de
endringer som har framkommet i regnearket under.

Tall i 1000 kr
Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus
Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss

Rådmannens forslag til Handlingsprogram

B2015

Sum driftsinntekter
Netto driftsresultat
Netto driftsresultat i prosent

979 756
13 706
1,4 %

%

0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer

Driftsbudsjettet
N
Enhet

Tiltak

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

Pleie og omsorg inst.
Hjemmebaserte tjen.

Effektivisering av tjenesten i moderne bygg
Reduserte økninger på trygghetsalarmer
Helse og koordinerende Demenskoordinator
Helse og koordinerende Seniorkontakt
Psykisk helse og rus
Vekst prognose ny bruker
Psykisk helse og rus
Redusert tilskudd
Barnehager
Ikke strukturendringer
Skoler
Ikke strukturendringer
Kultur og fritid
Prostdiakon som er vedlikehold Frogn kirke beregnet til 95 000
Kultur og fritid
Oscarsborg Akustiske
Kultur og fritid
Aktiv på dagtid Ta ut Golf Grønn Glede
Kultur og fritid
Golf Grønn Glede
Rådmannen
Finne omorganisering for å finne midler til ny kommunalsjef
Økonomi
Ikke redusere avdragstiden
Sam
Ikke ny stilling for å avdekke ulovligheter Inngår i vanlig drift
Sam
Ikke økte inntekter som følge av ny stilling
Eiendom
Helsebygg ikke behov for vedlikehold de første årene
Eiendom
Utleie av flerbrukshuset
Eiendom
Ikke behov for høyre tekniske kostnader når Grande selges
Eiendom
Redusert pott til vedlikehold
Eiendom
Ikke stenge skolene etter kl. 17.00 i budsjett 2014 var dette beløp
Miljø, idrett og nat.
Ny stilling Andre stillinger er budsjettert med lavere lønn
Miljø, idrett og nat.
Utvendig vedlikehold Grande bortfaller

24
25
26
27
28
29
30
31
32

Økonomi
Oldeltakelse

Økte utgifter kenneren fjernes
20 000 pr deltaker, hvis ikke deltakelse skal pengene øke nettoresultat

Pleie og omsorg inst.
VAR

Øke kostøre med kr. 5.00
Nedgravde søppelkontainere

Statsbudsjettet

Så langt vi vet vil forliket føre til noe tilbake ført midler for eksempel.
resusseskrevende brukere dette vil da gi en bedre netto

SUM endringer

Netto driftsresultat i forslaget
Avsetning til disposisjonsfond

Netto drfitsresultat i % av inntekter

(157)

B2015

B2016

B2017

B2018

994 653 1 008 548 1 011 505
18 601
24 730
19 100
1,9 %
2,5 %
1,9 %

(989)

B2016

(3 084)

B2017

(4 912)

B2018
-1000

-100
300
600

300
600

300
600

2000

300
600
-2040
800
3000
13000
-75
100

-25
100

-25
100

3000
6500
-75
100

-75
75

-75
75

-75
75

-75
75

-58
-1000
-600
600

-508
-2000
-600
600

-25

-200

-508
-3000
-600
600
-900
-300
-300

-508
-4000
-600
600
-1800
-400
-300

-2000
1500
-100

-2000
1500
-100

1500
-100
-100

1500
-100
-200

-100

-100
100
250

-100

-100
100
250

250
-3500

250

-4 315

-1 072

3 783

4 215

18 021

19 673

20 947

14 885

18 021

19 673

20 947

14 885

1,84 %

1,98 %

2,08 %

1,47 %
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Låneopptak for nye investeringer eks MVA
N
r

Enhet

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

Badeparken
Skoler
Barnehager
VAR

Eindom

Tiltak

B2015

B2016

Noe av investeingen forskyves

8 000

-8 000

Noe av investeingen forskyves
Ikke stukturendringer i skole
Ikke stukturendringer i barnehage og avvente bedre prognose for
Nedgravde søppelkontainere
Brygger sjøtorget

2 400

-2 400
20 000
24 000

B2017

B2018

20 000
24 000

-2 800
-8 000

7 600

25 600

44 000

0

Salg og /eller tilskudd
N
r

Enhet

Tiltak

B2015

B2016

B2017

-

-

-

B2018

1
2
3
4
5
Sum salg og tilskudd

Renteforutsetning
Nibor + 40 punkter
Rentekost
Avdragstid
30 år
Rentegrunnlag investering
Avdragsgrunnlag investeringer
Avdragseffekt
Akkumulert salg
Renteeffekt av salg
Avdragseffekt salg
Sum endring netto finans

2,06 %
(157)
30
(7 600)
(157)

2,19 %
(727)
29
(33 200)
(7 600)
(262)
(989)

2,48 %
(1 908)
28
(76 938)
(32 938)
(1 176)
(3 084)

-

2,78 %
(2 106)
27
(75 762)
(75 762)
(2 806)
(4 912)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kommentarer endringer driftsbudsjettet
Det må forventes noe effektivisering av tjenesten i nytt moderne bygg med alle hjemlpemidler
Utskifting kan først skje etter valg av utstyr er ferdig og annbud er ennhentet, kan ikke forvante helårsutgift for økt pris
50 % stilling legges inn igjen, mennesker med demens er økende og både dem og pårørende trenger hjelp og oppfølging. Kan utsette behov for plass.
100% seniorkontakt, oppsøkende og forebyggende tjeneste for eldre som kan forebygge behov for andre tjenester
Prognose for resuskrevende bruker er usikker og tas ut
Refusjon til resursskrevende bruker tas ut
Det legges ikke inn strukturendringer i barnehager.
Det legges ikke inn strukturendringer i skole.
I handlingsplanen har dette fått feil benevnelse. Midlene skal brukes til vedlikehold Frogn kirke. Beløpet reduseres med 25 000
Oscarborg Akustiske tildeles 100 000
Utbetaling til Aktiv på dagtid reduseres med 75 000 som benyttes til Golf Grønn Glede
Det utbetales direkt til Golf Grønn Glede 75 000
Rådmannen må selv finne resten av lønnsmidler til ny kommunalsjef ved organisasjonsendring
Det reduseres ikke avdragstid på lånene i denne økonomiplan
Dårlig signal til innbyggerne. En stilling som må drive oppsøkende virksomhet for avdekke ulovligheter og å inntjene sin egen lønn.
Ta ut som følge av linje 16
Vedlikehold av nye bygg første årene er unødvendig, dette er garanti.

Det må kunne jobbes for å få noe leieinntekter i flerbrukshuset.
Når Ullerud helsebygg tas i bruk vil høye kostnader til tekniske løsninger opphøre, Grande selges

Reduserer noe på vedlikehold, avsatt beløp er langt høyre enn anbefalt nivå pr, kvadratmeter.
Ikke stenge skoler etter kl. 17.00. I budsjett for 2014 var beløpet stipulert til 1,5 mill. Beløpet i år 2,5 mill er langt over pris og lønnsvekst.
Andre stillinger er beregnet ut i fra 600 000 så kostnader til veiansvarlig reduseres med 100 000
Utvendig vedlikehold bortfaller på Grande nå det selges.
Økte kostnader til kenneren fjernes
20 000 tildeles pr. OL deltaker, rådmannen lager retningslinjer for tildeling, Hvis ingen OL deltakere skal pengene ikke brukes, men øke nettoresultat
Økt kostøre institusjon med kr. 5
Overføre nedgravde søppelkontainere til investering
Kommentarer til endringer i investeringsbudsjettet
Tilbud eller anbud tar tid noe av investeringen forskyves til 2016 for å spare finanskostnader
Først skal det fremmes en politisk sak i samarbeide med vellet, siden innhenting av anbud, noe av investeringen forskyves til 2016
Investeringer til endret skolestruktur tas helt ut
Investeringer til økt barnhagekapasitet tas helt ut. Siste prognoser for behov for barnhager er redusert.
Nedgravde søppelkontainere er investering
Brygge Sjøtorget

Salg og /eller tilskudd
1
2
3

b. Gebyrer og avgifter vedtas som vist i vedlegg 9 med følgende endring:
Private avløpsanlegg
Kontroll og tilsyn pr. år settes til kr. 200,- (ned fra dagens 645,00)
(Serviceavtalen opprettholder deler av denne funksjonen).

c. Avdrag på kommunens lånegjeld betales/utgiftsføres slik det framgår av vedlegg 1 og med de
endringer fremkommer i regnearket i a.
Det kan dog ikke betales mindre enn minimumsavdrag i henhold til kommuneloven.

d. Gebyrer beregnes til 100 % av selvkost for områdene vann og avløp.
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e. Det tas opp ordinære lån på 37,275 millioner kroner samt byggelån på 138 millioner kroner. Det tas
videre opp startlån på 10 millioner kroner, med de endringer som fremkommer i regnearket i a.

f. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån på 100 millioner kroner.

1. Veiledende rekkefølge for boligbygging 2015-2018
Veiledende rekkefølge for boligbygging 2015-2018 vedtas slik det fremgår av vedlegg 4 i
Handlingsprogrammet.

2. Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø
Tiltaksplan for idrett friluftsliv og nærmiljø 2015-2018 vedtas som vist i vedlegg 7 med følgende
endringer:
a) Svømmeanlegg Seiersten settes inn som ny 3. prioritet.
b) Rehabilitering Frognhallen settes inn som ny 4. prioritet og skyver øvrige tiltak nedover på
prioriteringslisten.
c) Rulleskitrase lysløypa fjernes og inn på samme prioritet settes i stedet utvidelse av skianlegg
(plass 14).
3. Trafikksikkhetsplan
Opprettet tiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas med følgende endringer:

Nytt fartsreduserende tiltak (tabell 2):
Nytt tiltak nr. 2 (resterende tiltak rygger en plass ned).
Frogn kommune vil jobbe for å få redusert fartsgrensen til 60 km/t for FV 76, Osloveien fra Huseby til
Horgen.

Innfartsparkering (tabell 3)
Nytt tiltak prioritet nr. 3 (resterende tiltak rykker en plass ned)
Det opparbeides Innfartsparkering utenfor kontorbygg gropa mot fylkesvei 76. Plassene for
kontorbygget merkes separat. Resterende areal opparbeides til innfartsparkering og bommen flyttes
slik at arealet er tilgjengelig hele døgnet.

Verbalforslagene:
De fremlagte verbalforslagene oversendes rådmannen. Rådmannens eventuelle kommentarer til
forslagene tilføyes i en sak som legger frem i første møte i 2015

9
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2 Sammendrag
Handlingsprogrammets hovedprofil:
Handlingsprogrammet er en plan for å
realisere målene i kommuneplanen.
Et betydelig investeringsbehov, økt behov for
kommunale tjenester og stramme økonomiske
rammer er forutsetningene for kommunestyrets

Kommunens forventede inntektsutvikling følger

vedtak til handlingsprogram 2015-2018.

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. Det legges opp til at man

Frogn kommune legges til grunn for

innen sommeren 2015 avklarer hvilke områder

kommunens arbeid med beredskap og

som har potensial for slike endringer.

samfunnssikkerhet.

Kommunestyrets vedtak bygger på

Samfunn – Fire satsingsområder

regjeringens forslag til statsbudsjett 2015.

Kommuneplanens fire satsingsområder ble

Stortingets vedtak innebærer enkelte endringer

vedtatt i juni 2013. Under er satsingsområdene

som ikke er behandlet av kommunestyret og

listet i skravert område, mens de overordnede

derfor ikke er innarbeidet i dette dokumentet.

målene fra kommuneplanen er gjengitt under
hvert satsingsområde.

Rammebetingelser
Frogn i et regionalt perspektiv
Frogn kommune er en bokommune der mange
innbyggere jobber utenfor kommunen.
Kommunen forventes også i fremtiden å være

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

attraktivt som bosted og som fritidsreisemål for

Klima og energi

hele regionen.

Kommunens totale klimagassutslipp skal være
halvert innen 2030 (sett i forhold til 1991-nivå)

Befolkningsutvikling
Prognosen for befolkningsvekst og
sammensetning indikerer at behovet for
kommunale tjenester kommer til å øke markant
i den neste fireårsperioden. Behovet innen
pleie- og omsorgstjenester øker med nesten

Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo- og
nærmiljø
En by - og tettstedsutvikling basert på tydelig
senterstruktur, god kommunikasjon, urbane
kvaliteter, kulturhistoriske verdier og grønne
verdier.

10 prosent frem til 2018, noe som er langt over
den generelle befolkningsveksten.
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Næringsutvikling og verdiskaping

Investeringene gir kommunen en gjeldsgrad på

Drøbak er kjent og profilert som Oslofjordens

om lag 82 prosent i 2018. Netto

trehus-, kultur-, bade- og ferieby

finanskostnader øker med ca. 20 mill. kroner i
fireårsperioden, til 67 mill. kroner i 2018.

Dette handlingsprogrammet er det andre etter
ny kommuneplan. Strategiene og målene
under de fire satsingsområdene er konkretisert

Status og strategier for
tjenesteutviklingen
Oppvekst og opplæring

i kapittel 4.

Behovet for barnehager er usikkert fremover.
Kommunestyret er forberedt på å måtte øke

Økonomi
Det er utfordrende å finne en bærekraftig
balanse mellom tilbud, kvalitet og effektivitet i

kapasiteten for barnehageplasser i kommunen,
og mener det er behov for å vurdere
kapasiteten fortløpende.

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

Elevene i grunnskolen i Frogn har meget gode
faglige og sosiale resultater både på eksamen
og nasjonale prøver, også når resultatene

Økonomiplan 2015–2018
Handlingsprogrammet balanserer med et netto
driftsresultat på 1,8 prosent i 2015, se figuren

enda mer læringsutbytte for elevene.

Netto driftstresultat

6,0 %

4,8 %

Tjenester for barn, unge og familier drives på

4,0 %

et høyt faglig nivå i Frogn. En god kvalitet på

3,0 %
2,0 %

blant foreldrene. Skolene vil i planperioden ha
ulike faglige satsinger med en målsetting om

under:

5,0 %

justeres for gjennomsnittlig utdanningsnivå

1,4 %

1,8 % 2,0 % 2,1 %

disse tjenestene er en forutsetning for å nå
1,5 %

1,0 %

kommuneplanens målsettinger på
oppvekstområdet. Kommunestyret viderefører i

0,0 %

hovedsak dagens prioriteringer, og vil øke
R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018

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

Investeringer

Utgangspunkt for satsingen er respekt for

Kommunestyret fremmer et

enkeltmenneskets rett til å ta ansvar for sin

investeringsbudsjett på totalt 1,3 mrd. kroner

egen livssituasjon.

for neste fireårsperiode, inkludert ubrukte

Helse, velferd, pleie og omsorg

bevilgninger og startlån. Fratrukket forventede

Veksten for pleie og omsorgstjenester er på

tilskudd, samt momskompensasjon, er

10 prosent i fireårsperioden. For å møte dette

lånebehovet i overkant av 0,4mrd kroner.

behovet satses det på en rekke forebyggende
tiltak og effektivisering av tjenestene. I tillegg

De største investeringene er:
 Flerbrukshus 52 mill.
 Utvidelse Ullerud sykehjem 342 mill.
 Svømmehall 238 mill.
 Boliger 295 mill.

må man arbeide videre med å sikre at tildeling
av tjenester skjer på riktig nivå (Beste Effektive
Omsorgs Nivå). Det må fortsatt kritisk
vurdering av behov, omprioriteringer og
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effektiviseringer til for å håndtere denne
estimerte økningen i behovet. Et sentralt grep i
arbeidet er å nytte ressurser på tvers av
enheter og nivåer.
Kirke, kultur- idretts- og friluftsliv
Frogn kommune prioriterer disse områdene
høyt sammenlignet med øvrige kommuner i
Follo. Kommunestyret viderefører i hovedsak
dagens prioriteringer.
Medarbeidere
Arbeidsgiverstrategien er i ferd med å bli
innarbeidet i organisasjonen og skal bidra til at
målene i kommuneplanen nås.
Det er foreslått at enhetene Eiendom, Miljø,
idrett og kommunalteknikk, samt
Samfunnsutvikling får egen kommunalsjef fra
2015.
Interne systemer
Informasjonsteknologi 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 innen dette området.
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
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3. Rammebetingelser
3.1. Kommuneplan 2013-2025
Kommunestyret vedtok Kommuneplan for Frogn 17. juni 2013. Hovedsatsningsområdene klima og
energi, livskvalitet og folkehelse, stedsutvikling, bolig- og nærmiljø og næringsutvikling gir føringer for
kommunens arbeid. I kommuneplanen har vi også lagt inn mål knyttet til tjenesteutvikling innen oppvekst,
helse og omsorg, kirke/kultur, idrett og friluftsliv. Videre setter kommuneplanen overordnede mål for
arbeidsgiverpolitikk og økonomi.
16. juni 2014 vedtok kommunestyret en planstrategi som sier at Kommuneplan 2013 – 2025 bør
videreføres uten endringer i perioden 2013 – 2017. Planstrategien forteller videre hvilke planoppgaver
kommunen skal arbeide med. I 2015 velges imidlertid nytt kommunestyre, og innen september 2016
legges det til rette for å vedta ny planstrategi slik at det nye kommunestyret kan ta stilling til hvilke
planoppgaver som skal prioriteres i perioden.
Kommunen har videreutviklet systemet med økonomiske styringsindikatorer, som forteller 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 egne og felles regionale 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

Kommunen deltar aktivt i plansamarbeidet for Oslo og Akershus. Plansamarbeidet har som mandat å
utarbeide et forslag til en regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Folketallet i Oslo og
Akershus øker trolig med 350 000 personer i løpet av de neste 20 årene og antallet arbeidsplasser med
8000 – 9000 per år. Løsningene finner plansamarbeidet i at vi bor tettere og reiser mer kollektivt.
Plansamarbeidet forventer at byrådet i Oslo og fylkesutvalget i Akershus gjør vedtak om å sende
planforslaget på høring i midten av november 2014. Frist for høringsuttalelser forventes i midten av
februar 2015, med justeringer fram mot endelig behandling høsten 2015.
SSB forventer en vekst på i overkant av 20 prosent i Follo fram mot 2030. Det er forventet at utviklingen
rundt NMBU i Ås, og forbindelsen til Ski som handelssentrum, blir spesielt viktige for utviklingen i Frogn.
Dette ser vi allerede gjennom for eksempel økt pendling og hyppigere bussavganger mellom Frogn, Ås
og Ski. Videre kan det bli ringvirkninger som får betydning for utviklingen av det lokale næringslivet.
Relasjoner i regionen byr på både muligheter og begrensninger for næringsutviklingen i Frogn.
Samtidig er det forventet at Oslo fortsetter å være det vanligste arbeidsstedet for Frogns befolkning.
Hyppige og pålitelige avganger og god framkommelighet for buss er viktig for Frogns pendlere. En
revidert pendlermelding vil bli lagt fram for politisk behandling høsten 2014. Denne skal gi grunnlag for
kommunens innspill overfor regionale myndigheter og kollektivselskapet Ruter. Videre er kommunen i
gang med en byutviklingsplan for områdene Seiersten, Ullerud og Dyrløkke der ett av målene er å
fortette og legge til rette for mer effektiv kollektivtransport.
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Byggetrinn 2 for RV 23 Oslofjordforbindelsen er under planlegging. Dette innebærer et nytt løp i
Oslofjordtunnelen og utvidelse fra to til fire felt mellom tunnelåpningen på Måna og fram til E6 ved
Vassum, samt nye kryssløsninger på Bråtan og Måna. Parallelt med dette er en såkalt
Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden bestilt av Samferdselsdepartementet for å
vurdere prinsipielle løsninger for utvikling av transporttilbudet på tvers av fjorden. Utredningen skal være
ferdig i løpet av 2014. 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 transport-aksen øst-vest.
Frogn følger med på utredningene omkring et utvidet tilbud med hurtigbåt i Oslofjorden og har deltatt i et
samarbeid som har vurdert mulighetene for å utvide bruken. Kommunene Hurum, Røyken, Asker og
Bærum, i tillegg til transportselskapet Ruter, har også deltatt i arbeidet. Ruter presenterte i 2014 en
selvstendig evaluering av dagens tilbud og muligheter for forbedringer. Foreløpig er det ikke aktuelt for
Ruter å utvide tilbudet til Frogn. Dette skyldes at Ruter mener at båt er relativt dyrt og lite miljøvennlig
med dagens teknologi, sammenlignet med buss. Ruter har imidlertid engasjert Zero, som skal gi en
oppdatert kunnskapsoversikt og vurdere mulighetene for miljøvennlig båtdrift. Zero er en ideell stiftelse
som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte verdens voksende
energietterspørsel uten å skade miljøet. Kommunene er interessert i å gå videre med å utrede
mulighetene i samarbeid med Akershus fylkeskommune som har tatt initiativ til å videreføre prosjektet.
Frogn kommune vil følge et slikt utredningsarbeid i programperioden, der ny teknologi og differensiering
av brukerbetalingen er nevnt som mulige løsninger for framtiden.
Rapporten «Kommunens innsats for turisme, reiselivsnæring og næringsliv» har valgt å satse på
følgende hovedattraksjoner: Drøbakidyllen, Oscarsborg, Drøbak Akvarium og Jul i Drøbak.
Kommunestyret har videre vedtatt å bruke 200.000 kroner på profileringsarbeid for å legge til rette for en
mer enhetlig markedsføring av Drøbak som destinasjon. I tillegg vil både Byutviklingsplanen og en
områdeplan for Gamle Drøbak ha betydning for Drøbak som destinasjon.
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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

Befolkningen i Frogn steg med 202 personer fra 15 469 1. januar 2013 til 15 671 1. januar 2014. Det vil si
en årlig befolkningsvekst på 1,3 prosent – en vekst som ligger i underkant av målet på 1,5 prosent. Den
gjennomsnittlige veksten har de siste fire årene imidlertid ligget på omtrent 1,5.
Aldersgruppen 67 år eller eldre stått for den største veksten, mens vi har opplevd nedgang i antall barn
under 15 år.
Framskrevet folkemengde i Frogn, etter alder, tid og statistikkvariabel
(Kilde: SSB - Middels nasjonal vekst)

2015

2016

2017

2018

2030

15 812

15 961

16 116

16 263

17 967

0 år

146

148

152

156

173

1-5 år

898

900

890

907

1 043

1 431

1 449

1 463

1 464

1 587

601

604

638

620

653

6-12 år
13-15 år
16-19 år

896

844

796

809

851

20-44 år

4 423

4 443

4 473

4 465

4 874

45-66 år

4 977

5 034

5 109

5 168

5 148

67-79 år

1 875

1 953

1 986

2 043

2 367

80-89 år

471

492

507

533

1 099

94

94

102

98

172

90 år eller eldre

Tendensen i befolkningsutviklingen i perioden er:




Fødselstallene vokser årlig med 1,7 prosent. Dette ligger noe over den generelle veksten i
befolkningen. Gruppen 1-5 år øker med 9 barn. Det vil si ca. 0,3 prosent årlig, og gruppen utgjør
derfor minkende andel av befolkningen i perioden. Ca. 50 flere grunnskolebarn forventes i løpet
av perioden. Gruppen mellom 6 og 12 år har sterkest vekst først i perioden. Denne veksten vil
forplante seg videre oppover slik at gruppen mellom 13 og 15 år har sterkest vekst til slutt i
perioden. Gruppen som er i yrkesaktiv alder øker svakt, og utgjør derfor en relativt stadig mindre
andel av befolkningen gjennom perioden
Pensjonistene i aldersgruppen 67-79 år øker med ca. 2,2 prosent årlig, mens det forventes at
gruppen over 80 år øker med ca. 2,9 prosent årlig. Disse gruppene utgjør derfor en økende andel
av befolkningen.

Den relativt lave naturlige tilveksten, kombinert med høy levealder, vil trolig innebære en gradvis aldring
av befolkningen. En boligstruktur med mange leiligheter er med på å møte dette behovet.

16 

Handlingsprogram 2015–2018

3.4. Behovsutvikling
Befolkningsutviklingen gir konsekvenser for behovsutviklingen. For å beregne behovet for ulike
kommunale tjenester er det kun benyttet befolkningsprognosen til Statistisk Sentral Byrå (SSB) for Frogn
kommune og deres middelvekst alternativ. Behovet beregnes med behovsnøkkel som benyttes i
beregningen av kommunenes skatt og rammetilskudd.

Beregnet behov for tjenester. 2014 = 100 0215 Frogn
Behovsendring i Frogn fra status pr 2014

140
130
120
110
100
90
80
Befolkning totalt

2014
100,0

2015
101,2

2016
102,6

2017
104,0

2018
105,3

2019
106,5

2020
107,8

2021
109,1

2022
110,3

2023
111,5

2024
112,7

2025
113,8

Barnehage

100,0

104,8

107,2

109,3

113,1

115,3

117,9

120,3

122,7

124,7

126,5

127,6

Pleie og omsorg

100,0

102,5

104,2

107,0

109,7

112,3

116,0

121,4

125,8

129,7

134,3

139,2

Grunnskole
Sosialtjenesten
Kommunehelse
Barnevern

100,0

101,5

102,7

104,3

104,0

105,5

106,1

107,3

108,0

109,2

110,8

112,2

100,0

100,1

100,8

101,9

102,9

103,6

104,5

105,1

106,0

106,7

107,3

108,0

100,0

101,4

102,5

103,8

105,0

106,0

107,3

108,5

109,7

110,9

112,1

113,3

100,0

102,0

102,3

102,9

103,5

104,0

104,9

106,1

107,3

108,6

110,0

111,2

Figuren over angir vekst fra 2014 nivå etter indeks og prosentpoengprinsippet.





Behovet innenfor pleie og omsorg vil få øke mest fremover
Behovet for barnehager er også økende fremover. Behovet gikk litt ned i 2013 og økte igjen 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 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
Fra 2008 til 2012 ble det bygd vi et betydelig antall blokkleiligheter. Fra 2010 og fram til 2013 var
boligbyggingen likevel dominert av eneboliger. I 2013 ble det igjen bygd en større andel nye
blokkleiligheter. Eneboliger har hele tiden dominert boligtilbudet i Frogn, og det med nesten 70 prosent
av boligmassen i 2013.
Kommuneplanen sier at kommunen skal ha 1,5 prosent befolkningsvekst årlig. Det er tidligere antatt at
dette betyr omtrent 100 boliger i gjennomsnitt per år og 400 boliger i handlingsprogramperioden. Med de
gjeldende trendene for flytting, fødsler og dødsfall, og med utgangspunkt i at det skal bygges mange
leiligheter, ser det imidlertid ut til at det er behov for en høyere byggetakt om målet om 1,5 prosent vekst
skal nås og få tilflytting og bosetting av yngre mennesker i fruktbar alder. Når det gjelder skolene er det i
dag noe ledig kapasitet – det er således mulig å ta høyde for høyere vekst i det pågående arbeidet med
skolekretsene.
For å nå målene i kommuneplanen arbeides det med to områdeplaner (reguleringsplaner). Planen for
Kolstad og Byutviklingsplanen, vil legge til rette for et betydelig antall boliger (leiligheter og rekkehus).
Områdeplanene gir også potensiale for å bygge mer enn 100 boliger i året.
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

Se også vedlegg 4.
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3.6. Samfunnssikkerhet og beredskap
Overordnet mål:

Frogn kommune er et trygt og robust lokalsamfunn

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 for Frogn kommune legges til grunn for kommunens arbeid med beredskap. Analysen
skal revideres i 2015.
SB1: Frogn kommune reduserer verditapet av branner i samfunnet med 10 prosent innen 2016 fra 2009nivået.
SB2: Frogn kommune sikrer opprettholder at alle borgere og bedrifter har 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
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3.7. Statsbudsjettet 2015
Kommunesektorens inntekter 2015,
Regjeringen legger i statsbudsjettforslaget opp til en vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2015
på 6,2 mrd. kroner, hvorav veksten i kommunenes frie inntekter utgjør 3,9 mrd. kroner. Disse er blant
annet fordelt på





Økte demografi- og pensjonskostnader
Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Styrking av psykisk helse og rustjenester
Fleksibelt barnehageopptak

2,6 mrd. kroner
0,2 mrd. kroner
0,2 mrd. kroner
0,1 mrd. kroner

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser

Tilskuddssatser per enhet i 2015 (tusen kroner)
Pressområder
Plass i sykehjem, 55 pst. av maksimal godkjent anleggskostnad
1 870
Plass i omsorgsbolig, 45 pst. av maksimal godkjent anleggskostnad
1 530
Gj.sn. tilskuddssats per boenhet, 50 pst. av maksimal godkjent anleggskostnad
1 700
Maksimal godkjent anleggskostnad per enhet
3 400

Andre
1 635
1 337
1 486
2 972

Det er ingen endringer i satsene fra 2014 til 2015.
Barnehage
Regjeringen vil styrke satsingen på kompetanseheving for barnehageansatte i 2015 og foreslår å øke
bevilgningene til dette formålet med om lag 60 mill. kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett.
Det foreslås et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling som sikrer at betalingen for en
heltidsplass maksimalt skal utgjøre 7 pst. av en families samlede person- og kapitalinntekt. Det tas sikte
på at endringen kan tre i kraft 1. august 2015. Som kompensasjon for dette økes rammetilskuddet til
kommunene med 111,6 mill. kroner.
Maksimal foreldrebetaling i barnehagen øker fra 1. januar 2015 med reelt 100 kroner, til 2.580 kroner i
måneden. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet til kommunene med 312 mill. kroner.
Ressurskrevende tjenester
Innslagspunkt justeres til 1,08 mill. kroner, som er 37.000 kroner utover prisjustering.
Kompensasjonsgraden for de utgifter som overstiger innslagspunktet videreføres på 80 prosent.
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4. Samfunn – Fire satsingsområder
4.1. Styringsindikatorer
Mål
Kommuneplan
2013-2025
Klima og energi
Kommunens
totale
klimagassutslipp
skal være halvert
innen 2030 (sett i
forhold til 1991nivå).

Hva skal måles?

2014

2015

2018

KE 1
Tilfredshet med
tilrettelegging for
syklister
KE 2
Antall
ladestasjoner i
kommunen
KE 3
Antall nye
artikler/saker om
klima og energi
per år på
nettsidene
Livskvalitet og
LF 1
folkehelse
Antall km merket
Aktiviteter og
kyststi
rammebetingelser LF 2
som fremmer
Tilfredshet med
livskvalitet og
oppvekstvilkår for
folkehelse er
barn og unge
innarbeidet i alle LF 3
2
Frogn kommunes Vedlikehold kr/m
virksomheter og
LF4
planverktøy

KE 1
Innbyggerundersøkelse

KE 1
ny

KE 1
5

Godt
nok
KE 1
4

KE 2
Telling

KE 2
10

KE 2
30

KE 2
20

KE 3
Telling

KE 3
ny

KE 3
10

KE 3
8

KE 4
36

LF 1
GIS - line

LF 1
7,3 km

LF 1
9,3

LF 1
8,3

LF 1
13,3

LF 2
Innbyggerundersøkelse

LF 2
ny

L1
5

L2
4

L2
5

LF3
KOSTRA

LF3
2
39 kr/m

LF3
LF3
LF3
2
2
2
100 kr/m 60 kr/m 150 kr/m

Stedsutvikling,
bolig- og
nærmiljø
En by- og
tettstedsutvikling
basert på tydelig
senterstruktur,
god
kommunikasjon,
urbane kvaliteter,
kulturhistoriske
verdier og grønne
verdier
Næringsutvikling
Drøbak er kjent
og profilert som
Oslofjordens
trehusby, kultur-,
bade- og ferieby.

S1
Andel av den
årlige
befolkningsveksten som
bosetter seg
tettbygd
S2
Tilfredshet med
utviklingen av
kommunesenteret

S1
SSB

S1
Ny (13.006 bor
tettbygd jf. tall fra 2012)

S1
100 %

S1
90 %

S1
95 %

S2
Innbyggerundersøkelse

S2
ny

S2
5

S2
4

S2
5

N2
Rangering på
NHOs næringsNM
N3
Tilfredshet med
muligheten til å
etablere
virksomhet

N2
N2
NHOs
Plass 298
undersøkelser

N2
Plass
250

N2
Plass
288

N2
Plass
200

N3
Innbyggerundersøkelse

N3
5

N3
4

N3
5

Måleindikatorer

Målemetode

Resultat/I dag

N3
ny

Ønsket

KE 1
5
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4.2. Livskvalitet og folkehelse
Aktiviteter og rammebetingelser som fremmer livskvalitet og folkehelse er innarbeidet i alle Frogn
kommunes virksomheter og planverktøy.
Strategi 2015-2018
 Vi jobber med å få på plass avtaler med grunneiere slik at vi kan sette ut skilt langs kyststiene.
 Vi tar hensyn til barn og unges behov i planarbeidet.
 Vi øker vedlikeholdstakten i kommunale boliger. Dette skjer ved at vedlikeholds personell får
tilgang på boligene mellom to leiekontrakter.

4.3. Klima og energi
Kommunens totale klimagassutslipp er halvert innen 2030 (sett i forhold til 1991 nivå).
Strategi 2015-2018
 Vi legger vekt på trafikksikker tilrettelegging for syklister i planarbeidet.
 Vi følger ladeinfrastrukturstrategien, vedtatt (16.06.14) som en del av Kommunestyremelding om
klima og energi (vedtatt 16.06.14).
 Vi legger vekt på folkeopplysning i klima- og energiarbeidet.

4.4. Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo- og nærmiljø
En by- og tettstedsutvikling basert på tydelig senterstruktur, god kommunikasjon, urbane
kvaliteter, kulturhistoriske verdier og grønne verdier
Strategi 2015-2018
 Vi legger til rette for fortetting med kvalitet gjennom planarbeidet.
 Vi legger til rette for inkluderende medvirkningsprosesser i planarbeidet.

4.5. Næringsutvikling og verdiskaping
Drøbak er kjent og profilert som Oslofjordens trehusby, kultur-, bade- og ferieby.
Strategi 2015-2018
 Vi legger til rette for flere arbeidsplasser i næringslivet lokalt.
 Vi følger prinsippet om «rett næring på rett sted» i planarbeidet.
 Vi samarbeider med næringslivet om å utvikle en helhetlig næringsstrategi.
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5 Økonomi – Årsbudsjett og økonomiplan
5.1. Forutsetninger og soliditet i kommuneøkonomien

Netto driftsresultat 2013

Netto driftsresultat, inklusive MVA-refusjon, ble i 2013 5,6 prosent, jf. KOSTRA. Det var imidlertid flere
spesielle engangsinntekter som bidro til det gode resultatet.
Disposisjonsfond

Disposisjonsfondet er på et forsvarlig nivå og eventuelle underskudd i driften kan dekkes inn umiddelbart.
Det er likevel uheldig for den reelle arbeidskapitalen at disposisjonsfondet er mindre enn det akkumulerte
premieavviket.
Eiendomsskatt på verker og bruk og øvrig næringseiendom, potensiell inntekt

Pr 2014 har 341 kommuner innført eiendomsskatt. Av disse har 199 eiendomsskatt i hele kommunen.
Ås, Vestby og Nesodden har alle eiendomsskatt på verker og bruk og øvrig næringseiendom.
Eiendomsskatt kun på verker og bruk inklusive øvrig næring, hadde gitt Frogn kommune inntekter på ca.
14 mill. kroner ved en sats på 7 promille etter fire års opptrapping. Det må vurderes som en styrke at
kommunen har klart seg uten eiendomsskatt, dvs. at resultatet for 2014 er oppnådd uten. Kommunen har
dermed mulighet til å styrke inntektssiden i Frogn, mens de fleste av landets kommuner allerede har
benyttet denne muligheten og ikke har denne «sikkerhetsbufferen».
Overskudd på selvkostområdene VAR

Kommunen har de siste årene hatt overskudd innenfor selvkostområdet VAR (Vann, Avløp og
Renovasjon). Kommunen må redusere overskuddet enten ved å øke kostnadene eller ved å redusere
inntektene. Overskuddet fra VAR-området som tidligere har bidratt til økt netto driftsresultatet, vil føre til
et svakere resultat med ca. 3 mill. kroner for hvert av årene 2015-2018.
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Gjeldsgrad - Investeringsnivå ut perioden

Betydelige investeringer gir en gjeldsgrad på 82 prosent i 2018. Salg av eiendom bidrar til å holde
gjeldsgraden på dette nivået.
Renterisiko

Frogn har i 2014 en lav andel gjeld med renterisiko. Denne andelen stiger vesentlig frem mot 2018.
Frogn har fastrenter på 2,94 og 3,40 prosent på til sammen ca. 20 prosent av den langsiktige gjelden.
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 ca.
10 mill. kroner i 2018. Det er betydelig renterisiko knyttet til investeringsnivået innen og etter
fireårsperioden.
Andre fond

Frogn har ingen langsiktige finansielle aktiva for plassering.
Prognose netto driftsresultat 2014

Prognosen for netto driftsresultat 2014 er i 2. tertial anslått til 0,5 prosent.
Amortisering av pensjonskostnader

Frogn kostnadsfører pensjonsutbetalingene over flere år. Noen av kommunene det er naturlig å
sammenlikne med, fører hele årets pensjonskostnad i regnskapet hvert år. Akkumulert premieavvik
inklusive arbeidsgiveravgift utgjør cirka 100mill kroner og ga årlige kostnad på cirka 10mill kroner i 2013.
Kostnaden vil øke ytterligere de kommende årene.

5.2. Kommunens økonomiske utvikling 2014
Netto driftsresultat for 2014 anslås i 2. tertialrapport til 5 mill. kroner. Dette er cirka. 9 mill. kroner lavere
enn vedtatt i Handlingsprogrammet 2014-2017. Årsakene til dette er i hovedsak reduserte frie inntekter
med 7,5 mill. kroner.
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5.3. Styringsindikatorer
Mål

Hva skal måles?

Kommuneplan 20122024

Måleindikatorer

Ø1

2013
Målemetode

2015

2018

Resultat

Ønsket

Godt nok

5,6

3,0

1,8*

3

84

100

20

100

31

30

31

27

Ø 1.1

Netto driftsresultat på Netto
3 prosent, korrigert for driftsresultat
VAR
Ø2
Ø 2.1

KOSTRA

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

Disposisjonsfond
Eget
i mill. kroner
regnskap

Ø3

Ø 3.1

Redusere
avdragstiden på lån

Avdragstid,
antall år

Eget
regnskap

* Godt nok er satt lavere enn 3 prosent med utgangspunkt i gjeldende Handlingsprogram 2014-2017, der
kommunestyret har planlagt med lavere resultat 2-3 år i påvente at struktur og organisasjonsendringer
gjennomføres.

5.4. Strategi for måloppnåelse
Ø 1: Netto driftsresultat på 3 prosent (Inntekter, standard på tjenester, dekningsgrader,
produktivitet/effektivitet, prioritering, budsjettstyring, kostnadsdrivere)
Dagens strategi
 Rapportering til folkevalgte 8-10 ganger pr år, inklusive tertialrapporter
 Tett dialog med folkevalgte ved utarbeidelse av Handlingsprogram og økonomiplan
 Bruk av KOSTRA i benchmarking
 Månedsrapportering i Agresso for god og løpende budsjettstyring og som grunnlag for tett
oppfølging av utvalgte risikoutsatte enheter
 Vektlegge realistisk budsjettering, jamfør § 44 og § 45 i kommuneloven
 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 innsats på å hente inn eksterne midler (inklusive NAV) der dette er hensiktsmessig
Strategi 2015-2018
Samme som dagens strategi med tillegg av følgende:


Kartlegge, planlegge og gjennomføre struktur- og organisasjonsendringer
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Ø 2: Disposisjonsfond skal utgjøre minst 20 mill. kroner. Overskytende beløp kan blant annet
benyttes til finansiering av investeringer. Beløpet bør oppjusteres betydelig grunnet anslag for
utvikling i kommunens likviditet de nærmeste 4 årene.
Dagens strategi
 Det budsjetteres ikke med midler fra fondet i kommunestyrets vedtak til 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)
Strategi 2015-2018
 Samme strategi som dagens, ingen endring
Ø 3: Redusere avdragstiden på lån
Dagens strategi
 Redusere avdragstiden med 1 år pr budsjettår fram til avdragstiden er redusert med 4 år. Dette
utgjør ca. 1 mill. kroner pr år i økte utgifter og krever tilsvarende innsparinger på andre områder,
totalt 4 mill. kroner i 2018.
Strategi 2015-2018
 Samme strategi som dagens, ingen endring
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5.5. Totaloversikt – budsjett 2015 og økonomiplan 2016-2018
Hovedkomponenter i Frogn kommunes økonomi 2013-2018. 1000 kroner.
2015-2018 er faste 2015-priser

Tall i 1000 kroner. 2015-2018 er faste 2015 priser
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

R 2013
459 399
249 846
261 506
970 752
883 468
40 498
923 966
46 787
*4,8 %

B 2014
471 097
270 791
203 233
945 121
888 383
43 309
931 692
13 429
1,4 %

B 2015
486 199
271 044
221 913
979 156
916 386
44 749
961 135
18 022
1,8 %
21 022

B 2016
B 2017
B 2018
491 061
496 199
501 161
280 395
285 959
282 784
222 597
225 790
226 160
994 053 1 007 948 1 010 105
922 031
924 116
927 636
52 351
62 886
67 586
974 382
987 002
995 222
19 673
20 947
14 885
2,0 %
2,1 %
1,5 %
22 673
23 947
18 885

*

KOSTRA-tallene (inkludert mva.-kompensasjon) viser et netto driftsresultat på 5,6 prosent.

Tabellen viser budsjettert netto driftsresultat for perioden 2014 – 2018 og regnskapsført netto
driftsresultatet for 2013. Gjeldende kommuneplan har mål om netto driftsresultat på 3 prosent av
driftsinntektene, kommunestyrets vedtak når ikke denne målsettingen i noen av årene i fireårsperioden.
Budsjettert netto driftsresultat for 2015 er på ca. samme nivå som for 2014. Årsaken til at målsettingen
om 3 prosent netto driftsresultat ikke nås i noen av årene i fireårsperioden forklares blant annet ved:





Økte midler til vedlikehold av bygg, anlegg og vei
Økte behov for enhetene
Lavere vekst i frie inntekter
Store investeringer, spesielt i slutten av perioden, til nytt helsebygg og nytt svømme/badeanlegg.

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
Reduserte utgifter til pensjon

Disposisjonsfondet utvikler seg positivt gjennom fireårsperioden. I gjeldende kommuneplan er det et mål
at disposisjonsfondet minimum skal utgjøre 20 mill. kroner, kommunestyret foreslår at dette målet
justeres opp til 100 mill. kroner grunnet negativ utvikling av likviditeten.
Kommunen har gode rentebetingelser og det antas at innskuddsrenten vil ligge høyere enn innlånsrenten
til og med 2015.
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Skatteinntekter
Skatteinntektene er beregnet med utgangspunkt i KS sin modell for beregning av frie inntekter. Modellen
legger til grunn et snitt av kommunens inntekter i perioden 2011-2013. Kommunesektorens inntektsnivå
ble i revidert nasjonalbudsjett 2014 anslått til 1,2 milliarder kroner lavere enn lagt til grunn i
statsbudsjettet for 2014. I statsbudsjettet for 2015 varsles det en ytterligere inntektssvikt på 0,9 mrd.
kroner. For 2015 videreføres kun inntektssvikten som ble varslet i revidert nasjonalbudsjett.
For 2015 er skatteinntektene til Frogn kommune anslått til 486 mill. kroner, som innebærer om lag den
varslede veksten i statsbudsjettet. For årene 2016 – 2018 er det lagt til grunn en realvekst i
skatteinntektene i statsbudsjettene pr år på 1 prosent.
Den gradvise opptrappingen fra 55 til 60 prosent i den symmetriske skatteutjevningen i inntektssystemet
ble fullført i 2011. En merskatteinntekt på 1 mill. kroner over landsgjennomsnittet gir dermed økt netto
inntekt på 0,4 mill. kroner.

Rammetilskudd
Rammetilskuddet brukes i flere sammenhenger som et samlebegrep. Da inkluderes enkelte poster vi har
satt opp i matrisen under.
Oversikt over de ulike postene som i enkelte tilfeller utgjør samlebegrepet «Rammetilskudd».
Tall i 1000 kroner. 2015-2018 er faste 2015-priser.

1
2
3
4

Ordinært rammetilskudd
Momskompensasjon ført i drift
Refusjon Agresso-kommuner
Rente- og avdragskompensasjon
Sum rammetilskudd

R 2013
244 987
0
1 351
3 508
249 846

B 2014
266 254
0
1 096
3 441
270 791

B 2015
266 312
0
757
3 975
271 044

B 2016
274 586
0
725
5 084
280 395

B 2017
280 402
0
617
4 940
285 959

B 2018
277 415
0
574
4 795
282 784

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 46.494 kroner. Etter som behovet i Frogn er lavere enn landsgjennomsnittet, er behovet
i Frogn beregnet til 44.300 kroner pr innbygger. Ved beregningen av rammetilskuddet i Frogn, er
følgende forutsetninger lagt til grunn:
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Veksttilskudd i 2015 på 2,5 mill. kroner
For perioden 2016 – 2018, årlig realvekst i rammene på 1 prosent.
Skjønnstildeling på 1,9 mill. kroner i 2014 er videreført for hele planperioden.
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5.6. Inntekter enhetene
Gebyrer og brukerbetaling
Brukerbetalingene er som hovedregel indeksjustert med 3 prosent som er forventet prisvekst i kommunal
sektor. Unntak fra hovedregelen er:



Husleie i kommunale boliger justertes i henhold til kontraktene med den enkelte leietaker
Selvfinansierende tjenester justeres med utgangspunkt i egne selvkostberegninger

Oversikt over de enkelte gebyrsatsene finnes i vedlegg 9.
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 2014 viser følgende akkumulerte overskudd/underskudd for selvkostområdene pr
31.12.2014:






Vann
Avløp
Renovasjon
Slamtømming
Feiing/tilsyn

3,9 mill. kroner
0,7 mill. kroner
12,5 mill. kroner
-1,2 mill. kroner
-0,1 mill. kroner

For å justere de akkumulerte overskudd/underskudd i henhold til retningslinjene, tilpasses gebyrene som
vist i vedlegg 9.
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. Det er krevende å
oppnå full selvkostdekning innenfor området uten å heve gebyrene til et nivå som oppfattes som urimelig.
For 2015 er gebyrene tilpasset som vist i vedlegg 9.
Som for de tekniske selvkosttjenestene over, gjøres beregningene i henhold til Statens retningslinjer for
selvkost.
Prognosene for 2014 viser følgende akkumulerte underskudd pr 31.12.2014:




Byggesaker
Plansaker (private)
Kart og oppmåling

-11,6 mill. kroner
-2,0 mill. kroner
-2,7 mill. kroner

De enkelte gebyrsatser fremkommer i vedlegg 9.
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Øremerkede tilskudd og refusjoner
Øremerkede tilskudd er tilskudd som skal benyttes til spesielle formål. Hovedhensikten med å opprette
øremerkede tilskudd er at kommuner skal produsere mer av de tjenester som omfattes av slike tilskudd
enn de ville gjort dersom midlene ble gitt som en rammeoverføring. Kommunen mottar også refusjoner
for deler av de påløpte utgiftene til blant annet enslige mindreårige flyktninger og ressurskrevende
brukere.
De aller fleste tilskudd og refusjoner er økt med 3 prosent. Ordningen med kommunal medfinansiering av
spesialisthelsetjenesten avvikles fra 2015. Midlene som tidligere var en del av rammetilskuddet, er tatt ut
av rammen til enhet for Helse og koordinering med 14,1 mill. kroner, jf. tabell i vedlegg 3.
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2015 en forsiktig innstramming av refusjonsordningen for
ressurskrevende brukere. Dette gjøres ved at innslagspunktet for refusjon økes til 1,08 mill. kroner, som
er 37.000 kroner utover prisjustering. Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80 prosent av utgiftene
som overstiger innslagspunktet. Det vises til vedlegg 3 for effekten av denne endringen.
Refusjonsordningen for bosetting av enslige mindreårige flyktninger videreføres uendret fra 2014. Det
betyr at kommunen fremdeles får refundert 80 prosent av utgiftene utover den kommunale egenandelen.
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5.7. Utgifter enhetene
Endringer i enhetenes rammer
Endringer i rammer for 2015, uten hensyn til endringer i behov, er illustrert i figuren under

Prioriteringer 2015
8 000
6 000
4 000
2 000
0
-2 000
-4 000
-6 000
-8 000
Finansieringen av endrede rammer består i hovedsak av realvekst fra 2014 til 2015, avvikling av
seniorordningen og forventet lavere utgifter til pensjon. Omprioriteringene for enhetene Hjemmebaserte
tjenester og Pleie og omsorg bidrar først og fremst til styrkingen av enhet for psykisk helse og
rustjenester og Miljøarbeidertjenesten.
De største postene er:
Etterslep effektiviseringskrav


Kommunestyret har valgt å nullstille effektiviseringskravet fra HP 2014-2017 på til sammen 4 mill.
kroner. Den økte inntektsforventningen fra HP 2014-2017 på til sammen 2 mill. kroner er også
nullstilt.

Teknisk – Eiendom og Miljø, idrett og kommunalteknikk









Det er lagt inn 2mill kroner til vegvedlikehold i 2015 og 2016 og 1mill kroner i 2017 og 2018
Ny stilling som permanent veiansvarlig fra 2015
Det er forutsatt 1mill kroner i økte inntekter på parkering på Bankløkka fra 2016, dette er i tråd
med vedtatt HP 2014-2017
Driftsutgifter Flerbrukshuset med 1,1mill kroner
Vedlikehold eiendomsmassen med 6mill kroner i 2015 og 2016 og 2mill kroner i 2017 og 2018
Drift av Helsebygg Ullerud med 10mill kroner fra 2018
Det er forutsatt reduserte utgifter/ leieinntekter på 1,5 mill. kroner ved å stenge enkelte skoler for
utleie etter klokka 17, alternativt at brukerne betaler leie
Ladestasjoner og økt leie kommunal grunn legges inn med forventet inntekt på ca. 800.000
kroner
31 

Handlingsprogram 2015–2018

Netto finanskostnader


Netto finanskostnader øker som følge av økt gjeld. Reduserte renter bidrar noe i motsatt retning.

Oppvekst og opplæring



Grunnet endret elevsammensetning på Regnbuen tilføres Drøbak skole 1,5 mill. kroner, hvorav
500 000 kroner av disse omdisponeres fra de andre skolene.
Skoleskyss økes med 1mill kroner

Administrasjon og støtte



Seniorordningen fases helt ut. Innsparingen i 2015 anslås til 1,4 mill. kroner
Ny kommunalsjef fra 2015, med helårsvirkning fra 2016. Midlene for 2015 finansieres i hovedsak
av midler til avdelingsleder på enhet for samfunnsutvikling. Rådmannen må så finne midler ved
omorganisering.

Helse, omsorg og velferd






Utgifter og refusjon for kjøp av plass for en ressurskrevende bruker i en annen kommune
forsvinner, og gir en positiv nettoeffekt for Miljøarbeidertjenesten
Tre nye ressurskrevende brukere innen psykisk helse
Helårsvirkning av åpningen av seks nye sykehjemsplasser på Grande sykehjem
Demografivekst i hjemmetjenesten
Det legges inn 4 mill. kroner i rammen til Miljøarbeidertjenesten til dekking av nye behov, som
blant annet omfatter økte utgifter til ressurskrevende brukere og hvilende nattevakt i Fugleveien

Samfunnsutvikling.



Prosjektet for etterslep, opprydding i gamle saker utgår med 1,5mill kroner fra 2016
Det legges opp til å øke gebyrene utover prisvekst for å redusere subsidieringen

Pensjon


Det er ikke lagt inn reserve til økte pensjonskostnader i 2015, men økning på 2mill kroner pr år
for årene 16, 17 og 18

Utdyping for de ulike tjenesteområdene
Helse, omsorg og velferd
Helse-, omsorg- og velferdsenhetene (HOV) i kommunen er i omstilling. Tidligere oppgaver blir
gjennomgått, justert og endret etter behov og nye oppgaver blir opprettet. HOV vil arbeide mer på tvers
av enhetene, og gjennom dette oppnå en bedret utnyttelse av de samlede ressurser. Det prioriteres en
dreining mot forebyggende virksomhet. Tidlig intervensjon og forebyggende helse- og frisklivarbeid vil
være bærende, samtidig som prinsippet om BEON videreføres (Beste Effektive Omsorgsnivå).
Samhandlingsreformen gir innbyggerne ansvar for og mer styring over egen helsetilstand og mestring av
sykdom. HOV vil i større grad ta rollen som faglig støttespiller for tjenestemottaker på en slik måte at den
enkelte selv kan styre forløpet. Arbeidet er satt i et system med dette som utgangspunkt gjennom
helhetlige og koordinerte pasient- og brukerforløp. Helhetlige pasientforløp (HPH) er et ledd i å møte
Samhandlingsreformens hovedmål; å sikre helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp. HOV vil legge
til rette for å implementere gode modeller for dokumentasjon, informasjon, kommunikasjon og
samhandling blant profesjonelle tjenesteytere knyttet til hjemmeboende tjenestemottakere for å oppnå
«Rett behandling – på rett sted – til rett tid». Modellen er evidensbasert.
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Samhandlingsreformen er nå i en fase hvor det er skapt en bedre oversikt over utfordringene knyttet til
tjenesteomfanget. Det er vanskelig å definere enkelte diagnosegrupper, men kreftpasienter er økende,
kronikerne har kortere sykehusopphold, rehabiliteringsansvaret er overført kommunene. Ansvaret for
behandling og oppfølging av personer med psykisk uhelse og rusproblematikk overføres i større grad til
kommunene. Ny kunnskap, nye arbeidsmetoder og justeringer av tjenester er derfor påkrevet.

Oppvekst, opplæring og kultur
Frogn kommune har prioritert skolene høyt med meget gode resultater for elevenes faglige og sosiale
læring. Nylige undersøkelser (Ungdata 2014, elevundersøkelsen) peker på behovet for å styrke arbeidet
for trygt psyko-sosialt miljø for alle barn og unge i kommunen. Det er en økt bekymring for en negativ
tendens til baksnakking, utestenging og digital mobbing. Det legges opp til et bredt samarbeid med alle
gode krefter involvert, spesielt elever og foresatte. Det kan synes som om alvorlig skolefravær vil være et
økende og sammensatt problem framover. Frogn har en veileder på dette viktige området som vil bli fulgt
opp med strategier, mål og tiltak. Kommunen har mottatt statlige midler til styrking av dette arbeidet, og
har over en periode på tre år opprettet et prosjekt med ungdomslos som skal følge opp ungdom som er i
ferd med å utvikle alvorlig skolefravær.
Satsingen på lærernes kompetanse, skoleledere og barnehagenes arbeid med å gi barna et godt
grunnlag, har vært avgjørende for å oppnå disse gode resultatene. Det legges opp til å styrke
barnehagens tidlige innsats for barn og familier med økte ressurser øremerket dette viktige området.
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 i dette arbeidet.
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. Verdigrunnlaget for arbeidet med familieråd i andre enheter vil bli lagt fra januar 2015. Dette vil
iverksettes som en pilot i samarbeid med en skole og enhet for barn, unge og familier (BUF).
Forutsatt at det lyses ut eksterne midler, vil kommunestyret i løpet av 2015 vurdere å søke på tilskudd til
opprettelse av ytterligere en psykologstilling i familieteamet, eventuelt som et spleiselag med andre
kommunale enheter. Dette for å styrke innsatsen mot alvorlig skolefravær og utvikling av psykiske
vansker hos barn og unge generelt, men også spesielt rettet mot jenter. Fra 2014 er refusjonsordningen
for enslige mindreårige flyktninger redusert til 80 prosent av kommunens kostnader til drift av boligene.
For 2015 vil dette bety utfordringer for tilpasningen av driften til rammene.
I forslaget til budsjett er det ikke tatt høyde for nye, ikke kjente plasseringer i barneverntjenesten. Videre
har barneverntjenesten økende utgifter til bosetting og oppfølging av ungdom på hybel, dette gjelder i all
hovedsak utflytting fra boligene for enslige mindreårige flyktninger ved fylte 20 år. Denne utgiften er det
ikke tatt høyde for i budsjettforslaget.
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
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samarbeidet som har gitt varierte kulturtilbud med høy kvalitet, videreutvikles. Kultur for barn og unge vil
bli fulgt opp i form av Den kulturelle skolesekken (DKS), valgfaget Sal & scene på ungdomstrinnet og
andre kulturprosjekter i samarbeid med kulturenheten.

Samfunnsutvikling, Eiendom og Miljø, idrett og kommunalteknikk
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.
Vurderingen er at veier og parker holder en tilfredsstillende standard, men at det også her er et betydelig
etterslep. Kommunestyret er bekymret for at dagens nivå på vedlikehold på sikt vil redusere standarden
og har derfor lagt inne 6mill kroner for hvert av årene 2015 og 2016 og 2mill kroner for hvert av årene
2017/2018 til vedlikehold av bygningsmassen. Det er i tillegg lagt inn 10-15mill kroner til
rehabilitering/standardheving av bygningene. Det er også lagt inne ekstraordinært vedlikehold av veiene
med 2mill kroner for hvert av årene 2015 og 2016 og 1mill kroner for hvert av årene 2017/2018.
Rehabiliteringstakten innenfor vann og avløp bør også økes i årene framover.
Teknisk sektor har vært lavt bemannet lenge og kontrollspennet har vært stort. Dette har kommunen tatt
tak i og fra 15. august 2014 er enhet for Teknisk drift og forvaltning delt opp i to enheter; én for eiendom
og en for den kommunaltekniske siden. Med ny organisering og flere ressurser vil kommunen kunne
møte fremtidige utfordringer på en god måte.
Enhet for samfunnsutvikling er styrket de siste årene og opprydding i gamle saker er snart sluttført. Det
er innført nytt sak/arkiv system. Kommunestyret mener det nå ligger til rette for tilfredsstillende
saksbehandling og publikumsservice innenfor plan- og byggesaksbehandling, samt kart og
oppmålingstjenesten.

Støtteenhetene og rådmannsgruppen
Kommunestyret vil fortsatt prioritere organisasjonsutvikling og lederutvikling. Kommunesektorens
organisasjon KS har en gunstig finansieringsordning for organisasjonsutvikling som fortsatt vil bli
benyttet.
Seniortiltaket «Redusert arbeidstid med bibehold av lønn» ble avviklet i 2014, men får først i 2015 full
effekt og dermed reduserte netto utgifter på om lag 2mill kroner.
Det vil bli vurdert å opprette ny kommunalsjef fra 2015 med ansvar for enhetene Eiendom, Miljø, idrett,
kommunalteknikk og Samfunnsutvikling. En nærmere avgrensning av ansvarsområdet vil avklares
gjennom en prosess der de tillitsvalgte deltar. Kommunestyret har vedtatt at midlene må finnes gjennom
en omorganisering og innenfor dagens rammer.
Innenfor økonomi videreføres satsingen på styring og kontroll. I løpet av høsten 2014 økte bemanningen
i felles innkjøpskontor med 0,5 prosent stilling for hver av kommunene Ås, Vestby, Nesodden og Frogn i
tråd med vedtak i Handlingsprogrammet 2014-2017. Disse fire kommunene vil fortsatt ha mindre
ressurser enn sammenliknbare kommuner, men det forventes en betydelig forbedring av
innkjøpsfunksjonen i løpet av 2015.
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Status på konfliktsaker kommunen er involvert i:
Tvisten Frogn kommune – Knut Bjerke AS og Sweco Norge AS
Tvisten om «kunstgressbanesaken» mellom Frogn kommune, Knut Bjerke AS og Sweco Norge AS ble
avsluttet i rettsapparatet ved rettsforliket av 31. oktober 2014. Kommunen avventer nå gjennomføringen
av forliket, som skal være utført før høsten 2015.
Tvist om oppsigelse av en arbeidstaker
Follo tingrett avsa dom i sak om oppsigelse av en ansatt den 18. desember 2014. Retten kom enstemmig
frem til at kommunens oppsigelse var gyldig, og den tidligere ansatte skulle fratre sin stilling under videre
saksgang. Den ansatte har nå erklært anke over tingrettens dom til Borgarting lagmannsrett. Det er ikke
avklart når ankesaken vil bli behandlet.

5.8. 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.




2014 har vært benyttet til å arbeide videre med prosjektering innenfor pleie og omsorg, boliger og
idrettsanlegg
For perioden 2015 – 2018 har en lagt opp til betydelige investeringer. Det er lagt vekt på å møte
økte behov innenfor pleie, omsorg, kommunale boliger og idrettsanlegg/svømmeanlegg
Det er forutsatt salg av eiendommer for å redusere veksten i gjeldsgrad i kommunen

Kommunestyret er bekymret for den høye investeringstakten. Med Frogn kommunes stramme
driftsrammer vil det være utfordrende å finansiere investeringene kun med låneopptak (økt netto gjeld).
Investeringsprogrammet er vist i tabellen på neste side.
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Investeringer 2014-2018, tall i 1000 kroner, faste 2015 priser.
(Kommunestyrets endringer er markert med gult)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Helsebygg
Helsebygg - Inventar og utstyr
Investeringer i boliger
Grunnerverv
Risiko og sårbarhet
Startlån
Hovedplan vann og avløp
Brygger og havner
Maskinpark MIK
Kommunale veier
Forsk. gang- og sykkelsti Dalsbekk –
Glennekrysset
Vestbyvn reguleringsprosess
IKT investering
IKT investering skole
Agresso Follo
Tiltaksplan IFN
Elektronisk arkiv
Trafikksikkerhetstiltak
Minnelund
Biblioteket, digitalisering
Flerbrukshus
Svømme/badeanlegg inkl oppgradering
Frognhallen
Seiersten stadion, oppgradering
Utskifting av oljefyringsanlegg innen 2018
Dal skole, ventilasjon gymsal
Tinglysning
Akvariet, oppgradering
Brannsikring
Dyrløkkeåsen skole SD anlegg
Uteleker, skoler og barnehager
Badeparken, rehabilitering
Egenkapitalinnskudd KLP
Tilpasninger skole ved valg av ny
skolestruktur
Økt barnehagekapasitet
Måleutstyr SAM
Rehabilitering bygg
Nedgravde søppelkontainere
Brygger sjøtorvet
Sum
Sum ekskl startlån

Ubr.
2014
2015
27 800 150 000
0
1 600
272
5 800
0
6 000
1 000

2017

2018

25 600

60 700

24 000
151 300

57 680

2 000
10 000
18 250

10 000
6 650

10 000
1 325

10 000
1 450

1 500

1 500

1 500

1 500
5 000
11 000
160
3 000
350
500
2 500
2 500
2 000

2016
160 000
8 000

1 500
2 150
145
1 000
450
1 000
100

2 000
1 150

1 500
1 150

1 500
1 150

2 500

2 500

2 500

1 000
1 250
100

1 000

1 000

75 000

133 000

Totalt
337 800
32 000
296 880
272
7 800
40 000
33 675
1 000
6 000
5 000
11 000
160
9 500
5 950
645
11 000
2 950
6 000
1 250
200
38 800

38 800

37 200

30 000
37 500
10 000
4 000
500

10 000
500
2 500

500
2 500

1 000
6 000
1 180

1 000

0
0

0
0

14 050

12 800

12 600

8 000
373 080
363 080

345 255
335 255

90 560
80 560

500
900
1 500
1 500
1 180

200
10 000
3 500
140 982
140 982

319 475
309 475

1 180

1 180

238 000
74 700
20 000
4 000
1 500
5 000
500
900
3 500
7 500
4 720
0
0
200
49 450
3 500
10 000
1 130 370

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:
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Sum budsjett for 2015 blir dermed summen av anslag ubrukt for 2014 og nye bevilgninger for
2015

Det er ikke gjort grundige anslag for ubrukte midler ved årsslutt 2014. I 1. tertialrapport 2015 vil det derfor
være behov for justeringer for flere prosjekter enn det som har vært vanlig fram til nå.
Kommentarer til det enkelte prosjekt:
1. Det nye helsebygget / utvidelse av Ullerud sykehjem
Kommunestyret har vedtatt at det skal bygges 108 sykehjemsplasser, lærings- og mestringssenter,
arealer til rehabiliteringsfunksjoner, nytt dagsenter for eldre, nytt sentralkjøkken, kantine og
parkeringsplasser på Ullerud. Bygget vil få et bruttoareal på ca. 12.000 kvm og skal sammenkobles og
teknisk integreres med det eksisterende sykehjemmet på Ullerud. Forprosjektet er nå i gang og offentlig
kunngjøring av totalentreprisen vil skje før jul i år. Byggestart er planlagt til juni 2015 og bygget vil stå
klart til bruk i løpet av første kvartal 2017. I forbindelse med kommunestyrets behandling av
skisseprosjektet ble det vedtatt at det skal det innhentes tilbud både på bygging i stål/betong og i massiv
tre. Massivtre-alternativet vil bli foretrukket dersom det laveste tilbudet med bygging i massiv tre har lik
eller lavere pris enn det laveste tilbudet med bygging i stål/betong. Det nye helsebygget vil bli Frogns
største arbeidsplass.
2. Inventar og utstyr helsebygg
Det etableres et eget prosjekt for inventar og utstyr til det nye helsebygget, jf. sak 94/14 Prosjekt
Helsebygg fase 1, skisseprosjekt.
3. Investeringer i boliger
Kommunestyremeldingen om boligutvikling ble behandlet i kommunestyret 10. september 2012, og det
legges opp til omfattende investeringsaktivitet knyttet til boliger for perioden. Kommunestyret erfarer at
det er målkonflikter mellom de økonomiske inntektsmål som er satt for salg av enkelteiendommer fastsatt
gjennom HP 2014 -2017 og hva man ser for seg som en politisk ønskelig utvikling av arealene og hvilke
begrensninger kommuneplanen setter i den forbindelse. Det fremmes egen sak til kommunestyret for å
søke å få til en avklaring mellom ulike mål og hensyn.
Boligprosjektene er som følger:


Belsjø terrasse: Det pågår reguleringsarbeid og skisseprosjektering med mål om å få frem et
prosjekt for bygging av 17 boenheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne i tillegg til
fellesarealer og personalbase. Utover dette utvikles ytterligere 6 boenheter for kommersielt salg.



Kopås: Prosjektet omfatter utvikling av nærmere 70.000 kvm. Det vil i løpet av 2015 bli igangsatt
arbeidet med å få frem en områdeplan med mål om at dette skal stimulere til en langsiktig
byutvikling, næringsutvikling, kommunal tjenesteutvikling og boligutvikling.



Trekanttomta: Det pågår reguleringsarbeid på ca. 8,7 dekar samt forenklet skisseprosjektering
med mål om å få frem et prosjekt ivaretar de prinsippene som er nedfelt i
kommunestyremeldingen om boligutvikling.



Ekesvingen 18: Tomten har et areal på ca. 1.0 dekar og er regulert til boligformål. Det er gitt
rammetillatelse for bygging av fire kommunale boenheter på tomten. Ferdigstilles i løpet av 2015.
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Råkeløkkveien: Prosjektet omfatter en felles utvikling av eiendommene Lindtruppbakken 7 og
Råkeløkkveien 3, 7 og 9. Potensialet for utvikling som ble presentert for formannskapet 6. februar
2013, viser ca. 2.600 kvm boligareal (30-40 boenheter), ca. 1.250 kvm næringsareal på
bakkeplan og ca. 7.100 kvm parkeringsplasser (185 plasser). Parkeringsplassene er ment å
kunne betjene både bolig- og næringsarealet, samt det offentlige parkeringsbehovet i Drøbak
sentrum. Kommunen har inngått en avtale om en fellesutvikling av eiendommene med Embro
eiendom AS. Det vil i løpet av 2015 bli igangsatt reguleringsarbeid med mål om å realisere
tomtenes utviklingspotensial.



Løktabakken: Dette prosjektet omfatter en boligutvikling av et areal på til sammen ca. 2,0 dekar.
Det legges opp til bygging av et bofellesskap for eldre med 16 boenheter. Reguleringsplanen er
nå til offentlig ettersyn og det tas sikte på at reguleringsplanen fremmes for kommunestyrets
godkjenning i løpet av første kvartal 2015.



Husvikveien: Dette prosjektet omfatter en boligutvikling av et areal i Husvikveien på til sammen
ca. 0,9 dekar. Tomten er regulert til bolig og ligger i antikvarisk spesialområde.
Tomteevalueringen beskriver et potensial for 8 boenheter med gjennomsnittlig bruttostørrelse per
boenhet på ca. 75 kvm. Det er planlagt at prosjektet igangsettes i løpet av 2015.



Grande: Som del av behandlingen av handlingsprogrammet for 2013-2016 vedtok
kommunestyret å selge dette arealet. Kommunestyret vil i løpet av første halvår 2015 igangsette
arbeid med omregulering av arealet før eiendommen selges.



Vestbyveien: Dette prosjektet omfatter en boligutvikling av et areal på til sammen ca. 4,3 dekar.
Det legges opp til bygging av ca. 20 boenheter. Reguleringsplanen er nå til offentlig ettersyn og
det tas sikte på at reguleringsplanen fremmes for kommunestyrets godkjenning i løpet av første
halvår 2015.

4. Grunnerverv
Benyttes til grunnerverv som ikke er knyttet til eiendomsprosjekter
5. 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.
6. 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 mill. 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.
7. Hovedplan for vann og avløp
Sentrale tiltak iht. Hovedplan for vannforsyning
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Oppgradering av vannledningsnett Holter terrasse
Reduksjons kum Rosekollen
Etablering av ledningsnett i randsonen langs Vestbyveien
Forsterkning og sikring av vannforsyningssystem fra vannkilden.
Rehabilitering av ledningsnettet Vallhallveien
Etablering av ny ringledning Seiersten – Drøbak nord
Etablering av ledningsnett i strandsoner
Etablering av ringledning Belsjøveien
Etablering av ledning Folkvang – Husby
Rehabilitering av ledningsnett over Golfbanen
Etablering av ringledning Rådhusveien – Seierstenveien
Prosjektering av vannledningsnett Trolldalen

Sentrale tiltak iht. Hovedplan for avløp og vannmiljø









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

8. Brygger og havner
Formannskapet behandlet 12. juni 2013 sak 50/13 om kontroll av brygger og 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. Det ble
bevilget 1 mill. kroner til utredning av Sjøtorget i juni 2014. Kommunestyret vil innhente pristilbud for
istandsetting av alle fire bryggene. Det vil bli fremmet sak om bryggenes fremtid når pristilbudene
foreligger, med henblikk på vurdering i senere Handlingsprogram.
9. Maskinpark - Miljø, idrett og kommunalteknikk
Fra 2015 og utover vil det være behov for flere utskiftinger, slik det ble lagt opp til i tidligere
Handlingsprogram. 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.
10. Kommunale veier
Det er behov for oppgradering av grusveiene Frons vei og Stubberudveien grunnet større belastning. En
tar sikte på å heve bæreevnen/standarden for å møte kravene som dagens bruk medfører.

11. Forskuttering av gang-/sykkelvei Dalsbakkene - Glennekrysset
Forskuttering er vedtatt og prosjektert og en avventer Statens Vegvesen sin godkjenning. Prosesser
knyttet til grunnerverv iverksettes. Videreført fra 2013. Forventet oppstart 2015.
12. Vestbyveien reguleringsprosess
Regulering av Vestbyveien i tilknytning til Vestbyveien boligprosjekt. Arbeidet ble igangsatt i 2014.
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13. IKT, IKT skole, Agresso Follo (linjer 13,14 og 15)
Investeringer videreføres for perioden 2015-2018 i samsvar med kapittel 6, Kommunikasjon og interne
systemer.
Et viktig mål for IKT-investeringene er økt digitalisering og forenkling slik at de kommunale ressursene
brukes mer effektivt og ressurser frigis til å løse de store velferdsoppgavene. Regjeringens
digitaliseringsprogram og KS sin digitaliseringsstrategi legger føringer for dette arbeidet. Digital
forsendelse, gode digitale tjenester på nett, elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten, bruk
av velferdsteknologi og effektive interne arbeidsprosesser er eksempler på fokusområder for å nå
målene. Innen barnehage og skole er gjennomføring av IKT-strategi for skolene og et nytt tidsmessig
fagsystem prioriterte fokusområder. Ny nettbasert IKT-plattform for elevene skal i pilot i 2015.
Investeringer tilknyttet Agresso-samarbeidet med Vestby, Ås og Nesodden gjelder oppgradert
anleggsmodul.
16. 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, er det utarbeidet vedlagte forslag til tiltaksplan
(vedlegg 7). Flere av prosjektene i tiltaksplanen er etablert som egne prosjekter i
investeringsprogrammet. Dette gjelder sportshall, oppgradering av Seiersten stadion og Frognhallen (se
egne omtaler).
17. Elektronisk arkiv
Det er nødvendig å forlenge prosjektperioden med inntil 8 måneder i 2015 for å fullføre prosjektet.
18. Trafikksikkerhet
Trafikksikkerhetstiltak er lagt inn i samsvar med tiltaksplanen (vedlegg 6). Det vedtas videreføring av
prioriterte tiltak langs stam-, riks- og fylkesveier som vist i tiltaksplanen.
19. 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 vil i tråd med
kommunestyrets vedtak bli innarbeidet som en del av den nye forvaltningsplanen for Badeparken (se
omtale under Badeparken).
20. Biblioteket - digitalisering
Biblioteket har en lite tidsmessig 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 ble gjennomført i 2013/2014, men kostnaden er fordelt over flere år
etter avtale med leverandøren.
21. Flerbrukshus
Kommunestyret vedtok i 2012 at det nye flerbrukshuset skulle bygges på brannstasjonstomten på
Dyrløkke. Flerbrukshuset skal huse kirkelige, andre religiøse, livssynsnøytrale og kulturelle aktiviteter og
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arrangement, tilrettelagt for alle aldersgrupper. I tillegg skal det romme kontorlokaliteter for kirken og
kulturenheten. Bygget skal stå klart til bruk høsten 2015.
22. Svømme- badeanlegg inkludert oppgradering av Frognhallen
Kommunestyret har vedtatt at det skal bygges badeanlegg som skal knyttes til Frognhallen og
Frognhallen skal oppgraderes. Badeanlegget vil bestå av et idrettsbasseng på 25 meter og åtte baner.
Stupebrett/-tårn (1 m, 3m og 5m) vil integreres i idrettsbassenget. I tillegg til idrettsbassenget vil det bli
bygget et terapibad, barnebasseng, vannsklier (blant annet en som er 80 meter lang og som har 8 meter
fall), en motstrømskanal og et bølgebasseng. Ellers vil 2. etasjen bli gjort i stand til utleie for private
leietakere og det vil bli etablert felles inngang med Frognhallen og det etableres felles
kafeteria/serveringareal. Prosjekteringen vil starte opp i 2015 og det forventes byggestart i løpet av første
halvår 2016. Anlegget vil etter planen stå klart til bruk i 2018.
23. Sportshall og oppgradering av Seiersten stadion
Dette prosjektet omfatter bygging av ny fotballbane med kunstgress og undervarme (IR-anlegg), ny 400
meters løpebane, ny tribune med lagerlokaler og stadionbelysning. Infrastrukturarbeidene består i
hovedtrekk av etablering av ny nettstasjon (transformator), parkeringsarealer med belysning, omlegging
og oppgradering av Rådhusveien. I tillegg kommer oppgradering av Belsjøveien opp til Vollveien,
utskifting av vann og avløpsledninger, overvannsanlegg, ny miljøstasjon med nedgravde løsninger
(glass/metall og klær). Anleggsarbeidet er påbegynt og det er forutsatt at anlegget skal stå klart til bruk
høsten 2015.
24. 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. Ved
overgang til energibrønner må ofte hele varmeanleggene i bygningene bygges om pga endringen i
temperaturnivåer. 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. Halvparten av investeringen flyttes til 2016 i tråd med kommunestyrets vedtak.
25. 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.
26. Tinglysning
Arbeidet med å oppdatere registrene for alle kommunens arealer og eiendommer fortsetter.
27. 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 ble videre bevilget 200 000 i juni 2014. 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 mill. kroner over
en toårsperiode. En vil komme tilbake til tiltakene i senere Handlingsprogram.
28. Brannsikring
Brannsikring av en rekke formålsbygg.
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29. Dyrløkkeåsen skole, anlegg for sentral driftsovervåking
Bevilgning iht. HP 2014-2017.
30. Uteleker, skoler og barnehager
Det er over tid fjernet utslitte og uhensiktsmessige lekeanlegg ved skoler og barnehager. Det er behov for
oppgradering av lekearealer og nytt lekeutstyr ved Bilitt barnehage, Trollberget barnehage og Heer skole.
31. Badeparken
Det vil bli fremmet sak om ny forvaltningsplan for Badeparken i løpet av 2015. Etablering av minnelund vil
inngå i denne forvaltningsplanen. 2,4millioner flyttes fra 2015 til 2016 i tråd med kommunestyrets vedtak.
32. Egenkapital KLP
Overgang fra DNB til KLP som leverandør av pensjonstjenester er gjennomført i 2014 med påkrevde
engangsinnskudd. Det er nødvendig med årlige egenkapitalinnskudd iht. avtalen.
33. Skolestruktur
Kommunestyret vedtok ikke forslaget om ny skolestruktur og det strykes derfor fra
investeringsoversikten.
34. Økt barnehagekapasitet
Kommunestyret vedtok ikke forslaget om ny skolestruktur og det strykes derfor fra
investeringsoversikten.
35. Måleutstyr SAM
Det er behov for oppgradering av GPS måleutstyr for å raskere og mer effektiv oppmåling. Det er behov
for ny antenne til kikkerten og ny målebok for å få måleutstyret til å fungere sammen. Eldre utstyr
beholdes som reserve\ekstrautstyr.
36. Rehabilitering av 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 2013). 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. Foreløpige estimater tilsier et etterslep på ca.
150 mill. kroner i forhold til etterslep på vedlikehold og oppgraderingsbehov på formålsbyggene. Aktuelle
tiltak det gjelder investeringer i kommunale bygg er:
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Brannsikring av kommunens eldre bygg i sentrum med sprinkelanlegg
Oppgradering av skoler og barnehager for å møte skjerpede krav til inneklima iht. lovgivningen
for Miljørettet helsevern. Dette gjelder krav i forhold til romklang, lys, radon, temperaturstyringer
og CO2 nivåer
Energimerking av leiligheter og sertifisering av fyringsanlegg
Utskifting av varmeanlegg på bygg med oljefyrer (se eget punkt over)
Inngjerding av driftsbasen i Gropa for å sikre anlegget
Skilting av kommunal eiendom/bygg
Skifting av tak på Dal skole i sammenheng med utskifting av ventilasjonsanlegg på Dal skole fra
1965 (se eget punkt over om ventilasjon for gymsalen ved Dal skole)
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Gjennomgående tilpasninger av de kommunale byggene til endret bruk og nye forutsetninger for
tjenesteutførelsen.
Oppgradering i forhold til Universell Utforming (UU) skal være gjennomført i alle offentlige bygg
innen 2025.
Oppgradering og fornyelse av kommunens boligmasse for å møte behovene for å skaffe
nødvendige boliger for vanskeligstilte og flyktninger
Oppgradering av ventilasjon på rådhuset.
EPC konkurranse utlyses i nær framtid og estimat over investeringsbehov vil foreligge så snart vil
nye ENØK kartlegginger er gjennomført.

37. Nedgravde søppelcontainere i sentrum er flyttet fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.
38. Det er vedtatt 8millioner til brygger på sjøtorget i 2016.

Finansiering av investeringene
Brutto investeringer med finansiering 2015-2018. 1000 kroner
2015

2016

2017

2018

Brutto finansieringsbehov
Tilskudd og momskompensasjon
Bruk av disposisjonsfond
Salg av eiendom
Bruk av lån
Byggelån

450 457
-63 020
-1 180
-70 000
-37 275
-138 000

363 080
-78 910
-1 180
0
-204 990
-78 000

335 255
-124 078
-1 180
-130 000
-79 997

80 560
-78 266
-1 180
0
-1 114

Sum finansiering

-450 457

-363 080

-335 255

-80 560

Tilskudd og momskompensasjon: Frogn fører all momskompensasjon i investeringsregnskapet.
Forutsatte tilskudd gjelder i hovedsak omsorgsboliger.
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 blir 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.
Byggelån: Forutsatt byggelån på helsebygget og omsorgsboliger i påvente av investeringstilskudd.

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.
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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 2014 forventes netto lånegjeld å være 855 mill. 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 2015 - 2018 er satt til hhv 2,1 prosent, 2,2 prosent, 2,5 prosent og 2,8 prosent. Dette
er i samsvar med de renteforventningene som er i markedet pr 30.9.2014. I tillegg kommer renter på
formidlede Startlån. I utgangspunktet beregnes minimumsavdrag i henhold til kommuneloven, dvs. at
avdragene står i forhold til avskrivningene på eiendelene.
Renteinntekter
Renteinntektene er beregnet med utgangspunkt i budsjettert likviditetsbeholdning. I forbindelse med
finansforvaltningen, bruk av sertifikatlån og refinansieringsrisiko, foreslås det at det blir tatt opp et
likviditetslån tilsvarende eksisterende trekkrettighet.

5.10. Økonomiplanens finansielle risiko
Handlingsprogrammet for 2015-2018 har netto driftsresultat på tilnærmet 1,8 prosent i 2015. Netto drift
resultat øker til 2,1 prosent i 2017 for så å falle tilbake til 1,5 prosent i 2018. Følgende forutsetninger er
lagt til grunn:
1. 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
2. Investeringene gir betydelig økte netto finanskostnader utover i fireårsperioden. Økningen i
budsjetterte netto finanskostnader er på 30 mill. fra 2015 til 2018.
3. Gjeldsgraden øker til 82 prosent i 2018.
4. Det er lagt inn beskjedne utgiftsøkninger for å dekke behov knyttet til demografi (økt antall
innbyggere og endret alderssammensetning).
5. Det er betydelig usikkerhet knyttet til investeringene og driftskostnadene ved:
a. Flerbrukshuset
b. Sykehjemmet
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c.

Svømmehallen

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 og 2018. Samtidig øker usikkerheten utover i tid og kommunestyret skulle
gjerne sett et sterkere netto driftsresultat i 2017 og 2018.
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Finansiell risiko
Kommunestyret ser med bekymring på låneporteføljens utvikling, omfang og sammensetning.
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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 mill. kroner i 2015 og 2016. Finanskostnaden føres på
investeringen og reduserer finanskostnaden i fireårsperioden. Denne delen av gjelden
inngår ikke i beregningen av gjeldsgraden.
2. Gjeld med rentekompensasjon
Kommunen har 52 mill. kroner i gjeld med rentekompensasjon. Det er en indirekte
kompensasjonsordning, men denne andelen av gjelden gir i hovedsak kun finanskostnader
knyttet til avdragene.
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 enn ved investeringer i
enkeltprosjekter. Problemet er illustrert i figuren ved utløpet av en av våre fastrenteavtaler.
Der et enkelt investeringsprosjekt ville ha redusert risikoeksponering ved utløp av en
fastrenteavtale, har kommunen økt gjeldsgrad.
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5. Gjeld med renterisiko
Andelen gjeld med full renterisiko i hele fireårsperioden øker dramatisk frem mot 2017. Det
er ikke noe godt alternativ å sikre mer av gjelden med mindre gjeldsgraden i 2017 med
sikkerhet kan vurderes til 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.
Andelen gjeld med renterisiko og full netto finanskostnad (renter og avdrag) som kommunen må
håndtere, punkt 4 og 5 i oversikten over, øker fra 280 mill. kroner i 2014 til 730 mill. kroner i 2018. 1
prosent renteøkning gir dermed økte renteutgifter på i overkant av 7 mill. kroner og 2 prosent 14 mill.
kroner.
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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

Hva skal måles?

Kommuneplan 2012-2024

Måleindikatorer

O 1.1
Kommunebarometeret

O 1.1
30. pl.

2015
2018
Godt
Ønsket
nok
O 1.1 O 1.1 O 1.1
30. pl. 40. pl. 30. pl.

O 1.2
KommuneBarometeret

O 1.2
18. pl.

O 1.2
17. pl.

O 1.2 O 1.2
17. pl. 15. pl.

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. 25. pl.

O 2.1
32 %

O 2.1
27 %

O 2.1
26 %

O 2.1
28 %

O 3.1
Tall fra NAV

O 3.1
5%

O 3.1
0%

O 3.1
0%

O 3.1
0%

O 3.2
Prosentvis endring i antall
ungdom som Ensom,
veldig plaget

O 3.2
Score på
ungdomsundersøkelse

O 3.2
9%

O 3.2
-

O 3.2
-

O 3.2
5%

O 3.3
Bekymringer,
veldig plaget

O 3.3
Score på
ungdomsundersøkelse

O 3.3
13 %

O 3.3
-

O3.3
-

O 3.3
7%

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%

4%

O5
Nulltoleranse for mobbing

O 5.1
Gjennomsnitt av
mobbetilfeller

O 5.1
Elevundersøkelse

O 5.1
1,3

O 5.1
1,0

O 5.1
1,0

O 5.1
1,0

O1
O 1.1
Frognskolen er blant de 10 Grunnskolepoeng
beste i landet faglig og
sosialt
O 1.2
Trivsel 7. trinn

O 1.3
Trivsel 10. trinn
O2
Barn som trenger spesiell
hjelp eller oppfølging blir
fanget opp tidligst mulig og
senest før barneskolealder

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

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 %

2014
Målemetode

1.0 = Ingen tilfeller av
mobbing*
Ung Data-undersøkelsen viser at et for stort antall ungdommer som opplever psykiske vansker og ensomhet.
Det skal arbeides med området slik at tallene ved neste ungdomsundersøkelse 2018 viser en forbedring.
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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 2015-2018







Økt kvalitet på arbeidet med vurdering for læring (underveisvurdering).
Gi et antall lærere i Frognskolen videreutdanning
Satsing på grunnleggende ferdigheter
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)
Videreutvikle tilbudet om mottaks-/innføringsklassen 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 2015-2018





Øke kunnskap og kompetanse på hva som hemmer og fremmer utvikling av vansker
Tiltak som iverksettes, settes inn tidlig og kjennetegnes av tverrfaglighet, for eks. i
spesialpedagogisk team
Tidlig innsats når foresatte utvikler psykiske vansker og rusproblematikk
Legge verdigrunnlaget for bruk av familie og nettverk som metode i flere enheter i kommunen

O3: Veksten i antall unge uføre er begrenset med 20 prosent fra 2010-nivå til 2020
Dagens strategi


Videreutvikle tverrfaglig samarbeid om barn og unges fysisk, psykiske og faglige utvikling

Strategi 2015-2018








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
Arbeide for alle barn og unge har en plass i fellesskapet
Styrke samarbeidet mellom hjem og barnehage / skole

O4: Alle elever som starter videregående skole forutsettes å fullføre
Dagens strategi


Redusere frafall i det videregående utdanningsløpet

Strategi 2015-2018


Bidra til motivasjon for læring på barnas nivå i førskolealder
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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 og lese- og læringsstrategier som er nyttige for studiet på videregående

O5: Nulltoleranse mot mobbing
Dagens strategi


Nulltoleranse mot mobbing

Strategi 2015-2018







Arbeide daglig med å fremme et trygt barnehage-, skole- og klassemiljø
Alle barn og unge skal sikres at de er inkludert i fellesskapet
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

Tilskuddssatser til private ordinære barnehager
Frogn kommune beregner tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene i tråd med nytt rundskriv fra
Utdanningsdirektoratet. Kommunene skal fra 1. januar 2015 beregne tilskuddet på bakgrunn av to år
gamle regnskapstall, det vil si regnskap 2013 for tilskudd 2015. Regnskapstallene for 2013 skal
oppjusteres med anslaget på pris- og lønnsvekst i kommunesektoren for 2014 (3 %) og 2015 (3 %). Til
fratrekk i utgiftene går makspris for foreldrebetaling for tilskuddsåret (2015) og kostpenger fra
regnskapsåret (2013).
Satsene (inkl. kapitaltilskudd) for 2015 er:


Små barn (0-2 år):

186.370 kroner



Store barn (3-6 år):

94.970 kroner
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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 20122024

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

Resultat

2018

Ønsket

Godt nok

Mål

Andel brukere
med tilbud på for
høyt nivå

Avvik:
anbefales vs
tilbud

0

5%

2%

H 1.2
Andel brukere
med tilbud på for
lavt nivå

Avvik:
anbefales vs
tilbud

0

5%

2%

30 %

35 %

32 %

22 %

25 %

23 %

11 %

20 %

18 %

7%

13 %

7%

50 %

40 %

90 %

4

3

4

H 2.1

NAV
Av totalt
Sykefravær
knyttet til muskel- sykefravær
og skjelettlidelser
H 2.2

Folkehelseprofil

Innbyggere med
muskel- og
skjelettlidelser

Av alle innbyggere

H 3.1
Sykefravær
knyttet til
psykiske lidelser
H 3.2

NAV

Innbyggere med
psykiske lidelser

Av alle innbyggere

H 4.1

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

Andel mottakere
av økonomisk
sosialhjelp med
trygd/pensjon
som
hovedinntekt,
hvor det gis
supplerende
sosialhjelp med
kompenserende
tiltak
H 5.1

Innovasjon i helse og
omsorg

Målemetode

2015

H 1.1

H4

H5

2013

Antall nye
innovative
prosjekter/
aktiviteter

Av totalt
sykefravær

34,2

14,7

Folkehelseprofil

Registrering av
vedtak i
fagsystem og
manuell telling

30 %

Adm. Teller selv

51 

Handlingsprogram 2015–2018

6.6. Strategi for måloppnåelse helse og omsorg
H 1: Frogn kommune tilbyr helse- og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå
Begrunnelse: Tjenester tildeles etter brukernes individuelle behov ut fra kommunens tjenestetilbud.
Tjenestevurdering vurderes etter BEON-prinsippet.
Helse, omsorg og velferd (HOV), jobber med å tilpasse tjenestene til behovet i befolkningen. Ufordringen
er i stor grad knyttet til betydelig behov for ambulerende bo og oppfølgingstjenester, forebyggende tiltak –
friskliv og hverdagsrehabilitering, samt tjenester som betinger en realisering av vedtatte investeringer,
som omsorgsboliger uten heldøgns bemanning og omsorgsboliger med miljøarbeidertjenester. Tjenester
som kan reduseres, betinger i hovedsak at de erstattes med andre tjenester.

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 2015 – 2018
Som dagens strategi med justeringer og tillegg:


Videreutvikling av statlige insentiver knyttet til samhandlingsreformen
o
o
o



Styrke forebyggende helsearbeid for barn, unge og eldre med spesiell vekt på:
o
o
o





Innføre system for helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH)
Styrke tilbudet til voksne med psykiske lidelser og rus
Etablere samarbeidsstrukturer interkommunalt knyttet til lokalmedisinsk senter på Ski

hverdagsrehabilitering
friskliv
økt vekt på samarbeid og samhandling i pasient-/brukerbehandlingen

Videreutvikle system for tjenesteforvaltning
Innføre ny, og videreutvikle eksisterende kompetanse, knyttet til kommunens tjenestetilbud
Sikre samarbeid om ressursutnyttelse på tvers av enheter og nivåer

H 2: Innbyggernes sykefravær knyttet til muskel- og skjelettlidelser er redusert med 20 prosent fra
2010 nivå til 2020
Begrunnelse: Innbyggerne i Frogn har over tid hatt et noe høyere sykefravær enn befolkningen i
Akershus for øvrig. Tapte dagsverk pga. sykefravær er en stor utfordring, både for den enkelte, for
arbeidsplassen og for samfunnet.
Dagens strategi
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Økt satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid

Strategi 2015-2018
Som dagens strategi og i tillegg:




Frisklivssatsningen: Å bidra til at den enkelte tar sunne og gode valg for varig livsstilsendring
Det utvikles samhandlingsarenaer som sikrer gode pasientforløp, koordinerte tjenester, læring og
erfaringsutveksling. Samhandlingsarenaer på tvers av private, offentlige og frivillige aktører.
Dreie fokus fra innsats til alle, til prioritering av risikogrupper

H 3: Innbyggernes sykefravær knyttet til psykiske lidelser er redusert med 50 prosent fra 2010nivå til 2020
Begrunnelse: Psykiske lidelser utpeker seg som den nye «folkesykdommen». Vi ønsker å
stoppe/redusere denne uønskede utviklingen.
Dagens strategi:




Utvikle ressurssenter for mennesker med psykiske lidelser, med målrettede tiltak
Etablere helhetlige forutsigbare pasientforløp for personer med sammensatte sykdomsforløp
Utrede muligheter for arbeidstrening

Strategi 2015-2018:
Som dagens strategi, og i tillegg:





Videreutvikle Ressurssenteret med målrettede tiltak
Samarbeide med fastlegene og arbeidsgiverne 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

H 4: Frogn kommune tilrettelegger for at alle gis muligheter til å delta på sosiale, idrettslige eller
kulturelle arenaer
Begrunnelse: Folkehelseperspektivet krever innsats på brede arenaer – tilgjengelig for alle.
Dagens strategi
NAV-kontoret sikrer at vanskeligstilte barnefamilier får god oppfølging, og særskilt vurdering av barnas
behov
Strategi 2015-2018
Som dagens strategi og i tillegg:




NAV-kontoret sikrer at økonomisk vanskeligstilte barnefamilier får en grundig vurdering av behov
som muliggjør deltakelse på ønskede arenaer
Personer med vedvarende lavinntekt får supplerende økonomisk sosialhjelp for å delta på
ønskede sosiale arenaer
Fremme deltakelse for personer med helseutfordringer, knyttet til psykisk uhelse og/eller annen
funksjonshemming.
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H 5: Innovasjon i helse og omsorg
Begrunnelse: For å møte framtidens utfordringer må vi etablere nye løsninger og være åpne for kreative,
nye arbeidsmetoder og verktøy.
Dagens strategi
Enhetene søker prosjektmidler for utviklingsarbeid på egne fagområder
Strategi 2015-2018
Som dagens strategi og i tillegg:







Ha oversikt over tilskuddsordninger knyttet til helse- og omsorgsfeltet, søke midler til aktuelle
prosjekter
Vurdere og eventuelt ta i bruk ny velferdsteknologi
Familieråd
Satsing fra deltidsstillinger til heltidsstillinger. Dette vil redusere antall stillinger med lav
stillingsbrøk. Bedre tjenestekvalitet gjennom høyere faglig kompetanse og færre tjenesteytere å
forholde seg til for den enkelte bruker.
Involvere brukere og deres organisasjoner i utviklingen av tjenestetilbudene

Det er innvilget tilskudd fra Helsedirektoratet til en kapasitetsvekst i Frogns samlede rusarbeid for å sikre
helhetlig pasientforløp. Hovedoppgavene her vil knyttes til å sikre behandling, rehabilitering tilpasset
aktivitet og sysselsetting for brukergruppen samt en koordinerende funksjon i arbeidet.

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.
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6.8. Styringsindikatorer
Mål
Kommuneplan
2012-2024
K1
Frogn kommune
har trygge sosiale
og kulturelle
arenaer, og
samarbeider godt
med frivillige lag
og foreninger

Hva skal måles?
Måleindikatorer

2014

2015

2017

Målemetode

Resultat

Ønsket

Godt nok

K 1.1
Brukertilfredshet
Kulturskole

K 1.1
Brukerunder
-søkelser

K 1.1

K 1.1

K 1.1

K 1.1

95 % *

100 %

80 %

100 %

K 1.1.2
Antall elever

Cellus data

18 % av grunnskoleelevene

25 %

20 %

25 %

K 1.2
Besøkstall kino

K 1.2
Billettsalg

23000

20000

25000

4,7

4,5

5,12

8.000

7.000

10.000

K 2.1

K 2.1

K 2.1

19500 *
K 1.3
Besøkstall
bibliotek

K 1.4
Besøkstall klubb

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
Netto driftsutgifter
til idrett per
innbygger

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

K 3.1
Lek- og
rekreasjonsareal
per 1000
innbygger

K 1.3
Antall utlån
per
innbygger

4,3 *

K 1.4
Telling
(KOSTRA)

5.100
(følger skoleåret) *

K 2.1
KOSTRA

K 2.1

1
16,9 %

K 3.1

K 3.1
41 dekar

KOSTRA

17 %

16,9 %

20 %

K 3.1

K 3.1

K 3.1

50 41 dekar
dekar

60
dekar

* tall for 2013

6.9. Strategi for måloppnåelse
K1: Frogn kommune har trygge sosiale og kulturelle arenaer, og samarbeider godt med frivillige
lag og foreninger
Strategi 2015-2018
Videreutvikle dagens strategi. Nytt kulturbygg vil gi nye utfordringer med tanke på økt aktivitet og økt
samarbeid.
Kulturskolen
Ligger under ønsket målsetning om prosentandel av grunnskoleelevene, men likevel over
landsgjennomsnittet på 15 prosent.
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Noe av nedgangen skyldes økning av egenbetaling. Ventelisten er halvert i skoleåret 2013/2014.
Igangsetting av Follo-piloten og vektlegging av et høyt nivå på undervisningen kan bidra til flere elever.
Økte budsjettrammer er det viktigste virkemiddelet for å styrke tilbudet.
Kinoen
Øke besøkstallet. 20 prosent flere besøkende så langt i 2014 enn på samme tid i fjor. Tiltak som
filmatiserte operapremierer, barneforestillinger på dagtid, tilbud til eldre og bruk av huset til foredrag skal
øke besøkstallet.
Biblioteket
Jevnt besøk og mange arrangementer de siste årene. Likevel under ønsket besøkstall. En utfordring å
treffe unge mennesker, noe som er en utfordring over hele landet. Ny teknologi bør gi ledig kapasitet slik
at bl.a. søndagsåpent bibliotek kan gjennomføres for å øke besøkstallet. Ny biblioteksjef på plass fra 21.
august 2014.
Klubber
Ungdomsklubbene har store utfordringer som følge av omprioriteringer av fritiden for unge mennesker.
Økt bruk av sosiale medier holder ungdommene passive hjemme. Underhuset er likevel Follos best
besøkte klubb, men ambisjonsnivået bør vurderes justert. Nye ideer, nye aktiviteter og nye brukergrupper
har allerede gitt resultater. Det jobbes videre med innholdet i klubbene.
Kirken
Kommunen har etablert et godt samarbeid med kirken. Det gjelder både på aktivitetssiden og i arbeidet
med å planlegge innholdet i det nye flerbrukshuset som står ferdig høsten 2015. Flere konserter og
festivaler, blant annet Påskefestival, er etablert som følge av det gode samarbeidet med kirkekontoret, og
både Frogn og Drøbak kirke er viktige konsertarenaer for både enheten og lokale kulturaktører.

K2: Frogn kommune skal til enhver tid ha arenaer for idrett som utnyttes maksimalt og som
motiverer til bredde i aktivitet og deltakelse
Strategi 2015-2018
Kommunens enheter samarbeider når det gjelder bruk av arenaer for idrett. Man vil styrke
folkehelseperspektivet ytterligere når det gjelder enhetens arrangementer, noe som gjenspeiles i form av
turmarsjer, sykkelløp og familiearrangementer med ulike fysiske aktiviteter. Enheten bidrar med
økonomisk støtte til Idrettsrådet.
Det er et stort behov for flere idrettsarenaer, både utendørs og innendørs. Etablering av Seiersten
idrettspark med svømmehall, ny kunstgressbane, oppjustering av friidrettsanlegget og eksisterende hall
samt bygging av ny «boksehall», vil styrke tilbudet til både barn, unge og voksne.

K3: Viktige områder for friluftsliv og opplevelse av natur- og kulturlandskap er sikret og gjort
tilgjengelige
Strategi 2015-2018
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Som nevnt i K2 er enheten opptatt av aktiviteter hvor folkehelseperspektivet blir ivaretatt. Opprusting av
Badeparken og Seiersten idrettspark er viktige arenaer i denne forbindelsen.
Både Seiersten-marka og Skiphelle brukes også til ulike familiearrangementer, det samme gjøres deler
av naturlandskapet og stinettet i Frogn. Nye konsertformer på nye arenaer i naturlandskapet skal
videreutvikles.

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
Arbeidsgiverpolitikk
Mål

Hva skal måles?

Kommuneplan 20122024

Måleindikatorer

A1

A 1.1
- Medarbeidernes

Frogn kommune er en vurdering knyttet til
nyutviklende og
kompetanse
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

2014

2015

2018

Målemetode

Resultat

Ønsket

Godt nok

Bedre
kommune medarbeiderundersøkelse

4,5

5,0

4,8

a)
Rekrutteringssystem
b) Månedsrapp
c) Mnd.rapp.

a)
b)
c)

10 %
0
5

a)
b)
c)

5,2

15 %
0
15

a)
b)
c)

5%
0
5

-Medarbeidernes
Ledere i Frogn har en
felles lederplattform
basert på
kommunens verdier
og lederprinsipper

oppfatning
a) Nærmeste leder
b) Overordnet
ledelse

Bedre
kommune medarbeiderundersøkelse

a)
b)

4,7
4,0

a)
b)

5,1
4,6

a)
b)

4,7
4,1

a)
b)

A 3.2

A4

A 4.1

Frogn kommune har
et nærvær på 95 %

-Nærvær

-NAV

92,1 % (2013)

95 %

93 %

95 %
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7.3. Strategi for måloppnåelse
Arbeidsgiverpolitikk
A 1: Frogn kommune er en ny-utviklende og lærende organisasjon
o

Dagens strategier:





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 kvaliteten på tjenestene

o


Strategi 2015-2018
Som dagens, ingen endringer

A 2: Frogn kommune rekrutterer og beholder medarbeidere som det til enhver tid er behov for
o

Dagens strategi:






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

o


Strategi 2015-2018
Som dagens, ingen endringer

A 3: Ledere i Frogn har en felles lederplattform basert på kommunens verdier og lederprinsipper
o

Dagens strategi:



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




o

Strategi 2015-2018:



Som dagens, ingen endringer.

A 4: Frogn kommune har et nærvær på 95 prosent
o
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o

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

Strategi 2015-2018:
Som dagens, ingen endringer.

7.4. Organisasjonskart
Nedenfor er kommunens administrative organisering pr oktober 2014:
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8 Kommunikasjon og interne systemer
8.1. Frogn kommunes digitaliseringsstrategi
Overordnet mål for Frogn kommunes digitaliseringsstrategi

Frogn kommune leverer digitale tjenester som gir innbyggere og næringslivet et reelt digitalt
førstevalg og bidrar til en effektiv tjenesteproduksjon.

8.2. Styringsindikatorer
Mål

Hva skal måles?

HP 2012-2024

Måleindikatorer

KI 1
Frogn kommune har et
bevisst forhold til bruk
av digitale kanaler og
en effektiv og
brukervennlig digital
forvaltning.

Resultat

Ønsket

Godt nok

Statistikk
på
Facebook

600

3500

3250

4000

Rangering
foretatt av
DIFI

5 stjerner

6 stjerner

5 stjerner

6 stjerner

Rangering
foretatt av
DIFI

Ny 2015

5 stjerner

4 stjerner

5 stjerner

Statistikk
fra posten

xx

-30 %

-25 %

-80 %

Telling

0

4

3

5

100 %

90 %

100 %

KI 1.1
Antall følgere på
Facebook
KI 1.3.1
Resultat i DIFI sin
evaluering av
offentlige nettsider
KI 1.3.2
Resultat i DIFI sin
evaluering av
digitale tjenester
KI 1.4.1
Reduksjon i
utsendelser av
papirpost fra
sentral postutsendelse

KI 4
Frogn kommune har
arkiv og
dokumenthåndtering
hvor alle typer
dokumenter behandles
i henhold til lov og
enkelt kan gjenfinnes.

KI 4.1

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.

KI 6.1
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Målemetod
e

2018

2015

2013

Antall fagsystemer som
arkiverer til
Noark5 arkiv

Innføre et felles
fagsystem for
skole og
barnehage, ved
oppgradering av
dagens system
eller skifte til nytt
system

Prosjekt
avsluttet

0
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8.3. 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 2015-2018:





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 2015-2018:




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

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 2015-2018:




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 2015-2018:




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
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Informasjonssikkerhet
KI 5 Frogn kommunes ansatte og ledelse har god kunnskap om personvern, taushetsplikt og
informasjonssikkerhet og behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig.
Strategi 2015-2018:




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 2015-2018:





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 2015-2018:




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 2015-2018:



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.
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Strategi 2015-2018:




Digital byggesaksprosess internt, og i samhandling med innbyggere og næringsliv
Bruk av standarder for samhandling med andre systemer som til eksempel geointegrasjonsstandarden og tilrettelegge for økt brukerinnsyn
Benytte mulighetene som ligger i digitale planregistre

9 Vedlegg eget hefte
Link
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