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1 Innledning
Både bygging og drift av disse prosjektene vil
Frogn kommune er stolte av å levere gode

binde opp ressurser og oppmerksomhet.

tjenester til kommunens innbyggere hver dag!
I landets mest omfattende rangering av
kommunale tjenester, Kommunebarometeret,
kom Frogn i år på en inntektskorrigert 24.
plass; det er opp hele 253 plasser i løpet av de
siste fem årene. Kommunestyret har en
ambisjon om å holde denne plasseringen, men
det krever at kommunen også må forbedre
sine tjenester på noen områder. Og det skal vi
klare!
For å nå dette vil kommunestyret styrke
arbeidet med internkontroll samt videreføre
LEAN som verktøy til kontinuerlig
effektiviserings- og forbedringsarbeid. Frogn
kommunes verdigrunnlag bygger på en
grunnleggende tro på samarbeid, likeverdighet
og eierskap rettet mot kommunens innbyggere
og ansatte. Dette vil være førende for hvordan

Ordfører Haktor Slåke

vi løser og utvikler kommunens oppgaver
fremover

Det er ikke planlagt større strukturelle
endringer i fireårsperioden. Aktiv bruk av

Vesentlige investeringer skal finansieres i vår
kommune fremover, og her vil balansen
mellom kvalitet i tjenestene og evnen til å bære
investeringene bli utfordringen. At det blir
endringer, er det eneste sikre fremover.
Kommunens planlegging må være robust for å
møte endringer i rammebetingelsene. Videre
vil kommunereformen - uansett utfall - få
betydning for kommunens planlegging.
Flere store investeringsprosjekter skal
realiseres i fireårsperioden. De største er:
 Helsebygg
 Badeanlegg
 Boliger

KOSTRA-tall for å identifisere
effektiviseringspotensialer mot andre,
sammenlignbare kommuner blir viktig for å
møte utfordringene mot slutten av perioden.
Fylkesmannen anbefaler et netto driftsresultat
på 3-5 prosent. Myndighetene har redusert
dette kravet til 1,75 prosent grunnet endringer i
regnskapsreglene for føringen av
momskompensasjon. Kommunestyrets forslag
viser netto driftsresultat som er bedre enn
kommuneplanens mål om 3 prosent i 2016 og
2017, mens det i 2018 og 2019 ligger rundt
1,75 prosent.
Kommuneloven om Økonomiplan og Årsbudsjett
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Kommunestyrets vedtak 14.12.2015
1 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018
a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2016 og rådmannens forslag til
økonomiplan 2016-2019 vedtas med endringer som spesifisert i vedlagte regneark
fra Arbeiderpartiet og Høyre. Netto rammer pr enhet i vedlegg 1 til
Handlingsprogrammet endres i henhold til vedlagt regneark fra Arbeiderpartiet og
Høyre. Investeringer i vedlegg 2 til Handlingsprogrammet endres i henhold til vedlagt
regneark fra Arbeiderpartiet og Høyre.
b) Gebyrer og avgifter vedtas med endringer som spesifisert i vedlagte regneark fra
Arbeiderpartiet og Høyre. Gebyrer som vist i vedlegg 9 til Handlingsprogrammet
endres i henhold til vedlagt regneark fra Arbeiderpartiet og Høyre
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c. Avdrag på kommunens lånegjeld betales/utgiftsføres slik det framgår av vedlegg 1.
Det kan dog ikke betales mindre enn minimumsavdrag i henhold til kommuneloven.
d. Gebyrer beregnes til 100 % av selvkost for områdene vann, avløp, byggesak,
reguleringsplaner og oppmåling.
e. Underskudd innenfor selvkost for byggesak, reguleringsplaner og oppmåling, til og
med 2013, avskrives.
f. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kassekreditt på inntil 50 millioner kroner ved
behov.
2. Veiledende rekkefølge for boligbygging 2016 – 2019
Veiledende rekkefølge for boligbygging 2016 - 2019 vedtas slik det framgår av
vedlegg 4 i Handlingsprogrammet.
3. Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø
Oppdatert handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø 2016-2019 vedtas som vist i
tilleggsnotat nr 4, datert 10.12.2015, fra rådmannen, bokstav H.
4. Trafikksikkerhetsplan
Tiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas som vist i vedlegg 6 med følgende endringer:
7

Tabell 2, tiltak 3. Tiltakets navn: FV76 Gang- og sykkelvei Ottarsrud - Horgen.
Tabell 4. Nytt tiltak, prioritet 6: Fortau Oberst Eriksens vei til Høyås.
VERBALVEDTAK:
1) Samfunnsutvikling
Rådmannen bes:
1.1 Foreta en grundig gjennomgang av enheten for Samfunnsutvikling med særlig
vekt på byggesaksbehandling, fremdrift, gebyrer og dialogen med ansvarlig søker.
Behovet for foreslåtte stillinger som miljørettet helsevern, byantikvar og eventuelle
andre stillinger inngår som en del av vurderingen.
1.2. Gjennomgangen gjennomføres av administrasjonen, med tett involvering fra
MPB, og oppsummeres i en rapport som må være klar innen utgangen av september
slik at rapporten kan legges til grunn i behandling av HP 2017-2020.
1.3 Som underlag for gjennomgangen gjennomføres det en enkel
brukerundersøkelse rettet mot alle tiltakshavere og ansvarlige søkere som har hatt
byggesaker i 2014 og 2015.
1.4 I tillegg må det på permanent basis innføres en brukerundersøkelse som sendes
fortløpende til alle tiltakshavere etter avsluttet byggesak.
2) Demens
Rådmannen bes:
2.1 Utarbeide en oversikt over det helhetlige tilbudet til demente. Oversikten skal
omfatte hvilket tilbud kommunen har til hjemmeboende demente, til beboere i
bofellesskap/omsorgsboliger og til de som bor på institusjon. Et sentralt spørsmål er
når og hvordan personer med demens fanges opp av kommunens hjelpeapparat,
samt hvordan overgangen fra et lavere til høyere steg i omsorgstilbudet fungerer i
praksis.
2.2 Arbeidet gjennomføres av administrasjonen og forankres i OOK. Arbeidet
oppsummeres i en rapport som må være klar innen utgangen av september slik at
rapporten kan legges til grunn i behandling av HP 2017-2020.
3) Skole
Rådmannen bes:
3.1 Utarbeide en oversikt over utviklingen i lærertetthet for 2014, 2015 og 2016.
Videre en vurdering av lærertetthet i forhold til fremtidige barne- og ungdomskull. Vi
ber om at lærertetthet uttrykkes slik:
- forholdet mellom lærernes undervisningstimer og elevtimer
- gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-4 trinn, 5-7. trinn og 8.-10 trinn
- andre indikatorer som presiserer lærertetthet
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3.2 Sammenligne tallmaterialet fra 2014, 2015 og 2016 med landsgjennomsnitt,
Akershus og relevante nabokommuner.
3.3 Arbeidet gjennomføres av administrasjonen og forankres i OOK. Arbeidet
oppsummeres i en rapport som må være klar innen utgangen av september slik at
rapporten kan legges til grunn i behandling av HP 2017-2020.
4) Klima og energi
Rådmannen bes i forbindelse med opprettingen av en kommunestyrekomitê for
revideringen av kommunestyremelding om klima og energi om å utarbeide:
4.1 Forslag til en strategi for oppfølging og rapportering av status for iverksatte tiltak
opp mot kommunestyremeldingens tema
4.2 Forslag til konkrete tiltak som kan redusere klimautslipp med særlig fokus på:
2
a) Utslipp fra transportsektoren
3
b) Tiltak for å motivere overgang fra privatbil til sykkel og gange
4
c) Tiltak for økt bruk av kollektivtransport
4.3 Vurdering bruk av massivtre i byggeprosjektene
Vi ber om at sak om oppretting av komitê legges frem i løpet av 2016.
5) Rapportering
Rådmannen bes
5.1 Utvide dagens månedsrapport med sentrale styringsindikatorer som favner hele
kommunes virksomhet med virkning fra januar 2016. Rådmannen vil med dette svare
ut Kommunestyrets bestilling i sak KS-136/15.
5.2 Aktuelle indikatorer for de enkelte enheter er beskrevet i vedlegg 1
5.3 Rapportering for den enkelte enhet skal gjøres som beskrevet i vedlegg 2
VEDLEGG 1
#
Enhet
1
IKT

2
3
1

IKT
IKT
POP

2
3
1
2
3

POP
POP
Økonomi
Økonomi
Økonomi

Indikator
Antall innmeldte saker til IKT som ikke er tildelt
saksbehandler skal ikke overstige 10% av alle åpne
hendelser
Antall saker som ikke er løst i henhold til oppsatt SLA
Tilgjengelighet til Frogn kommunes nettside skal være 99%
Møte- og utvalg – vedtaksoppfølging rapporteres på framdrift
og status
Avtaler og anskaffelser
Antall saker til politisk behandling/saksmengde
Totale restanser eldre enn 60 dager
Antall rammeavtaler i e-handel
Vektet gjennomsnittlig rente i gjeldsporteføljen
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
1
2
3
4
5

SAM
SAM
SAM
SAM
SAM
SAM
SAM
SAM
SAM
SAM
SAM
SAM
Barnehage
Barnehage
Barnehage
Barnehage
Barnehage
Barnehage
Barnehage
Barnehage
Barnehage
Barnehage
Barnehage
Barnehage
Barnehage
Skole
Skole
Skole
Skole
PLO
PLO
PLO
PLO
PLO

6
7
10
11
12
13
1
2
3
4

PLO
PLO
PLO
PLO
PLO
PLO
HBT
HBT
HBT
HBT

Utstedte målebrev
Fradelinger
Arealoverføringer
Grensejusteringer
Grensepåvisning/klarlegging av grense
Kartforretning
Uteareal-seksjonering
Byggetiltak innlagt i kartbase
Rammetillatelse
Igangsettelse
Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tatt i bruk
Etterregistrering bygg
Antall årsverk
Antall barn om alle er over 3 år (ekvivalenter)
Antall avdelinger
Antall barn over 3 år
Antall barn under 3 år
Antall barn med laveste sats
Antall ped.leder stillinger (årsverk)
Antall ped.ledere med disp (I faste stillinger)
Antall meldinger til BUF denne måneden
Hvor mange 4 og 5-åringer har barnehagen totalt
Hvor mange av disse er kartlagt med TRAS denne perioden
Hvor mange med behov for språkfremmende tiltak
Antall barn hvor det er satt i gang språkfremmende tiltak
Elevtall per skole og per trinn
Elevtall Regnbuen
Elevtall Grunnskoleopplæring for voksne
Elevtall i innføringsklassene
Antall utskrivningsklare pr. måned
Antall utskrevet til hjemmet pr. måned
Antall utskrevet til korttid pr. månedAntall betalingsdøgn på sykehus (AHUS) pr. måned
Antall på venteliste til sykehjemsplass, Status pr. dagen for
uttrekk.
Dagtilbud (demens) - antall brukere
Dagtilbud (demens) - antall timer per uke
Antall langtidsplasser per måned
Antall korttidsplasser per måned
Gjennomsnittlig liggedøgn (langtidsplass)
Turnover langtidsplasser per måned
Hjemmesykepleie - antall brukere
Hjemmesykepleie - antall timer per uke
Hjemmesykepleie - antall brukere av totalt antall innbyggere
Praktisk bistand - antall brukere
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5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8

HBT
HBT
HBT
HBT
HBT
HBT
U2
U2
U2
U2
U2
U2
BUF
BUF
BUF
BUF
BUF
BUF
BUF
BUF

9
10
11
1

BUF
BUF
BUF
Helse og
koordinering
Helse og
koordinering
Helse og
koordinering
Psykisk helse
og rustjenester
Psykisk helse
og rustjenester
Psykisk helse
og rustjenester
Psykisk helse
og rustjenester
Psykisk helse
og rustjenester
Psykisk helse
og rustjenester
Kultur
Kultur
Kultur
Kultur
Kultur

2
3
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5

Praktisk bistand - antall timer per uke
Praktisk bistand - snittid per bruker (uke)
BPA - antall brukere
BPA - antall timer per uke
Dagsenter (Utsikten) - antall brukere
Dagsenter (Utsikten) - antall timer per uke
Støttekontakt - antall brukere
Støttekontakt - antall timer per uke
Omsorgslønn - antall brukere
Omsorgslønn - antall timer per uke
Dagtilbud - antall brukere
Dagtilbud - antall timer per uke
Antall fristoversittelser av undersøkelser i bvtj
nye meldinge fordelt på melder
Oppfølging av barn i fosterhjem i hht lov
antall på ruskontrakt
antall på venteliste PPT
nye saker i familieteamet
Bruk av familieråd i enheten
Andel nye saker i familieteam, barneverntj. PPT fordelt på
alder
Antall plasseringer i institusjon
Antall plasseringer i fosterhjem
Antall tiltak i hjemmet
Antall vedtak
Antall klager på vedtak
Antall endringer som følge av klage
Ressurssenter - antall brukere
Ressurssenter - antall timer per uke
Støttesamtaler - antall brukere
Støttesamtaler - antall timer per uke
Rus, bo- og oppfølgingstjenester - antall brukere
Rus, bo- og oppfølgingstjenester - antall timer per uke
Kulturskolen - antall elever
Kulturskolen - antall barn på venteliste
Kino - antall besøkende
Bibliotek - antall utlån
Klubb - antall besøk Underhuset
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6
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1

Kultur
Eiendom
Eiendom
Eiendom
Eiendom
MIK
MIK
MIK
MIK
MIK
NAV

2
3

NAV
NAV

4
5

NAV
NAV

Klubb - antall arrangementer
Antall saker meldt inn i vaktmester.no
Antall restanser på boligfordeling
Husleierestansemøter
Avlesning av energiforbruk på større bygg
Mengde vann kjøpt fra Glitre kontra forbruk
Antall klager mottatt
Antall henvendelser om vintervedlikehold
Antall meter reasfalterte veier
Antall reparerte lekkasjer
Andel langtidsmottakere (over 26 uker) med økonomisk
sosialhjelp som hovedinntekt
Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp
Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp, med viktigste kilde
til livsopphold = trygd/pensjon
Antall brukere med frivillig forvaltning
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med viktigste kilde
til livsopphold = introduksjonsstønad

VEDLEGG 2:

6) Parkering i Drøbak sentrum
Senest ved behandling av reguleringsplan/byutviklingsplan for antikvarisk
spesialområde skal rådmannen legge frem forslag til en langsiktig plan med løsninger
for parkering i Drøbak sentrum. Planen må ta høyde for sannsynlig økning i turismen
i Drøbak, blant annet som følge av nytt akvarium.
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7) Undervisningstimer per elev
Rådmannen bes vurdere å utvide undervisningstimer pr elev i Grunnskolen i Frogn til
nivået i øverste tredel av Akershuskommunene, og legge frem en vurdering av
kostnader og konsekvenser i forbindelse med 1. tertialrapport.
8) Vitenparken Ås
Rådmannen vurderer forespørsel fra Vitenparken Ås vedrørende støtte koblet mot
tilbud til grunnskolen i Frogn. Rådmannen fremmer sak for HOOK innen 1.4.
Eventuelle finansieringsbehov ut over skolenes ramme avklares ved behandling av 1.
tertialrapport 2016.
9) Eldretun på Kopås
Rådmannen vurderer om deler av Kopåsområdet kan benyttes til et fremtidig
eldretun.
10) Klassens time
Som et tiltak for forebygging av psykiske lidelser hos ungdom bes rådmannen
gjeninnføre klassens time på ungdomsskoletrinnet og komme tilbake med egen sak
hvor det økonomiske vurderes.
11) Biltrafikk
Under punkt ”M1” legges følgende punkter inn under ”Strategi 2016 – 2019”
 Det skal gjennomføres tellinger av biltrafikk på både hovedveier og lokale
veier. Tellingene skal fange opp variasjoner i løpet av døgn og årstid og kunne
brukes på en måte som sier noe om utvikling over tid.
 Det skal opparbeides sikre og egnede sykkelparkeringsplasser i umiddelbar
nærhet til bussholdeplasser i kommunen.
 Det skal etableres sykkelparkeringsplasser under tak for bussholdeplasser
som fungerer som knutepunkter i kommunen.
 Det skal etableres sanntidsinformasjon på bussholdeplasser som fungerer
som knutepunkter i kommunen.
 Frogn skal delta aktivt i samarbeidet mellom Nesodden og Hurum om bruk av
fjorden som transportåre for miljøvennlig og effektiv kollektivtrafikk til Fornebu,
Lysaker, Aker Brygge og/eller Bjørvika.
 Det skal etableres et dialogforum med Oslo kommune, Akershus
fylkeskommune og Ruter om å kutte reisetid og unngå behov for bytte av
transportmiddel for reisende som skal til andre tettsteder i Follo eller gjennom
Oslo. Konkret skal det jobbes med å:
o øke bussenes fremkommelighet i kollektivfeltene på Mosseveien i
rushtiden.
o la enkelte busser fra Frogn kjøre gjennom byen helt til Skøyen, Lysaker
og/eller Fornebu. Enten i en dedikert trase for buss og trikk gjennom
sentrum eller gjennom tunnelen.
o fremskynde åpningen av de nye trikkelinjene i Kvadraturen.
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12) Interaktive visualiseringer
Under avsnitt 8.3 Strategi for måloppnåelse, Plan, bygg og Geodata, KL 9 (side 61 )
legges det til et nytt punkt under ”Strategi 2016 - 2019”.
 Sikre bred innbyggermedvirkning i større område- og reguleringsplaner
gjennom å ta i bruk beskrivende, interaktive visualiseringer.
13) «Fra leie til eie»
Rådmannen bes vurdere å etablere Husbankens prosjekt: Fra leie til eie" ved nye
utbyggingsprosjekter.
14) Direkte kollektivtransport Drøbak - Frogn til A-hus og retur.
Frogn kommuner starter en prosess med Ruter for å få etablert en rute direkte fra
Frogn-Drøbak til A-hus slik at reisetiden for de uten bil kan kortes ned til 1 time hver
vei.
15) Markaplan for Frogn
Det etableres en markaplan fra Vestby til Nesodden.
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5 Sammendrag

I kommunestyrets forslag er det lagt til rette for
å møte økt befolkning med fortsatt god kvalitet
i relevante tjenester.

Handlingsprogrammets hovedprofil:
Handlingsprogrammet er en plan for å
realisere målene i kommuneplanen.

Samfunnssikkerhet og beredskap
Risiko- og sårbarhets-(ROS)-analysen 2015 for
Frogn kommune legges til grunn for

Et betydelig investeringsbehov, økt behov for
kommunale tjenester og stramme økonomiske

kommunens arbeid med beredskap og
samfunnssikkerhet.

rammer er hensyntatt i Kommunestyrets
forslag til handlingsprogram 2016-2019.

Samfunn – fire satsingsområder
Kommuneplanens fire satsingsområder med

Kommunestyrets forslag bygger på

overordnede mål (skravert område under) ble

regjeringens forslag til statsbudsjett 2016.

vedtatt av kommunestyret i juni 2013:
1. Livskvalitet og folkehelse

Rammebetingelser

Aktiviteter og rammebetingelser som fremmer

Frogn i et regionalt perspektiv

livskvalitet og folkehelse er innarbeidet i alle

Frogn kommune er en bokommune der mange

Frogn kommunes virksomheter og planverktøy.

innbyggere jobber utenfor kommunen.
Kommunen forventes også i fremtiden å være
attraktivt som bosted og som fritidsreisemål for
hele regionen.

2. Klima og energi
Kommunens totale klimagassutslipp skal være
halvert innen 2030 (sett i forhold til 1991-nivå).
3. Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo- og

Befolkningsutvikling

nærmiljø

Prognosen for befolkningsvekst og

En by - og tettstedsutvikling basert på tydelig

sammensetning indikerer at behovet for

senterstruktur, god kommunikasjon, urbane

kommunale tjenester kommer til å øke markant

kvaliteter, kulturhistoriske og grønne verdier.

i den neste fireårsperioden. Behovet innen

4. Næringsutvikling og verdiskaping

pleie- og omsorgstjenester øker med ca. 10

Drøbak er kjent og profilert som Oslofjordens

prosent frem til 2019, noe som er langt over

trehus-, kultur-, bade- og ferieby.

den generelle befolkningsveksten.
For hvert satsingsområde og hovedmål er tiltak

Befolkningsendring 2016-2019
- utvalgte grupper 80 ÅR OG ELDRE

konkretisert i kapittel 4.

Økonomi
Det er utfordrende å finne en bærekraftig

98

balanse mellom tilbud, kvalitet og effektivitet i
67-79 ÅR
6-15 ÅR
1-5 ÅR

200
65
30

tjenesteproduksjonen, og en forsvarlig
bærekraftig ressursbruk innen de økonomiske
rammene som kommunen må forholde seg til.
Like fullt mener kommunestyret at dette
handlingsprogrammet viser en god balanse
mellom tjenesteproduksjon og økonomiske
rammer i Frogn kommune.
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Økonomiplan 2016–2019

Det vises til kapittel 5.7 for nærmere

Handlingsprogrammet balanserer med et netto

informasjon om disse prosjektene.

driftsresultat på 2,5 prosent i 2016, se figuren

Kommunestyret har avsatt 1,2 millioner kroner

under:

hvert år til disse prosjektene for å sikre optimal
gjennomføring i hele organisasjonen.
Kommunestyret mener prosjektene har høy
lønnsomhet da de skal bidra til effektiv
tjenesteproduksjon, tjenester basert på
kommunens verdier samt bedret internkontroll.
Oppvekst og opplæring
Det legges opp til en tettere samhandling
mellom enhetene i oppvekstsektoren
(enhetene for kultur, barnehage, skole og barn,
unge og familier). Målet er å arbeide i økende

Investeringer

grad tverrfaglig på det forebyggende og

Kommunestyret vedtok et investeringsbudsjett

oppfølgende arbeidet blant barn og unge.

på totalt 1,5 milliarder kroner for neste
fireårsperiode, inkludert ubrukte bevilgninger
og startlån. Fratrukket forventede tilskudd,
samt momskompensasjon, er lånebehovet i
overkant av 600 millioner kroner.

For å øke kvaliteten i arbeidet med barn, unge
og familier, skal det iverksettes
tjenesteovergripende fag- og tiltaksutvikling.
Plan for psykisk helsearbeid med barn og unge
blir tatt i bruk fra 2016.

De største investeringene er:
 Helsebygg Ullerud 350 millioner kroner
 Badeanlegg 238 millioner kroner
 Boliger 446 millioner kroner

Kommunen vil fortsette med å prioritere tidlig

Investeringene gir kommunen en gjeld på om

frafall på videregående, og til å følge opp

lag 112 prosent av de totale inntektene i 2019.

arbeidet med barn og unges psykiske helse.

Netto finanskostnader øker med
ca. 28 millioner kroner i fireårsperioden, til
74 millioner kroner i 2019.

innsats overfor alle målgrupper. Økt tverrfaglig
samarbeid kan øke mulighetene til å få kontroll
over begynnende skolefravær og forebygge

Kommunen vil i årene fremover legge vekt på
å utvikle tiltak som bygger på samarbeid,
likeverdighet og eierskap rettet mot barn og
unges familie og øvrige nettverk. For å løse

Status og strategier for
tjenesteutviklingen

oppgavene ønsker kommunen å utvikle
samarbeidet med ansvarliggjorte innbyggere.

Tre gjennomgående prosjekter
Kommunen satser på 3 gjennomgående
prosjekter for å sikre effektive og gode
tjenester:




LEAN
Ansvar for eget liv
Orden i eget hus

Helse, velferd, pleie og omsorg
Vi endrer vår tilnærming til pasienter og
brukere fra «Hva er i veien med deg» til «Hva
er viktig for deg». Dette krever at vi dreier vår
innsats til å understøtte brukernes egne
ressurser. Vi satser på tidlig tverrfaglig
kartlegging av rehabiliteringspotensialet og
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derigjennom tidlig og intensiv opptrening for å

Kommunens digitaliseringsstrategi skal

øke mestringsevnen og redusere

forenkle tilgang til informasjon og gi innbyggere

hjelpebehovet til brukeren. I dette perspektivet

og næringsliv gode digitale tjenester.

ønsker vi en dreining av ressurser mot å styrke
tjenester som utføres i brukerens hjem, Det er
stort fokus på helhetlige pasient-/ brukerforløp

De ansatte skal ha velfungerende IKTsystemer som effektiviserer hverdagen og
frigjør tid til tjenesteproduksjon.

og at flere tjenester blir koblet på. Samarbeid
og samhandling er knyttet til systematisert
tverrfaglig innsats og oppfølging av pasienter;

Gebyrregulativ tjenester

rett person til rett tid på rett sted.

Prisene er i de fleste tilfeller indeksjustert med
ca. 3 prosent for 2016. Det er også små
endringer i de kommunale avgiftene for vann,

Kirke, kultur- idretts- og friluftsliv
Når flerbrukshuset på Dyrløkke står ferdig, gir
dette muligheter til økt kulturell aktivitet og flere

avløp og renovasjon. For en fullstendig
oversikt over gebyrene henvises det til kapittel
9 i vedlegget.

arrangementer som kan komme alle
aldersgrupper i Frogn til gode. Den første tiden
i HP-perioden vil dreie seg om å etablere

Kommunal infrastruktur

driften i samarbeid med Kirken og andre

Kommunen rullerer hovedplan vann, avløp og

aktører.

vannmiljø som er den viktigest dokument innen

En ny Seiersten idrettspark som tilbyr

fagområde vann- og avløp. Planen vil gi en

kunstgress og løpebaner, ny idrettshall, nytt

mer oversiktlig bilde av kommunens fremtidige

badeanlegg og utvidelse av Frognhallen, vil

utfordringer knyttet til klimaendringer,

utgjøre en kvalitet som vil ha stor betydning

kommunens vannbehov med tanke på

både for folkehelsen og trivselen for

fremtidig utbygging og avløpshåndtering. Når

kommunens innbyggere.

det gjelder trafikksikkerhet er det startet arbeid
rundt utarbeidelse av en ny

Frogn kommune vil videreutvikle det
omfattende og brede kulturlivet.

trafikksikkerhetsplan med trygg skolevei som
fokus. Veiinfrastruktur har utfordringer knyttet
til bæreevne.

Medarbeidere
Arbeidsgiverstrategien, som er vedtatt av
kommunestyret, er i ferd med å bli innarbeidet i
organisasjonen og skal bidra til at målene i
kommuneplanen nås.
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.
17 

3. Rammebetingelser

3.1. Kommuneplanen 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. Nytt kommunestyre må innen ett år etter konstituering (innen oktober
2016) vedta en ny planstrategi og da 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 har deltatt aktivt i plansamarbeidet for Oslo og Akershus og vi har uttalt oss til 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 et planvedtak
i Oslo bystyre og Akershus fylkesting rundt årsskiftet 2015/2016.
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. Bussforbindelsen til Ås og Ski ble også forbedret i sommer ved at bussen nå går direkte fra
Seiersten og vi unngår bytte på Dyrløkke. 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
pendlermelding ble vedtatt høsten 2014. Denne gir grunnlag for kommunens innspill overfor regionale
myndigheter og kollektivselskapet Ruter. Videre er kommunen godt 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 vedtatt. 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. Samtidig vurderes også bru for å krysse Oslofjorden. Dette er vurdert
i Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden. KVUen har vært gjennom en høringsfase, hvor
Frogn kommune har gitt innspill. Regjeringen skal beslutte videre behandling av prosjektet basert på
KVU-utredningen, høringsuttalelser og en rapport fra kvalitetssikring.
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.

3.3. Befolknings- og behovsutvikling
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

Framskrevet folkemengde i Frogn, etter alder, tid og statistikkvariabel
(Kilde: SSB - Middels nasjonal vekst)

0 år
1-5 år
6-12 år
13-15 år
16-19 år
20-44 år
45-66 år
67-79 år
80-89 år
90 år eller eldre

2015
15 812
146
898
1 431
601
896
4 423
4 977
1 875
471
94

2016
15 961
148
900
1 449
604
844
4 443
5 034
1 953
492
94

2017
16 116
152
890
1 463
638
796
4 473
5 109
1 986
507
102

2018
16 263
156
907
1 464
620
809
4 465
5 168
2 043
533
98

2019
16 427
159
928
1 452
645
791
4 499
5 215
2 075
562
101

2030
17 967
173
1 043
1 587
653
851
4 874
5 148
2 367
1 099
172

Beskrivelsen av befolkningsutviklingen i forhold til behovet for tjenester i perioden er:
 1-5 år: I fireårsperioden øker antallet med ca. 30. Hvis dette blir utviklingen, vil det være behov
for å øke kapasiteten mot slutten av perioden. I kommunestyrets forslag til handlingsprogram er
det ikke lagt inn tiltak for å øke kapasiteten.
 6-15 år: I fireårsperioden øker antallet med ca. 65. Det er skolekapasitet nok til denne økningen.
 16-66 år: Mindre endringer. Det er ikke knyttet vesentlige kostnadskrevende kommunale
tjenester til disse innbyggerne.
 67-79: Øker med 200 i fireårsperioden. Det er i kommunestyrets forslag til handlingsprogram lagt
inn tiltak for å møte behovet i aldersgruppen.
 80 og eldre: Øker med 98 i fireårsperioden. Nytt helsebygg på Ullerud er planlagt satt i drift i
februar i 2017 og det er lagt inn driftsmidler til et økende antall plasser i perioden.
Hjemmetjenesten tilføres også økte ressurser i perioden.

19 

3.4. Boligutvikling
Småhusbebyggelse dominerer boligtilbudet i Frogn. Eneboligandelen ligger i dag på ca. 60 prosent av
boligmassen, i tillegg kommer 14 prosent rekkehus og 7 prosent tomannsboliger. Fra 2008 til 2013 ble
det bygd et betydelig antall blokkleiligheter, ca. 40 prosent av alle nye boliger. Andel blokkleiligheter har
dermed økt fra 15 prosent i 2008 til 17 prosent i 2014. I 2014 ble det derimot ikke bygd nye
blokkleiligheter.
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. Fra
2008 til 2014 ble det bygd 111 boliger i gjennomsnitt per år, ifølge SSB-tall. Samtidig hadde Frogn en
befolkningsvekst på ca. 1,4 prosent årlig. Med de gjeldende trendene for flytting, fødsler og dødsfall, og
med utgangspunkt i at det skal bygges mange leiligheter, ser det ut til at det er behov for en noe høyere
byggetakt om målet om 1,5 prosent vekst skal nås og kommunen skal 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.
For å nå målene i kommuneplanen arbeides det med to områdeplaner (reguleringsplaner). Planen for
Kolstad og også 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 – Veiledende rekkefølge bolig.
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3.5. Samfunnssikkerhet og beredskap
Overordnet mål fra kommuneplanen:

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.
ROS-analysene fra 2004 og 2011 er under revisjon. I tillegg til nye risikovurderinger i 2015 og
risikovurderinger gjort i forbindelse med kommuneplanen, samles alt nå i en ROS-analyse. ROSanalysen 2015 legges til grunn for kommunens fremtidige arbeid med beredskap.
Fire ROS-hovedmål fra kommuneplanen – viktige tiltak:
Delmål 1: Frogn kommune reduserer verditapet av branner i samfunnet med 10 prosent innen
2016 fra 2009-nivået.
Status:



Kommunens bygninger er oppgradert med bedre brannsikkerhet. Primært bedre brannisolering.
Det er nedsatt en prosjektgruppe med Follo brannvesen, enhetene MIK og EF og byantikvaren
(BYA) som prosjektleder. Prosjektgruppen jobber generelt med forebyggende brannvern i den
tette trehusbebyggelsen i Drøbak, innenfor reguleringsområdet for antikvarisk spesialområde.

Delmål 2: Frogn kommune sikrer at alle borgere og bedrifter har forsvarlig mengde drikkevann
hvis normal, offentlig vannforsyning svikter.
Status:


Arbeid med rullering av Hovedplan vann er igangsatt. Det arbeides fortløpende med analyse av
både Frogn kommunes vannbehov i fremtiden samt fremtidig dimensjonering for ny vannledning.

Delmål 3: Frogn kommune sikrer nødvendige samfunnsfunksjoner, liv og helse ved langvarig
strømbrudd.
Status:




IT og rådhuset er sikret med aggregater ved langvarig strømstans.
Helsebygget er under prosjektering der dette løses i prosjektet.
Mindre aggregater står utplassert i Gropa.

Delmål 4: Frogn kommune har redusert risiko for skader ved økt nedbørsmengde og springflo.
Status:



Klimatilpasningstiltak som norm for overvannshåndtering
Separering av overvann fra spillvannsnettet som tiltak for økt kapasitet.
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3.6. Statsbudsjettet 2016, regjeringens forslag
Denne delen er ikke endret i tråd med endelig behandling i Stortinget og komiteene.
Kommunesektorens inntekter 2016
Regjeringen legger i statsbudsjettforslaget opp til en vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2016
på 7,3 mrd. kroner, hvorav veksten i kommunenes frie inntekter utgjør 4,2 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
Pensjonskostnader

1,7 milliarder kroner
0,2 milliarder kroner
0,4 milliarder kroner
0,4 milliarder Kroner
0,8 milliarder kroner

Regjeringen styrker det sosiale sikkerhetsnettet gjennom å sette av 400 millioner kroner av veksten i frie
inntekter til en bedre rusomsorg (fordeles etter sosialhjelpsnøkkelen) og 200 millioner kroner til
helsestasjon- og skolehelsetjenesten (særskilt fordeling).
Videre er 400 millioner kroner av veksten i frie inntekter knyttet til mer fleksibelt barnehageopptak.
Innlemming av tilskudd til øyeblikkelig hjelp.
Kommunene har fra 1. januar 2016 plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter med
somatiske sykdommer. Det foreslås å overføre 1 206,6 millioner kroner fra Helse- og
omsorgsdepartementets budsjett til rammetilskuddet til kommunene. Det blir fordelt etter
delkostnadsnøkkelen for pleie- og omsorgstjenester.
Likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager
Regjeringen foreslås å øke tilskuddet til ikke-kommunale barnehager fra 98 % til 100% av det de
kommunale barnehagene i gjennomsnitt får i offentlig finansiering.
Endringer i finansieringsordningen for ikke-kommunale barnehager
Høsten 2015 er det fastsatt endringer i finansieringsordningen for ikke-kommunale barnehager med
virkning fra 1. januar 2016. Blant annet blir det innført et påslag for pensjonsutgifter på 13 % av
lønnsutgiftene i de kommunale barnehagene, og et differensiert kapitaltilskudd basert på nasjonale
satser. Endringene er beregnet å redusere kommunenes utgifter med 338 millioner kroner.
Dagtilbud til demente
Regjeringen vil fremme forslag til endring av helse- og omsorgstjenesteloven slik at kommunene fra 1.
januar 2020 får plikt til tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Det legges opp
til en utbygging av tilbudet fram mot 2020. Det bevilges 71,3 millioner kroner på øremerket post på HODs
budsjett i 2016. Dette vil legge til rette for 1 200 nye dagaktivitetsplasser.
Flere psykologer i kommunene
Regjeringen varslet i primærhelsetjenestemeldingen at den vil innføre lovkrav om psykologkompetanse i
norske kommuner fra 2020. For å bidra til forsterket rekruttering fram til psykologkompetansekravet trer i
kraft, foreslås det å legge om det eksisterende rekrutteringstilskuddet til et flatt årlig tilskudd på 300 000
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kroner per psykologårsverk som rekrutteres fra 2016. Det bevilges 145 millioner kroner til dette i 2016.
Tilskuddet gir rom for inntil 150 nye psykologårsverk i 2016.
Ressurskrevende tjenester
Det foreslås å øke innslagspunktet med 10 000 kroner utover prisjustering – til 1,081 millioner kroner.
Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80 prosent. Den underliggende veksten i ordningen antas
fortsatt å være sterk. Bevilgningen øker med 1,2 milliarder kroner i 2016 sammenliknet med saldert
budsjett 2015.
Skole
Som en del av regjeringens realfagsstrategi foreslås det å øke timetallet i naturfag med én uketime på 5.7. trinn fra høsten 2016. Kommunene kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 77,6
millioner kroner. Kompetansesatsingen i skolen fortsetter på samme høye nivå. I løpet av to år har
regjeringen nesten tredoblet antallet plasser i videreutdanning for lærere, og i 2016 vil over 5000 lærere
få tilbud om videreutdanning.
Det foreslås å øke lærlingtilskuddet til lærebedrifter med ytterligere 2 500 kroner per kontrakt i 2016.
Dette er en del av regjeringens satsing for å motvirke ungdomsledighet.
Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg
I statsbudsjettet for 2009 ble ordningen med rentekompensasjon for rehabilitering av og investering i
skole- og svømmeanlegg utvidet med sikte på å innfase en investeringsramme på 15 milliarder kroner
over en åtteårsperiode.
Flyktninger og integrering
Det har vært en kraftig økning i antall asylsøkere til Europa. Dette har også ført til en stor økning til
Norge. I budsjettet for 2016 vil regjeringen:




Styrke integreringstilskuddet med 50 millioner kroner til et ekstratilskudd til kommuner ved
bosetting av flyktninger. Kriteriet for å få tilskudd er at kommunen i 2016 bosetter flere enn de ble
anmodet om i 2015. Tilskuddet blir utbetalt med 50 000 kroner for hver person kommunen
bosetter utover dette i 2016.
Styrke det særskilte tilskuddet for bosetting av enslige, mindreårige flyktninger med 25 millioner
kroner. Særskilt tilskudd blir utbetalt til kommunene når enslige, mindreårige flyktninger blir
bosatt. Satsen foreslås økt fra 191 300 kroner i 2015 til 207 000 kroner i 2016.

Som følge av den store økningen i antallet asylsøkere siden sommeren, har regjeringen også varslet at
den vil legge fram en tilleggsproposisjon for 2016-budsjettet i løpet av høsten.
Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser

Tilskuddssatser per enhet i 2015 (tusen kroner)
Pressområder
Plass i sykehjem, 55 pst. av maksimal godkjent anleggskostnad
1 925
Plass i omsorgsbolig, 45 pst. av maksimal godkjent anleggskostnad
1 575
Gj.sn. tilskuddssats per boenhet, 50 pst. av maksimal godkjent anleggskostnad
1 750
Maksimal godkjent anleggskostnad per enhet
3 500

Andre
1 683
1 377
1 530
3 060
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4. Samfunn – fire satsingsområder
4.1. Styringsindikatorer
Mål
Kommuneplan
2013-2025
Livskvalitet og
folkehelse
Aktiviteter og
rammebetingelser
som fremmer
livskvalitet og
folkehelse er
innarbeidet i alle
Frogn kommunes
virksomheter og
planverktøy

Hva skal måles?

LF 1
Resultat folkehelseprofil,
Innbyggere med muskel
og skjelettlidelser %

LF 1
Folkehelseprofil

LF 1
27

2016
Godt
Ønsket
nok
LF 1
LF 1
22
25

LF 2
Resultat folkehelseprofil
Innbyggere med psykiske
plager %

LF 2
Folkehelseprofil

LF 2
14

LF 2
7

LF 2
13

LF 2
10

LF3
Innbyggerundersøkelse
KE 1
Innbyggerundersøkelse

LF3
4-5

LF3
5

LF3
4

LF3
5

KE 1
Under 4

KE 1
5

KE 1
4

KE 1
5

KE 2
Telling

KE 2
12

KE 2
16

KE 3
Telling

KE 3
20.000 liter

KE 3
8.000

KE 3
KE 3
10.000 0

KE4
Telling
S1
Innbyggerundersøkelse

KE4
70
S1

KE4
100
S1
5

KE4
90
S1
4

KE4
180
S1
5

S2
75

S2
60

S2
60

S3
ny

S3
20

S3
10

S3
20

N1
Under 4

N1
5

N1
4

N1
5

N2
Plass 298

N2
5Plass
250

N2
Plass
288

N2
Plass
200

Måleindikatorer

Målemetode

KE 1
Tilfredshet med
tilrettelegging for syklister
KE 2
Antall km nyanlagt gangog sykkelsti samt fortau
KE3
Antall liter fyringsolje i
kommunale bygg innkjøpt
per år
KE4
Antall nyetablerte pendler
p-plasser

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

S1
Tilfredshet med
utviklingen av
kommunesenteret
S2
S2
Antall henvendelser hos
Telling
Byantikvar på bibliotek per
år

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

N1
Tilfredshet med
muligheten til å etablere
virksomhet
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Resultat/I dag

2019

LF 1
23

LF3
Resultat
spørreundersøkelse
(tilfredshet oppvekstvillkår
for barn og unge)»

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

2015

S3
Antall artikler/nyhetssaker
kommunen lager eller
bidrar til om grønne
verdier (park, biologisk
mangfold, friluftsliv,
aktiviteter etc)

N2
Rangering på NHOs
nærings-NM

S3
Telling

N1
Innbyggerundersøkelse
N2
NHOs
undersøkelser

S2
ny

KE 2
14

KE2
24

4.2. Livskvalitet og folkehelse
Hovedmål: Aktiviteter og rammebetingelser som fremmer livskvalitet og folkehelse er innarbeidet
i alle Frogn kommunes virksomheter og planverktøy.
Kommunestyremelding om folkehelse fremmes høsten 2015. Det er også utarbeidet en
Folkehelserapport for Frogn som vil ligge som vedlegg til meldingen. Noen av resultatene i rapportene
viser at det i Frogn er en høyere andel innbyggere med muskel- og skjelettlidelser samt psykiske plager
enn gjennomsnittet i fylket og landet for øvrig.
Kommunestyremelding for idrett, friluftsliv og nærmiljø fremmes i løpet av 2016.
Frogn kommune legger til rette for tiltak




for å redusere livsstilssykdommer
for å fremme psykisk helse
for å forebygge og redusere sosiale og økonomiske forskjeller

Link til: Folkehelserapport

4.3. Klima og energi
Hovedmål: Kommunens totale klimagassutslipp er halvert innen 2030 (sett i forhold til 1991 nivå).
Kommunestyremelding om klima og energi ble vedtatt av kommunestyret 16. juni 2014. Delmål innen
«Klima og energi» er blant annet at klimagassutslipp fra veitrafikk skal reduseres med 20 % i forhold til
1991-nivå innen 2030 og at klimagass fra stasjonær energi skal reduseres med minimum 25% i forhold til
2012-nivå innen 2020.
Vi legger til rette for tiltak




som bidrar til at flere sykler og går
for å redusere utslipp av klimagass fra kommunale bygg.
som bidrar til bruk av kollektive transportmidler

4.4. Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo- og nærmiljø
Hovedmål: En by- og tettstedsutvikling basert på tydelig senterstruktur, god kommunikasjon,
urbane kvaliteter, kulturhistoriske verdier og grønne verdier.
Kommuneplanen for Frogn 2013 - 2025 sier blant annet: «Stedsutvikling handler om å utvikle praktiske,
visuelle, miljømessige og sosiale kvaliteter ved stedet og om lokalisering av handel og annen næring,
boliger, møteplasser og offentlige funksjoner. Det handler om å ivareta stedets kulturhistoriske og
naturgitte verdier for fremtiden»
I 2015 er det satt i gang arbeider med Områdeplan for Gamle Drøbak som vil ha byutvikling som et
sentralt tema. Det er også satt i gang arbeider med en Kulturminneplan for Frogn.
Vi legger til rette for tiltak




som bidrar til at Drøbak er en levende by med urbane kvaliteter
som bidrar til folkeopplysning om kulturhistoriske verdier
som bidrar til folkeopplysning om miljø og grønne verdier
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For øvrig:
 Det skal gjennomføres tellinger av biltrafikk på både hovedveier og lokale veier. Tellingene skal
fange opp variasjoner i løpet av døgn og årstid og kunne brukes på en måte som sier noe om
utvikling over tid.
 Det skal opparbeides sikre og egnede sykkelparkeringsplasser i umiddelbar nærhet til
bussholdeplasser i kommunen.
 Det skal etableres sykkelparkeringsplasser under tak for bussholdeplasser som fungerer som
knutepunkter i kommunen.
 Det skal etableres sanntidsinformasjon på bussholdeplasser som fungerer som knutepunkter i
kommunen.
 Frogn skal delta aktivt i samarbeidet mellom Nesodden og Hurum om bruk av fjorden som
transportåre for miljøvennlig og effektiv kollektivtrafikk til Fornebu, Lysaker, Aker Brygge og/eller
Bjørvika.
 Det skal etableres et dialogforum med Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Ruter om å
kutte reisetid og unngå behov for bytte av transportmiddel for reisende som skal til andre
tettsteder i Follo eller gjennom Oslo. Konkret skal det jobbes med å:
 øke bussenes fremkommelighet i kollektivfeltene på Mosseveien i rushtiden.
 la enkelte busser fra Frogn kjøre gjennom byen helt til Skøyen, Lysaker og/eller
Fornebu. Enten i en dedikert trase for buss og trikk gjennom sentrum eller gjennom
tunnelen.
 fremskynde åpningen av de nye trikkelinjene i Kvadraturen.

4.5. Næringsutvikling og verdiskaping
Hovedmål: Drøbak er kjent og profilert som Oslofjordens trehusby, kultur-, bade- og ferieby.
Mål for næringsutvikling i Kommuneplanen for Frogn 2013 – 2025 er blant annet å skape liv i sentrum
med et godt tilbud av handel og service, satsing på kompetanse- og kulturintensive næringer samt at
arealkrevende næring som lager, engros, transport og industri lokaliseres nær riksveiene på aksene
nord-syd og øst-vest. Både Områdeplan for Gamle Drøbak og Områdeplan for Seiersten, Ullerud og
Dyrløkke vil ha som formål å legge til rette for god sentrumsutvikling med rett næring og service på rett
sted.
Det er i tillegg vedtatt flere planer som legger til rette for arealkrevende næring i utkanten av tettstedet,
blant annet på Holt, Måna og Holter deponi.
Vi legger til rette for tiltak
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som bidrar til mulighet for å etablere virksomhet
som bidrar til at næringslivet presterer bedre

5 Økonomi – årsbudsjett og økonomiplan
5.1. Forutsetninger og soliditet i kommuneøkonomien
Solid
Utfordrende
Svakt

Eiendomsskatt
Disposisjonsfond
Netto driftsresultat 2014
Budsjetterte netto driftsresultat 2016-2019
Gjeldsgrad
Risiko for økte rentekostnader (neste fire år)
Andre fond (ingen langsiktige)
Akkumulert premieavvik
Eiendomsskatt på verker og bruk og øvrig næringseiendom, potensiell inntekt
Pr 2015 har 355 kommuner valgt å benytte eiendomsskatt som inntektskilde mot 341 i 2014.
Kommunene fikk til sammen 9,6 milliarder i inntekter fra denne skatten i 2014. 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 millioner 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 en slik «sikkerhetsbuffer».
Disposisjonsfond
Disposisjonsfondet er på et forsvarlig og godt nivå og eventuelle underskudd i driften kan dekkes inn
umiddelbart. Per 2. tertial 2015 er fondet anslått til 95 millioner kroner.
Netto driftsresultat 2014
Netto driftsresultat, inklusive MVA-refusjon, ble i 2014 2,3 prosent, jf. KOSTRA. Hovedårsaken til det
gode resultatet var at enhetene drev med overskudd på 17 millioner kroner i forhold til de vedtatte
rammene.
Prognosen for netto driftsresultat 2015 er i 2. tertial anslått til 2,4 prosent.
Gjeldsgrad - investeringsnivå ut perioden
Betydelige investeringer gir en beregnet gjeldsgrad på 112 prosent i 2019. Gjeldsgraden beregnes ved å
ta den totale gjelden fratrukket kontantbeholdning og dele på de totale inntektene. Salg av eiendom
bidrar til å begrense gjeldsveksten. Ved å bruke overskuddet til å nedbetale gjeld vil gjeldsgraden gå ned.

27 

Budsjettert netto driftsresultat 2016-2019
Budsjettert resultat er mellom 2,5 prosent og 0,7 prosent i perioden. Resultatet er svakere enn
kommuneplanens mål om 3 prosent og for årene 2017, 2018 og 2019 under anbefalingen på 1,75
prosent. Dette skyldes blant annet et høyt investeringsnivå i perioden.
Renterisiko
Frogn hadde i 2014 en relativ lav andel gjeld med renterisiko. Denne andelen stiger vesentlig frem mot
2019. 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 cirka 5 millioner kroner i 2019. Det er betydelig renterisiko knyttet til investeringsnivået innen og etter
fireårsperioden.
Andre fond
Frogn har ingen langsiktige finansielle aktiva for plassering. Ved revidering av finansreglementet våren
2016, bør det vurderes om Frogn ønsker langsiktige midler til plassering.
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 ca. 90 millioner kroner og ga en årlig kostnad på ca. 12 millioner kroner
i 2014. Det legges opp til å redusere akkumulert premieavvik i årene framover ved å benytte premiefond i
KLP (Kommunens pensjonskasse).

5.2. Kommunens økonomiske utvikling 2015
Netto driftsresultat for 2015 anslås i 2. tertialrapport til 2,4 prosent, eller 24,2 millioner kroner. Dette er 6
millioner kroner høyere enn vedtatt i Handlingsprogrammet 2015-2018. Årsakene til dette er i hovedsak
god drift av enhetene, lavere netto finansutgifter og lavere pensjonsutgifter enn forutsatt i budsjettet.
Dette veier opp for en svikt i de frie inntektene og gir en styrket prognose for netto driftsresultat for 2015.
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5.3. Styringsindikatorer
Mål

Hva skal måles?

Kommuneplan 20122024

Måleindikatorer

Ø1

2014
Målemetode

2016

2019

Resultat

Ønsket

Godt nok

2,3

3,0

1,75

3

105

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
millioner kroner.
Overskytende beløp
kan blant annet
benyttes til
finansiering av
investeringer

Disposisjonsfond
Eget
i millioner 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 reviderte krav fra myndighetene.

5.4. Strategi for måloppnåelse
Ø 1: Netto driftsresultat på 3 prosent (Inntekter, standard på tjenester, dekningsgrader,
produktivitet/effektivitet, prioritering, budsjettstyring, kostnadsdrivere).
Strategier 2016 – 2019:
 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
 Kartlegge, planlegge og gjennomføre struktur- og organisasjonsendringer
Ø 2: Disposisjonsfond skal utgjøre minst 20 millioner kroner. Overskytende beløp kan blant annet
benyttes til finansiering av investeringer. Beløpet bør oppjusteres betydelig grunnet anslag for
utvikling i kommunens likviditet de nærmeste fire årene.
Strategier 2016 - 2019
 Det budsjetteres ikke med midler fra fondet i kommunestyrets vedtak til HP, tertial eller
enkeltsaker hverken i drift eller investering inntil målet om 100 millioner kroner er nådd.
(Forutsetning: Målet kan ikke nås uten at det oppnås netto driftsresultater i pluss).
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Ved revidering av finansreglementet våren 2016, vurdere om Frogn ønsker langsiktige midler til
plassering.

Ø 3: Redusere avdragstiden på lån
Strategier 2016 - 2019
 Redusere avdragstiden med 1 år pr budsjettår fram til avdragstiden er redusert med 4 år. Dette
utgjør ca. 1 millioner kroner pr år i økte utgifter og krever tilsvarende innsparinger på andre
områder, totalt 4 millioner kroner i 2019.

5.5. Totaloversikt – budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

Tall i 1000 kroner. 2016-2019 er faste 2016 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 2014
458 700
273 102
241 225
973 026
910 594
37 738
948 332
24 695
2,5 %
27 073

B 2015
486 199
271 044
221 913
979 156
916 386
44 749
961 135
18 022
1,8 %
21 031

P 2015
479 500
273 353
248 749
1 001 602
939 664
37 730
977 394
24 208
2,4 %
31 412

B 2016
515 305
268 940
230 936
1 015 181
943 850
46 051
989 902
25 281
2,5 %
27 353

B 2017
522 004
272 108
237 423
1 031 535
955 143
60 345
1 015 487
16 049
1,6 %
17 767

B 2018
528 790
275 385
241 113
1 045 289
965 497
72 800
1 038 297
6 993
0,7 %
8 112

B 2019
535 665
278 551
245 251
1 059 466
970 857
74 567
1 045 424
14 044
1,3 %
14 537

Tabellen viser budsjettert netto driftsresultat for perioden 2015 – 2019 (B), regnskapsført netto
driftsresultat for 2014 (R) og prognose for 2015 (P). Gjeldende kommuneplan har mål om netto
driftsresultat på 3 prosent av driftsinntektene, kommunestyrets forslag når denne målsettingen i 2016.
For årene 2017, 2018 og 2019 er resultatet under 1,75 prosent som er myndighetenes
minimumsanbefaling. Noen av årsakene til at driftsresultat ikke er over 1,75 prosent:




30 

Tilrettelagte boliger for funksjonshemmede på Belsjø terrasse
Økte behov for tjenester i flere enheter
Store investeringer i 2016 og 2017 til nytt helsebygg og nytt svømme-/badeanlegg

Den grafiske fremstillingen over viser netto driftsresultat for regnskap 2014, budsjett 2015, prognose
2015 og kommunestyrets forslag for 2016-2019. I fremstillingen fremgår også netto driftsresultat korrigert
for selvkost i tilsvarende periode, anbefalt netto driftsresultat og netto finansutgifter som andel av
driftsinntektene.
Budsjettert netto driftsresultat er gjort mulig blant annet ved:




Godt resultat for 2015 (prognose per 2. tertial)
Reduserte utgifter til pensjon
Fortsatt lavt rentenivå

Disposisjonsfondet utvikler seg positivt gjennom fireårsperioden. I gjeldende kommuneplan er det et mål
at disposisjonsfondet minimum skal utgjøre 20 millioner kroner. Kommunestyret justerte i
handlingsprogrammet 2015-2018 opp dette målet til 100 millioner kroner grunnet negativ utvikling av
likviditeten.
Kommunen har frem til og med 2015 hatt gode rentebetingelser og innskuddsrenten har ligget høyere
enn innlånsrenten. Det forventes ikke tilsvarende gode betingelser i kommende fireårsperiode.
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Skatteinntekter
Skatteinntektene er beregnet med utgangspunkt i anslag fra kemneren i Follo. Anslaget tar utgangspunkt
i beregnet årsprognose for 2015 på 479,5 millioner kroner. Årsprognosen er fremskrevet med anslått
vekst i statsbudsjettet for 2016 til 515,3 millioner kroner. For årene 2017 – 2019 er det lagt til grunn en
realvekst i skatteinntektene i statsbudsjettene pr år på 1,3 prosent.
Den gradvise opptrappingen fra 55 til 60 prosent i den symmetriske skatteutjevningen i inntektssystemet
ble fullført i 2011. En merskatteinntekt på 1 millioner kroner over landsgjennomsnittet gir dermed økt
netto inntekt på 0,4 millioner kroner.

Rammetilskudd
Rammetilskuddet brukes i flere sammenhenger som et samlebegrep. Da inkluderes enkelte poster vi har
satt opp i matrisen under.
Tall i 1000 kroner. 2016-2019 er faste 2016 priser
R 2014

B 2015

P 2015

B 2016

B 2017

B 2018

B 2019

268 243

266 507

268 621

263 130

266 551

270 016

273 527

0

0

0

0

0

0

0

3 Refusjon Agresso-kommuner

1 351

1 096

757

725

617

574

524

4 Rente- og avdragskompensasjon

3 508

3 441

3 975

5 084

4 940

4 795

4 500

273 102

271 044

273 353

268 940

272 108

275 385

278 551

1 Ordinært rammetilskudd
2 Momskompensasjon ført i drift

Sum rammetilskudd

Ordinært rammetilskudd (inntektssystemet) og skjønn

Det ordinære rammetilskuddet er beregnet ved hjelp av modell utarbeidet av Kommunesektorens
interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS). Denne modellen angir også et gjennomsnittlig utgiftsbehov
pr innbygger til 48 097 kroner. Etter som behovet i Frogn er lavere enn landsgjennomsnittet, er behovet
i Frogn beregnet til 45 578 kroner pr innbygger. Ved beregningen av rammetilskuddet i Frogn er
følgende forutsetninger lagt til grunn:



For perioden 2017 – 2019, årlig realvekst i rammene på 1,3 prosent.
Skjønnstildeling på 1,7 millioner kroner i 2015 er videreført for hele planperioden.

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.
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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 2015 viser følgende akkumulerte overskudd/underskudd (underskudd angitt med fortegn
minus -) for selvkostområdene pr 31.12.2015:






Vann
Avløp
Renovasjon
Slamtømming
Feiing/tilsyn

1,1 millioner kroner
-4,8 millioner kroner
9,5 millioner kroner
-0,8 millioner kroner
-0,1 millioner kroner

For å overholde de statlige retningslinjene for selvkost, 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.
Som for de tekniske selvkosttjenestene over, gjøres beregningene i henhold til statens retningslinjer for
selvkost.
Prognosene for 2015 viser følgende akkumulerte underskudd pr 31.12.2015:




Byggesaker
Plansaker (private)
Kart og oppmåling

-10,4 millioner kroner
-2,0 millioner kroner
-3,1 millioner kroner

De enkelte gebyrsatser fremkommer i vedlegg 9.
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
tjenester.
Refusjonsordningen for bosetting av enslige mindreårige flyktninger videreføres tilnærmet uendret. Det
betyr at kommunen fremdeles får refundert 80 prosent av utgiftene utover den kommunale egenandelen.
De aller fleste tilskudd og refusjoner er økt med 3 prosent.
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5.7. Utgifter enhetene - prioritering
Endringer i enhetenes rammer i forhold til vedtatt budsjett i 2015
Prioriteringen for 2016 er illustrert i figuren under. Diagrammet viser endringen fra vedtatt budsjett for
2015 til kommunestyrets vedtatte budsjett for 2016. Om man legger anslått forbruk i 2015 til grunn, vil
man få et annet bilde av prioriteringene.

Prioriteringer 2016
4 000
3 000
2 000
1 000
0
-1 000
-2 000
-3 000
-4 000
-5 000

Figuren viser at lavere utgifter til pensjon og økte frie inntekter gir mulighet for å prioritere økte ressurser
til de øvrige områdene. Figuren er ikke «100 prosent» matematisk korrekt, men gir et riktig bilde av
hovedprioriteringene.
De største postene innenfor de ulike områdene (søylene) er:
(Innenfor hvert område er det områder både i pluss og i minus, opplistingen under vil derfor ikke fullt ut samsvare
med søylene i figuren).

Helse, omsorg og velferd
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Styrking av hjemmetjenesten, jf. omgjøring av plasser Ullerud bofellesskap med 1 millioner
kroner
Budsjetteknisk justering pleie og omsorg med 0,9 millioner kroner
Kjøp av ekstern plass(er) pleie og omsorg med1,2 millioner kroner
Økt kommunelegestilling med 0,5 millioner kroner
Demografivekst hjemmetjenesten med 1 million kroner
Økte utgifter til BPA med 0,5 millioner kroner
Effektivisering (kostnadsreduksjon) av tjenesteproduksjonen i hjemmetjenesten med 1,7 millioner
kroner
Kompensert inntektssvikt praktisk bistand med 0,5 millioner kroner
Økte behov og nye brukere i enhet for Utvikling, tilrettelegging og omsorg 2,6 millioner kroner
Netto kostnadsreduksjon ressurskrevende brukere innenfor området med 2,8 millioner kroner
Økte utgifter ved økt bosetting av flyktninger på 2,5 millioner kroner
Økte inntekter ved økt bosetting av flyktninger på 4 millioner kroner
Fagutvikler for HOV-enhetene med 0,3 millioner kroner

Enhetene Eiendom og Miljø, idrett og kommunalteknikk



De største økningene er:
Drift (energi, renhold, vedlikehold etc.) av Flerbrukshuset med 0,7 millioner kroner
Drift av Seiersten idrettsanlegg inklusive undervarme kunstgressbane med 1,2 millioner kroner

Administrasjon og støtte (Enhetene IKT, Økonomi, POP og Rådmannsgruppa)





Det er lagt inn netto 1,2 millioner kroner til dedikerte ressurser (prosjektleder, veileder) til de
gjennomgående prosjektene «LEAN», «Orden i eget hus» (internkontroll) og «Ansvar for eget
liv». For sistnevnte prosjekt har kommunen mottatt tilsagn om tilskudd på 0,75 millioner kroner
for i 2016 og 2017.
Avleveringsprosjekt arkivet med 0,6 millioner kroner som gjelder opprydding i gamle arkiver og
flytting av arkivverdig materiale til Kolben i Oppegård kommune.
Økte sentrale ressurser til juridisk bistand

Samfunnsutvikling




Engasjement som ikke forlenges, samt forutsetning om vakanser utgjør samlet reduksjon med
1,4 millioner kroner
Ressurser til eventuelt arbeid med endret kommunestruktur med 850 000 kroner for hvert av
årene 2016 og 2017.
Økte inntekter og effektivisering på til sammen ca. 2 millioner kroner

Oppvekst, opplæring og kultur



5 nye årsverk skole, samt 1 time naturfag 5.-7. klasse, 2 millioner kroner
Økt antall plasseringer barnevernet med 1 million kroner

Pensjon


Pensjonsutgiftene forventes å bli lavere i 2016, basert på oppdaterte prognoser fra
pensjonskassene KLP og SPK. Dette har i hovedsak sammenheng med at KLP har bygd
ekstraordinære reserver de to siste årene knyttet til levealder-justering og økte egenkapitalkrav.
Denne oppbyggingen er nå ferdig og utgiftsveksten avtar dermed noe. Utgiftsnivået er permanent
redusert med 5 millioner kroner.

Fullstendige og detaljerte endringer finnes i vedlegg 3.
Utdyping for de ulike tjenesteområdene
Helse, omsorg og velferd
I regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015 - 2020 er et av hovedmålene å styrke brukernes rettigheter
for opprettholdelse av funksjonsnivå så lenge som mulig. Rehabilitering og egenmestring må være en
naturlig del av all innsats i helse- og omsorgssektoren. Vi endrer vår tilnærming til pasienter og brukere
fra «Hva er i veien med deg» til «Hva er viktig for deg». Dette krever at vi dreier våre innsatts til å
understøtte brukernes egne ressurser, der likeverdighet og samhandling står sentralt i arbeidet. Vi satser
på tidlig tverrfaglig kartlegging av rehabiliteringspotensialet og tilsvarende tidlig og intensiv opptrening for
å øke mestringsevnen og redusere hjelpebehovet til brukeren. Det er stort fokus på helhetlige pasient-/
brukerforløp og stadig flere tjenester blir koblet på. Samarbeid og samhandling er knyttet til systematisert
tverrfaglig innsats og oppfølging av pasienter; rett person til rett tid på rett sted.
Regjeringen legger frem en opptrappingsplan på rehabiliteringsfeltet i løpet av 2015. Videre ønsker de
økt fokus på lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. I Frogn kommune er ønsket om palliativ
omsorg i eget hjem økende og kvalitetshevende tiltak videreføres for å møte dette behovet.
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Andre statlige føringer som vil være sentrale for vårt videre arbeid er:







Iverksette «Øyeblikkelig hjelp døgntilbud», LMS i Follo fra 1.1.2016
Regjeringens forslag om å styrke rusarbeidet med en ny opptrappingsplan
Kommunenes plikt til Øyeblikkelig hjelp døgntilbud for mennesker med psykisk helse- og
rusproblemer fra 2017
Legemiddelmeldingen vedtatt mai 2015: forskriftsfestet plikt til systematisk
legemiddelgjennomgang på sykehjem
Demensplan 2020: Bruker som ressurs, med fokus på reell brukermedvirkning
Innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, lovendring vedtatt

Våre lokale satsinger:










Helsebygg: Arbeidet er igangsatt med bygging av et nytt helsebygg som skal samlokaliseres med
eksisterende Ullerud sykehjem. Forventet ferdigstillelse 30.1.2017. Frem til ferdigstillelse skal det
skapes best mulig innhold i bo – og servicetilbudet.
Våre mål for det nye senteret er:
 Vi tilbyr et komplett og helhetlig tilbud
 Vi er framtidsrettet og nyskapende
 Vi ivaretar kvalitet i alle ledd
Helhetlig pasient – og brukerforløp med fokus på tverrfaglig innsats og samhandling
Omsorgsboliger på Belsjø for mennesker med nedsatt funksjonsevne forventes ferdigstilt høsten
2018. Det skal utvikles et differensiert tjenestetilbud knyttet til brukernes behov.
Dreining av ressurser mot å styrke tjenester som utføres i brukerens hjem, med mål om at
brukeren lengst mulig kan leve sitt liv i eget hjem.
Utvikle samhandlingskompetanse for å styrke tverrfaglighet og kvalitet på pasientforløpene.
Utvikle et lavterskel arbeidstreningstilbud for sosialhjelpsmottakere.
Arbeidet med bosetting og god integrering av flyktninger intensiveres i tråd med kommunestyrets
vedtak. Tjenesteområdet styrkes med økt kapasitet, og ytterligere samarbeid med frivillige.
Styrke fastlegeordningen for å sikre innbyggernes behov for fastlege og for å kunne møte økt
behov for samhandling om brukere med komplekse behov.

Helsetilstanden i Frogn er beskrevet i Folkehelserapporten 2014, og er viktig i vurderingen av
kompetanse- og ressursbehov samt i planleggingen av virksomme strategier og tiltak. Strategier for å
redusere og forebygge kroniske livsstilssykdommer videreføres. Det satses på å redusere sosiale og
økonomiske forskjeller og da særlig gjennom å få folk i arbeid. Videre satses det på å likestille psykisk
helsearbeid på lik linje med å forebygge sykdom og skade.

Oppvekst, opplæring og kultur
Tidlig innsats og samhandling
Det legges opp til en tettere samhandling mellom enhetene i oppvekstsektoren (enhetene for kultur,
barnehage, skole og barn, unge og familier). Målet er å arbeide i økende grad tverrfaglig på det
forebyggende og oppfølgende arbeidet blant barn og unge.
For å øke kvaliteten i arbeidet med barn unge og familier, skal det iverksettes tjenesteovergripende fagog tiltaksutvikling. Plan for psykisk helsearbeid med barn og unge blir tatt i bruk fra 2016.
Kommunen vil fortsette med å prioritere tidlig innsats overfor alle målgrupper. Økt tverrfaglig samarbeid
kan øke mulighetene til å få kontroll over begynnende skolefravær og forebygge frafall på videregående.
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Tilgjengelig statistikk viser at for mange Frogn-ungdommer gjennom tid ikke fullfører videregående skole.
Jobben starter i barnehagen og fortsetter gjennom hele grunnskoleløpet. Oppvekstsektoren vil ha denne
viktige saken som en gjennomgående satsing i HP-perioden.
Fra skoleåret 2015/16 øker lærertettheten på 1.- 4. trinn i kommunen som følge av statlig satsing på
dette. Økt lærertetthet styrker muligheten til tidlig innsats, faglig og sosialt.
Satsing på grunnleggende ferdigheter
Språk- lese- og skriveplanen er revidert i 2015 og skal tas i bruk fra 2016.
Det vil bli satset på matematikk- og naturfagene med tiltak fastsatt i skolens felles matematikkplan
(Kuleramma).
I skoleåret 2015/16 gjennomfører pilotskolene Dal og Seiersten prosjektet «Digital skole for økt
læringsutbytte». Erfaringene fra pilotskolene vil være avgjørende når kommunen skal innføre prosjektet
på alle skolene i Frogn. Kommunalt foreldreutvalg vil være involvert hele veien i prosjektet.
Nye kulturarenaer gir nye muligheter
Når flerbrukshuset på Dyrløkke står ferdig, gir dette muligheter til økt kulturell aktivitet og flere
arrangementer som kan komme alle aldersgrupper i Frogn til gode.
En ny Seiersten idrettspark som tilbyr kunstgress og løpebaner, ny idrettshall, nytt badeanlegg og
utvidelse av Frognhallen, vil utgjøre en kvalitet som vil ha stor betydning for folkehelsen og trivselen for
kommunens innbyggere.
I HP-perioden vil fremtidig organisering og lokalisering av kulturskolen bli drøftet. Dette er nødvendig for
å kunne se helhetlig på kulturskolens økte virksomhet, og som en konsekvens av utvidelsene av
skoledagen på Dyrløkkeåsen.
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Skolestruktur
Det er et potensial for effektivisering av skolene i følge sammenligningstall i KOSTRA. Gevinstene synes
imidlertid i hovedsak å knytte an til justering av skolestrukturen. Fram mot 2018 må man vurdere
skolestruktur som ett av flere virkemiddel.
Arbeidet for et trygt barnehage- og skolemiljø
Både barnehagen, skolen, foresatte og andre samarbeidspartnere må i økende grad involveres hvis
barnehagen og skolen skal forbli det gode stedet å være.
Det har blitt arbeidet med å fornye de kommunale planene om et godt oppvekstmiljø i barnehage og
skole. Målet er å strekke seg etter visjonen om null mobbing. Den nye planen skal tas i bruk i perioden.
Kompetanseheving for assistentene
I HP-perioden skal assistenter i barnehage, SFO og skole tilbys barne- og ungdomsarbeiderutdanningen,
slik at de kan ta fagbrev som kan øke kvaliteten i arbeidet med barn og unge. På sikt skal alle ansatte
som arbeider med barn og unge i kommunen, være faglærte.
Integrering av minoritetsspråklige barn i barnehage og skole
Gode språkferdigheter og sosial kompetanse er viktige områder for at minoritetsspråklige elever skal
kunne finne en naturlig plass i barnehage og skole. 60 % av det totale antallet minoritets-språklige barn
går i barnehager. Språk læres i barnehagen og der er det store muligheter for å utvikle vennskap.
Kommunen arbeider for best mulig integrering og vil øke andelen minoritetsspråklige barn i barnehagene.
Arbeid for å motvirke radikalisering og voldelig ekstremisme
Frogn kommune vil følge opp den sentrale handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme,
der terror er den ytterste konsekvens. Forebyggingsarbeidet er sentralt for å sikre grunnleggende verdier
som demokrati, menneskerettigheter og trygghet. Det å kunne leve uten frykt for å bli utsatt for hat og
vold, er en grunnleggende verdi i et trygt samfunn. Handlingsplanen representerer en ramme for en
målrettet og strategisk innsats på feltet. Frogn legger opp en lokal strategi for dette viktige forebyggende
arbeidet.

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 videreført 6 millioner kroner ekstra til vedlikehold av bygningsmassen i 2016, 2 millioner
kroner ekstra for 2017 og 1 millioner kroner for 2018. Det er i tillegg videreført 10-15 millioner kroner til
rehabilitering/standardheving av bygningene for årene 2016-2018. Det er også videreført ekstraordinært
vedlikehold av veiene med ca. 1,5 millioner kroner for hvert av årene 2016 og 2017 og 1 millioner kroner
for hvert av årene 2018/2019. 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 ble enhet for Teknisk drift og forvaltning delt opp i to enheter; én for eiendom
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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. Imidlertid er enheten sårbar i forhold til langsiktig overordnet samfunnsplanlegging
og næringsutvikling.

Støtteenhetene og rådmannsgruppen
Kommunestyret vil fortsatt prioritere organisasjonsutvikling. Kommunesektorens organisasjon KS har en
gunstig finansieringsordning for organisasjonsutvikling som fortsatt vil bli benyttet.
Det er opprettet en ny kommunalsjefstilling i 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 la ved behandlingen av HP 2015-18 at
midlene måtte finnes innenfor dagens rammer.
Enhetene etterspør i stadig større grad juridisk bistand. For å unngå å måtte innhente kostnadskrevende
ekstern rådgivning har rådmannen opprettet en ny stilling som jurist sentralt i administrasjonen.
Innenfor økonomi videreføres satsingen på ledelse, styring og kontroll.
Det er sentralt lagt inn netto 1,2 millioner kroner til dedikerte ressurser (prosjektleder, veileder) til de
gjennomgående prosjektene «LEAN (kontinuerlig forbedringsarbeid)», «Orden i eget hus» (internkontroll)
og «Ansvar for eget liv».
Frogn kommunes verdigrunnlag bygger på en grunnleggende tro på samarbeid, likeverdighet og eierskap
rettet mot kommunens innbyggere og ansatte. For å løse oppgavene fremover er kommunens tjenester
avhengig av et samarbeid med innbyggerne, der det fokuseres ansvar for utvikling i eget liv.
For sistnevnte prosjekt har kommunen mottatt tilsagn om tilskudd på 0,7mill kroner for i 2016 og 2017.
For å oppnå den ønskede effekten av de gjennomgående prosjektene, mener Kommunestyret det er
viktig og avgjørende at det avsettes ressurser til veiledere. Nedenfor er de 3 prosjektene nærmere
beskrevet.

Ansvar for eget liv:
Tjenesteyting i kommunal sektor har tradisjonelt tatt utgangspunkt i at de ansatte har en ekspertrolle og
tjenestemottakeren er passiv mottakere av en tjeneste. Frogn kommune har tatt et aktivt valg for å
komme bort fra denne modellen. Vi skal nå jobbe etter en modell der brukerne ikke lenger ses på som en
tjenestemottaker, men som likeverdige part som er i stand til og ønsker å ta ansvar for eget liv. Frogn
kommune står overfor et paradigmeskifte som vil bety en stor omlegging av måten å jobbe på. Det er
derfor igangsatt et prosjekt som har arbeidstittel «Ansvar for eget liv» der organisasjonen gjennom
prosjektet skal implementere verdigrunnlaget for denne måten å møte brukerne i Frogn på. Arbeidet
organiseres som et gjennomgående organisasjonsprosjekt med styringsgruppe der de tillitsvalgte er
representert ved de to største fagforeningene.

39 

Vi går fra ideen om at brukerne skal være aktive deltakere til å være likeverdige parter i alle saker som
omhandler deres liv. Denne måten å jobbe på bygger på forsknings- og evidensbasert kunnskap og den
forutsetter at:




Kommunalt ansatte må derfor se annerledes på sin rolle som «eksperter». Rollen blir i mye større
grad enn før å dele vår kunnskap.
Brukerne blir gitt og tar muligheten til å fatte beslutninger om eget liv.
Frikjøp av prosjektleder i prosjektperioden.

Det er satt av 3 år til å gjøre grunnarbeidet og det involverer alle ansatte i kommunen under paraplyen
«slik gjør vi det i Frogn». Det er søkt eksterne midler fra Fylkesmannen til å dekke prosjektlederstilling i 3
år. Forventet oppstart er 1. januar 2016.

Lean i Frogn kommune
Kommuneplanen fastslår at vi skal yte best mulig tjenester for de pengene vi har til rådighet, at vi skal ha
en god dialog med innbyggerne, og vi skal ha kompetente og fornøyde medarbeidere. Lean er en
metode for å jobbe med kontinuerlig forbedring i prosesser og arbeidsflyt i en organisasjon. Metoden
handler i all hovedsak om å gjennomføre de riktige tingene på de riktige stedene, til rett tid og i riktig
mengde. Det er med andre ord en metode for å optimalisere prosesser ved å fjerne «tidstyver» og
unyttige prosesser. Metoden har tre mål:




Best mulig resultat til innbyggerne
Best mulig arbeidsdag for den ansatte
Økonomisk gevinst gjennom best mulig utnyttelse av ressursene

De ansatte skal ikke jobbe fortere, men de skal jobbe smartere og mer effektivt. Frogn kommune har
utdannet 10 LEAN veiledere som skal sørge for at metoden implementeres i alle enheter. Dette
innebærer at det er kapasitet til å kjøre prosesser i alle enheter i løpet av 2016. Det er søkt midler til
organisasjonsutvikling fra KS for å kunne gjennomføre opplæring.

Internkontroll – «Orden i eget hus».
Kommunelovens § 23 nr. 2 pålegger rådmannen ansvar for:
«Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og
overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.»
Kontrollutvalget har flere ganger blitt orientert om rådmannens arbeid med og status for arbeidet med
internkontroll (IK), siste gang i september 2014.
Rådmannen har blant annet på denne bakgrunn deltatt i effektiviseringsnettverk i regi av Kommunens
Sentralforbund om temaet. Arbeidet ble avsluttet våren 2015 og rådmannen har laget prosjektbeskrivelse
for oppfølging i organisasjonen. Rådmannen ønsker å oppnå følgende med prosjektet:
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Systematisere arbeidet med risikobasert internkontroll
Kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen
Helhetlig styring og riktig utvikling
Godt omdømme og legitimitet
Etterlevelse av lover og regler

I prosjektet er det allerede utarbeidet en Helhetlig kvalitetsstrategi for 2015-2018 som skal gi
kvalitetsarbeidet felles retning og innsats, slik at vi oppnår best mulige tjenester innenfor de rammer som
foreligger. Andre elementer som er sentrale er videreutvikling av kommunens styringssystem (her inngår
Kommuneplan, handlingsprogram, rapportering), bruk av risikoanalyser etter fastsatt mal, systematisk
oppdatering av sentrale styringsdokumenter (for eksempel beredskapsplan, delegeringsreglement,
anskaffelsesreglement, finansreglement).
Status på konfliktsaker kommunen er involvert i:
Follo tingrett avsa dom i tvist om gyldigheten av en oppsigelse den 18. desember 2014, hvor tingretten
enstemmig kom frem til at oppsigelse av en ansatt var gyldig. Dommen ble senere opphevet av
lagmannsretten på grunn av saksbehandlingsfeil. Anke over lagmannsrettens avgjørelse ble ikke sluppet
inn til ankebehandling i Høyesterett, og saken er nå berammet for ny behandling i tingretten i uke 46.
Utfall og økonomiske konsekvenser for kommunen er således ikke avklart.
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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.



For perioden 2016 – 2019 er det 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).

Investeringer 2016-2019
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0

salgsinntekt
tilskudd
momskomp
lån

Figuren over viser de største investeringsprosjektene i fireårsperioden og hvordan disse finansieres ved
hjelp av lån, momskompensasjon, tilskudd og salgsinntekter. For boligprosjektet nevnes det spesielt at
kapitalutgiftene knyttet til låneopptaket er planlagt finansiert ved hjelp av husleieinntekter.
Investeringsprogrammet er vist i tabellen på neste side.
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Investeringer 2016-2019, tall i 1000 kroner.

1 Helsebygg alternativ C som i saken
2 Helsebygg - Inventar og utstyr
3 Investeringer i boliger
4 Investeringer i boliger til bosetting av flyktninger
5 Risiko og sårbarhet
6 Startlån
7 Hovedplan vann og avløp
8 Brygger og havner
9 Maskinpark MIK
10 Kommunale veier
11 IKT investering
12 IKT investering skole
13 Agresso Follo
14 Tiltaksplan IFN
15 Elektronisk arkiv
16 Trafikksikkerhetstiltak
17 Minnelund
18 Biblioteket, digitalisering
19 Flerbrukshus
20 Svømme/badeanlegg
21 Seiersten stadion, oppgradering
22 Utskifting av oljefyringsanlegg innen 2018
23 Dal skole, ventilasjon gymsal
24 Tinglysning
25 Akvariet, oppgradering
26 Brannvarsling, 8 bygg
27 Heer skole, SD anlegg
28 Dyrløkkeåsen skole SD anlegg
29 Uteleker, skoler og barnehager
30 Badeparken, rehabilitering
31 Egenkapitalinnskudd KLP
32 Rehabilitering bygg
33 Nedgravde søppelkontainere
34 Brygger sjøtorvet
35 Hjelpemiddelsentralen
36 Kopås
37 Sjøledning (vann)
38 Brygger og havner - nye behov
39 Toalett Gyltholmen
40 Maskinpark Eiendom
41 Parkeringsautomater
42 Vestbyveien - trafikksikkerhetstiltak
43 Vann- og avløpsledning Odalen-Haveråsen
44 Sti Rogneveien
45 Sjøtorget - aktivitetsplikt sosialhjelpsmottakere
46 Seiersten skole - kantine
47 Follo barne- og ungdomsskole
Sum
Sum ekskl. startlån

Ubr.
2016
2017
2018
2019
Totalt
2015
86 208 242 307
40 000
0
0
368 515
0
8 000
24 000
0
0
32 000
18 817
60 700 137 850 120 800
77 000
415 167
15 000
25 000
0
0
0
40 000
7 481
0
0
0
0
7 481
0
15 000
15 000
15 000
15 000
60 000
17 000
11 650
27 550
2 000
1 450
59 650
987
0
0
0
0
987
0
1 500
1 500
1 500
1 500
6 000
4 929
5 000
5 000
3 000
2 000
19 929
4 563
2 000
1 500
1 500
1 500
11 063
1 624
2 000
4 000
1 150
1 150
9 924
2 003
1 000
1 000
1 000
1 000
6 003
3 423
2 500
2 500
2 500
2 500
13 423
2 593
0
0
0
0
2 593
2 274
1 000
0
0
0
3 274
0
1 250
0
0
0
1 250
71
100
0
0
0
171
26 463
0
0
0
0
26 463
20 229
75 000 133 000
0
0
228 229
35 780
0
0
0
0
35 780
9 330
10 000
7 000
7 000
0
33 330
3 965
0
0
0
0
3 965
500
500
500
0
0
1 500
0
2 500
2 500
0
0
5 000
166
0
0
0
0
166
137
0
0
0
0
137
1 800
0
0
0
0
1 800
1 417
1 000
1 000
0
0
3 417
1 457
6 000
2 000
2 000
2 000
13 457
0
1 180
1 180
1 180
1 180
4 720
5 543
14 200
12 800
12 600
12 600
57 743
3 500
0
0
0
0
3 500
14 000
0
0
0
0
14 000
0
400
0
0
0
400
0
12 900
0
0
0
12 900
0
0
0
0
10 000
10 000
0
5 000
0
0
0
5 000
0
450
0
0
0
450
0
350
350
350
350
1 400
0
500
500
500
500
2 000
0
13 000
0
0
0
13 000
18 700
0
0
0
0
18 700
180
0
0
0
0
180
800
0
0
0
0
800
246
0
0
0
0
246
0
11 993
0
0
0
11 993
311 185 533 980 420 730 172 080 129 730 1 567 705
311 185 518 980 405 730 157 080 114 730 1 507 705

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


I investeringstabellen over er oppgitt ubenyttede bevilgninger per 8. oktober 2015. Ved
avslutningen av regnskapet for 2015 vil disse beløpene ha endret seg og ubenyttede midler per
31.12.2015 slik de fremgår av regnskapet for 2015 i sin helhet overføres for prosjekter som ikke
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er avsluttet. Ved behandlingen av 1. tertialrapport 2016, rapporteres status for overførte
bevilgninger og forslag til justering av disse.
Det er på vanlig måte satt opp forslag til nye bevilgninger for 2016.
Sum budsjett for 2016 blir dermed summen av anslag ubrukt for 2015 og nye bevilgninger for
2016.

Det er som nevnt over ikke gjort grundige anslag for ubrukte midler ved årsslutt 2015. For å sikre
nødvendig fremdrift i prosjektene, er alle ubrukte bevilgninger overført fra 2015 til 2016, for deretter å
trekke tilbake ubrukte bevilgninger i 1. tertialrapport 2016. Det vil da 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. Bygget vil stå klart til bruk i løpet av
første kvartal 2017.
2. Inventar og utstyr helsebygg
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. 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.
Det tas sikte på at prosjektet blir ferdigstilt i løpet av 2018.



Kopås: Prosjektet omfatter utvikling av nærmere 70 000 kvm. Det vil i løpet av 2018 bli igangsatt
arbeid 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. Prosjektet blir ferdigstilt i
løpet av første halvår 2016.



Skogveien 31, 33 og 35: Det pågår reguleringsarbeid og forenklet skisseprosjektering med mål
om å ivareta de prinsippene som er nedfelt i kommunestyremeldingen om boligutvikling.



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. 2600 kvm boligareal (30-40 boenheter), ca. 1250 kvm næringsareal på bakkeplan
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og ca. 7100 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 2016 bli igangsatt reguleringsarbeid med mål om å realisere tomtenes
utviklingspotensial. Forut for reguleringsarbeidet er det forutsatt gjennomført arkitektkonkurranse
våren 2016.


Løktabakken: Dette prosjektet omfatter en boligutvikling av et areal på til sammen ca. 2,0 dekar.
Det legges opp til bygging av 16 omsorgsboliger. Skisseprosjekt fremmes for kommunestyrets
godkjenning i løpet av 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 2017.



Grande: Som del av behandlingen av handlingsprogrammet for 2013-2016 vedtok
kommunestyret å selge dette arealet. Sak om alternative utbyggingsmuligheter fremmes
kommunestyret i løpet av 2015 med mål om at omregulering igangsettes i 2016 og 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 22 boenheter. Skisseprosjekt fremmes for kommunestyrets
godkjenning i løpet av 2015. Det tas sikte på at prosjektet ferdigstilles i løpet av 2018.



Forsterkede omsorgsboliger (Rus/Psykiatri)
Det er igangsatt arbeid med å utrede alternative lokasjoner for forsterkede omsorgsboliger innen
rus/psykiatri. Det tas sikte på at sak fremmes kommunestyret i løpet av 2015 og prosjektet blir
definert videre som følge av denne kommunestyrebehandlingen.



Utvikle omsorgsboliger på Ullerud (2. etasje på Ullerud bofellesskap)
Det igangsettes planlegging av 24 omsorgsboliger på Ullerud gjennom bygging av en ekstra
etasje på Ullerud bofellesskap. Det tas sikte på at sak fremmes kommunestyret i løpet av første
halvår 2016. Dersom kommunestyret gir sin tilslutning til dette prosjektet vil omsorgsboligene
kunne bli ferdigstilt i løpet av 2018.

Alle boligprosjekter planlegges gjennomført med overskudd inndekket gjennom husleieinntekter.
Boligprosjektene vil få tilskudd fra Husbanken med inntil 40% av brutto investeringskostnad. I tillegg
vil Frogn kommune få kompensert for betalt merverdiavgift.
4. Kjøp av flyktningeboliger
Vedtatt bevilgning for økt bosetning av flyktninger. Vedtatt 25 millioner kroner i 2015. Kommunestyret
viderefører tilsvarende bevilgning på 25 millioner kroner i 2016 ref. Ks. 102/15 og vedtak av 15. juni
2015.
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, utarbeidelse av brannsikkerhetsplan for Drøbak sentrum samt etablering av
et alternativt driftssted for de kommunale IT-systemene fra 2015.
6. Startlån
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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.
Kommunestyret vedtar derfor å øke rammen til 15 millioner kroner slik at flere kan ha mulighet til å kjøpe
egen bolig.
7. Hovedplan for vann og avløp
Sentrale tiltak iht. Hovedplan for vannforsyning














Oppgradering av vannledningsnett Holter terrasse
Sikring av vann- og avløpsnett på Gylteåsen
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
Etablering av sanitæranlegg på Gylteholmen

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
Utredning av dypvannskai og akvariets fremtidige plassering.
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. Eksisterende maskinpark er eldre og over avskrivningstiden (mer enn 10
år) med betydelige drift, reparasjon og vedlikeholdskostnader. En slik investering vil kunne bidra til
mindre reparasjonskostnader på maskinpark, som deretter kan inverteres i vedlikehold av veier
10. Kommunale veier
Det er behov for oppgradering av kommunale veier grunnet større belastning og vedlikeholdsetterslep.
Eksisterende vedlikeholdsetterslep et er beregnet et etterslep på 18 millioner kroner. En tar sikte på å
heve bæreevnen/standarden for å møte kravene som dagens bruk medfører. Tiltaket deles i løpet av
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årene og vurderes fortløpende. Grusveier som Frons vei og Stubberudveien prioriteres og finansieres
ved overføring av ubrukt bevilgning fra 2015 til 2016.
Det foreligger et pålegg fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) der alle kommunale
veilys skal være målt innen 2019. Dette krever betydelig investering i form av omlegging og omkobling av
eksisterende kabelnett. Kommunen har behov for kartlegging av omfang av arbeid og tiltak.
11. IKT, IKT skole, Agresso Follo (linjer 11, 12 og 13)
Investeringer videreføres for perioden 2016-2019 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.
Investeringer tilknyttet Agresso-samarbeidet med Vestby, Ås og Nesodden gjelder oppgradert
anleggsmodul.
Det er planlagt oppgradering av Agresso-installasjonen i Frogn, Nesodden, Vestby og Ås høsten 2015.
Eksisterende versjon vil ikke bli vedlikeholdt fra høsten 2016. Frogn kommune står for investeringen og
mottar refusjon fra de øvrige kommunene som tidligere.
Fullskala pilotprosjekt for digital skole er startet opp på Seiersten og Dal og det er planlagt med
innrullering av Dyrløkkeåsen skole fra skolestart 2016 og Sogsti, Heer og Drøbak skoler fra skolestart
2017.
14. 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).
15. Elektronisk arkiv
Staten, innbyggerne og lokalt næringsliv forventer økt tilgjengelighet til digital informasjon fra kommunen.
En forutsetning for dette er at arkivet og saksbehandlingen i Frogn blir fullelektronisk, og at byggesak- og
andre tekniske arkiv digitaliseres. Digitalisering av byggesaksarkivet- og andre tekniske arkiv vil
effektivisere saksbehandling samt sikre originale dokumenter mot brann og vannlekkasjer. Frogn har i
samarbeid med Vestby og Ås kommune et prosjekt om felles anbudskonkurranse for digitalisering av
tekniske arkiv.
16. Trafikksikkerhet
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Det vil bli fremmet sak om ny trafikksikkerhetsplan i løpet av 2016. Planen skal inneholde en mer
langsiktig og realistisk tiltaksplan der trygge skoleveier er prioritert. Eksisterende trafikksikkerhetsplan
videreføres og gjelder kun for 2016. Eksisterende etterslep i 2015 overføres og ubrukt bevilgning fordeles
mellom 2017-19. Det vises til vedlegg 6, Tiltaksplan for trafikksikkerhet.
17. 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).
18. Biblioteket - digitalisering
Biblioteket hadde en lite tidsmessig og tungvint utlånsordning. Nye digitale løsninger for utlån har lettet
og forenklet arbeidet for de ansatte, samt gjort biblioteket mer publikumsvennlig. Prosjektet ble
gjennomført i 2013/2014, men kostnaden er fordelt over flere år etter avtale med leverandøren.
19. Flerbrukshus
Flerbrukshuset ferdigstilles av entreprenør november 2015. Ubrukte midler er per 8. oktober 2015 og vil
være endret ved utgangen av året.
20. Svømme-/ badeanlegg inkludert oppgradering av Frognhallen
Kommunestyret har vedtatt at det skal bygges badeanlegg som skal knyttes til Frognhallen og at
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. 2. etasje bli gjort i stand til utleie for private leietakere og
det vil bli etablert felles inngang med Frognhallen i tillegg til felles kafeteria/serveringareal. Forprosjektet
fremmes for kommunestyrets godkjenning høsten 2015 og etter planen skal anlegget stå klart til bruk i
2018.
21. Seiersten stadion
Ferdigstilles høsten 2015. Ubrukte midler er per 8. oktober 2015 og vil være endret ved utgangen av året.
22. Utskifting av oljefyringsanlegg
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. Det ligger vedtak om midler til Seiersten i 2015 og 2016. Det vil være behov for
utskiftning på både Dal og Dyrløkkeåsen i 2017 og 2018.
23. Dal skole – ventilasjon gymsal
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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.
24. Tinglysning
Arbeidet med å oppdatere registrene for alle kommunens arealer og eiendommer fortsetter. Dette er et
tidkrevende arbeide.
25. Akvariet, oppgradering
Det vises til sak 62/13 til Formannskapet 17. juni 2013, der det ble vedtatt strakstiltak for å øke
sikkerheten i Akvariet. Det 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 millioner kroner
over en toårsperiode. En vil komme tilbake til tiltakene i senere Handlingsprogram. Det vil ikke bli
investert mer enn nødvendig her. Det vil bli påbegynt et utredningsarbeid rundt akvariet og dypvannskai i
2016. Videre vil eiendommen tilknyttes kommunalt vann og avløp i november 2015.
26. Brannvarsling – 8 bygg
Brannsikring av en rekke formålsbygg.
27. Heer skole – SD-anlegg
Anlegg for sentral driftsovervåkning. Resterende bevilgning per 8. oktober 2015.
28. Dyrløkkeåsen – SD-anlegg
Anlegg for sentral driftsovervåkning. Resterende bevilgning per 8. oktober 2015.
29. 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 mange barnehager.
30. Badeparken
Det vil bli fremmet sak om ny forvaltningsplan for Badeparken i løpet av 2015. Etablering av minnelund vil
inngå i denne forvaltningsplanen.
31. 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.
32. Rehabilitering bygg
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 millioner 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)
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.

Det forutsettes at det fra denne posten overføres 400 000 kroner til kirken for begge årene 2016 og 2017.
Samlet beløp på 800 000 kroner vil gå til universell utforming inngang Drøbak kirke, innvendig
rehabilitering bårehus Frogn, offentlig toalett Drøbak kirke, beskjæring av trær kirkegårdene og
asfaltering av gangvei rundt Drøbak kirke.
33. Nedgravde søppelcontainere
Nedgravde søppelcontainere i sentrum.
34. Brygger sjøtorget
Kommunestyrevedtak om bevilgning av 14 millioner kroner til rehabilitering, pluss 1 millioner kroner til
utredning av dypvannskai og akvariets fremtidige plassering.
35. Hjelpemiddelsentralen
Etableringsutgifter for ny hjelpemiddelsentral.
36. Kopås
Rehabilitering av eksisterende mannskapskaserne til seks boliger - vedtatt beløp på 12,9 millioner.
37. Sjøledning
Tiltaket gjelder etablering av nytt hovedforsyningsnett for drikkevann via en ny sjøledning med større
kapasitet. Tiltaket utsettes til 2019-20 med 10 millioner i 2019 og 20 millioner i 2020. Dette for at
prosessen mot etablering og sikring av hovedforsyningsanlegg kan være mer realistisk. I tillegg
anbefales at tiltaket samkjøres med rullering av hovedplan som kan enten utløse en reforhandling av
avtale med eksisterende hovedleverandør eller en endring av hovedleverandør.
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38. Brygger og havner
Det foreligger en tilstandsrapport for utbedring av havner og brygger fra SafeControll. Rapporten gir et
grovt kostnadsbilde på istandsetting på ca. 5 millioner kroner. Disse inkluderer kommunebrygga, Digerud
brygga, Molo B og Brevik brygge.
39. Toalett Gylteholmen
I egen sak ble det vedtatt at kommunen stiller med et offentlig toalett. Dette skjer i tett dialog med
Gyltholmen Brygger A/S.
40. Maskinpark Eiendom
Det er behov for ca. 350 000 kroner i årlige investeringsmidler. Dette for å ha en effektiv drift av
kommunens eiendommer.

41. Parkeringsautomater
Det er behov for utskifting av parkeringsautomater som er enhetens sentrale innkrevingssystem når det
gjelder gebyrer for bruk av kommunale parkeringsplasser. Kommunen har 8 stykk automater og
tilstanden er slik at det er behov for utskifting. Rådmannen anbefaler at det skiftes 1-2 automater per år.
42. Vestbyveien – trafikksikkerhetstiltak
Gjelder utbygging og oppgradering av vei, etablering av gangveisystem med «kiss and ride» ved Sogsti
skole. Dette er et trafikksikkerhetstiltak anslått til ca. 16 millioner kroner inklusive grunnerverv. Det
utarbeides en utbyggingsavtale som legges frem til behandling i løpet av 2015. Utbygger forventes å
bidra økonomisk etter anleggsbidragsmodellen. Det vil komme en egen sak i forbindelse med forhandling
av utbyggingsavtale med utbygger.
43. Vann- og avløpsledning Odalen-Haveråsen
Vann- og avløpsledning Odalen-Haveråsen, jf. vedtak i KS-sak 29/15.
44. Sti Rogneveien
Beløpet gjelder ubrukte midler per 8. oktober 2015. Prosjektet ferdigstilles i 2016.
45. Sjøtorget – aktivitetsplikt sosialhjelpsmottakere
Som følge av aktiviseringsplikten for sosialhjelpsmottakere er det ønskelig å oppgradere lokalene på
Sjøtorget, slik at disse lokalene kan fungere som base for arbeidet, jf. KS-sak 101/15 og 1. tertialrapport
2015.
46. Seiersten skole – kantine
Kantinen på Seiersten ungdomsskole ble oppgradert i 2015 for å imøtekomme krav fra Mattilsynet.
Prosjektet er ferdigstilt, men per 8. oktober 2015 var ikke alle regningene mottatt for betaling.
47. Follo barne- og ungdomsskole
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Follo barne- og ungdomsskole (FBU) har betydelig behov for rehabilitering av eksisterende bygg og for
noe økt kapasitet ved nybygg. FBU har i flere år hatt utilfredsstillende arealer til gruppe-, møte-, arbeidsog lagerrom. Deler av bygningsmassen er svært nedslitt og bærer preg av utilstrekkelig vedlikehold og
manglende oppgradering over lengre tid. Gymbygget har et kritisk rehabiliteringsbehov. Beløpet gjelder
Frogn kommune sin andel av investeringen. Kommunestyret vedtok alternativ 2. Her rives
undervisningsbygget og gymbygget, og gjenoppbygges i en større bygning. Administrasjonsbygget og
utomhusarealene rehabiliteres. Se eget saksfremlegg for sak 15/2792 for ytterligere informasjon.

Finansiering av investeringene
Brutto investeringer med finansiering 2015-2019. 1000 kroner
Brutto finansieringsbehov
Tilskudd og momskompensasjon
Bruk av disposisjonsfond
Salg av eiendom
’
Bruk av lån
Byggelån

2015
311 185
-68 237
-1 180
0
-103 768
-138 000

2016
518 980
-105 822
-1 180
0
-338 922
-78 000

2017
405 730
-105 822
-1 180
-40 000
-258 729
0

2018
157 080
-135 667
-1 180
-66 500
46 267
0

2019
114 730
-53 050
-1 180
0
-60 500
0

Sum finansiering

-311 185

-518 980

-405 730

-157 080

-114 730

‘

I opprinnelig budsjett 2015 var det forutsatt salg av eiendom som en del av finansieringen. Dette vil ikke bli realisert og fører til økt

låneopptak med 70 millioner kroner i 2015.

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 2015 forventes netto lånegjeld å være 935 millioner kroner mot 855 millioner kroner ved
inngangen til 2015. Beregning av renter og avdrag tar utgangspunkt i eksisterende låneportefølje og de
nye lånevolumene som er omtalt over. Renten for nye lån i perioden 2016 - 2019 er satt til hhv 1,4
prosent, 1,3 prosent, 1,6 prosent og 1,9 prosent. Dette er i samsvar med de renteforventningene som er i
markedet pr 3.9.2015 med et påslag på 0,25 prosentpoeng. 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 kommunen ved behov
kan ta opp kassakreditt.
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5.10. Risikoområder i budsjettet
Driftsbudsjettet
Det er knyttet økonomisk risiko til noen av tjenesteområdene, og kortsiktige og langsiktige tiltak vil bli
vurdert for å minimere disse. Et viktig tiltak er budsjettbuffere som de fleste enhetene har klart å
opparbeide, budsjettere i 2015. I budsjettbuffer inngår overført overskudd fra 2014 til 2015. Det ser ut til
at de fleste enhetene også i 2015 går med overskudd. Ved å overføre overskudd til 2016, vil de fleste
enhetene også i 2016 ha budsjettbuffere som sikkerhet/tiltak i forhold til risikoområdene. Budsjettbuffere
sikrer økonomisk forutsigbarhet og bidrar til effektiv drift av enhetene. I tillegg til buffere legges det vekt
på jevnlige (8-10 ganger i året) og gode rapporteringsrutiner gjennom hele året. Eksempler på
risikoområder i 2016 er plasseringer i barnevernet og nye brukere med nedsatt funksjonsevne.
Investeringsbudsjettet
Det investeres for ca. 1,5 milliarder kroner i Fire årsperioden med flere store kompliserte prosjekter. Det
er pr i dag gode rutiner og god kompetanse, men kommunene er meget sårbar i forhold til
kompetanse/rutiner. Dette er en viktig årsak til at det opprettes en kommunalsjef for den tekniske siden i
kommunen. Det er videre risiko knyttet til finansiering, bl.a. ved at det er forutsatt salgsinntekter på 130
millioner kroner i perioden.
Finansiell risiko
Kommunens gjeld øker med ca. 700 millioner kroner i løpet av Fire årsperioden. Risikoen for økte netto
finans-kostnader øker dermed betydelig i perioden. Ved inngangen av perioden antas netto finansutgifter
å øke med ca. 5 millioner kroner ved en renteoppgang på 1 prosent. Utover i perioden, antas at utgiftene
øker med i overkant av 10 millioner kroner. Kommunen har lav andel fastrentelån, men har
disposisjonsfond på i underkant av 100 millioner kroner som kortsiktig kan møte økte renteutgifter.
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6 Status og strategier for tjenesteutviklingen
6.1. Oppvekst og (opp)læring
Overordnet mål fra kommuneplanen:
Alle barn og unge i Frogn får kvalitativt gode oppvekst- og læringsvilkår

6.2. Styringsindikatorer oppvekst og (opp)læring
Mål
Kommuneplan
2012-2024
O1
Frognskolen er
blant de 10 beste i
landet faglig og
sosialt

O2
Barn som trenger
spesiell hjelp eller
oppfølging blir
fanget opp tidligst
mulig og senest før
barneskole-alder
O3
Veksten i antall
unge uføre er
begrenset med
20 % fra 2010-nivå
til 2020

O4
Frafall i det
videregående
utdanningsløpet
O5
Nulltoleranse for
mobbing

Nulltoleranse for
vold i nære
relasjoner
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Hva skal måles?

Målemetode

2014
Resultat

2016

2019

O 1.1
Grunnskole samlet

O 1.1
Kommunebarometeret

O 1.1
39. pl.

O 1.1
28. pl.

Godt
nok
O 1.1
31. pl.

O 1.2
Trivsel 7. trinn

O 1.2
KommuneBarometeret

O 1.2
18. pl.

O 1.2
20. pl.

O 1.2
25. pl.

O 1.2
15. pl.

O 1.3
Trivsel 10. trinn

O 1.3
Kommunebarometeret
O 2.1
Intern kartlegging

O 1.3
42. pl.

O 1.3
30. pl.

O 1.3
45. pl.

O 1.3
25. pl.

O 2.1

O 2.1
Andel førskolebarn 5 % høyere
enn andel
grunnskolebarn

O 2.1

O 2.1

2%
høyere

5%
høyere

Måleindikatorer

O 2.1
Andel nye saker
meldt BUF i
førskolealder i forhold
til andel barn meldt i
grunnskolealder.
O 3.1
Prosentvis endring i
antall unge uføre.

0,8 %
lavere

Ønsket

O 1.1
20. pl.

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 antall
ungdom som føles
ensom, veldig plaget
*
O 3.3
Prosentvis antall
ungdom som føler
bekymringer,
veldig plaget *
O 4.1
Tall fra
Folkehelseinstituttet

O 3.2
Score på ungdomsundersøkelse

O 3.2
9 %*

O 3.2
*

O 3.2
*

O 3.2
5%

O 3.3
Score på ungdomsundersøkelse

O 3.3
13 %*

O 3.3
*

O3.3
*

O 3.3
7%

O 4.1
Statistikk

O 4.1
25,4 %

O 4.1
22 %

O 4.1
20 %

O 4.1
5%

O 5.1
Gjennomsnitt av
mobbetilfeller
1= Ingen tilfeller av
mobbing**

O 5.1
Elevundersøkelse

O 5.1
1,25

O 5.1
1,0

O 5.1
1,2

O 5.1
1,1

O 5.2
Redusere antall
tilfeller vold rettet mot
barn og unge i nære
relasjoner

O 5.2
UngDataundersøkelsen

O 5.2
4,4

O 5.2
*

O 5.2
*

O 5.2
0

2010 nivå = 100 %

*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.

6.3. Strategier for måloppnåelse oppvekst og (opp)læring
O1: Frogn-skolen er blant de 10 beste i landet faglig og sosialt
Strategi 2016-2019









Legge til rette for utvikling av grunnleggende ferdigheter og tilpasset opplæring
Legge til rette for utvikling av elevenes sosiale ferdigheter
Særskilt satsing på matematikk og naturfag
Opparbeide økt digital kompetanse i tråd med samfunnsutviklingen
Økt kvalitet på arbeidet med elevmedvirkning i vurderingsarbeidet
Økt kompetanseheving hos lærerne i Frognskolen, spesielt på realfagene
Tydelig klasseledelse og skoleledelse
Legg til rette for gode forberedelser og etterarbeid knyttet til den Kulturelle Skolesekken (DKS) og
utnytte kulturmulighetene i nærområdene

O2: Barn som trenger spesiell hjelp eller oppfølging blir fanget opp tidligst mulig og senest før
barneskolealder
Strategi 2016-2019






Arbeide for å prioritere tidlig innsats overfor alle målgrupper
Legge til rette for tiltak som retter seg mot barn og unges familie og øvrige nettverk
Forankre verdigrunnlaget for bruk av familieråd og foreldreråd som metode i alle kommunens
enheter
Øke kunnskap hos personale på hva som hemmer og fremmer utvikling hos barn
Arbeide for å integrere minoritetsspråklige barn i barnehage, skole og fritid

O3: Veksten i antall unge uføre er begrenset med 20 prosent fra 2010-nivå til 2020
Strategi 2016-2019







Videreutvikle tverrfaglig samarbeid om barn og unges fysisk, psykiske og faglige utvikling
Utvikle tiltak som fremmer folkehelsen og forebygger sykdom og skjevutvikling
Redusere risiko for utvikling av overvekt og fedme hos barn
Styrke barns psykososiale miljø i barnehagene, skolene i et tett samarbeid med de foresatte
Arbeide for alle barn og unge har en plass i fellesskapet og føler tilhørighet
Arbeide for å implementere og gjennomføre tiltak knyttet til utarbeidet plan mot vold i nære
relasjoner

O4: Alle elever som starter videregående skole forutsettes å fullføre
Strategi 2016-2019






Styrke barns førmatematiske forståelse og språkstimulering.
Styrke barn og unges relasjonskompetanse
Innsats i de grunnleggende ferdighetene på 1. til 4. trinn
Intensivere arbeidet med tidligst mulig i skoleløpet å identifisere og hjelpe barn og unge med
begynnende skolefravær
Anvende kompetanse og kunnskap for å identifisere barn og unge i risikoutvikling av skolefravær
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O5: Nulltoleranse mot mobbing
Strategi 2016-2019









Legge til rette for at og sikre at alle barn og unge er inkludert i fellesskapet og føler tilhørighet
Sørge for at kjent mobbing blir stoppet slik Opplæringslovens § 9 A forutsetter
Legge til rette for økt innsats på samarbeidet mellom hjem og barnehage, skole og fritid
Tiltak som iverksettes skal bygge på likeverdighet, eierskap og myndiggjøring av barn og
foresatte
Arbeide for å 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 foresatte
Arbeide lokalt forebyggende for å motvirke radikalisering og voldelig ekstremisme, og for å sikre
grunnleggende verdier som demokrati, menneskerettigheter og trygghet.

Tilskuddssatser til private ordinære barnehager
Frogn kommune beregner tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene i tråd med nytt rundskriv fra
Utdanningsdirektoratet. Kommunene beregner tilskuddet på bakgrunn av to år gamle regnskapstall, det
vil si regnskap 2014 for tilskudd 2016. Regjeringen har foreslått at det gis et påslag på 13 % av
lønnskostnadene for å dekke pensjonsutgiftene. Det vil si at kommunens pensjonsutgifter og bruk av
premiefond trekkes ut av beregningen før påslaget legges til.
Regnskapstallene for 2014 skal oppjusteres med anslaget på pris- og lønnsvekst i kommunesektoren for
2015 (2,9 %) og 2016 (2,7 %). Til fratrekk i utgiftene går makspris for foreldrebetaling for tilskuddsåret
(2016) og kostpenger fra regnskapsåret (2014).
Satsene (inkl. laveste kapitaltilskudd på 8.800) for 2016 er beregnet til:


Små barn (0-2 år):

188 377 kroner



Store barn (3-6 år):

94 475 kroner
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6.4. Helse, omsorg og velferd
Overordnet mål fra kommuneplanen:
Frogn kommune tilbyr helse og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON)

6.5. Styringsindikatorer
Mål
Kommuneplan 20122024
H1
Frogn kommune tilbyr
helse- og
omsorgstjenester på
beste effektive
omsorgsnivå (BEON)

Hva skal måles?
Måleindikatorer
H 1.1.1
Venteliste på
langtidsplass

2014
Resultat

Ønsket

H 1.1.1
2,4

H 1.1
3

H 1.1
6

H 1.1
3

H 1.1.2

H 1.1.2
3

H 1.1.2
6

H 1.1.2
3

H 1.2.1
8

H 1.2.1
10

H 1.2.1
5

H 1.2.2
4

H 1.2.2
5

H 1.2.2
3

H 1.2.3
5,3

H 1.2.3
5,2

H 1.2.3
5,0

H 1.2.3
5,5

H 1.2.4
4,6

H 1.2.4
4,8

H 1.2.4
4,6

H 1.2.4
5,0

H 1.3.1
Ny

H 1.3.1
40

H 1.3.1
30

H 1.3.1
50

H 1.3.1
Ny

H 1.3.1
3

H 1.3.1
2

H 1.3.1
3

H 2.1.1
68

H 2.1.1
70

H 2.1.1
60

H 2.1.1
70

H 2.1.1
9

H 2.1.1
20

H 2.1.1
15

H 2.1.1
20

Tall fra NAV (%)

H 2.1.1
37

H 2.1.1
30

H 2.1.1
35

H 2.1.1
21,8

H 2.1.1

H 2.1.1

H 2.1.1

H 2.1.1

H 2.1.1

Ny

15

10

15

Målemetode
H 1.1.1
Gerica
Gjennomsnitt

H 1.2
Telling

H 1.2.2

H 1.2.2

Antall medhold i klager til Telling
fylkesmannen

H 1.3.1
Antall pasienter som
mottar
hverdagsrehabilitering
årlig
H 1.3.1
Egen opplevelse av
bedring

H2
Innbyggernes
sykefravær knyttet til
muskel- og
skjelettlidelser er
redusert med 20 % fra
2010-nivå til 2020

H 1.2.3

Fornøydhetsskala
(1-6)

Ny
H 1.2.2
Ny

H 1.2.4

Fornøydhetsskala
(1-6)

H 1.3.1

Gerica
H 1.3.1

PSFS - skala fra 010. Aggregerte tall fra
nivå ved start og til
avsluttet rehab.

H 2.1
Antall henvisninger til
frisklivsresept

H 2.1.1

H 2.1
Bra mat-kurs (antall
deltakere)

H 2.1.1

H 2.1
Legemeldt sykefravær
knyttet til muskel- og
skjelettlidelser

H 2.1.1

H 2.1
Antall deltakere på
kolsskole

Mål

Ny
H 1.2.1

H 1.2.1
Totalt antall klager til
fylkesmannen

H 1.2.4
Pårørendeundersøkelse

2019
Godt
nok

H 1.1.2
H 1.1.2
Antall klager på tjenester Gerica
gitt på feil omsorgsnivå
(vedtak)

H 1.2.3
Brukerundersøkelse

2016

Extensor

Antall deltakere

Telling
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Mål
Kommuneplan 20122024
H3
Innbyggernes
sykefravær knyttet til
psykiske lidelser er
redusert med 50 % fra
2010-nivå til 2020

H4
Frogn kommune
tilrettelegger for at alle
gis muligheter til å delta
på sosiale, idrettslige
eller kulturelle arenaer
H5
Innovasjon i helse og
omsorg

Hva skal måles?
Måleindikatorer

2014
Målemetode

H 3.1
H 3.1
Telling
Antall innførte
nettbaserte løsninger til
bruk for innbyggerne ved
behov for
kompetanseheving innen
mestring av lettere
psykiske plager

2016

2019

Resultat

Ønsket

Godt
nok

H 3.1
Ny

H 3.1

H 3.1

H 3.1

4

3

5

Mål

H 3.2
Antall deltakere på
gruppetilbud til personer
med psykiske plager
som har behov for økt
mestringsevne

H 3.2
Antall deltakere

H 3.2
26

H 3.2

H 3.2

H 3.2

85

70

96

H 3.3
Nedgang i
medisinforbruk
H 4.1
Andel av vedtak hvor det
er vurdert barn og unges
mulighet til deltakelse i
aktivitet

H 3.3
Folkehelseprofilen (%)

H 3.3
Ny

H 3.3
4

H 3.3
2

H 3.3
5

H 4.1

H 4.1
Ny

H 4.1

H 4.1

H 4.1

50 %

40 %

90 %

H 5.1
Antall nye
innovasjonsprosjekter

H 5.1

H 5.1

H 5.1

H 5.1

4

3

6

Registrering av
vedtak i fagsystem

Telling

H 5.1
7

6.6. Strategi for måloppnåelse helse, omsorg og velferd
H 1: Frogn kommune tilbyr helse- og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå
Begrunnelse: Tjenester tildeles etter brukernes individuelle behov, statlige føringer og økonomiske
rammer og etter BEON – prinsippet (Beste effektive omsorgsnivå).
Helse, omsorg og velferd (HOV), jobber med å tilpasse tjenestene til behovet i befolkningen.
Utfordringene 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. Tjenestetilbudet tilpasses og fordeles slik at personer med behov for nødvendig
helsehjelp og personer som vurderes å ha rehabiliteringspotensial prioriteres.
Strategi 2016 -2019:
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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
Ivareta brukermedvirkning for å sikre samsvar mellom forventninger og tjenestetilbud
Videreutvikling av statlige insentiver knyttet til samhandlingsreformen
Videreføre system for helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH)
Styrke tilbudet til voksne med psykiske lidelser og rusproblemer
Etablere samarbeidsstrukturer interkommunalt knyttet til lokalmedisinsk senter på Ski
Videreutvikle system for tjenesteforvaltning
Innføre ny, og videreutvikle eksisterende kompetanse, knyttet til kommunens tjenestetilbud
Sikre samarbeid om ressursutnyttelse på tvers av enheter og nivåer










Tjenester dimensjoneres og utvikles med grunnlag i brukernes behov, statlige føringer og
økonomiske rammer. Tjenestenivåene synliggjøres i helse og omsorgstrappen.
Omsorgstrappen med omsorgsnivåene revurderes årlig i henhold til mål H1
Villet dreining mot prioritert tjenesteyting i hjemmet
Vi endrer vår holdning og tilnærming til pasienter og brukere fra «Hva er i veien med deg?» til
«Hva er viktig for deg?» Likeverd og samhandling er førende prinsipper
Vi legger til rette for at befolkningen opplever pasientforløpet helhetlig og koordinert, gjennom
systematisert samarbeid på tvers av fag, nivåer og enheter. (HPH).
Hverdagsrehabilitering tilbys alle brukere som vurderes å kunne øke sitt mestrings- og
funksjonsevne i dagliglivets aktiviteter med formål å kunne bo i eget hjem lengst mulig
Alle nye pasienter/brukere sikres tidlig kartlegging av sin tilstand/ funksjonsevne for å kunne
iverksette tidlig innsats
Realisere forsterket bo og omsorgstjenester til mennesker med store utfordringer

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. Resultat fra Folkehelserapporten viser at det er nødvendig å sette inn
både generelle og spesifikke tiltak for å forebygge og redusere utvikling av kroniske livsstilssykdommer.
Strategi 2016 -2019






Økt satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid
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
Lokale folkehelseutfordringer, beskrevet i Folkehelserapporten for Frogn kommune, skal legges
til grunn for mål, strategier og tiltak på folkehelseområdet.

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». Det er utviklet strategier og
tiltak for å stoppe/redusere denne uønskede utviklingen.
Strategi 2016 -2019










Utvikle ressurssenter for mennesker med psykiske lidelser, med målrettede tiltak
Etablere helhetlige forutsigbare pasientforløp for personer med sammensatte sykdomsforløp
Utrede muligheter for arbeidstrening
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
Det innføres nettbaserte løsninger til bruk for innbyggere ved behov for kompetanseheving innen
mestring av lettere psykiske plager
Øke kapasitet på gruppetilbud til personer med psykiske lidelser/ plager og som har behov for
økt/ bedret mestringsevne.
Det vurderes tiltak for å redusere generelt høyt medisinforbruk i befolkningen
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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.
Strategi 2016-2019








NAV-kontoret sikrer at vanskeligstilte barnefamilier får god oppfølging, og særskilt vurdering av
barnas behov
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.
Dagens strategier og strateger 2015 – 2018 videreføres
Styrke samarbeidet mellom Hjemmebaserte tjenester og NAV for å avdekke og avhjelpe nød hos
eldre

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.
Strategi 2016-2019





Enhetene søker prosjektmidler for utviklingsarbeid på egne fagområder
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
Gjennomføre rus-prosjektet som er en videreføring av kommunalt rusarbeid. Det innebærer en
kapasitetsvekst i Frogns samlede rusarbeid og å sikre helhetlig pasientforløp
Etablere og utvikle lavterskel arbeidstreningstiltak for sosialhjelpsmottakere



Etablere og koordinere innovasjonsarbeidet samlet for HOV
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6.7. Kirke, kultur-, idretts-, og friluftsliv
Overordnet mål fra kommuneplanen

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

Frogn kommune har et blomstrende kulturliv og rikholdige kulturtilbud for mange av kommunens
innbyggere. Besøkstallene kan erfaringsmessig svinge fra år til år uten at det har en direkte
sammenheng med kvaliteten på tilbudene. I fireårsperioden vil tilbudet kommunen gir til innbyggerne
forbedres gjennom nytt kulturhus og et oppgradert og utvidet idrettsanlegg på Seiersten. Her vil det være
store muligheter for å øke kulturtilbudet og supplere de tilbudene vi gir innbyggerne i dag. Videreutvikling
av dagens tilbud vil fortsatt være sentralt og viktig for kulturlivet i Frogn kommune.

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?

2015

K2
Frogn kommune
skal til enhver tid
ha arenaer for
idrett som utnyttes
maksimalt og som
motiverer til
bredde i aktivitet
og deltakelse
K3
Viktige områder
for friluftsliv og
opplevelse av
natur- og
kulturlandskap er
sikret og gjort
tilgjengelige

K 1.1

K 1.1

96 %

100 %

80 %

100 %

K 1.1.2
15,5 % av grunnskoleelevene

K 1.1.2
17 %

K 1.1.2
15 %

K 1.1.2
20 %

K 1.2
18 083

K 1.2
19 000

K 1.2
18 000

K 1.2
21 000

K 1.3
3,8

K 1.3
4,2

K 1.3
4,0

K 1.3
5,0

1.4
5.990
(følger skoleåret)

1.4
7.000

1.4
6.000

1.4
7000

K 2.1

K 2.1

K 2.1

K 2.1

473,-

500,-

450,-

600,-

K 3.1

K 3.1

K 3.1

K 3.1

41 dekar

50 dekar

Målemetode

Resultat

K 1.1
Brukertilfredshet
Kulturskole

K 1.1
Brukerundersøkelser

K 1.1

K 1.1.2
Antall elever

K 1.1.2
Cellus data

K 1.2
Besøkstall kino

K 1.2
Billettsalg

K 2.1

K 2.1

Netto driftsutgifter
til idrett per
KOSTRA
innbygger

K 3.1
Lek- og
rekreasjonsareal
per 1000
innbygger

K 3.1

KOSTRA

2019
Godt
nok
K 1.1

Måleindikatorer

K 1.3
K 1.3
Utlånstall bibliotek Antall utlån
per
innbygger
K 1.4
K 1.4
Besøkstall klubb
Telling
(KOSTRA)

2016
Ønsket

41 dekar 60 dekar

61 

6.9. Strategi for måloppnåelse
K1: Frogn kommune har trygge sosiale og kulturelle arenaer, og samarbeider godt med frivillige
lag og foreninger
Kulturskolen
Strategi 2016-2019



Holde ventelistene på et akseptabelt nivå
Øke kvaliteten på undervisningen for å gi et attraktivt tilbud

Kinoen
Strategi 2016-2019



Levere et godt tilbud til eldre for bruk av huset/kinoen på dagtid
Øke kvaliteten på tilstedeværelsen i kinosalen

Biblioteket
Strategi 2016-2019




Øke tilgjengeligheten for biblioteket
Sikre fysisk tilgjengelighet til bygget for alle grupper
Gjøre biblioteket til et attraktivt oppholdssted for ungdom mellom 14 og 19 år

Klubber
Strategi 2016-2019



Klubbene skal være en arena for sosialt samvær og utfoldelse
Gi ungdommen et attraktivt fritidstilbud for uorganisert aktivitet

K2: Frogn kommune skal til enhver tid ha arenaer for idrett som utnyttes maksimalt og som
motiverer til bredde i aktivitet og deltakelse
Strategi 2016-2019




Øke tilgjengeligheten til arenaer for idrett og lek
Skape et inkluderende idrettsmiljø som også fokuserer på de svakere stilte i samfunnet
Legge til rette for etablering og utvikling av sosiale nettverk gjennom idrett

K3: Viktige områder for friluftsliv og opplevelse av natur- og kulturlandskap er sikret og gjort
tilgjengelige
Strategi 2016-2019
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Det legges til rette slik at alle målgrupper kan oppleve vårt natur- og kulturlandskap
Sikre eksisterende friområder og natur- og kulturlandskap
Viktige og nye områder tilrettelegges og markedsføres for å øke bruken

7 Medarbeidere
7.1. Frogn kommunes arbeidsgiverpolitikk
Overordnet mål fra kommuneplanen:

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

7.2. Styringsindikatorer
Mål

Hva skal måles?

Kommuneplan 20122024

Måleindikatorer

A1

2014
Målemetode

2018

Resultat

Ønsket

Godt nok

4,5

Ny
undersøkelse
i 2015

*

A 1.1

Bedre
- Medarbeidernes
Frogn kommune er en vurdering knyttet kommune medarbeidernyutviklende og
til kompetanse
undersøkelse
lærende organisasjon
A2

*

A 2.1

Frogn kommune
rekrutterer og
beholder
medarbeidere som
det til enhver tid er
behov for
A3

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

a)Turnover SAM,
TDF, PLO, Hj.
Baserte,
barnehage
b)Ubesatte
stillinger over 6
mnd – Alle
c) Ca. antall på
disp. –Alle
A 3.1
-Medarbeidernes
oppfatning
a) Nærmeste
leder
b) Overordnet
ledelse

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

Bedre
kommune medarbeiderundersøkelse

a)
b)
c)

a)
b)

a)
b)
c)

10 %
0
5

Ny
4,7
undersøkelse i
4,0
2015

a)
b)
c)

15 %
0
15

a)
b)

a)
b)
c)

*
*

5%
0
5

a)
b)

A 3.2

A4

A 4.1

Frogn kommune har
et nærvær på 95 %

-Nærvær



2015

-NAV

92,1 %

95 %

93 %

95 %

Bedre kommune kommer i 2015 med en ny medarbeiderundersøkelse hvor flere faktorer er endret,
bl.a skalaen(tidligere 1-6) nå 1- 5. Vi avventer derfor resultater fra 2016 før vi kan sette nye
indikatorer. Foreløpig forslag er at vi skal score på linje med gjennomsnittet eller bedre.
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*
*

7.3. Strategi for måloppnåelse
A 1: Frogn kommune er en ny-utviklende og lærende organisasjon
Strategi 2016-2019






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
Frogn kommune har kompetanseplaner på enhetsnivå for å sikre kritisk kompetanse
Øvrige strategier som før

A 2: Frogn kommune rekrutterer og beholder medarbeidere som det til enhver tid er behov for
Strategi 2016-2019





Frogn kommune er en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg og beholder arbeidstakere
Frogn kommune har høy etisk standard og en organisasjonskultur basert på felles holdninger og
verdier
Frogn kommune stimulerer seniorer til å stå lenger i arbeid
Frogn kommune gjenspeiler det mangfoldet som til enhver tid finnes i samfunnet

A 3: Ledere i Frogn har en felles lederplattform basert på kommunens verdier og lederprinsipper
Strategi 2016-2019:




Frogn kommune har et verdigrunnlag for å skape en felles identitet og kulturforståelse og bidrar
til å utvikle organisasjonskulturen
Ledere i Frogn utfordrer og stiller krav, er tydelige, gir tillit og delegerer slik at vi sammen når
kommunens mål
Ledere i Frogn har kompetanse til å gjennomføre omstillingsprosesser for å møte framtidige
behov

A 4: Frogn kommune har et nærvær på 95 prosent
Strategi 2016-2019:
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Frogn kommune satser på helsefremmende faktorer på arbeidsplassen
Frogn kommune har et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
Ledere på alle nivåer driver systematisk HMS-arbeid for å oppnå høyt nærvær

7.4. Organisasjonskart
Nedenfor er kommunens administrative organisering per 31.12.2015:
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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.

Måle
metode

2019

2016

2014

Resultat

Ønsket

Godt nok

Statistikk
på
Facebook

3 400

4 000

3 750

4 250

Rangering
foretatt av
DIFI

Ikke
evaluert i
2015

6 stjerner

5 stjerner

6 stjerner

Rangering
foretatt av
DIFI

Ny 2015

5 stjerner

4 stjerner

5 stjerner

Statistikk
fra posten

Ny 2015

-40 %

-35 %

-80 %

Telling

1

5

4

6

Prosjekt
avsluttet

0

100 %

90 %

100 %

KI 1.1
Antall følgere på
Facebook
KI 1.2
Resultat i DIFI sin
evaluering av
offentlige nettsider
KI 1.3
Resultat i DIFI sin
evaluering av
digitale tjenester
KI 1.4
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 8
Barnehagene og
skolene i Frogn
benytter gode og
fleksible digitale
læremidler bygget på
en sikker og stabil
teknisk plattform.

KI 8.1
Gjennomføre
pilotprosjektet
Digital skole, et
prosjekt for
teknisk og
pedagogisk
fornyelse

66 

Antall fagsystemer som
arkiverer til
Noark5 arkiv

8.3. Strategi for måloppnåelse
Digital dialog og forvaltning.
KI 1. Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler, digitale
selvbetjeningsløsninger som er enkle å bruke samt en effektiv og brukervennlig digital
forvaltning.
Strategi 2016-2019:





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 2016-2019:




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 2016-2019:



Utvikle kompetanse for ledere innen digital forvaltning slik at de kan ta riktige strategiske valg og
sikre innovative løsninger
Øke de ansattes kompetanse i bruk av IKT-løsninger for å sikre en effektiv 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 2016-2019:




Knytte kommunens eksisterende saksbehandlingssystemer opp mot sentralt arkivsystem (Noark5) 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 2016-2019:




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 2016-2019:





Sikre en 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 og Sikker digital post
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 2016-2019:




Legge til rette for bruk av hensiktsmessige digitale verktøy og systemer for helsepersonell
Videreutvikle bruk av Helsenett for elektronisk samhandling med nye aktører og tjenester
Etablere velferdsteknologi for å bedre hverdagen til brukere og helsepersonell

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 2016-2019:
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Etablere digitale læremidler som gir fleksibel og tilpasset læring i alle fag
Dekke behovene nettbaserte digitale løsninger i skolene har med tanke på kapasitet, stabilitet,
sikkerhet og personvern

Plan, bygg og geodata
KL 9 Frogn kommune har moderne fagsystemer innen plan, bygg og geodata som legger til rette
for innsyn og medvirkning i byggesaksprosesser og effektivt kan distribuere kart og geodata av
god kvalitet.

Strategi 2016-2019:




Ha en åpen digital byggesaksprosess som er tilrettelagt for innsyn og medvirkning
Bruke standarder og nasjonale løsninger for samhandling og effektiv saksbehandling
Sikre bred innbyggermedvirkning i større område- og reguleringsplaner gjennom å ta i bruk
beskrivende, interaktive visualiseringer.

9 Vedlegg i eget hefte

Link
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