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1 Innledning

Frogn kommune er stolte av å levere gode
tjenester til kommunens innbyggere hver dag!
I landets mest omfattende rangering av
kommunale tjenester, kommunebarometeret,
kom Frogn i år på en inntektskorrigert 103.
plass. Kommunen scorer også bra på andre
undersøkelser, for eksempel Forbrukerrådets
test om informasjon og service (2016) der
kommunen er helt oppe på 19. plass, en solid
plassering blant landets 428 kommuner.
Rådmannen har en ambisjon om å beholde de
gode plasseringene, men det krever at
kommunen må fortsette å forbedre sine
tjenester.
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

Rådmann Harald Hermansen

vi løser og utvikler kommunens oppgaver

Både bygging og drift av nye prosjekter vil

fremover.

binde opp ressurser og oppmerksomhet. Vårt

Organisasjonen viderefører arbeidet med de
tre prosjektene: «Ansvar for eget liv», «Orden i
eget hus» (internkontroll) samt LEAN, hvor det
arbeides i gjennomgående prosesser for å
effektivisere og forbedre driften og tjenestene.

nye idrettsbygg og badeland, Drøbak Frogn
Idrettsarena KF, som skulle startet opp tidlig i
2018, viste seg dessverre å inneholde feil og
mangler som gjorde en utsettelse nødvendig.
Arbeidet pågår i disse dager for fullt med
ferdigstillelse, og estimert åpningsdato er

Aktiv bruk av KOSTRA-tall for å identifisere

februar 2019. Driften av denne type anlegg er

effektiviseringspotensialer mot andre,

et eksempel på oppgaver det alltid vil knytte

sammenlignbare kommuner blir viktig for å

seg usikkerhet rundt.

holde god balanse i økonomien. I dette
handlingsprogrammet er netto driftsresultat
lavere enn myndighetenes anbefalinger på
1,75 prosent for årene 2019 og 2020.

Balansen mellom kvalitet i tjenestene og evnen
til å bære investeringene er utfordrende.
Endringstakten i våre omgivelser er høy og det
krever omfattende oppmerksomhet på

Vesentlige investeringer skal fullføres og

kommunens planlegging for å møte fremtidige

finansieres i fireårsperioden. De største

endringer i rammevilkår.

investeringene er:


Boliger



Vann og avløp

Og det skal vi klare.
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2 Sammendrag

Endring i perioden 2018-2022
0-5 ÅR-1
-142

Handlingsprogrammets hovedprofil:
Handlingsprogrammet er en plan for å realisere

6-15 ÅR
67-79 ÅR

146

OVER 80 ÅR

141

målene i kommuneplanen.
-200

-100

0

100

200

Kommunestyrets vedtak bygger på regjeringens
forslag til statsbudsjett for 2019.
I Kommunestyrets vedtak er det lagt til rette for
Et betydelig investeringsbehov, dreid

å møte økt behov med fortsatt god kvalitet i

satsningsområde på grunn av

relevante tjenester.

demografiutvikling, økt behov for kommunale
tjenester og stramme økonomiske rammer er

Samfunnssikkerhet og beredskap

hensyntatt i Handlingsprogrammet 2019-2022.

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

Rammebetingelser

arbeid med beredskap og samfunnssikkerhet.

Frogn i et regionalt perspektiv
Frogn kommune er en bokommune der mange

Samfunn – fire satsingsområder

innbyggere pendler til jobber utenfor kommunen.

Kommuneplanens fire satsingsområder med

Kommunen forventes også i fremtiden å være

overordnede mål ble vedtatt av kommunestyret i

attraktivt som bosted og som fritidsreisemål for

juni 2013:

hele regionen. Frogn kommune vedtok i 2016 å
fortsette som selvstendig kommune. Med Ski og
Oppegård slått sammen til ny kommune, Nordre
Follo, blir det viktig å utvikle et hensiktsmessig
samarbeid med øvrige kommuner og den nye
Nordre Follo kommune.

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

Befolkningsutvikling

halvert innen 2030 (sett i forhold til 1991-nivå).

Prognosen for befolkningsvekst og

3. Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo- og

sammensetning i Frogn indikerer at behovet for

nærmiljø

kommunale tjenester kommer til å øke markant i

En by - og tettstedsutvikling basert på tydelig

den neste fireårsperioden. Behovet innen pleie-

senterstruktur, god kommunikasjon, urbane

og omsorgstjenester øker betydelig frem til

kvaliteter, kulturhistoriske og grønne verdier.

2022. Fødselsoverskuddet i Frogn er synkende
og antall barn i barnehager og i skolepliktig alder
har sunket de senere år. Det knytter seg
usikkerhet til prognosene mht. tilflytting og
boligbygging i årene fremover.

4. Næringsutvikling og verdiskaping
Drøbak er kjent og profilert som Oslofjordens
trehus-, kultur-, bade- og ferieby.
For hvert satsingsområde og hovedmål er
fokusområder konkretisert i kapittel 4.
Folkehelse for fremtiden
Frogn kommune fortsetter sin sterke satsing
på folkehelse i sitt nye handlingsprogram.
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Hva betyr egentlig folkehelse og livskvalitet,
og hvorfor er det så viktig?
Folkehelse er viten om helsetilstanden i

2,50%
2,00%

befolkningen og hvordan den ser ut i sin helhet

1,50%

blant kommunens innbyggere. Vi er opptatt av

1,00%

god folkehelse og livskvalitet i Frogn – noe som

Netto driftstresultat

0,50%

helt konkret betyr at det tas hensyn til dette i alle
planer og virksomheter i kommunen.

0,00%
B 2019

B 2020

B 2021

B 2022

Hensikten med kommunens folkehelsearbeid er
å øke de positive påvirkningsfaktorene som

Investeringer

fremmer en god folkehelse, og å redusere de

Investeringsbudsjett er på totalt 660 millioner

negative faktorene, for å forebygge sykdom,

kroner for neste fireårsperiode, eksklusive

skade og lidelse.

ubrukte bevilgninger. Lånebehovet er i overkant
av 330 millioner kroner. Øvrig finansiering er

Folkehelse omfatter befolkningssammensetning,
oppvekst-, bo- og leveforhold, risikofaktorer for
fysisk og psykisk uhelse, risiko for skader og

forventede tilskudd, momskompensasjon og
salgsinntekter ved for eksempel Grande og
Trekanttomta.

ulykker og om hvilken helserelatert adferd vi har.
Utfordringer kan ligge på ulike nivåer,
eksempelvis; utviklingstrekk i kommunen,
næring, samferdsel, vann, skolemiljø,
helsehjelp, kultur, ja - alle de områder vi alle
omgir oss med i hverdagen, inkludert vår egen

De største investeringene i fireårsperioden er:
 Boliger: 280 millioner kroner
 Hovedplan for vann og avløp: 95
millioner kroner
 Rehabilitering av bygg: 50 millioner
kroner

innsats for egne utfordringer.
Kommunen går inn i en fireårsperiode der det
Økonomi

skal investeres i store boligprosjekter, samt

Det er utfordrende å finne en bærekraftig

betydelige investeringer innenfor vann og avløp.

balanse mellom tilbud, kvalitet og effektivitet i

Drøbak Frogn Idrettsarena KF settes i drift tidlig

tjenesteproduksjonen, og en forsvarlig

2019 og det er spenning knyttet til om

bærekraftig ressursbruk innen de økonomiske

besøkstallene og inntektene blir som forventet

rammene som kommunen må forholde seg til.

Investeringene gir kommunen en netto gjeld i

Like fullt mener man at dette

2022 som tilsvarer 115 prosent av de totale

handlingsprogrammet viser en god balanse

inntektene. Netto finanskostnader øker med ca.

mellom tjenesteproduksjon og økonomiske

13 millioner kroner i fireårsperioden, til ca. 87

rammer i Frogn kommune.

millioner kroner i 2022. Gjelden er betydelig med
tilhørende økt renterisiko.

Økonomiplan 2019–2022
Handlingsprogrammet balanserer med et netto
driftsresultat på 1 prosent i 2019, se figuren

Status og strategier for tjenesteutviklingen
Tre gjennomgående prosjekter

under (grønne felter viser netto drift korrigert for

Det jobbes videre med å utvikle

selvkostområdene).

arbeidsprosesser som sikrer kontinuerlig fokus
på ønsket endring. Dette gjøres ved å skape
arenaer for samhandling og trening for å skape
likeverdighet i møte mellom ansatte og
5
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innbyggere. Kommunen viderefører derfor

komme inn i jobb. Gjennom kompetanseløft i

verdiene, metodene og prinsippene fra LEAN,

veilederrollen, bedre brukermøter og økt

Ansvar for eget liv og Orden i eget hus.

digitalisering – håper vi å holde
arbeidsledigheten fortsatt lav i Frogn.

Oppvekst og opplæring

Kommunale sysselsettingstiltak er foreslått som

Kommunen vil i lys av synkende barnetall

supplement til den statlige porteføljen av tiltak.

prioritere de lovpålagte tjenestene innen

Barnefattigdom skal forebygges, alle familiers

oppvekstområdet. Bemannings-, pedagog- og

situasjon skal fortsatt gjennomgås grundig med

lærernormer i barnehager og skoler setter en

tanke på barnas situasjon og mulighet for

nasjonal standard som Frogn kommune må

deltakelse i ordinære fritidsaktiviteter.

oppfylle. Ut over denne standarden har
kommunen lite handlingsrom for å opprettholde

Kirke, kultur- idretts- og friluftsliv

forebyggende tjenester som ikke er direkte

Smia Flerbrukshus er etablert som en attraktiv

lovpålagt.

kulturarena i Frogn. Frogn kommune, kirken og

Tidligere innsats for utsatte barn og bedre

andre kulturaktører har gjort verdifulle erfaringer,

rutiner for meldinger til barnevernet er

og gjennom det styrket muligheter for ytterligere

nødvendig for å møte et økt behov.

kulturaktiviteter i bygget.

Kommunen vil legge vekt på å videreutvikle
tiltak som bygger på samarbeid, likeverdighet og
eierskap rettet mot barn og unges familie og
øvrige nettverk. For å løse oppgavene er det
avgjørende å utvikle samarbeidet med familiene
som ansvarliggjorte innbyggere, slik at man

Seiersten idrettspark med kunstgress og
løpebaner er i bruk og mange har glede av
anlegget. Nytt badeanlegg og utvidelse av
Frognhallen er en investering i fremtidens
folkehelse og vil ha stor betydning for trivselen
og identiteten for kommunens innbyggere.

sammen finner den beste løsningen.
Frogn kommune vil videreutvikle de omfattende
Helse, velferd, pleie og omsorg

og brede kulturtilbudene som allerede er i

Demografiutviklingen viser en betydelig vekst i

kommunen, gjennom nært samarbeid med

antall eldre i planperioden. Det legges opp til å

frivillig sektor, lag og foreninger.

ta 4.etasjen på Ullerud helsebygg i bruk i løpet
av 2019. Tilbud om sykehjemsplass skal

Organisasjon og medarbeidere

primært gis til de innbyggere som har størst

Frogn kommunes reviderte arbeidsgiverstrategi

pleie og omsorgsbehov.

videreføres i perioden. Strategien handler om

Kommunen fortsetter å rette sin innsats til å

hvilken retning Frogn kommune velger for å

understøtte innbyggernes egne ressurser for å

sikre at vi har godt arbeidsmiljø, ledere med

øke egen mestring i hverdagen og redusere

felles lederplattform, at vi rekrutterer samt

hjelpebehov. Det satses på

beholder ønsket kompetanse og skaper arenaer

hverdagsrehabilitering, nødvendig helsehjelp og

for samhandling og likeverdighet i møte mellom

tidlig innsats. Bruk av velferdsteknologi åpner

ansatte og innbyggere. Rådmannen viderefører

flere mulighetsrom. Det vil gi mennesker økt

verdiene, metodene og prinsippene fra arbeidet

mulighet til å mestre eget liv og helse, økt

med kontinuerlig forbedring, eierskap,

trygghet, bidra til at flere kan bo lenger i eget

myndiggjøring og likeverd.

hjem til tross for nedsatt funksjonsevne.
Etablering av bemannede omsorgsboliger
påskyndes. NAV satser på inkludering av
personer med ulike utfordringer som sliter med å
6

Interne systemer
Digitalisering er et samlebegrep på en utvikling
som påvirker samfunnsutviklingen, individer,
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offentlig sektor og næringslivet. Digitalisering

2037. Planen omfatter kommunens fremtidige

handler om endring og fornyelse av tjenester,

behov i tillegg til behov for fremtidig regionalt

prosesser og arbeidsmåter.

samarbeid innen vannforsyning.

Digitalisering er et viktig grep for å forenkle og
effektivisere offentlig sektor slik at den blir bedre
rustet til å møte de demografiske endringene
som kommer.

Dagens hovedplan for avløp- og vannmiljø er
utdatert og ikke tilpasset utvikling innen
bebyggelse og klima med økte

Kommunens interesseorganisasjon KS har en

nedbørsintervaller. Ny hovedplan er mer

viktig rolle i å sørge for samordning og

framtidsrettet og tilpasset Frogn kommunens

koordinering av kommunal sektor på

framtidige utfordringer med separering og

digitaliseringsområdet og bidra til samordning

utfasing av felles ledning for spillvann og

mellom kommunal sektor og staten i

overvann samt etablering av overvannsanlegg

digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor.

og bruk av flomveier. I forbindelse med

KS’ digitaliseringsstrategi og Digital agenda for

klimaendringer som prognostiserer en økning i

Norge viser felles utfordringer og mål for
digitaliseringsarbeidet. Det er etablert
samhandlingsarenaer, felles programmer og
finansieringsmodeller for å øke tempoet i
digitaliseringsarbeidet i det offentlige.

nedbørsintervallet, vil det være kritisk viktig med
utbygging av overvannsanlegg. Dette knyttet til
utfasing av felles ledninger for både spillvann og
overvann vil bidra til at man overholder
overordnede krav knyttet til håndtering av
spillvann. Hovedplan for avløp og vannmiljø har

Digifin, Nasjonalt program for velferdsteknologi,

som mål å overholde de overordnede mål innen

e-helse og FIKS er eksempler på dette.

vanndirektivet og vannforskriften. Hovedformålet

Gebyrregulativ

med vanndirektivet er å beskytte og forbedre

Prisene er i de fleste tilfeller indeksjustert med

miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og

ca. 3 prosent for 2019. Det er også små

kystvann. Planen skal også følge målene for

endringer i de kommunale avgiftene for vann,

gjeldende kommuneplan.

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

Kommunen jobber også med en hovedplan for
vei som vil danne et grunnlag for en heving av

Kommunal infrastruktur

standard på eksisterende veier. Vi må unngå

Hovedplan for drikkevann 2017 - 2060 er mer

forfall før forventet levetid og ha tydelige krav til

framtidsrettet og tilpasset Frogn kommunens

bygging og finansiering av nye veianlegg, som

framtidige utfordringer knyttet til vannforsyning.

skal overtas av Frogn kommune. Det er et mål å

Hovedplanen har som mål å sikre nok

tilrettelegge for gående og syklende og jobbe for

drikkevann med god kvalitet til innbyggerne i

et bilfritt sentrum innen 2030. Kommunen har

Frogn kommune. Kommunen har inngått ny

jobbet med og ferdigstilt en egen

avtale med vannleverandør Glitre som går ut i

trafikksikkerhetsplan med trygg skolevei i fokus.
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3 Rammebetingelser
3.1

Kommuneplanen 2013-2025

Kommunestyret vedtok kommuneplanen for Frogn 2013-2025 17. juni 2013. De fire
hovedsatsningsområdene; klima og energi, livskvalitet og folkehelse, stedsutvikling, bolig- og nærmiljø
samt næringsutvikling gir føringer for kommunens arbeid. Kommuneplanen har i tillegg mål knyttet til
tjenesteutvikling innen oppvekst, helse og omsorg, kirke/kultur, idrett og friluftsliv. Videre setter
kommuneplanen overordnede mål for arbeidsgiverpolitikk og økonomi, samt prinsipper for
arealforvaltning/ arealutvikling.
3. april vedtok kommunestyret i planstrategi for 2017-2020 at kommuneplanens samfunnsdel skal
revideres i 2017-2018. Utkast til kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 ble lagt fram til
førstegangsbehandling juni 2018, og vil mest sannsynlig legges ut til offentlig ettersyn og sendes på
høring høsten 2018.

3.2

Frogn i et regionalt perspektiv

Frogn er en del av Follo og har mange av de samme mulighetene og utfordringene som øvrige Follokommuner. Regionen kjennetegnes av press på arealer og befolkningsutvikling. Forventet
befolkningsvekst stiller krav til samordnet og langsiktig planlegging.
Gjeldende kommuneplan for Frogn har følgende mål i regionalt perspektiv


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



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



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



Etter sammenslåingen av Ski og Oppegård til Nordre Follo kommune vil Frogn, Vestby, Ås og
Nesodden arbeide for et tettere samarbeid

Strategisk næringsplan ble vedtatt 11. juni 2018
Kommunestyremelding om næringsutvikling - strategisk næringsplan for Frogn kommune - ble vedtatt i
2018. Næringsplanen er en oppfølging av kommunens ambisjon om næringsutvikling slik det er vedtatt i
kommunestyret, og som vedtatt satsningsområde i kommuneplanens samfunnsdel 2013- 2025. Den
legger grunnlag for tiltak og prioriteringer innenfor næringspolitikker og omfatter temaer som er
avhengige av det lokale næringslivets medvirkning og tilbakemeldinger. Strategisk næringsplan er
utviklet i samarbeid med næringslivet via dialogmøter, og politisk næringskomité. Næringsrådgiveren,
som var en nyetablert stilling i 2017, har vært sentral i utvikling av planen og skal følge opp denne i sitt
videre arbeid med næringsutvikling.

Den strategiske næringsplanen er også et underlagsdokument for kommuneplanens samfunnsdel 20182030. Næringsstrategiene søkes innarbeidet i kommuneplanens samfunnsdel i revideringen av denne.
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Strategiene i næringsplanen operasjonaliseres ved behov med konkrete tiltak gjennom
handlingsprogrammet.

Næringsplanen bygger på og følger opp regionale føringer gitt i «Samarbeidsplattformen for
næringsutvikling i Follo, «Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025»,
«Regional plan for handel, service og senterstruktur og Regional plan for Areal og transport (2015).

Regional plan for areal og transport (2015)
Regional plan for areal og transport legger opp til at veksten i persontrafikken skal tas med
kollektivtrafikk, sykkel og gange. Det forventes at planen følges opp i hver enkelt kommune, og på
regionalt nivå. I Regional plan for areal og transport er Drøbak utpekt som lokal by, mens Ski og Ås er
regionale byer. En tettere kobling mellom Ski, Ås og Drøbak er viktig da de regionale byene vil bli viktige
sentra og trolig få flere arbeidsplasser.

Befolkningsutvikling
I henhold til Akershus fylkeskommunes og SSBs prognoser er det Ås som får størst befolkningsvekst
fulgt av Vestby i Follo. Sammenlignet med forrige prognose er det særlig veksten i Lørenskog, Gjerdrum
og Hurdal som er oppjustert på grunn av forventning om historisk høy boligbygging i disse kommunene.
De tre kommunene med lavest vekst (under 20 prosent), ligger alle i Follo (Nesodden, Frogn, og
Enebakk). Det er særlig veksten i Frogn som er justert ned sammenlignet med forrige prognose1. Se mer
om sammenhengen mellom befolkningsutvikling og boligutvikling i kapittel nedenfor.

Samferdselsprosjekter
Reguleringsplan for Rv 23 med nytt løp i Oslofjordtunnelen er vedtatt av kommunestyret i Frogn. I
behandlingen av nasjonal transportplan 2018-2029 ble det vedtatt ny tunnelløsning. Fylkesvei 156 er
hovedatkomst (fra land) til Nesodden. Trasé og løsning (dag- eller tunnel) for ny fylkesveien mellom rv 23
på Bråtan og eksisterende fv 156 på Tusse avklares i egen reguleringsplan. Kommunestyret vedtok 3.
september 2017 planprogram for anlegget. Statens vegvesen og Multiconsult har utarbeidet
konsekvensutredning av fem alternativer, alle med tunnel. Konsekvensutredningen, med valg av hvilken
trasé som går videre til detaljregulering, legges frem for politisk behandling i oktober 2018. Frogn og
Nesodden kommune deltar i prosessen. Ny trasé er en viktig forutsetning for bedret kommunikasjon til
Nordre Frogn og Nesodden. Mål for ny trasé er også å gi god trafikksikkerhet på strekningen for alle
trafikantgrupper og at denne skal kunne bygges i løpet av nærmeste tiårsperiode innenfor etablerte
finansieringsformer. Utbygging av ny trasé skal i størst mulig grad forholde seg til målene for
trafikkutvikling i Oslopakke 3 og regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Målet er vedtak
av reguleringsplanen i slutten av 2019. Åpning av ny vei skjer tidligst i 2024.

1

Akershusstatistikk nr 3- 2016. Befolkningsprognoser for Akershus 2016-2031.
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3.3

Befolknings- og behovsutvikling

Mål fra gjeldende kommuneplanen 2013-2025:


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

SSB har per juni 2018 kommet med ny befolkningsframskriving for landet. Middelalternativet til SBB på
befolkningsutviklingen tar utgangspunkt i middels nivå på fruktbarhet, levealder, innenlands flytting og
innvandring. Sterk aldring preger hovedalternativet til SSB vist for Frogn: Utviklingen med reduksjon i
antall barn, tenåringer og voksne under 67 år fortsetter, samtidig med veksten i befolkning over 67 år.
Denne befolkningsutviklingen er utfordrende i fht målet om en differensiert befolkningssammensetning og
gode bomiljø. Videre kan en sterk aldring medføre at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å opprettholde
eksisterende infrastruktur som skoler og barnehager, samtidig som behovet for tjenester og boliger til
eldre vil øke. En reduksjon av aldersgruppen 45-66 år har sammenheng med reduserte barnetall, og vil
isolert gi lavere skatteinntekter.

Hovedalternativet (MMMM)
Endring
Frogn

2018

2019

2020

2021

2022

2025

2030

2035

0 år

112

121

122

124

125

126

123

115

107

-5

1-5 år

718

702

681

690

704

736

740

713

673

-45

1 418

1 384

1 344

1 307

1 238

1 127

1 126

1 148

1 121

-297

13-15 år

609

621

633

629

647

594

480

498

506

-103

16-19 år

816

787

797

804

799

827

736

627

652

-164

20-44 år

4 072

4 090

4 062

4 040

4 016

3 912

3 828

3 618

3 308

-764

45-66 år

5 281

5 319

5 345

5 313

5 316

5 226

4 882

4 488

4 137

-1 144

67-79 år

2 088

2 117

2 166

2 200

2 234

2 279

2 425

2 747

2 943

855

80-89 år

532

565

591

648

666

850

1 167

1 216

1 295

763

89

95

97

110

126

141

180

288

391

302

15 735

15 801

15 838

15 865

15 871

15 818

15 687

15 458

15 133

-602

6-12 år

90 år eller eldre
Alle aldre

2040 2018-2040

Selv om nettotilflyttingen fra år til år vil variere også uavhengig av boligbyggingen, vil det over tid være
sammenheng mellom befolkningsutvikling og boligutbygging. Prognosen til SSB tar ikke høyde for store
utbyggingsprosjekter og boligutbyggingspotensialet som ligger i Byutviklingsplanen for Seiersten,
områdeplan for Kolstad, Klommestein og Odalen og Kommunedelplan for Nordre Frogn.
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Gjeldende kommuneplan har et mål om en boligutbygging på 100 boliger per år, med 1,5 prosent
befolkningsvekst årlig. Med de gjeldende trendene for flytting, fødsler og dødsfall er det tilrådelig med en
noe høyere byggetakt enkelte år om målet om 1,5 prosent vekst skal nås og kommunen skal få tilflytting
og bosetting av yngre mennesker i fruktbar alder. Områdeplanene legger til rette for et betydelig antall
boliger i form av leiligheter og rekkehus, og potensiale for å bygge mer enn 100 boliger i året. Når det
gjelder skolene er det i dag ledig kapasitet på enkelte skoler. Det er dermed forsvarlig med en høyere
vekst i utvalgte skolekretser.

3.4

Boligutvikling

Eneboligandelen dominerer boligtilbudet i Frogn i dag og ligger i dag på ca. 60 % av boligmassen. I
tillegg kommer 14 % rekkehus og 7 % tomannsboliger. Samtidig består 63 % av husholdningene av
voksne, enten som enslige eller med barn. I henhold til gjeldende kommuneplan er det en målsetting om
at 80 % av nye boliger som bygges er leiligheter og rekkehus. Dette er viktig for å få en mer variert
boligsammensetning i kommunen generelt, som imøtekommer endringer i befolkningsstrukturen.
For å få en balansert befolkningsutvikling med flere unge og barnefamilier, jf planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030, er det også sentralt å fremskaffe flere attraktive boliger som
appellerer til disse gruppene, både hva gjelder pris, kvalitet og utemiljø. Det er vesentlig å legge til rette
for rekkehus og småhusbebyggelse, enkeltstående, i kjeder eller rekker og med etasjehøyde ikke over 2
etasjer, sammen med leiligheter i differensierte størrelser (Prognosesenterets boligmarkedsanalyse
2018).
For å nå målene i kommuneplanen har kommunen vedtatt Kommunedelplan for Nordre Frogn i tillegg til
at det arbeides med områdeplan for Kolstad, Klommestein skog og Odalen (ca 800 boliger) og
Byutviklingsplanen for Dyrløkke, Seiersten og Ullerud (1200-2500 boliger). Flere mindre
detaljreguleringsplaner som er under utarbeiding imøtekommer også målsettingen om flere leiligheter og
rekkehus. Byutviklingsplanen vil i stor grad legge til rette for utbygging av leiligheter i ulike størrelser slik
at det er attraktivt både for førstegangsetablerere, men også voksne som ønsker å flytte ut av
eneboligene sine. Kommunedelplan for Nordre Frogn legger til rette for en vekst på Dal/Brevik som skal
videreutvikle og opprettholde eksisterende lokalsamfunn, skole og barnehage. Det er et potensiale for å
bygge ca 300 boliger totalt innenfor planområdet til Kommunedelplan for Nordre Frogn. I henhold til
kommunedelplanen er det en målsetting at minst 200 av boligene skal ligge i gangavstand til Dal skole,
og ha mulighet for å tilknyttes kommunal vannledning.
I henhold til kommuneplanen skal områdeplanene 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.

Kommunestyremelding om bolig
Kommunestyremelding om bolig (2018) ble vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn av
kommunestyret den 11. juni 2018. Kommunestyremeldingen synliggjør utfordringer og muligheter knyttet
til boligmarkedet i Frogn, som de siste år er kjennetegnet av lav boligutbygging og høye boligpriser.
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Kommunen ser nærmere på ulike strategier og tiltak for å fremskaffe flere rimelige boliger. Det er behov
for flere omsorgsboliger pga aldrende befolkning synliggjort i forslag til Kommunestyremelding om
omsorgsboliger (2018). Nærhet til Ullerud helsebygg er et viktig hensyn med tanke på lokalisering av
omsorgsboliger. Denne meldingen legges frem for politisk behandling i oktober 2018.

3.5

Statsbudsjettet 2019, regjeringens forslag

Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2019 på om lag 1,9
milliarder kroner, tilsvarende 0,9 pst. Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter er det
lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst i kommunal tjenesteyting på 2,8 prosent fra 2018 til 2019. Videre
legger regjeringen opp til en realvekst i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) på knapt 2,6 milliarder
kroner. Det tilsvarer en realvekst på 0,7 prosent. Innenfor veksten i frie inntekter er det lagt inn:




200 mill. kroner med opptrappingsplanen på rusfeltet
100 mill. kroner er knyttet til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering
200 mill. kroner er begrunnet med tidlig innsats i skolen

Veksten i frie inntekter må videre ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter som
følge av befolkningsutvikling. Anslåtte merutgifter for kommunesektoren i 2019 som følge av den
demografiske utviklingen er på 1,3 mrd kroner. Av dette er det anslått at om lag 1 mrd kroner må dekkes
innenfor veksten i frie inntekter. Hele økningen kan tilskrives kommunene.
Frogn kommune opplever derimot en realnedgang i frie inntekter (se tabell under). Frogn antas en
nominell vekst i frie inntekter på om lag 21 mill. kroner, eller 2,5 %. Deflatoren som brukes er 2,8 %, noe
som betyr en realnedgang på - 0,3 %. Veksten i frie inntekter tilfaller de kommunene som har den relativt
største befolkningsveksten.

Anslag på frie
inntekter 2018

Anslag på
Anslag på frie
oppgåveinntekter 2019
korrigerte frie
inntekter
2018

Anslag på
oppgåvekorrigert
vekst 20182019

Anslag
vekst
rekneskap
2018-2019

Kommune
(1 000 kr)
1

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(prosent)

2

3

4

928 604

929 343

964 197

34 854

3,8

0213 Ski

1 672 654

1 673 800

1 722 912

49 112

2,9

0214 Ås

1 009 492

1 010 200

1 044 562

34 362

3,4

0215 Frogn

843 369

843 889

865 311

21 422

2,5

0216 Nesodden

997 237

998 009

1 035 679

37 671

3,8

0217 Oppegård

1 527 620

1 528 659

1 577 249

48 590

3,2

0211 Vestby
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Særskilte satsinger/endringer/andre saker:
Innlemming av boligsosiale tilskudd i rammetilskuddet til kommunene
Som ledd i arbeidet med redusert statlig detaljstyring ble en gradvis innlemming i rammetilskuddet til
kommunene av boligsosiale tilskudd igangsatt i statsbudsjettet for 2017 og fortsatte i 2018. Den gradvise
innlemmingen sluttføres i 2019 ved at ytterligere 8,9 mill. kroner innlemmes. I statsbudsjettet for 2017 og
2018 ble nærmere 40 mill. kroner fra tilskudd til boligsosialt arbeid på kap. 621, post 63 på Arbeids- og
sosialdepartementets budsjett innlemmet i rammetilskuddet.
Fra det boligsosiale kompetansetilskuddet over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett
ble det innlemmet i overkant av 20 mill. kroner i statsbudsjettene for 2017 og 2018. Det foreslås å
innlemme ytterligere 15, 6 mill. kroner i 2019. Den delen av tilskuddet som har gått til andre mottakere
enn kommunene, er videreført i en ny ordning.
Tilskudd til frivilligsentraler
De øremerkede midlene til frivilligsentraler ble overført fra Kulturdepartementets budsjett til
rammetilskuddet til kommunene i 2017. Midlene gis en særskilt fordeling i en overgangsperiode på fire
år, før tilskuddet blir innlemmet i innbyggertilskuddet fra 2021. Bevilgningen ble økt i forbindelse med
innlemmingen i 2017 og økt ytterligere i 2018. Det foreslås en styrking av tilskudd på 7,6 mill. kroner i
2019 til nyetablerte sentraler. Totalt 187,4 mill. kroner vil bli fordelt frivilligsentraler.
Tidlig innsats
200 mill. kroner av veksten i frie inntekter i 2019 er begrunnet med regjeringens satsing på tidlig innsats i
skolen. Midlene, fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole, kan blant annet brukes til flere
lærerårsverk, også i kommuner som allerede oppfyller kravet til lærernormen.
Opptrappingsplanen for rusfeltet
Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) er regjeringens tverrsektorielle satsing på rusfeltet.
Regjeringen ønsker å øke bevilgningen til rusfeltet med 2,4 mrd. kroner i planperioden. Det er i 2016,
2017 og 2018 bevilget til sammen 1 527 mill. kroner til oppfølging av planen. I 2019 er 200 mill. kroner av
veksten i kommunenes frie inntekter begrunnet med økt satsing på rusfeltet. Midlene fordeles etter
delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp.
Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering
Stortinget vedtok en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering for årene 2017-2019 ved
behandling av Prop. 1 S (2016-2017). I 2019 er 100 mill. kroner av den foreslåtte veksten i kommunenes
frie inntekter begrunnet med opptrappingsplanen. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for helse.
Integrering stilskudd til heldøgns omsorgsplasser
I årene som kommer vil det være behov for å øke kapasiteten av heldøgns omsorgsplasser i kommunene
ytterligere enn i perioden 2014-2018. For å legge til rette for dette, samt å imøtekomme kravet fra
Stortinget om å likebehandle nybygg, oppgradering og modernisering, foreslås det at
investeringstilskuddet fordeles på to poster, med en samlet tilsagnsramme i 2019 på 2 612 mill. kroner.
Rammen gir rom for tilskudd til om lag 1 500 heldøgns omsorgsplasser.
Utskrivningsklare pasienter
Tilbudet til mennesker med psykisk helse- og rusproblemer skal styrkes. Kommunal betaling for
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utskrivningsklare pasienter ble innført for pasienter innlagt i somatiske døgnavdelinger i 2012. Stortinget
sluttet seg til at ved behandling av Kommuneproposisjonen for 2019 til at betaling for utskrivningsklare
pasienter innføres også for pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av
rusavhengighet. Som følge av dette overføres det 185 mill. kroner til kommunerammen. Forskriftene
endres også, slik at det er oppholdskommunen som får plikt til å betale for utskrivningsklare pasienter.
Dette vil også gjelde innenfor somatikk.
Psykologer i kommunene
Med bakgrunn i Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærtjeneste- nærhet og helhet har Stortinget
vedtatt lovkrav om psykologkompetanse i norske kommuner som skal tre i kraft fra 1. januar 2020. Fram
til plikten trer i kraft vil kommuner som rekrutterer psykolog til sine helse- og omsorgstjenester kunne
motta et årlig tilskudd per psykologårsverk. Det foreslås å øke bevilgningen med 50 mill. kroner i 2019,
tilsvarende 125 nye psykologstillinger. Med dette har regjeringen lagt til rette for at alle kommuner kan
motta tilskudd til å rekruttere psykolog.
Dagaktivitetstilbud til personer med demens
Som en del av demensplan 2020 videreføres tilskuddsordningen til dagaktivitetstilskudd for
hjemmeboende personer med demens. Det foreslås 50 mill. kroner til om lag 450 nye
dagaktivitetsplasser i 2019. Kommuner som etablerer nye dagaktivitetsplasser i 2019, vil få økt
tilskuddssats for disse svarende til om lag 50 prosent av antatte kostnader.
Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage fra 1. august 2018, helårseffekt
Ved behandlingen av statsbudsjett for 2018 og revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble rammetilskuddet til
kommunene økt som kompensasjon for økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage for 3-, 4- og 5åringer. Endringen får helårseffekt i 2019, og rammetilskuddet økes med 47,1 mill. kroner.
Gratis kjernetid i barnehage for 2- åringer fra familier med lav inntekt fra 1. august 2019
Familier med lav inntekt har i dag tilbud om gratis kjernetid (20 timer per uke) for 3-, 4- og 5-åringer, samt
barn med utsatt skolestart. Regjeringen foreslår å utvide ordningen til å inkludere 2-åringer fra 1. august
2019, og rammetilskuddet til kommunene økes med 45, 7 mill. kroner.
Økt foreldrebetaling i barnehage fra 1. januar 2018, helårseffekt
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2018 ble det besluttet å øke maksimalprisen for en
barnehageplass med 110 kroner per måned fra 1. januar 2018. Dette gir noe lavere etterspørsel etter
barnehageplass i 2019. Rammetilskudd til kommunene reduseres med 21,9 mill. kroner i 2019.
Økt foreldrebetaling i barnehage fra 1. august 2019
Regjeringen foreslår i statsbudsjett for 2019 å øke maksimalprisen for en heltidsplass i barnehage med
50 kroner per måned fra 1. august 2019. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet til kommunene
med 65,8 mil. kroner.
Skjønnstilskudd, engangsbevilgning i 2018 til retaksering eiendomsskatt
Midlene var en engangsbevilgning i 2018. I 2019 reduseres rammetilskuddet med 74, 5 mill. kroner.
Ressurskrevende tjenester
Formålet med toppfinansieringsordningen er å legge til rette for at kommunene kan gi et godt
tjenestetilbud til mottakere som har krav på omfattende helse- og omsorgstjenester. Dette kan blant
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annet gjelde personer med psykisk utviklingshemming, fysisk funksjonshemmede, personer med
rusmiddelproblemer og mennesker med psykiske lidelser.
I takt med at behovene til brukerne har økt, har kostnadene skutt i været. I 2004 var statens utgifter til
ordningen 1½ milliarder kroner. I 2019 forventes disse å øke til om lag 9,9 mrd. kroner. Den
underliggende veksten i ordningen er fortsatt sterk.
På bakgrunn av utgiftsveksten de siste årene foreslår regjeringen å stramme inn ordningen i 2019.
Innslagspunktet foreslås økt til 1 320 000 kroner. Dette er en økning ut over det som følger av anslått
lønnsvekst for 2018 på 50 000 kroner. Kompensasjonsgraden foreslås uendret på 80 pst.
Fornying og opprustning av fylkesveier
Innenfor rammen av fylkeskommunenes frie inntekter økes midlene som gis med en særskiltfordeling til
opprustning og fornying av fylkesveinettet med 100 mill. kroner.
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4 Samfunnssikkerhet og beredskap
Overordnet mål:

Frogn kommune er et trygt og robust lokalsamfunn

Kommunene har et grunnleggende og generelt ansvar for å ivareta befolkningens trygghet og sikkerhet
innenfor sine geografiske områder.

Frogn kommune står overfor flere utfordringer i de nærmeste årene. De globale
klimaendringene vil påvirke planleggingen av infrastruktur, bebyggelse og viktige
samfunnssituasjoner. Et robust lokalsamfunn forutsetter at man kjenner risikofaktorene for liv,
miljø, verdier og egne beredskapsevner.

ROS-analysen fra 2004 og 2011 ble i 2015 revidert og samlet i et dokument. Denne analysen ligger 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: Målet er foreløpig ikke nådd og foreslås videreført. Det er store svingninger fra år til år med
høyeste anslag i 2015 (kr. 15 millioner) og lavest i 2011(kr. 864.000,-).





Kommunens bygninger er oppgradert med bedre brannsikring, primært bedre brannisolering.
Prosjektgruppen som arbeider forebyggende brannvern innenfor reguleringsområdet for
antikvarisk spesialområdet er i sluttfasen av sitt arbeid. Brannsikringsplan med tiltak blir
kvalitetssikret av ekstern konsulent og har frist for ferdigstillelse 1.november 2018.
Lokal forskrift med forbud mot fyrverkeri er vedtatt.

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


Hovedplan for vannforsyning er vedtatt. Det er kjøpt inn nødvannstanker som kan plasseres på
strategiske steder i kommunen og det er kjøpt 10 liters vannposer som kan deles ut til
innbyggere for fylling fra nødvannstanker. Nytt høydebasseng er i drift (offisiell åpning 8.
oktober)

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


Det er etablert alternative strømkilder som sikrer kritiske oppgaver og tjenester.

Delmål 4: Frogn kommune har redusert risiko for skader ved økt nedbørsmengde og springflo
Status:
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Ny hovedplan skal godkjennes av Fylkesmannen før politisk behandling. Planen inneholder tiltak
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5 Samfunn – fire satsingsområder
Målsettinger og styringsindikatorer i dette Handlingsprogrammet 2019-2022 er basert på gjeldende
Kommuneplan 2013-2025.

5.1

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?

2019

LF 1
Resultat folkehelseprofil,
Innbyggere med muskel og
skjelettlidelser %

LF 1
Folkehelseprofil

LF 1
27,9

LF 1
22

Godt
nok
LF 1
25

LF 2
Resultat folkehelseprofil
Innbyggere 15-29 år med
psykiske plager %

LF 2
Folkehelseprofil

LF 2
15,5

LF 2
7

LF 2
13

Måleindikatorer

LF3
Vannforsyningsstabilitet
- Brudd på leveranse
- Avvik på kvalitet
- Antall meter rehabilitert

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

2018

KE 1
Reduksjon i
avfallsmengde på
formålsbygg
KE2
Antall liter fyringsolje i
kommunale bygg innkjøpt
per år
KE3
Antall meter nyanlagt eller
rehabilitert gang- og sykkelsti
samt fortau
KE 4
Antall tilrettelagte
sykkeloppstillingspunkter
KE 5
Andel lavutslipp og fossilfrie
lette- og tunge kjøretøy
KE 6
Vedlikehold av kommunale
bygg-kr/m2

Målemetode

LF 3
Telling

KE 1

Resultat per august

LF 1
23

LF 2
10

LF 3

LF 3

LF 3

0
0
500

0
0
500 km

2
4
250 m

KE 1

KE 1

KE 1

-5%

-15%

KE 1

Avfallsmengden går
ned med xx% årlig xx

KE 2
Telling

Ønsket

2022

-10%

KE 2
KE 2
10.000 0

KE 2
75 000

KE 2
8.000

KE 3
Telling

KE 3
0 meter

KE 3
200 m

KE 3
KE 3
100m 2 500m

KE 4
Telling

KE 4
40

KE 4
20

KE 4
10

KE 5
Andel
lavutslippsbiler i
kommunen
KE6
KOSTRA

KE 5
16

KE 5
4

KE 5
2

KE6
58 kr/m2

KE 6
100
kr/m2

KE 6
70
kr/m2

KE 4
40

KE 5
10
KE 6
70
kr/m2
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Mål
Kommuneplan
2013-2025
Stedsutvikling,
bolig- og nærmiljø
En by- og
tettstedsutvikling
basert på tydelig
senterstruktur, god
kommunikasjon,
urbane kvaliteter,
kulturhistoriske
verdier og grønne
verdier

Hva skal måles?
Måleindikatorer
S1
Andel nye ferdigstilte
boenheter innenfor
kategorien rekkehus og
leiligheter

S2
Antall arrangementer på
kommunens utendørs
møteplasser

S3
Antall gjennomførte
byggesaksbefaringer
S4
Antall innvilgede
dispensasjoner fra
reguleringsplan og
kommuneplan i HMPB.
Nærings-utvikling N 1
Drøbak er kjent og
Rangering på NHOs
profilert som
kommune-NM
Oslofjordens
trehusby, kultur-,
bade- og ferieby
N2
Antall treff på FKs sider for
næringsutvikling

5.2

2018
Målemetode
S1
Telling

S2
Intern måling –
telling av antall
utendørs
arrangementer
som kommunen
tilrettelegger
for
S3
Telling
S4
Telling

Resultat per august
S1
NY

S2
41

S3
40
S4
17

2019
Ønsket
S1
60%

S2
15

S3
20
S4
10

Godt
nok
S1
40%

2022

S1
80%

S2
10

S2
15

S3
10

S3
30

S4
20

S4
20

N1

N1

N1

N1

N1

NHOs
undersøkelser

90 (Kommune NM-2017)

Plass
70

Plass
90

Plass
50

N2
Tall kommer

N2
Tall kommer

N2

N2

N2

Livskvalitet og folkehelse

Hovedmål: Aktiviteter og rammebetingelser som fremmer livskvalitet og folkehelse er innarbeidet
i alle Frogn kommunes virksomheter og planverktøy.
Folkehelsearbeid er samfunnets innsats rettet mot faktorer som fremmer helse, utjevner sosiale
helseforskjeller og forebygger sykdom. Selv om de fleste i Frogn har god helse ser vi at det er store
ulikheter som har påvirkning på helsa. Det er utarbeidet en folkehelserapport/oversikt (2018) som er et
lovpålagt oversiktsdokument som skal utarbeides hvert 4 år. Basert på oversikten over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer, utfordringer og ressurser skal kommunen fastsette overordnede mål og strategier for
folkehelsearbeidet.
Folkehelseprofilen blir gitt ut hvert år av Folkehelseinstituttet og gir oversikt over hvordan hver enkelt
kommune ligger an i forhold til landsgjennomsnittet og topp ti kommuner i landet. Folkehelseprofilen for
2017 viser at kommunen ligger godt an på de fleste indikatorene, men kommer dårligere ut på antall
resepter på antibiotika som er utskrevet for muskel og skjelettlidelser, psykiske lidelser og sykdommer og
andel ungdom som har vært beruset. Folkehelsebarometeret viser at det i Frogn er signifikant flere
personer med psykiske sykdommer og lidelser i primærhelsetjenesten (brukere av fastlege og legevakt)
både for alderen 15-29 år og 0-74 år, sammenlignet med Akershus og landet. Forekomsten av alle
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diagnoser på psykiske symptomer og lidelser i gruppen 15-29 år er økende, både angstlidelser,
depressive og affektive lidelser (humørsvingninger) og angst og depresjonssymptomer.
I henhold til kommune-NM scorer vi lavt på demografi som handler om den lave årlige
befolkningsveksten i Frogn, andelen unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken og nettoinnflytting som er
lav eller negativ.
Frogn kommune skal:


forebygge og redusere utvikling av kroniske livsstilssykdommer



forebygge og redusere utvikling av psykiske lidelser



forebygge og redusere sosiale og økonomiske forskjeller



sikre en god og langsiktig drikkevannsforsyning

Sentrale tema:
 Mulighet for sunne valg


Læring og mestring



Sosial deltakelse



Skolenærvær



Psykososialt miljø



Lavterskeltilbud



Drikkevann



Sikker fremkommelighet



Rekreasjons- og aktivitetsområder

Link til: Folkehelserapport

5.3

Klima og energi

Hovedmål: Kommunens totale klimagassutslipp er halvert innen 2030 (sett i forhold til 1991 nivå).

Delmål «Klima og energi»


Klimagassutslipp fra veitrafikk skal reduseres med 20 % i forhold til 1991-nivå innen 2030



Klimagass fra stasjonær energi skal reduseres med minimum 25 % i forhold til 2012-nivå innen
2020



Avfallsmengden i Frogn kommune skal reduseres med 20 % innen 2024 i forhold til 2012 nivå



Landbruket skal redusere klimagassutslipp innen egen næring



Frogn kommune skal være forberedt på å møte forventede klimaendringer

Transportsektoren står i dag for de største direkte klimagassutslippene i Frogn – hele 97 %. Noe av dette
er gjennomgangstrafikk, men den største andelen direkte utslipp kommer fra de daglige bilreisene til
Frogns innbyggere. Reisevaneundersøkelsen fra 2013/2014 viser at 57 % av alle «ikke arbeidsreiser»
gjøres med bil. Målet om reduksjon av transportutslippene er avgjørende for å nå hovedmålet og for å
komme nærmere et lavutslippssamfunn.
Utslipp fra stasjonær energi omfatter oppvarming av bygninger og anlegg, og står i dag for 1,26 % av de
direkte utslippene i Frogn. Med forbund av olje til oppvarming i husholdninger og yrkesbygg anslås de
19 

Handlingsprogram Frogn kommune 2019-2022
direkte utslippene går mot 0 i 2050. Bruk av elektrisitet gir ikke klimagassutslipp, men produksjon kan
føre til indirekte utslipp i et livsløpsperspektiv.
Landbrukets organisasjoner har startet prosjektet «klimasmart landbruk» med formål å redusere
klimafotavtrykket til norsk landbruk med informasjon og gode verktøy. Med Frogns beliggenhet og gode
jordsmonn har vi en særlig mulighet til å bringe kortreise, høyverdige produkter som grønnsaker og bær
til et forholdsvis stort lokalt marked. I Frogn er det dessuten få husdyr og mye åkerareal. Klimafokuset
bør være på god agronomi med redusert jordbearbeiding, god drenering, karbonbinding i jord og skog
samt energisparing og fornybar energi. Skogskjøtsel som fremmer karbonbinding i ord, og mindre uttak
enn tilvekst vil være klimamessig gunstig.
Frogn har høyere andel restavfall per innbygger enn nabokommunene. For å nå målene om 60 prosent
materialgjenvinning i 2030 må mer avfall gå til ombruk og gjenvinning. I restavfallsbeholderen kan
matavfall, glass, og metallemballasje, tekstil og papp/papir sorteres bedre, slik at
materialgjenvinningsgraden øker. Målet for matsvinn er i tråd med FNs bærekraftmål og regjeringens og
matbransjens mål om å redusere matsvinnet i Norge med 50 % innen 2030.
Kommunestyremelding om klima og energi ble vedtatt av kommunestyret 16. juni 2014.
Kommunestyremeldingen gir nærmere oversikt over status og utfordringer, og er en verktøykasse for
mulige tiltak. Gjennom handlingsprogrammet vedtas tiltaksplan for klima og energi som følger opp
målene og konkret angir hvilke tiltak som prioriteres for neste periode.
Vi legger til rette for


at det er attraktivt å sykle og gå til daglige gjøremål



å redusere utslipp av klimagass fra kommunale bygg



at det er attraktivt å bruke kollektive transportmidler

Sentrale tema:


Fossilfri bilpark



Kildesortering



Grønne innkjøp



Trygg skolevei



Klimainteresse og kunnskap blant barn



Miljøsertifisering



Energieffektivitet, økt bruk av tre, livsløpsvurdering



Blågrønn struktur, overvann, flom



Miljøvennlig transport, parkering, bytte ut kjøretøy til fossilfrie og lavutslipp

Link til: Kommunestyremelding om klima og energi

5.4

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.
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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. Gjennom
stedsutvikling skal vi ivareta og styrke kulturlandskapskvaliteter, kulturmiljøer og kulturminner og stedets
kulturhistoriske og naturgitte verdier for fremtiden. Smia styrker Drøbak som kommunesenter og bidrar til
økt trivsel og tilhørighet for alle innbyggerne i kommunen. Ullerud Helsebygg og nye idrettsanlegg med
Bølgen på Seiersten bidrar til økt fysisk aktivitet og sosialt liv.
Hensynet til klima, folkehelse og en eldre befolkning tilsier lokalmiljøer som gjør oss mindre avhengige av
bil i hverdagen. Lokalsentra som utvikles innen gang og sykkelavstand og nærhet til
kollektivknutepunkter bidrar til å redusere biltrafikk og støy i boligområder. Klarere definerte tettsteder
kan også skape sterkere stedsidentitet. Gamle Drøbak er oppført på Riksantikvarens register over
Nasjonale Kulturhistoriske Bymiljøer – NB registeret. Begrunnelsen er at Drøbak er en av de viktigste
trehusbyene i Oslofjordområdet, siden byen har bevart en betydelig bestand av viktige enkelthus og
kulturmiljøer fra 17- og 1800 tallet. Det er også knyttet nasjonal interesse til Drøbak som kunst-, kultur-,
bade- og ferieby.
Kommunen har store områdeplaner under arbeid som skal bidra til at vi når målene om klart definerte
tettsteder med kvalitet. Gjennom områdeplanen for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke – Byutviklingsplanenskal det utvikles en sammenhengende og klimavennlig by mellom Dyrløkke og Gamle Drøbak med
attraktive nærings- og boligområder. Byutviklingsplanen skal støtte oppunder og styrke Drøbaks rolle
som kommunesentrum og Gamle Drøbak sentrum. Områdeplan for Kolstad, Klommestein Skog og
Odalen skal tilrettelegge for boligutbygging og tverrvei og tilknytning for gående og syklende til skoler og
nærmiljø. I tillegg skal vedtatt kommunedelplan for Nordre Frogn legge til rette for en vekst på Dal/Brevik
som skal videreutvikle og opprettholde eksisterende lokalsamfunn, skole og barnehage.
Ferdigstillelse av disse planarbeidene er viktige tiltak for å oppnå konkrete resultater. Områdeplanene vil
igjen gi grunnlag for mer konkrete prosjekter knyttet til kommunikasjon, næring og bolig. Områdeplanene
viser et potensiale for utbygging av 1500-2500 boliger gjennom Byutviklingsplanen, ca 800 boliger i
områdeplanen for Kolstad, Klommestein skog og Odalen, og i snitt 20 boliger per år i Dal skolekrets og
landlige områder.
Kommunen har et særlig ansvar for å ta boligsosiale hensyn i planleggingen. Dette kan gjøres ved å
bruke ulike virkemidler blant annet for å fremskaffe utleieboliger og at flere kan gå fra leid til eid bolig.
Dette er nærmere omtalt i Kommunestyremelding om bolig (2018). Med klimamål og bolig- og
befolkningsvekst følger krav om å bo tettere i fremtiden, og da er det særlig viktig å ta i bruk virkemidler
som sikrer gode bomiljøkvaliteter og ivaretakelse av behov for privat rom, sosial liv, grønne lunger og
korridorer.
De grønne områdene i kommunen har verdi ut fra flere funksjoner. De utgjør viktige visuelle
landskapselementer som verdifulle kulturlandskap med grønt preg. Tilgang til grønne områder er viktige
for hverdagsaktivitet og rekreasjon og biologisk mangfold, overvannshåndtering mm. Lokal
matproduksjon er en viktig del av områdets kulturhistorie og gir mulighet for miljøvennlig og kortreist mat.
Jordvern skal ha stor vekt i arealforvaltningen med 0-visjon for omdisponering av dyrka og dyrkbar mark.
Vi legger til rette for


At Drøbak er en levende by med urbane kvaliteter



Folkeopplysning om kulturhistoriske verdier



Folkeopplysning om miljø og grønne verdier
21 

Handlingsprogram Frogn kommune 2019-2022
Sentrale tema:

5.5



Sosiale møteplasser



Varierte omsorgsboliger til eldre



Innbyggermedvirkning



Inkluderende aktivitetstilbud



Aktiv medvirkning fra barn og unge



Aktiv medvirkning fra foresatte



Infrastruktur (særlig vann)



Kompetanse om kulturminne



Rekreasjons- og aktivitetsområder

Næringsutvikling og verdiskaping

Hovedmål: Drøbak er kjent og profilert som Oslofjordens trehusby, kultur-, bade- og ferieby.
Kommuneplanen for Frogn 2013 – 2025 favner flere mål og strategier for næringsutviklingen innenfor
eksisterende næringsliv, etablering av nytt næringsliv, og potensialet i rett næring på rett sted. Liv i
sentrum, videreutvikling av næringer knyttet opp mot kunst og kultur, og et fokus på hvordan styrke
eksisterende og tiltrekke flere kompetansebedrifter med bl.a. samhandling med nærliggende
kompetansesentre er viktige målområder. Næringsutviklingen er knyttet opp mot Frogn som et attraktivt
sted å bosette seg i og derfor vies det innenfor næringsutviklingen fokus på Frogn som bosted og som
kommune å drive næring i.
Kommunestyret vedtok i 2016 å nedsette en politisk næringskomité og arbeidet til denne har resultert i en
kommunestyremelding om næring – en strategisk næringsplan som ble vedtatt i juni 2018. Konkrete
prioriteringer og tiltak fra denne innarbeides i handlingsplanen som rulleres årlig. I 2017 tiltrådte en
næringsrådgiver i Frogn kommune som skal følge opp arbeidet med næringsutvikling.
I tillegg til Frogn kommunes lokale mål for næringsutvikling, som bl.a. å skape liv i sentrum, handel og
service, er det viktig å sette kommunen på kartet som en attraktiv kommune for etablering av mindre
bedrifter. Gjennom arbeidet med strategisk næringsplan skal kommunen utvikle samarbeidet med
nabokommunene og med etablerte innovasjon-, nettverk- og kompetansemiljøer.
Prioriterte områder i næringsstrategien:


Eksisterende næringsliv



Utvikling av nye arbeidsplasser



Opplevelse, reiseliv, kunst og kultur, og besøksrettet næring

Vi legger til rette for:


mulighet til å etablere virksomhet



at næringslivet presterer bedre

Sentrale temaer:
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6 Økonomi – årsbudsjett og økonomiplan
6.1

Forutsetninger og soliditet i kommuneøkonomien
Solid
Utfordrende
Svakt
Inntektspotensial, herunder eiendomsskatt
Disposisjonsfond
Budsjetterte netto driftsresultat 2019-2022
Prognose netto driftsresultat 2018
Gjeldsgrad
Risiko for økte rentekostnader (neste fire år)
Akkumulert premieavvik
Andre fond (ingen langsiktige)

Eiendomsskatt på verker og bruk og øvrig næringseiendom, potensiell inntekt
Pr 2018 har 370 kommuner valgt å benytte eiendomsskatt som inntektskilde mot henholdsvis 366 i 2016
og 367 i 2017
Kommunene fikk til sammen 13,6 milliarder i inntekter fra denne skatten i 2017. Av disse 370
kommunene har 260 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 årlige inntekter på ca. 15 millioner kroner etter fire års opptrapping. I
statsbudsjettet er det foreslått å redusere den maksimale satsen til 5 promille fra 2020. Det må vurderes
som en styrke at kommunen har klart seg uten eiendomsskatt, dvs. at resultatet for 2017 er oppnådd
uten. Kommunen har dermed mulighet til å styrke inntektssiden, mens de fleste av landets kommuner
allerede har benyttet denne muligheten og ikke har en slik «sikkerhetsbuffer». Kommunen har ikke
foreslått å innføre eiendomsskatt i foreliggende utkast til HP.
Disposisjonsfond
Disposisjonsfondet er på et meget godt nivå og eventuelle underskudd i driften kan dekkes inn
umiddelbart. Pr 31.12.2017 utgjorde fondet 112 millioner kroner inklusive overskudd 2017.
Budsjettert netto driftsresultat 2019-2022
Budsjettert resultat er mellom 1,0 og 1,8 prosent i perioden. Korrigert for selvkost, er budsjettet
tilsvarende på 1,2 prosent for 2019. Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing er dermed
anslått å ha noe større utgifter enn inntekter.
Prognose netto driftsresultat 2018
Netto driftsresultat 2017 ble på 2,7 prosent, jf. KOSTRA. Hovedårsaken til det gode resultatet var økte
frie inntekter på 9,8 millioner kroner og 12 millioner kroner lavere finansutgifter enn budsjettert..
Prognosen for netto driftsresultat 2018 er anslått til om lag 0,6 prosent.
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Gjeldsgrad - investeringsnivå ut perioden
Betydelige investeringer gir en beregnet gjeldsgrad på 115 prosent i slutten av perioden. Gjeldsgraden
beregnes ved å ta den totale gjelden fratrukket kontantbeholdning, utlån (Startlån) og dele på de totale
inntektene. Salg av eiendom bidrar til å begrense gjeldsveksten.
Renterisiko
Andel gjeld med renterisiko (for definisjon av renterisiko jamfør vedlegg til tertialrapport nr. 2 2018) stiger
vesentlig frem mot 2022. Frogn har fastrenter på 3,40 prosent på til sammen cirka 5 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
langsiktige netto rentekostnader på cirka 10 millioner kroner årlig. Det er betydelig renterisiko knyttet til
investeringsnivået innen og etter fireårsperioden.
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. 48 millioner kroner (pr 31.12.2017) og ga en årlig kostnad på ca. 10
millioner kroner i 2016. Utgiften på 10 millioner kroner reduserer akkumulert premieavvik tilsvarende. For
å unngå nye premieavvik, legges det opp til å benytte premiefond i KLP (Kommunens pensjonskasse).
Andre fond
Frogn har ingen langsiktige finansielle aktiva for plassering, men 50 millioner kroner av
disposisjonsfondene er øremerket pensjon.
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6.2

Styringsindikatorer
Mål

Hva skal måles?

Kommuneplan 2012-2024

Måleindikatorer

Ø1

Ø 1.1

Netto driftsresultat på 3 prosent,
korrigert for VAR

Netto driftsresultat

Ø 2a)

Ø 2.1

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

Disposisjonsfond i
millioner kroner

Ø 2b)
Pensjonsfond**

2018
Målemetode
KOSTRA

Eget regnskap

Ø 3.1
Pensjonsfond i millioner
Eget regnskap
kroner

2019

2022

Resultat

Ønsket

Godt nok

0,6

1,75

1*

3

62

100

20

100

50

75

50

75

* Godt nok er satt lavere enn 3 prosent med utgangspunkt i reviderte krav fra myndighetene og at
kommunestyret de siste årene kortsiktig har planlagt med svakere resultater.
** Målet ble første gang satt i HP 2017-2020.

6.3

Strategi for måloppnåelse.

Ø 1: Netto driftsresultat på 3 prosent (Inntekter, standard på tjenester, dekningsgrader,
produktivitet/effektivitet, prioritering, budsjettstyring, kostnadsdrivere).
Strategier 2019 – 2022:
 Rapportering til folkevalgte 8-10 ganger pr år, inklusive tertialrapporter
 Tett dialog med folkevalgte ved utarbeidelse av Handlingsprogram og økonomiplan
 Bruk av KOSTRA og andre statistikkilder i benchmarking
 Månedsrapportering 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 mulige 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 2019 - 2022
 Målet vedrørende disposisjonsfond har vært oppfylt de siste årene. I 2017 ble det benyttet 80mill
kroner til ekstraordinære avdrag og beholdningen er dermed under 100mill kroner pr 31.12.2017.
Regnskapsmessig overskudd 2017 er vedtatt tillagt fondet og pr 31.12.2018, etter dette vil fondet
utgjøre ca. 60mill kroner. Alle disposisjonsfondene samlet utgjør ca. 110mill kroner.
Ø 2b: Pensjonsfond skal tilsvare akkumulert premieavvik
Strategier 2019 - 2022
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I HP 2017-2020 vedtok kommunestyret å opprette eget pensjonsfond som tilsvarer akkumulert
premieavvik. Pr 31.12 2017 utgjør premieavviket i overkant av 48 millioner kroner og fondets beholdning
er 50 millioner kroner.

6.4

Totaloversikt – budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, 1000 kroner

Tall i 1000 kroner. 2019-2022 er faste 2019 priser
R 2017

B 2018

P 2018

B 2019

B 2020

B 2021

B 2022

1 Skatteinntekter

572 415

582 042

581 742

590 440

594 868

599 330

603 825

2 Rammetilskudd

259 974

265 550

265 550

278 954

277 439

281 900

283 159

3 Inntekter enhetene

318 161

252 358

272 358

276 640

276 161

280 265

285 115

4 Sum inntekter

1 150 550

1 099 950

1 119 650

1 146 034

1 148 468

1 161 495

1 172 099

5 Utgifter enhetene

1 065 011

1 019 280

1 048 480

1 065 326

1 060 552

1 068 777

1 069 839

54 582

70 990

64 800

69 084

74 922

76 052

81 135

1 119 593

1 090 270

1 113 280

1 134 410

1 135 474

1 144 829

1 150 974

30 958

9 681

6 371

11 626

12 995

16 666

21 126

2,7 %

0,9 %

0,6 %

1,0 %

1,1 %

1,4 %

1,8 %

31 319

9 813

6 370

13 932

16 890

20 083

24 295

6 Netto finansutgifter
7 Sum utgifter
8 Netto driftsresultat
9 I prosent av inntektene
10 Netto driftsresultat eksl. selvkost

Tabellen viser budsjettert netto driftsresultat for perioden 2019-2022 (B), regnskapsført netto driftsresultat
for 2017 (R) og prognose for 2018 (P) per 2. tertial 2018. Gjeldende kommuneplan har mål om netto
driftsresultat på 3 prosent av driftsinntektene.
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Den grafiske fremstillingen over viser netto driftsresultat for regnskap 2017, budsjett 2018, prognose
2018 og Rådmannens forslag for 2019-2022. 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:



Lavere finanskostnader; i 2019, ca. 8mill kroner lavere enn forutsatt i gjeldende HP 2018 - 21
Effektivisering i enhetene i forhold til gjeldende HP

Disposisjonsfondet utvikler seg positivt gjennom fireårsperioden.

6.5

Skatteinntekter

Skatteinntektene er beregnet med utgangspunkt i skatteanslag for 2018 per 2. tertial utarbeidet av
kemneren i Follo. Skatteinntekter for 2018 er fremskrevet med anslått vekst i statsbudsjettet på 1,8
prosent til 590 millioner kroner for 2019. For årene 2020-2022 er det lagt til grunn en realvekst i
skatteinntektene per år på 0,7 prosent.
Rådmannens forslag til frie inntekter for 2019 samsvarer med Kommunaldepartementets anslag i det
framlagte statsbudsjettet for Frogn kommune. Rådmannen vil følge utviklingen i de frie inntekter utover
høsten og gi nødvendig i informasjon til kommunestyret i tilleggsnotater.
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6.6

Rammetilskudd, faste 2019 priser, 1000 kroner

Rammetilskuddet brukes i flere sammenhenger som et samlebegrep. Da inkluderes enkelte poster satt
opp i tabellen under.

Ordinært rammetilskudd (inntektssystemet) og skjønn
Det ordinære rammetilskuddet er beregnet ved hjelp av modell utarbeidet av Kommunesektorens
interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS). Rammetilskuddet fordeles i forhold til kommunens
utgiftsbehov knyttet til en rekke faktorer som befolkningssammensetning, sosiodemografi, reiseavstander
etc. Rammetilskuddet skal legge til rette for at alle kommunene kan gi et likeverdig tjenestetilbud basert
på lokale prioriteringer, den såkalte utgiftsutjevningen. Rammetilskuddet utjevner også forskjeller i inntekt
mellom kommunene, den såkalte inntektsutjevningen. Ved beregningen av rammetilskuddet i Frogn er
følgende forutsetninger lagt til grunn:



6.7

For perioden 2020-2022 er det forventet en årlig realvekst i rammene på 0,75 prosent
Skjønnstildeling på 2,0 millioner kroner i perioden 2019-2022

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 justeres i henhold til kontraktene med den enkelte leietaker
Selvfinansierende tjenester justeres med utgangspunkt i egne selvkostberegninger
Betaling i kulturskolen som er økt til samme nivå som de fleste andre Follo kommunene

Se kapittel 8 i vedlegget til handlingsprogrammet for oversikt over de enkelte gebyrsatsene.
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 2018 viser følgende akkumulerte overskudd/underskudd (underskudd angitt med fortegn
minus -) for selvkostområdene pr 31.12.2018:
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Vann 6,0 millioner kroner
Avløp 8,0 millioner kroner
Renovasjon 2,7 millioner kroner
Slamtømming -1,4 millioner kroner
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Feiing 0,3 millioner
Tilsyn 0,0 millioner kroner
Utslippstillatelser -1,3 millioner kroner

For å overholde de statlige retningslinjene for selvkost, tilpasses gebyrene som vist i vedlegg 8.
Kart og oppmåling, plan-, bygge- og delingssaker
Det er fra 2010 vedtatt selvkost for områdene planbehandling, byggesak og oppmåling. Det er viktig å
redusere saksbehandlingstid og forbedre service. De siste årene er gebyrene økt for å nærme seg
selvkost. Ved hjelp av en selvkostmodell foretas selvkostberegning for hver av de tre områdene. Det ble i
2017 gjort en ny vurdering av arbeidsmengde knyttet til gebyrrelaterte tjenester. Det er i dag 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 2018 viser følgende akkumulerte underskudd pr 31.12.2018:




Byggesaker -6,2 millioner kroner
Plansaker (private) -2,0 millioner kroner
Kart og oppmåling -1,7 millioner kroner

Skolefritidsordning
Frogn kommune har fra 2017 innført rabatt i SFO for familier med flere barn:



Rabatt barn nr 2: 30%
Rabatt barn nr 3 osv: 50%

De enkelte gebyrsatser fremkommer i kapittel 8 i vedlegget til handlingsprogrammet.

6.8

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 ressurskrevende tjenester.
Regjeringen endret refusjonsordningen for enslige mindreårige flyktninger til en ordning med fast tilskudd
per enslige mindreårige flyktning. Denne endringen medførte at refusjonen til Frogn kommune er
redusert. For ressurskrevende tjenester økes innslagspunktet med 50 000 kroner utover at det
indeksjusteres på vanlig måte. Innslagspunktet for refusjon endres da fra 1,157 millioner kroner til 1,235
millioner kroner. Refusjonssatsen for utgifter over innslagspunktet holdes uendret på 80 prosent.

6.9

Utgifter enhetene – prioritering

Endringer i enhetenes rammer i forhold til vedtatt budsjett i 2018
Prioriteringen for 2019 er illustrert i figuren under. Diagrammet under viser endringen fra vedtatt budsjett
2018 til Rådmannens forslag til budsjett for 2019. Figuren viser ikke budsjettekniske justeringer eller
endringer i inntekt. For en fullstendig oversikt over endringene per enhet henvises det til vedlegg 3.
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Prioriteringer 2019, endringer fra 2018
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Rådmannens forslag til budsjett 2019 gir et netto driftsresultat som er 1,9 millioner kroner høyere enn
budsjettert for 2018.
De største postene innenfor de ulike områdene er:
Administrasjon og støtte






De sentrale prosessene ble styrket med 1 årsverk i 2018, halvårsvirkning i 2019 med 450 000
kroner.
Avleveringsprosjektet (gjennomgang av eldre arkiver) videreføres med 900 000 kroner i 2018 og
sluttføres med 900 000 kroner i 2020.
Ny stilling som sikkerhetsansvarlig tilsvarende 1mill kroner.
Ca. 900 000 kroner til gjennomføring av valg og nye iPader til kommunestyret i 2019
Det legges opp til kostnadsreduksjoner på ca. 1,2mill kroner.

Netto finans




Avdragsutgiftene reduseres med 6 millioner kroner da de ble budsjettert for høyt i 2018, samt at
enkelte prosjekter har fått utsatt gjennomføring.
Renteutgiftene økes med 5 millioner kroner, mens renteinntektene økes med ca. 0,5mill kroner
Økt refusjon på renter og avdrag fra Agresso kommunene

Helse, omsorg og velferd







Økte rammer for å møte demografiendringer og medfølgende utfordringer
o Ullerud helsebygg styrkes med ca. 12 millioner kroner
o Helse, omsorg og koordinering styrkes med ca 4,4 millioner kroner
Nødvendig opptrapping til økonomisk sosialhjelp 1 millioner kroner
Redusert dagvakt på Einebu til -0,7 millioner kroner
Kommunen mister overføringer fra Sørum kommune for en bruker av tilrettelagte tjenester på 2,3
millioner kroner
Økte utgifter til dagtilbud på 0,5 millioner kroner

Oppvekst, opplæring og kultur
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Skolene tilpasser seg ny lærernorm og redusert barnetall. Til sammen en reduksjon på ca. 2
millioner kroner. I tillegg mister Frogn kommune øremerket tilskudd til 1- - 4. trinn på 2 milioner
kr.
I tillegg til lærerstillinger ut over den nye lærernormen, reduseres bemanning på skolene som
ikke inngår i lærernormen, som sosiallærere.
Økte behov psykososialt arbeid med 1 millioner kroner, samtidig som det effektiviseres ved ny
organisering av boligene for enslige mindreårige flyktninger
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Kultur og frivillighet styrker den generelle driften, mens støtte til enkelte arrangementer tas ut og
skal vurderes på lik linje med andre tilskudd.
Redusert budsjett for gjestebarn i andre kommuner med 0,5 millioner kroner
Styrking av spesialpedagogisk team med 0,3 millioner kroner
Styrking av Dal barnehage med 1 millioner kroner
Pedagoger i barnehagen styrkes gjennom pedagognorm, mens støttepedagog reduseres.

Teknisk










Bistand til reguleringsarbeid på plan tas ut av rammen og det foreslås å overføre ubrukte midler
på prosjekter som ikke er ferdigstilt i 2018 i regnskapsavslutningen. Total innsparing på 0,6
millioner kroner.
Det forventes færre nyansettelser på samfunnsplanlegging i 2019 og det vil derfor være mindre
behov for nytt IKT-utstyr og rekvisita med ca 300 000 kroner.
Driftsutgifter og økte utgifter utomhus på 3 millioner kroner
Økte FDV-utgifter med 0,5 millioner kroner
Reduserte renholdsutgifter med 0,5 millioner kroner
Etterslep byggesak reduseres med 1,5 millioner kroner men der er fremdeles overkapasitet i
forhold til normal drift
Redusert vedlikehold av veilys med 200 000 kroner
Økte parkeringsinntekter med 0,7 millioner kroner
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Utdyping for de ulike tjenesteområdene
Støtteenhetene og rådmannsgruppen
Kommunes verdigrunnlag bygger på en grunnleggende tro på samarbeid, likeverdighet og eierskap rettet
mot kommunens innbyggere og ansatte fortsetter. De tre sentrale prosjektene implementeres i hele
kommunen i form av gjennomgående prosesser. «LEAN (kontinuerlig forbedringsarbeid)», «Orden i eget
hus» (internkontroll) og «Ansvar for eget liv» videreføres og styrkes derfor i perioden. For å oppnå den
ønskede effekten av de gjennomgående prosjektene, mener man det er viktig at det avsettes ressurser
blant annet til sentrale veiledere.
Organisasjonen ble justert fra 1. september 2017 og antall enheter er redusert til 13 enheter. Det legges
opp til tettere samhandling og fleksibilitet mellom enhetene. Det legges videre økt vekt på strategiarbeid.
Rådmannen mener dette er avgjørende for å sikre tjenester med høyest mulig kvalitet og at tjenestene
utføres effektivt. Rådmannen vil med dette fortsatt prioritere organisasjons– og lederutvikling.
Arbeidet knyttet til kommunikasjon og interne systemer fungerer meget bra. Digitalisering skjer på alle
områder i offentlig sektor og det er økt fokus på samarbeid og samordning innen dette området. Det blir
viktig å lykkes med kommunens digitaliseringsstrategi som skal forenkle tilgang til informasjon og gi
innbyggere og næringsliv gode digitale tjenester. Innsatsen på dette området vil bli betydelig styrket i
fireårsperioden og det avsettes både investeringsmidler og personell. I tillegg blir dette en viktig og
prioritert lederoppgave framover.
Avleveringsprosjektet med katalogisering og opprydding i gamle arkiver fortsetter og avsluttes i 2019.
Innenfor økonomi videreføres innsatsen på ledelse, styring og kontroll.
Samfunn
Per 1. kvartal 2018 har Frogn kommune 15 735 innbyggere. Befolkningsprognoser basert på
befolkningsstatistikk og arealplaner gir bilde av behov for boliger. Kommunen kan velge vekstalternativ ut
fra hvor mye og hvilket tempo kommunen skal legge til grunn for vekst. Det er selvfølgelig ikke mulig å
vedta nøyaktig vekst. Pågående områdeplaner skal gi mulighet for å realisere mange boliger, spesielt
innenfor Kolstad og området Seiersten, Ullerud og Dyrløkke. Det er imidlertid etterspørselen i
boligmarkedet som er avgjørende for hvor mye som bygges. Samtidig er det også andre faktorer som
påvirker nettoinnflytting.
Utviklingen med sterk vekst i eldre over 67 år og reduksjon i andelen i arbeidsfør alder mellom 20-66 år
fram til 2030 fortsetter. En av de største utfordringene er å sikre et stabilt barne- og elevgrunnlag for å få
god utnyttelse av eksisterende infrastruktur på barnehager og skoler og et likeverdig tilbud. Vi må
fremover se hvordan vi kan gjøre det mer attraktivt for barnefamilier og unge å bosette seg i Frogn.

Kommuneplanen er det viktigste verktøyet for kommunens strategiske og langsiktige styring. Rullering av
samfunnsdelen av Frogn kommunes kommuneplan er igangsatt, og planforslag vil bli
førstegangsbehandlet høsten 2018. Gjennom samfunnsdelen skal vi ta stilling til langsiktige utfordringer,
mål og strategier for Frognsamfunnet og kommunen som organisasjon. Kommunen har ulike roller som
samfunnsutvikler, tjenestetilrettelegger, myndighetsutøver og demokratiutvikler. For å være en god
bidragsyter i samfunnsutviklingen og tjenesteutviklingen må kommunen sørge for dialog med innbyggere,
næringsliv og andre samarbeidspartnere og styrke medspillerrollen. Rullering av kommuneplanens
arealdel starter opp i 2019.
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Frogn kommune har fire satsningsområder:





klima og energi
livskvalitet og folkehelse
stedsutvikling, bolig og nærmiljø
næringsutvikling

Rådmannen mener disse satsingsområdene dekker våre hovedutfordringer.
I vedtatt planstrategi er det et høyt ambisjonsnivå, og Rådmannen har måttet prioritere i planarbeidene.
Byutviklingsplan for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke er lagt frem for førstegangsbehandling i 2018, og
områderegulering for Kolstad vil også komme til førstegangsbehandling innenfor dette året. Arbeid med
områderegulering for gamle Drøbak er høyt prioritert og det legges frem en plan for fremdriften høsten
2018. Arbeidet vil strekke seg inn i 2019. Kommunedelplan for nordre Frogn er lagt frem for
sluttbehandling høsten 2018. Rådmannen anbefaler at planarbeidet med områderegulering av Kopås
forskyves til 2020. Det største planarbeidet i 2019 er, foruten områderegulering av gamle Drøbak,
oppstart av rullering av kommuneplanens arealdel. Det er avsatt til medvirkningsaktiviteter knyttet til
dette. Utover dette er det ikke satt av midler i 2019 til å jobbe med ovennevnte planer. For
områderegulering av gamle Drøbak og kommunestyremelding for idrett, friluftsliv og nærmiljø, så er det
satt av midler i 2018 som ikke er benyttet i sin helhet, og som vurderes overført til 2019.
De folkevalgte har etterspurt bedre visualisering i både plan og byggesaker, og det foreslås derfor å
investere i et 3D-program til dette. Det avsettes midler til dette. Ellers må det settes midler til økt
kontingent for landbrukskontoret i Follo, og det foreslås at det settes et mindre beløp til en
næringssatsing.

Omsorg, oppvekst og kultur
Den demografiske utviklingen for Frogn kommune viser en sterk aldring i befolkningssammensetningen. I
2018 er det 2709 innbyggere over 67 år, i 2040 viser prognosen en kraftig økning til 4629 innbyggere i
samme aldersgruppe. Denne utviklingen medfører utfordringer for helse og omsorgstjenestens kapasitet
både i forhold til å ha nok helsepersonell og økonomiske ressurser.
Samtidig reduseres antall liggedøgn på sykehus og det er et betydelig antall utskrivningsklare pasienter.
Flere oppgaver overføres til kommunehelsetjenesten og det blir mer spesialiserte oppgaver som krever
økt kompetanse.
Dette har medført økt trykk på helse, omsorg og velferdstjenestene og det er nå vedvarende ventelister
på både sykehjemsplasser, tilrettelegging av bolig, hjelpemidler og rehabilitering. Omsorgsboliger med
bemanning til eldre mangler i omsorgstrappen og bidrar sterkt til overforbruk på sykehjemsplasser.
Det er nå en klar trend med alt flere på venteliste til sykehjemsplass, samtidig er det ikke nok ledige
korttidsplasser for å møte behovet til utskrivningsklare pasienter. Det har medført en kraftig økning av
betalingspliktige døgn i 2018. Rådmannen la høsten 2018 frem en politisk sak der det ble vurdert å åpne
flere langtidsplasser så snart som mulig.
Hvis vi fortsetter som vi har gjort til nå vil alle sykehjemsplassene være belagt i 2022. Det vurderes som
svært viktig at det nå endres kurs for å kunne møte fremtidens demografiske utfordringer, en utvikling
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hvor det prioriteres utbygging av omsorgsboliger med bemanning og økt satsing på nødvendig
helsehjelp, rehabilitering og tidlig innsats.
Det satses på spesifikke og generelle tiltak for å bedre folkehelsen.
NAV-kontoret melder om lav arbeidsledighet i Frogn med under 2% over lang tid. Det er svært få
ungdommer som går ledige over tid.
Arbeidet med integrering av flyktninger fortsetter, med språkpraksisplasser, introduksjonsprogram,
Vimpelfabrikken som arena for samarbeid med frivillige og ulike undervisnings-/gruppetilbud. Vi forventer
færre flytninger i årene fremover.
Høye boutgifter, også i kommunale utleieboliger, gjør at en del alders-/uførepensjonister må søke
økonomisk sosialhjelp for å klare seg. Dette fører til økt bruk av sosialhjelp over lang tid, da deres
inntekter er stabilt lave.
Regjeringens inkluderingsdugnad preger NAV-kontorets prioriteringer. Det handler om et felles
samfunnsoppdrag, hvor flere av de som står utenfor arbeidslivet kommer inn i ordinære jobber. Rause
arbeidsgivere og et framoverlent NAV-kontor er helt nødvendig for å lykkes med inkluderingsdugnaden.
Oppvekst, opplæring og kultur presterer godt på de nasjonale målingene, men det arbeides hele tiden for
å gi et enda bedre tilbud til innbyggerne. Elevmassen på barneskolene er ujevnt fordelt og for å klare å gi
et likeverdig tilbud til alle elevene i kommunen må tiltak vurderes. For å få god utnyttelse av kommunens
skolelokaler, også med tanke på planlagt boligbygging, må kretsgrensene gjennomgås og
justeres. Barnetallene i kommunen er redusert, men rådmannen foreslår ikke flere nedleggelser av
barnehager.
Ungdomsbolig opprettes på Kopås for alle voksne som trenger et botilbud med oppfølging. Spørsmålet
om å bosette flyktninger innebærer stor usikkerhet, men målet er å være godt forberedt på det som måtte
komme, både når det gjelder bolig og opplæring.
Det er fortsatt mange alvorlige saker innenfor Enhet for psykososialt arbeid, men målet er at ny
organisering vil gi et bedre samordnet tilbud. Enkeltsaker som krever store ressurser, er fortsatt en
utfordring, og det er vanskelig å forutse utviklingen og kostnadene.
Fra 2019 er det lagt opp til at kommunen får et betalingsansvar for utskrivingsklare innbyggere innen
psykisk helse og rus.
Antall saker i PPT har ikke blitt færre i 2018, men tiltak er i gang for å få ned antall vedtak om
spesialundervisning. Rådmannen foreslår å prioritere de lovpålagte oppgavene innenfor området
fremover.
Den nye lærenormen som setter en standard for antall elever pr lærer, gjør at det Frognskolen kan
tilpasse seg nedgangen i elevtall gjennom å redusere med lærerstillinger ut over den nye normen.

Utfordringer og økonomiske konsekvenser
Den største utfordringen er demografiutviklingen med alt flere eldre, samtidig med økt antall
utskrivningsklare pasienter, økt antall utenbys søker til langtidsplass i Frogn og en alt større
oppgaveportefølje som overføres til kommunen.
For å ivareta behovet for nødvendig helsehjelp, forebygging og tidlig innsats kreves store omstillinger og
endringer i måten å jobbe på. Det vurderes som svært vanskelig å se at tjenestene kan frigjøre nok
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ressurser til de utsatte områdene og samtidig drive ressurskrevende omstillinger og effektivere tiltak uten
at det også tilføres nye ressurser.

Omsorgsboliger med bemanning til eldre mangler i omsorgstrappen, hvilket medfører økt trykk på
sykehjemsplasser, og som i sin tur er mer kostnadskrevende.
Økt trykk på sykehjemmet har medført behov for å åpne flere plasser tidligere enn planlagt.
Det er behov for økt rehabiliteringsinnsats, tilrettelegging av boliger og økt ressursbehov til
hjelpemiddelhåndtering.
Selv med reduserte rammer styrker vi mange tjenesteområder og leverer gode oppvekst- og
læringsvilkår for barn og ungdom i Frogn. Stadig reduksjon av rammene kan imidlertid føre til reduksjon i
de forebyggende tiltakene og tidlig innsats og nødvendig kompetanseutvikling i tjenestene.
Kommunen fortsetter å levere et bredt spekter av kulturaktiviteter for alle aldre, og Flerbrukshuset Smia
har økt kulturtilbudet.
Frogn-skolen har de siste årene hatt en nedgang i elevtall. Elevmassen er ujevnt fordelt på
barneskolene. Alle kretsgrenser bør justeres for at elevene i Frogn kommune skal få et så likeverdig
tilbud som mulig. De fire barneskolene og de to ungdomsskolene i Drøbak ligger geografisk nær
hverandre. Med tanke på boligbyggingen som er planlagt, bør kommunen sikre en fordeling som
forhindrer at elevene må gå forbi nærskolen. Det er også viktig å sikre et godt ungdomsskoletilbud på
kommunens to ungdomsskoler. Dette innebærer både at elevene har gode spesialrom, et bredt språk- og
valgfagtilbud og dyktige pedagoger.
Rådmannen vil i planperioden utrede hvilke endringer i skolestrukturen som kan sikre et godt skoletilbud i
en tid med synkende elevtall.
Andelen spesialundervisning er høy i Frognskolen. En del av denne undervisningen bør kunne gis som
tilpasset opplæring. Med tidlig innsats, der elevene får tilstrekkelig hjelp, både faglig og sosialt, fra 1.
trinn, bruk av nettbrett og ved økt kompetanse blant lærere i Frognskolen, vil det være mulig å redusere
spesialundervisning på sikt.
Det vil også gi rom for at PP-tjenesten kan være mer ute på skolene og deres arbeid kan bli mer
systemrettet.
Enhet for barn, unge og familier og enhet for rus og psykiske helsetjeneste er slått sammen til en tjeneste
som i dag er «Enhet for psykososialt arbeid» Det gjelder nå å realisere målet med sammenhengende
tjenester, utnyttelse og utveksling av kompetanse på tvers av tjenester og aldersgrupper, større
fleksibilitet i tjenestetilbudet og større fagmiljøer Den nye enheten vil fortsette satsningen på tidlig
innsats, involvering og eierskap fra voksne, familier og barn og tverrfaglig samhandling på tvers av
tjenester og enheter.

Satsningsområder i 2019-2022:




Påskynde etablering av flere omsorgsboliger med bemanning til eldre. Lav prioritering på
området medfører økt trykk på sykehjemsplasser og kostnadskrevende tjenester.
4 etasjen på Ullerud helsebygg innfases samtidig som det utredes bemannede omsorgsboliger.
Korttidsplasser må benyttes for å møte behovet til utskrivningsklare pasienter fra sykehus.
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Det søkes å opprettholde egenomsorgen til bruker i størst mulig grad og ikke overta funksjoner
som den enkelte kan utføre selv. Det økes ressurser til ergoterapi og ambulerende vaktmester
slik at ventetiden på vurdering og innstallering av hjelpemidler i brukers eget hjem reduseres og
sykehjemsplasser frigjøres.
Tjenestetilbudet må tilpasses og fordeles slik at personer med behov for nødvendig hjelp og
forebygging prioriteres. Tidlig innsats, tverrfaglig tilnærming og effektiv bruk av felles ressurser
og samhandling er nødvendig for å sikre gode pasientforløp
Øke andelen ressurser til kartlegging vurdering og vedtak for å sikre effektive tiltak initiert av hva
som er viktigst for bruker og dennes behov og ressurser.
Ta bruk velferdsteknologiske løsninger og nye hjelpemidler i brukernes egne hjem for økt
egenmestring og trygghet.
Redusere tjenester der hvor andre private og frivillige kan overta.
Frogn frisklivsentral legges ned.
Systematisk kompetanse- og fagutvikling er viktige virkemidler og i henhold til Frogn kommunes
strategiske kompetanseplan og arbeidsgiverstrategi.
Det satses på å forebygge og redusere sosiale og økonomiske forskjeller, inkludere flyktninger
og fremme deltakelse i arbeidslivet for personer med ulike helseutfordringer. Vanskeligstilte
barnefamilier skal prioriteres.
Det jobbes for at innbyggerne skal kunne ta sunne valg og ha muligheter for å ta ansvar for egen
helse. Det satses på forebyggende tiltak og det utvikles lærings- og mestringstiltak med mål om
økt kompetanse og økt ansvar for egen helse

Tidlig innsats og tverrfaglige prosesser er et av hovedområdene for perioden.

Barnehagene fortsetter arbeidet med tidlig innsats gjennom relasjonsarbeid, ICDP (International Child
Development Programme), Circle of Security (trygghetssirkelen også for foreldre) eMinos prosjektet for
god tilvenning i barnehage og tett oppfølging av barn i samarbeid med barnas hjem. Tverrfaglig og
helhetlig tilnærming er en av nøklene til god tidlig innsats i barnehagene.

Digital skole, med nettbrett til alle elever, fullføres høsten 2018. Nye faser i prosjektet skal på plass i
perioden 2019-2022. I tillegg til fornyelse av nettbrettene, er det viktig at det pedagogiske arbeidet
utvikles og at lærernes kompetanse heves ytterligere.

Frognskolen skal innføre ny overordnet del av læreplanen og fagfornyelsen skal være på plass høsten
2020. Arbeidet foregår i et etterutdanningsløp i samarbeid med andre kommuner i Akershus.
Drøbak skole, Seiersten ungdomsskole og Frogn videregående skole er med i Læringsmiljøprosjektet
som går fra august 2018 til august 2020. Skolene får veiledning av Læringsmiljøsenteret i Stavanger, og
målet for prosjektet er å redusere mobbing og trakassering.

Enhetene for oppvekst har følgende satsningsområder
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Fortsatt satsning på nettverksarbeid og myndiggjøring
Arbeid med alvorlig mobbing og skolefravær blant annet gjennom Læringsmiljøprosjektet.
Psykisk helsearbeid med barn og unge
Fortsatt implementering av arbeid med familier, enkeltvis og i grupper.
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Videreutvikle Enhet for psykososialt arbeid slik at vi får økt tverrfaglighet, sammenheng i
tjenestetilbudet, økt utnyttelse av kompetanse og fleksibilitet i tjenestetilbudet

6.10 Samhandling og kontinuerlig forbedring
Kommunen får stadig oppgaver som oppleves mer komplekse. Dette utfordrer evnen til å utnytte ressurser
og kompetanse på tvers av fagområder og nivåer for å legge til rette for gode og helhetlige tjenester til
innbyggeren. Det jobbes løpende med å utvikle arbeidsprosesser som sikrer kontinuerlig fokus på ønsket
endring. Dette gjøres ved å skape arenaer for samhandling og trening for å skape likeverdighet i møte
mellom ansatte og innbyggere. Kommunen viderefører derfor verdiene, metodene og prinsippene fra LEAN,
Ansvar for eget liv og Orden i eget hus. Det er utarbeidet delmål for 2019 som bygger opp under overnevnte:

Delmål for 2019:
1.
2.
3.
4.
5.

Det er etablert en felles forståelse med formannskapet.
Frogn kommune har en tydelig definert kulturprofil i tråd med vårt verdigrunnlag
Kontinuerlig forbedring er en innarbeidet filosofi i Frogn kommune.
Det er bygget en systematikk for læring, utvikling og evaluering inn i våre rutiner.
Ledere i Frogn kommune kan initiere og prioritere hensiktsmessige metoder for å løse oppgaven
best mulig, som Lean, hverdagsrehabilitering, familie- og nettverksråd. Løsningene er preget av
eierskap, myndiggjøring og likeverd.
6. Alle enheter har etablert arena for dilemmatrening.

6.11 Status på kommunens tvistesaker
Tvist om sluttoppgjør for Smia (Prosjekt 8506)
Kommunen har en pågående tvist for rettsapparatet om sluttoppgjør etter oppføring av Smia
flerbrukshus. I grove trekk gjelder tvisten omtvistede endringskrav fra entreprenøren, samt et
dagmulktkrav i forbindelse med forsinket overtakelse fra kommunens side. Det er nå berammet
rettsmekling i saken den 31. oktober og 1. november 2018, hvor man vil forsøke å komme til enighet
mellom partene.

Tvist om erstatningskrav - Kopås (Prosjekt 8352)
Saken gjelder tvist om erstatningskrav i forbindelse med uaktsom byggeledelse under rehabilitering av
mannskapsbrakka på Kopås. Byggeledelsen ble gjennomført av eksternt innleid firma. Kommunen
besluttet den 5. september 2018 å reise sak for tingretten mot det innlede firmaet.

Tvist om entrepriseforholdet ved Bølgen (Prosjekt 8509/8546):
Kommunen har en pågående tvist med entreprenør, om kommunens heving av entreprisekontrakten og
sluttoppgjør etter oppføring av Bølgen. Kommunen jobber parallelt med ferdigstillelse av prosjektet.

Tvist om vedtekter i borettslag

37 

Handlingsprogram Frogn kommune 2019-2022
Kommunen har tatt ut stevning mot et borettslag i en tvist om prisregulering og vetorett for kommunen.
Hovedforhandling i saken er berammet til januar 2019. Berammelse av dato for rettsmekling i saken, er
foreløpig ikke fastsatt.

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



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

Riktige investeringstiltak vil føre til kvalitetsforbedringer i tjenesteproduksjonen i den forstand at nye
forskrifter om tekniske, miljømessige og sikkerhetsmessige krav oppfylles. Samtidig er «feilinvesteringer»
i mange tilfeller irreversible og kan påføre kommunen betydelige merkostnader over mange år.




For perioden 2019-2022 har en lagt opp færre store investeringsprosjekter enn de siste årene.
Det er lagt vekt på å møte økt behov for kommunale boliger og rehabilitering av eksisterende
bygg og avløpsnettet.
Det er forutsatt salg av eiendommer for å redusere veksten i gjeldsgrad i kommunen.

Rådmannen er bekymret for den høye investeringstakten. Med Frogn kommunes stramme driftsrammer
vil det være utfordrende å finansiere investeringene kun med låneopptak (økt netto gjeld).
Investeringsprogrammet er vist i tabellen under. Informasjon om det det enkelte investeringsprosjekt er
gitt i vedlegg 2.
Brutto investering
Investeringsprosjekter

1 Helsebygg

Ubrukt
2018 per
17. okt.

2019

2020

2021

-2 951

0

0

0

2022 2018-2022
0

-2 951

2 Helsebygg - Inventar og utstyr

7 573

0

0

0

0

7 573

3 Investeringer i boliger

8 531

82 992

41 496

108 604

50 000

294 201

15 000

-15 000

0

0

0

0

1 916

2 500

2 500

2 500

2 500

11 916

6 Startlån

-3 618

20 000

20 000

20 000

20 000

76 382

7 Hovedplan vann og avløp

48 863

35 450

20 000

20 000

20 000

144 313

8 Maskinpark- Teknisk drift og forvaltning

2 360

3 500

2 500

2 500

2 500

13 360

9 Kommunale veier

8 277

8 000

8 000

8 000

8 000

40 277

4 Investeringer i boliger til bosetting av flyktninger
5 Risiko og sårbarhet

10 IKT investering/ digitalisering

12 476

3 000

5 000

5 000

5 000

30 476

11 IKT investering skole

3 049

2 300

2 200

1 200

3 200

11 949

12 Agresso Follo

2 483

2 000

2 000

2 000

2 000

10 483

13 Tiltaksplan IFN

5 015

1 750

1 750

1 750

1 750

12 015

14 Elektronisk arkiv

3 732

0

0

0

0

3 732

15 Trafikksikkerhetstiltak

2 134

2 500

2 500

2 500

2 500

12 134

16 Svømme/badeanlegg

33 282

40 000

0

0

0

73 282

17 Utskifting av oljefyringsanlegg i løpet av 2018

11 071

0

0

0

0

11 071

18 Tinglysning

1 494

500

500

500

500

3 494

19 Akvariet, oppgradering

2 992

1 000

1 000

1 000

1 000

6 992

20 Uteleker, skoler og barnehager

1 160

1 000

1 000

1 000

1 000

5 160

10 541

2 000

2 000

2 000

2 000

18 541

21 Badeparken, rehabilitering
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Brutto investering
Ubrukt
2018 per
17. okt.

2019

2020

2021

2022 2018-2022

-189

2 300

2 300

2 300

2 300

9 011

23 Rehabilitering bygg

9 288

12 600

12 600

12 600

12 600

59 688

24 Nedgravde søppelkontainere

6 951

0

0

0

0

6 951

85

0

0

0

0

85

350

350

350

350

350

1 750

27 Vestbyveien - trafikksikkerhetstiltak

15 806

0

0

0

0

15 806

28 Follo barne- og ungdomsskole

-2 120

2 500

0

0

0

380

708

0

0

0

0

708

3 467

0

0

0

0

3 467

-1 401

0

0

0

0

-1 401

Investeringsprosjekter

22 Egenkapitalinnskudd KLP

25 Kopås
26 Maskinpark Eiendom

29 Forprosjekt fortau Elleveien
30 Rehabilitering av brygger og havner
31 Energi Performance Contracting
32 Investering Kirken

0

500

500

500

500

2 000

33 Oppgradering Garderveien

3 417

0

0

0

0

3 417

34 Rehabilitering Hospitalet

6 580

0

0

0

0

6 580

35 Skanseveien 40

2 139

0

0

0

0

2 139

36 Oppgradering SMIA

1 739

0

0

0

0

1 739

0

11 000

0

0

0

11 000

38 Prosjektering Gropa

800

5 000

0

0

0

5 800

39 Universell utforming

0

1 000

1 000

1 000

1 000

4 000

37 Seiersten bad

40 Bomberom Drøbak skole

1 332

0

0

0

0

1 332

744

750

750

750

750

3 744

42 Skatepark Seiersten

5 576

0

0

0

0

5 576

43 Velferdsteknologi

5 534

2 000

5 000

5 000

5 000

22 534

41 Oppgradering brann kommunale formålsbygg

44 Inventar/ møbler kommunale formålsbygg

147

0

0

0

0

147

45 Gamle Drøbak skole

5 973

6 000

0

0

0

11 973

46 Fullføre utredning dypvannskai

1 000

0

0

0

0

1 000

47 Vestbyveien - Tafikksikkerhetstiltak

4 342

0

0

0

0

4 342

0

505

130

220

150

1 005

1 500

0

0

0

0

1 500

Sum

242 148

237 997

135 076

201 274

144 600

1 022 527

Sum ekskl startlån

252 766

217 997

115 076

181 274

124 600

947 145

48 Ullerud helsebygg (bofellesskap og A-bygg)
49 Nytt Rådhus

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 anslag for ubenyttede bevilgninger pr. 17 oktober 2018 oppgitt. Ved
årsslutt inviteres kommunestyret til å bevilge ubenyttede midler pr. 31. desember 2018 på nytt for
2019.
Det er på vanlig måte satt opp forslag til nye bevilgninger for 2019.
Sum budsjett for 2019 blir dermed summen av anslag ubrukte midler fra 2018 og nye
bevilgninger for 2019.

Brutto investeringer med finansiering 2019-2022, tall i 1 000 kroner
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Brutto finansieringsbehov
Momskompensasjon
Tilskudd
Bruk av disposisjonsfond
Salg av eiendom
Bruk av lån
"Byggelån"
Ekstra avdrag
Sum finansiering

2019
217 997
-39 148
-27 683
-2 300
0
-148 866

2020
115 076
-18 429
-69 842
-2 300
-97 000
72 495

2021
181 274
-31 651
-11 627
-2 300
0
-135 696

2022
124 600
-28 890
0
-2 300
0
-93 410

-217 997

-115 076

-181 274

-124 600

Sum
701 339
-119 566
-142 002
-6 900
-97 000
-333 571
0
0
-701 339

Tilskudd
2019-2022
 Tiltaksplan IFN: 0,25 millioner kroner
 Tilskudd skateparken: 2 millioner kroner
 Ullerud helsebygg: 56 millioner kroner
 Belsjø: 25,5 millioner kroner
 Vestbyveien: 10 millioner kroner
 Husvikveien: 12 millioner kroner

6.13 Rente- og avdragskompensasjon
Husbanken har hatt flere typer rentekompensasjonsordninger for kommunene og fylkeskommunene.
Ordningen for skoler og svømmeanlegg ble avviklet 31.12.2016. Nå gjenstår ordninger for kirkebygg og
inventar.
Samlet sett budsjetterer kommunen med ca. 1,6 millioner kroner i kompensasjon fra Husbanken i 2019.
I tillegg til mottar kommunen kompensasjon for 6-årsreformen fra Kunnskapsdepartementet. For dette er
det i 2019 budsjettert med 0,6 millioner kroner.

6.14 Renter og avdrag
Renter og avdrag på gjeld
Ved utgangen av 2022 forventes netto lånegjeld (brutto lånegjeld fratrukket utlån/Startlån) å være i
underkant av 1,7 milliarder kroner mot i overkant av 1,5 milliarder kroner ved utgangen av 2018.
Beregning av renter og avdrag tar utgangspunkt i eksisterende lån og de nye lånevolumene som er
omtalt over. Renten for nye lån i perioden 2018-2021 er satt til 1,65 prosent i 2019, 1,95 prosent i 2020
og 2,15 prosent i 2021 og 2022. Dette er i samsvar med renteforventninger for tre måneders Nibor som
er i markedet per 31. august 2018. I tillegg kommer renter på formidlede Startlån. For beregning av
minimumsavdrag benyttes «Forenklet modell».
Renteinntekter
Renteinntekter er beregnet med utgangspunkt i budsjettert likviditetsbeholdning. I forbindelse med
finansforvaltningen, bruk av sertifikatlån og refinansieringsrisiko, kan kommunen ved behov kan ta opp
kassakreditt.
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6.15 Risikoområder i budsjettet
Driftsbudsjettet
I 2019, men også utover i perioden er det risiko knyttet til drift av Drøbak Frogn Idrettsarena KF. Det er
lagt opp til at driftsinntekter og driftsutgifter skal balansere fra åpning ca. 1. mars 2019, men den konkrete
driften i 2019 vil vise om dette er realistisk. Rådmannen legger opp til at KF-et får tilskudd for de første
månedene.
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 enhetenes budsjetterte buffer på 2 prosent. Der en enhet
går med overskudd i 2018 vil deler av enhetenes mindreforbruk bli overført til 2018 som en ekstra buffer.
Ved å overføre overskudd til 2019, vil mange enheter også i 2019 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 og gode rapporteringsrutiner 8-10 ganger i året.
Eksempler på risikoområder i 2019 er drift av helsebygg og helse, omsorg og koordinering for å levere
gode tjenester i møte med et økende behov, tilpasse utgifter i barnehage og skole til et lavere barnetall,
sikre korrekte utgifter og tilskudd til ressurskrevende brukere og flyktninger.
Flere enheter går med underskudd i 2018, det er lagt til grunn at driften er tilpasset og i balanse ved
inngangen til 2019. Der kostnadsdrivere har endret seg er rammene tilpasset deretter. Om driften ikke er
tilpasset kreves ytterligere tilpasninger gjennom 2019.
Det er forutsatt at alle enheter effektiviserer driften.
Investeringsbudsjettet
Det investeres for ca. 1,1 milliarder kroner (inklusive ubrukte midler fra 2018) i fireårsperioden.
Kompetansen i kommunen på området er god og kommunen arbeider kontinuerlig med å forbedre
prosessene/rutinene rundt investeringer. Kommunen er også involvert i tvistesaker der utfallet er usikkert
og kan påvirke investeringsbehovet.
Finansiell risiko
Kommunens gjeld øker med ca. 0,2 milliarder kroner i løpet av fireårsperioden og utgjør ca. 1,7 milliarder
kroner ved utgangen av 2022. Risikoen for økte netto finanskostnader er dermed betydelig. Ved
renteoppgang på 1 prosent antas netto finansutgifter å øke med ca. 10 millioner kroner. Kommunen har
lav andel fastrentelån, men har disposisjonsfond på 111millioner kroner som kortsiktig kan møte økte
renteutgifter.
Samlet vurdering av risiko
Kommunen går inn i en fireårsperiode der store investeringsprosjekter skal sluttføres og settes i drift
innenfor foreslåtte rammer. Gjelden er betydelig med tilhørende renterisiko. Det er forutsatt betydelig
effektivisering av alle enheter for å drive tjenestetilbudet rasjonelt og effektivt. Det er også tildelt rammer
for å møte en endrende demografi. Samlet gir dette en betydelig risiko for at økonomien er i ubalanse på
slutten av perioden og dermed med behov for større tilpasninger enten på utgiftssiden, eller på
inntektssiden.
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7 Status og strategier for tjenesteutviklingen
7.1

Oppvekst

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

Styringsindikatorer oppvekst og (opp)læring
Mål

Hva skal måles?

Kommuneplan 2012Måleindikatorer
2024
O1
O 1.1
Frognskolen er blant
Grunnskolepoeng
de 10 beste i landet
faglig og sosialt
O 1.2
Trivsel 7. trinn

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

O 2.1
Andel nye saker meldt
EPA i førskolealder i
forhold til andel barn meldt
i grunnskolealder.

Målemetode

2018
Resultat

2022

O 1.1
Kommunebarometeret

O 1.1
32. pl.

O 1.1
20. pl.

Godt
nok
O 1.1
29. pl.

O 1.2
KommuneBarometeret

O 1.2
26. pl.

O 1.2
20. pl.

O 1.2
25. pl.

O 1.2
15. pl.

O 1.3
Kommunebarometeret
O 2.1
Intern
kartlegging

O 1.3
106. 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 %
2%
høyere
høyere
enn andel
grunnskolebarn

O 2.1

O 2.1
0,8 %
lavere

Ønsket

O 1.1
15. pl.

5%
høyere

O 3.1
Prosent uføretrygdede 1844 år

O 3.1
SSB

O 3.1
1,7 %

O 3.1
1,6 %

O 3.1
1,7 %

O 3.1
1,5 %

O 3.2
Prosentvis antall ungdom
som føles ensom, veldig
plaget *

O 3.2
Score på
ungdomsundersøkelse

O 3.2
9 %*

O 3.2
*

O 3.2
*

O 3.2
5%

O 3.3
Prosentvis antall ungdom
som føler bekymringer,
veldig plaget *
O 4.1
Ikke fullført VGS innen 5
år

O 3.3
Score på
ungdomsundersøkelse
O 4.1
Statistikk FHI

O 3.3
13 %*

O 3.3
*

O3.3
*

O 3.3
7%

O 4.1
21 %

O 4.1
22 %

O 4.1
20 %

O 4.1
15 %

O 4.2
Statistikk fra
skolearena
O 5.1
Elevundersøk
else

O 4.2

O 4.2

O 4.2

O 4.2

O 5.1
1,25

O 5.1
1,0

O 5.1
1,2

O 5.1
1,1

O 5.2
UngDataundersøkelse

O 5.2
4,4

O 5.2
*

O 5.2
*

O 5.2
0

O 4.2
Nærvær ungdomsskole
O 5.1
Gjennomsnitt av
mobbetilfeller
1= Ingen tilfeller av
mobbing**

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

n

*Ung Data-undersøkelsen viser at et for stort antall ungdommer som opplever psykiske vansker og ensomhet.
Det skal arbeides med området slik at tallene ved neste ungdomsundersøkelse 2018 viser en forbedring.
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Strategier for måloppnåelse oppvekst og (opp)læring

O1: Frogn-skolen er blant de 10 beste i landet faglig og sosialt
Dette er et svært ambisiøst mål, og for første gang kommer Frognskolen på 10. plass i
kommunebarometerets rangering for 2018. Alle kommuner ønsker å nå et slikt mål, og det skal mye til
for å komme dit. Det er også viktig å bruke måleindikatorene på en fornuftig måte, resultatene varierer og
må ses over tid for å gi mening. Det er verdt å merke seg at Frognskolen har vært blant de 30 beste
kommunene i landet i 5 av de 6 siste årene.
Frogn kommune ønsker å gi elevene et best mulig tilbud. En god skolehverdag er med på å gi et godt
grunnlag for videregående opplæring, forebygger frafall og fremmer folkehelse. Tidlig innsats er den
viktigste strategien for å nå målet.
Strategi 2019-2022








Legge til rette for utvikling av grunnleggende ferdigheter og tilpasset opplæring
Legge til rette for utvikling av elevenes sosiale ferdigheter
Ny læreplan skal implementeres i skolene
Opparbeide økt digital kompetanse i tråd med samfunnsutviklingen
Økt kvalitet på arbeidet med elevmedvirkning i vurderingsarbeidet
Økt kompetanseheving hos lærerne i Frognskolen
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
Målet er formulert for å vise at tidlig innsats er den viktigste strategien for å unngå flest mulig av de
vanskene barn kan ha i skolen. Det er viktig å avdekke og gi riktig hjelp så tidlig som mulig og det
forebyggende arbeidet skal prioriteres.
Observasjonsopplegg og samarbeid med foresatte når barna går i barnehagen, er det beste grunnlaget
for å fange opp de som trenger spesiell hjelp eller oppfølging.
Barn i risikogrupper kan få en skjevutvikling gjennom barnehage- og skoleår.
Med skjevutvikling menes utvikling av helse- og sosiale vansker. Vi vet også at det er en sammenheng
mellom det å fullføre videregående opplæring og god fysisk og psykisk helse.
Dersom kommunen klarer å iverksette tiltak som bidrar til å utjevne forskjellene i barn og unges
oppvekstsvilkår, vil dette kunne bidra til en positiv utvikling for mange barn.

Forskning viser at dersom hjelp blir gitt tidlig – før alvorlige vansker oppstår og/eller tidlig i en
problemutvikling, er sjansene for å lykkes langt større enn når hjelp gis etter at vansker har utviklet seg
og blitt alvorlige. Den samfunnsøkonomiske gevinsten er større jo tidligere i et livsløp hjelp blir gitt.
Forskning viser også at det er mulig å identifisere barn som står i fare for/er i ferd med å utvikle vansker,
f.eks. psykiske vansker, allerede ved tre års alder.
Tidlig innsats vil også kunne sikre at barn som lever med omsorgssvikt og vold i familien, fanges opp slik
at tiltak kan iverksettes og konsekvensene for barns oppvekst og senere voksenliv blir minst mulig.
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For å kunne lykkes med dette arbeidet er det viktig at det skjer gjennom et samarbeid på tvers av enheter
og tjenester og ved hjelp av anerkjente og forskningsbaserte metoder.
Arbeidet med barn, unge, deres familier og voksne med psykisk helse- og rusvansker, er derfor
organisert på en måte som fremmer arbeidet med tidlig innsats, samarbeid på tvers, brukermedvirkning
og større mulighet for å identifisere innbyggere i risiko for utvikling av vansker.

Strategi 2019-2022








Arbeide for å prioritere tidlig innsats overfor alle målgrupper
Arbeide for bedre tilpasset opplæring slik at spesialundervisning kan reduseres
Arbeide for utvikling av god sosial kompetanse både i barnehage og skole
Legge til rette for tverrfaglige tiltak som retter seg mot barn og unges familie og øvrige nettverk
Øke kunnskap hos personale på hva som hemmer og fremmer utvikling hos barn
Arbeide for å integrere minoritetsspråklige barn i barnehage, skole og fritid
Iverksette tiltak som bidrar til at alle barn, uavhengig av livssituasjon, gis like muligheter for
utvikling faglig og sosialt

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

De viktigste årsakene til uførhet er psykiske lidelser og muskel/skjelettlidelser. Dette gjelder
også uførhet i ung alder. Dersom det iverksettes tiltak tidlig overfor ungdom og unge voksne vil
det øke muligheten for å minske andelen uføre totalt sett i befolkningen – uavhengig av alder.
Det har imidlertid vist seg at andelen unge uføre i Frogn er lav, og at relativt små endringer som
f.eks. 1 person mer/mindre gir store prosentvise utslag.
Strategi 2019-2022









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
Styrke barn og unges relasjonskompetanse
Iverksette tiltak som jevner ut forskjellen i barn og unges oppvekstvilkår.

O4: Alle elever som starter videregående skole forutsettes å fullføre
Målet for Frogn kommune er at 80% eller flere av våre ungdommer skal fullføre videregående skole
innen normert tid. Kommunebarometeret viser at frafallet er redusert, utviklingen de tre siste årene viser
at flere fullfører. Skolelosens arbeid med overvåking og intervensjon av begynnende fravær, vil gi
resultater på sikt.
Frafall begrenses best ved tidlig innsats. De problemene som ungdom opplever i skolen, startet ofte mye
tidligere i skolelivet. Tidlig innsats er beskrevet som strategi under flere mål.
Tallene som viser frafall er viktig å lese ut fra de forutsetningene som er lagt til grunn – fullføring av
videregående etter 5 år. Det er også viktig å være oppmerksom på at noen ungdommer tar pause fra
skole, for så å komme tilbake og fullføre.
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Strategi 2019-2022






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

O5: Nulltoleranse mot mobbing
Når elevene har et godt læringsmiljø, presterer de også bedre faglig. Målet om nulltoleranse for mobbing,
er det viktigste og vanskeligste målet for skolene og barnehagene.
Det er viktig for Frogn kommune at skolene og barnehagene har gode læringsmiljøer, ledet av trygge,
varme voksne som ser hvert enkelt barn. Skolenes og barnehagenes ledere skal engasjere seg aktivt i
lærings- og lekemiljøet.
Ledere i Frognskolen og styrere i barnehagene har ansvar for å følge opp hver enkelt lærer for å forsikre
seg om at lærerne makter å skape gode læringsmiljøer. Rektorene skal følge opp elevundersøkelsene
med konkrete mål og tiltak der det er nødvendig.
Frogn kommune har gode planer for det psykososiale miljøet og aktivt arbeid etter disse planene er en
forutsetning for å lykkes.
Stillingen som mobbeombud skal sikre at elever og foresatte får hjelp, uavhengig av deres forhold til
skolen. Mobbeombudet kan veilede både elever, foresatte og skole.
Frognskolen deltar med to skoler i Læringsmiljøprosjektet som er initiert av Utdanningsdirektoratet. Dette
prosjektet går over 4 semestre og har som hovedmål å redusere mobbing og trakassering.

Strategi 2019-2022








Legge til rette for å sikre at alle barn og unge er inkludert i fellesskapet og føler tilhørighet
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
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, i tråd med ny
overordnet del av læreplanen
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7.2

Helse, omsorg og velferd

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

Styringsindikatorer
Mål
Kommuneplan
2012-2024
H1
Frogn kommune
tilbyr helse- og
omsorgstjenester
på beste effektive
omsorgsnivå
(BEON)

Hva skal måles?

H 1.1.1
Venteliste på
langtidsplass
Gjennomsnitt pr måned

H 1.1.1
Gerica

Resultat
2018
H 1.1.1
13

H 1.1.2
Antall klager på helse/omsorgstjenester

H 1.1.2
Gerica

H 1.1.2
6

H 1.1.2
12

H 1.1.2
10

H 1.1.2
12

H 1.2.1
3

H 1.2.1
8

H 1.2.1
6

H 1.2.1
8

H 1.2.2

H 1.2.2
-

H 1.2.2
75 %

H 1.2.2
50 %

H 1.2.2
80 %

H 1.3.1
Antall pasienter som
mottar
hverdagsrehabilitering
årlig

H 1.3.1

H 1.3.1
56

H 1.3.1
180

H 1.3.1
150

H 1.3.1
300

H 2.1
Antall henvisninger til
frisklivsresept

H 2.1.1

H 2.1.1
29

H 2.1.1
70

H 2.1.1
60

H 2.1.1
70

H 2.1
Bra mat-kurs (antall
deltakere)

H 2.1.1

H 2.1.1
0

H 2.1.1
20

H 2.1.1
15

H 2.1.1
20

H 2.1
Legemeldt sykefravær
knyttet til muskel- og
skjelettlidelser

H 2.1.1
H 2.1.1
38

H 2.1.1
30

H 2.1.1
35

H 2.1.1
21,8

H 2.1.1
10-20

H 2.1.1
20

H 2.1.1
10

H 2.1.1
20

H 4.1
100%

H 4.1

H 4.1

H 4.1

100 %

90 %

100 %

H 5.1

H 5.1

H 5.1

H 5.1

5

5

3

6

Måleindikatorer

H 1.2.1
Antall klager til
fylkesmannen helse/
omsorg
H 1.2.2

Målemetode

H 1.2.1
Telling

Andel medhold i klager til Telling
fylkesmannen Helse/
omsorg

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

H 2.1
Antall deltakere på
kolsskole

H4
Frogn kommune
tilrettelegger for at
alle gis muligheter
til å delta på
sosiale, idrettslige
eller kulturelle
arenaer
H5
Innovasjon i helse
og omsorg
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2019

Gerica

Extensor

Antall deltakere

Tall fra NAV
(%)

H 1.1.1
2

Godt
nok
H 1.1.1
4

H 1.1.1
2

Ønsket

Mål

H 2.1.1

Telling

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

H 4.1

H 5.1
Antall nye
innovasjonsprosjekter

H 5.1

Registrering av
vedtak i
fagsystem

Telling
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Strategi for måloppnåelse helse, omsorg og velferd
H 1: Frogn kommune tilbyr helse- og omsorgstjenester og velferdstjenester på beste effektive
nivå
Det er et mål at innbyggerne skal ha mulighet for å bo lengst mulig i eget hjem, selv med helse- og
funksjonssvikt. Innbyggernes egne ressurser og behov skal styre ressursinnsatsen og tjenestetilbudet.
Det skal arbeides målrettet med å dreie ressursinnsatsen fra reparasjon til forebyggende arbeid og tidlig
innsats.
Innbyggere med komplekse tilstander kan ha behov for hjelp til koordinering av de tjenester han/hun
måtte trenge. God samhandling og samordning er nødvendig for å gi riktige tjenester og å sikre en mer
effektiv ressursbruk.
Det er nødvendig å utvikle nye arbeidsmetoder for å imøtekomme behovene fra en sterkt
aldrende befolkning. Andelen utskrivningsklare pasienter er økende og kommunen overtar fortsatt
behandlings- og rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Hverdagsrehabilitering og
hverdagsmestring videreføres som metode. Nødvendig helsehjelp og forebygging prioriteres.
Parallelt satses det på en dreining i samhandlingen med innbygger/pasient, hvor kommunen som
tjenesteleverandør går fra rollen som myndighet til å være en medspiller i tjenesteutførselen For ansatte i
Frogn kommune vil dette innebære en annen måte å jobbe på – fra rollen som fagperson som vet hva
som er best til å være likeverdige parter med pasient/ innbygger. (Ansvar for eget liv).
Utfordringene er knyttet til:








Møte demografiske endringer
Overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten
Behov for bemannede omsorgsboliger for eldre
Behov for omsorgsboliger til mange vanskeligstilte grupper med ulike helsemessige utfordringer
Sikre at vi prioriterer nødvendig hjelp og forebygging
Med økende alder i befolkningen vil vi se mer aldersrelaterte sykdommer så som kognitiv svikt,
nedsatt funksjonsevne, livsstilssykdommer, og økt sykdoms- og behandlings- kompleksitet

Strategi 2019 -2022:






Utvikle tjenestene i omsorgstrappen som møter utfordringene i demografien
Prioritere nødvendig hjelp, forebygging og tidlig innsats
Skape sammen med pasient/innbygger og dennes nettverk – likeverd og samhandling er førende
prinsipper. (Ansvar for eget liv)
Sikre nødvendig deling av ressurser og kompetanse gjennom samhandling på tvers av enheter
og nivåer, styrt etter innbyggers ressurser og behov
Gjennomgå nivået på tjenester og vurdere om nivået er i tråd med beste effektive omsorgsnivå

H 2: Innbyggernes sykefravær knyttet til muskel- og skjelettlidelser er redusert med 20 prosent fra
2010 nivå til 2020
H 3: Innbyggernes sykefravær knyttet til psykiske lidelser er redusert med 50 prosent fra 2010nivå til 2020
H 4 Frogn kommune tilrettelegger for at alle gis muligheter til å delta på sosiale, idrettslige eller
kulturelle arenaer
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Man har valgt å samle strategiene for disse tre målene under ett. Mange folkehelsetiltak vil
fremme den generelle folkehelsen uavhengig av fysiske og/ eller psykiske plager og
sosioøkonomiske forskjeller
Målene er ambisiøse sett i lys av en aldrende befolkning er målene. Tiltakene innenfor folkehelse er og
må være langsiktige. Resultater tar tid å realisere.
Lokale folkehelseutfordringer beskrevet i Folkehelserapporten for Frogn kommune, legges til grunn for
mål, strategier og tiltak på folkehelseområdet. Tiltak i de ulike enhetene er nødvendig for å skape gode
oppvekst- og levekår, og for å utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, noe som
fremmer fellesskap, trygghet og deltakelse og bidrar å utjevne sosiale helseforskjeller. Det satses både
på generelle og spesifikke tiltak for å fremme folkehelsen. NAV-kontoret satser på inkludering i ordinært
arbeidsliv for personer med ulike funksjonsnedsettelser. Arbeid er det viktigste tiltaket mot vedvarende
fattigdom. Barnefamiliers situasjon analyseres spesielt grundig, med tanke på å forebygge
barnefattigdom og sikre at alle barn og unge gis muligheter til å delta i ordinære aktiviteter på fritiden.

Utfordringene er knyttet til:





Økt levealder
Noe avvik i forhold til landet for øvrig på enkelte sykdommer og plager samt medisinbruk
Økning i antall langtidsmottakere av sosialhjelp
Integrering av nye medborgere

Strategi 2019 -2022


Folkehelsetiltakene skal være tilgjengelige for innbyggerne og gi muligheter for å ta ansvar for
egen helse.



Det utvikles generelle og spesifikke tiltak for å forebygge og redusere utvikling av kroniske
livsstilsykdommer, utvikling av psykiske lidelser, og sosiale og økonomiske forskjeller.

H 5: Innovasjon i helse og omsorg
For å møte framtidens utfordringer må vi etablere nye løsninger, arbeidsmetoder og verktøy. Den
demografiske utviklingen nødvendiggjør investering i velferdsteknologiske løsninger for å imøtekomme
fremtidens behov for helse og omsorgstjenester. Vi vil gjennom
Innovative løsninger bidra til
 At enkeltindividet gis mulighet til å mestre eget liv og helse bedre, basert på egne premisser
 At personer med behov for helse og omsorgstjenester kan bo hjemme lenger, og dermed utsette
tidspunktet for høyere omsorgsnivå, som sykehjem for kortere eller lengre perioder
 Å kunne bygge opp under målsetningen om et universelt utformet samfunn innen 2025
 Bedre kvaliteten på tjenester og øke fleksibiliteten på tjenestene
 Å samvirke med nærmiljø, pårørende, frivillige, ideelle aktører, akademia og næringsliv
 Bedre samvirke og oppgaveløsning mellom kommunale og andre velferdsaktører
De ansatte er avgjørende for at kommunen skal kunne levere tjenester av god kvalitet til innbyggerne.
Systematisk kompetanse- og fagutvikling er viktige strategiske virkemidler for å satse på innovasjon og
ny teknologi.
Utfordringer:
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Etablering av velferdsteknologiske løsninger vil kreve øremerkede ressurser og kompetanseheving innen
området.
Rekruttere og beholde: Stort behov for rekruttering og økning av andel fagutdannet personell.
Rekruttering er en utfordring da vi konkurrerer med nærliggende kommuner i Follo og Oslo.
Strategi 2019 -2022:



Videreføre systematisk kompetanse- og fagutvikling for å bedre tjenestekvaliteten
Utvikle effektive arbeidsmetoder i det faglige arbeidet som bidrar til økt livskvalitet hos
innbyggerne



Ta i bruk både trygghet- og mestringsskapende velferdsteknologi som et supplement eller i stedet
for de ordinær helse- og omsorgstjenester.

7.3

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

2019

2022

K 1.1

Godt
nok
K 1.1

K 1.1

97 %

100 %

80 %

97%

K 1.1.2
Kostra

K 1.1.2
17%

K 1.1.2
17 %

K 1.1.2
15 %

K 1.1.2
18 %

K 1.2
Billettsalg

K 1.2
20000

K 1.2
20 000

K 1.2
19 000

K 1.2
21 000

K 1.3
Utlånstall
bibliotek

K 1.3
Antall utlån
per
innbygger

K 1.3
3,7

K 1.3
4,2

K 1.3
4,0

K 1.3
4,5

1.4
* Underhuset stengt i
2018

1.4
6.000

1.4
5.000

1.4
7000

K 1.4
Besøkstall klubb
K 2.1

K 1.4
Telling
(KOSTRA)
K 2.1

K 2.1

K 2.1

K 2.1

K 2.1

Måleindikatorer

Målemetode

Resultat

K 1.1
Brukertilfredshet
Kulturskole

K 1.1
Brukerundersøkelser

K 1.1

K 1.1.2
Andel elever i
kommunal
musikk- og
kulturskole
K 1.2
Besøkstall kino

K2
Frogn kommune
skal til enhver tid
ha arenaer for

2018

Ønsket
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Mål
Kommuneplan
2012-2024
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

Hva skal måles?

2018

2019

2022

Netto driftsutgifter KOSTRA
til idrett og
idrettsbygg per
innbygger

713,-

750,-

Godt
nok
700,-

K 3.1
Lek- og
rekreasjonsareal
per 1000
innbygger

K 3.1

K 3.1

K 3.1

41 dekar

50 dekar

Måleindikatorer

Målemetode

Resultat

K 3.1

KOSTRA

Ønsket

800,-

K 3.1

41 dekar 60 dekar

Strategi for måloppnåelse
K1: Frogn kommune har trygge sosiale og kulturelle arenaer, og samarbeider godt med frivillige
lag og foreninger
Frogn har en bevisst satsning på kulturtilbud og kulturopplevelser for sine innbyggere. Barn- og unge er
prioritert gjennom en god kulturskole med nesten 400 elever, hvor alle lærere er høgskoleutdannet, og
hvor det gis et variert tilbud. I tillegg er biblioteket og kinoen viktige møteplasser for kulturopplevelser for
innbyggere i alle aldre.
Et rikt og variert kulturtilbud er med på å skape identitet og gjør Frogn kommune til en god kommune å
bo i. Det blir skapt både gode læringsarenaer og sosiale arenaer hvor mestring går hånd i hånd med
positive opplevelser og økt folkehelse.
Et godt samarbeid med lokale lag og foreninger er etablert bl.a. gjennom samarbeidet med Drøbak
kunstnerforum og Frogn kulturråd.
Seniorsenteret og Frogn frivilligsentral er nå en del av kulturenheten, og vil være med på å styrke
kommunens innsats rettet mot eldre innbyggere og frivillighet.
Etablering av en utlånssentral vil også bidra til at flere av Frogns innbyggere kan få nødvendig utstyr til å
delta på ulike aktiviteter i et folkehelseperspektiv.
Kulturskolen
Strategi 2019-2022
 Holde ventelistene på et lavest mulig nivå
 Øke kvaliteten på undervisningen for å gi et attraktivt tilbud
Kinoen
Strategi 2019-2022
 Levere et godt tilbud tilpasset eldre for bruk av huset/kinoen også på dagtid
 Øke kvaliteten på tilstedeværelsen i kinosalen
 Få på plass ventilasjonsanlegg i kinosalen
Biblioteket
Strategi 2019-2022
 Øke tilgjengeligheten for biblioteket på tidspunkter som passer for innbyggerne
 Sikre fysisk tilgjengelighet til bygget for alle grupper
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 Gjøre biblioteket til et attraktivt oppholdssted for ungdom mellom 14 og 19 år
Klubber
Strategi 2019-2022
 Klubbene skal være en arena for sosialt samvær og utfoldelse
 Gi ungdommen et attraktivt fritidstilbud for uorganisert aktivitet
 Istandsette Underhuset som ungdommens hovedarena
K2: Frogn kommune skal til enhver tid ha arenaer for idrett som utnyttes maksimalt og som
motiverer til bredde i aktivitet og deltakelse
For Frogn kommune er det viktig i et folkehelseperspektiv at kommunen er tilrettelegger for at
kommunens innbyggere kan være i aktivitet. Frogn kommune ønsker også at det skal være et bredt
tilbud for ulike innbyggere, slik at flest mulig skal ha en arena der de kan delta mest mulig.
For å nå målet er det viktig med et godt samarbeid mellom kommunen og den lokale idretten og andre
lokale lag og foreninger. På denne måten kan man sikre at anlegg som blir bygget og arealer som gjøres
tilgjengelige er i tråd med det idretten har behov for/ønsker og som skaper mangfold i tilbudet.
Det er også viktig at idretts- og aktivitetsområder er attraktive og har god tilgjengelighet slik at disse
brukes, og at kommunen investerer i anlegg som blir brukt.
Strategi 2019-2022
 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
Kommunen mener det er viktig at innbyggerne opplever natur og kulturlandskap som positive og lett
tilgjengelige rekreasjonsområder. Ny kystkultursti, ny sti ved Ulleruddammen, god lysløype og tilrettelagt
turløype i Seierstenmarka er med på å sikre denne opplevelsen. I tillegg er Seiersten stadion rustet opp
til bruk for både organisert og uorganisert idrett og lek. Ny svømmehall vil forsterke tilbudet ytterligere.
Det er viktig for Frogn kommune å nå dette målet både i et folkehelseperspektiv, og for å bidra til å skape
et aktivt og levende lokalsamfunn.
Strategi 2019-2022
 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
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8 Medarbeidere
8.1

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.

8.2

Styringsindikatorer
Mål

Hva skal måles?

Kommuneplan 20122024

Måleindikatorer

A1

A 1.1

Medarbeidernes
vurdering knyttet
til kompetanse
Frogn kommune er
a) Bruk av
en nyutviklende og
kompetanse i
lærende organisasjon
arbeidet
b) relevant
kompetanseutvikl
ing
A2*
A 2.1

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

A3

Turnover
Byggesak, EF,
PLO, Hj.
Baserte,
barnehage
b) Ubesatte
stillinger over 6
mnd – Alle
c) Ca. antall på
disp. –Alle
A 3.1

2018
Målemetode
Bedre
kommune medarbeiderundersøkelse
10-FAKTOR

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

-Medarbeidernes
Bedre
oppfatning
kommune Ledere i Frogn har en a)Mestringsmedarbeiderorientert ledelse
felles lederplattform
undersøkelse
basert på
10-FAKTOR
b) Rolleklarhet
kommunens verdier
og lederprinsipper
A 3.2

A 4*

A 4.1

Frogn kommune har
et nærvær på 95 %

-Nærvær

Resultat

-NAV

Ønsket

a) 4,2
b) 3,7

a) 4,3
b) 3,8

a) ca. 3%
b) 7
c) 2

a) 10 %
b) 7
c) 5

a) 4.0

a) 4,1
b) 4,5
b) 4,4

92,8%(totalt)
95,1%(legemeldt)

*Resultater fra 2017 da det er for tidlig å si noe om 2018 foreløpig
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2019

95 %

2022

Godt nok

a) Som
landsgjennoms
nittet
b) Som
landsgjennoms
nittet

a)
b)
c)

15 %
10
15

a) Som
landsgjennoms
nittet
b) Som
landsgjennoms
nittet

93 %

a) 4,4
b) 3,9

a)
b)
c)

5%
0
5

a)
b)

4,2
4,5

95 %
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8.3

Strategi for måloppnåelse

Mål: Frogn kommune besitter rett kompetanse for å løse oppgavene:
Strategi A1: Frogn kommune er en ny-utviklende og lærende organisasjon
Vi oppnår dette gjennom å ha:




Sterke fagmiljøer med en kultur for kunnskapsbasert læring og utvikling
Overordnet strategisk kompetanseplan samt enhetsvise planer for å sikre kritisk kompetanse nå
og framover
Medarbeidere som bruker kvalitets- og avvikssystemet og baserer arbeidet på risikovurderinger
for å oppnå ønsket kvalitet på tjenestene

Mål: Frogn kommune er en attraktiv arbeidsgiver:
Strategi A2: Frogn kommune rekrutterer og beholder medarbeidere som det til enhver
tid er behov for
Vi oppnår dette gjennom:







Høy etisk standard og en organisasjonskultur basert på felles holdninger og verdier
Å legge til rette for arbeidstakere i ulike livsfaser
Å tilstrebe og tilby 100 % stillinger
Å tiltrekke nyutdannede og beholde eksisterende arbeidstakere
Å tilby spennende og relevante arbeidsplasser til 13 lærlinger
Å jobbe kontinuerlig med omdømme samt å gjenspeile mangfold i samfunnet

Mål: Frogn kommune satser på innovasjon og ledelse:
Strategi A3: Ledere i Frogn har en felles lederplattform basert på kommunens verdier
Vi oppnår dette gjennom å ha:






Verdigrunnlag som skaper en felles identitet og forståelse samt bidrar til å utvikle
organisasjonskulturen
Ledere og ansatte som samhandler på tvers i organisasjonen og med innbyggere for oppnå best
mulig resultat på tjenestene
Oppfordre til og belønne innovasjon i tjenesteproduksjonen, og legger til rette for at det er kort
vei fra ide til gjennomføring.
Ledere som utfordrer og stiller krav, tilrettelegger for en tilbakemeldingskultur, gir tillit og
delegerer slik at vi sammen når kommunens mål
Ledere som har kompetanse til å gjennomføre omstillingsprosesser gjennom kontinuerlig
forbedringsarbeid for å møte framtidige behov

Mål: Frogn kommune bygger opp under folkehelse:
Strategi A4: Frogn kommune har et nærvær på 95 prosent
Vi oppnår dette gjennom:




Et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som er helsefremmende gjennom systematisk HMSarbeid og risikovurderinger på alle ledernivåer
Å tilrettelegge for egne arbeidstakere med redusert funksjonsevne/ behov for tilrettelegging for å
forebygge overgang fra arbeid til passive ytelser
Å tilstrebe og tilrettelegge for minimum 3 personer som NAV har avklart for arbeidsutprøving
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8.4

Organisasjonskart

Nedenfor er kommunens administrative organisering:
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9 Kommunikasjon og interne systemer
Digitaliseringsstrategi handlingsdel.
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.

Digitalisering er et samlebegrep på en utvikling som påvirker samfunnsutviklingen,
individer, offentlig sektor og næringslivet. Digitalisering handler om endring og fornyelse
av tjenester, prosesser og arbeidsmåter. Det handler også om en organisasjon og
ledelse som ser og tar i bruk mulighetene som teknologien gir.
Digitalisering er et viktig grep for å forenkle og effektivisere offentlig sektor slik at den blir bedre rustet til å
møte de demografiske endringene som kommer. Digitalisering gjør det mulig å løse
samfunnsutfordringer på nye måter og dermed skape samfunnsmessige gevinster. Digitalisering kan
også bidra til ett mer inkluderende lokalsamfunn. Utvikling av digitale tjenester må basere seg på
behovene til de som skal bruke løsningene. Brukervennlige tjenester og digital kompetanse blant ansatte
og brukere er en forutsetning for å lykkes med digitalisering.

9.1

Styringsindikatorer
Mål
HP 2012-2024

KI 1
Frogn kommune har et
bevisst forhold til bruk
av digitale kanaler og
tilbyr brukervennlige
digitale tjenester som
gir den enkelte
mulighet til å løse sine
oppgaver.

Hva skal måles?
Måleindikatorer

Måle
metode

2018

2022

2019

Resultat

Ønsket

Godt nok

5800

6000

5500

7000

25%

-40 %

-35 %

-80 %

Rapporter
fra skjemamottak og
fagsystem

1200

2500

2000

4000

Telling

1

4

3

6

1000

5000

4000

7000

KI 1.1
Antall følgere på
Facebook
KI 1.4
Reduksjon i
utsendelser av
papirpost fra
sentral postutsendelse

Statistikk
på Face
book

Statistikk
fra posten

KI 1.5
Antall elektronisk
skjema fra
publikum til
digitale tjenester
KI 4
Frogn kommune har
arkiv og
dokumenthåndtering
hvor alle typer
dokumenter behandles
i henhold til lov og
enkelt kan gjenfinnes.

KI 4.1

Kl 5
Frogn kommune har en
sikker og stabil
infrastruktur med gode
fag- og støttesystemer
som understøtter en

Kl 5.3
Frogn kommune
har digital
forsendelse av
dokumenter som
primærkanal.

Antall fagsystemer som
arkiverer i henhold
til Noark5 arkiv
standard

Statistikk
fra KS
Svar UT
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Mål
HP 2012-2024

Hva skal måles?
Måleindikatorer

Digital
tjenesteproduksjon

Antall dokumenter
sendt via Svar UT

KI 7
Barnehagene og
skolene i Frogn
benytter gode og
fleksible digitale
læremidler bygget på
en sikker og stabil
teknisk plattform.

KI 7.1
Gjennomføre
Digital skole, et
prosjekt for
teknisk og
pedagogisk
fornyelse

9.2

Måle
metode

Prosjekt
avsluttet

2018

2022

2019

Resultat

Ønsket

Godt nok

25%

100 %

95 %

100 %

Strategi for måloppnåelse

Digital dialog og digitale tjenester
Stadig flere kommuniserer med det offentlige digitalt. For å lykkes med digital dialog og digitale tjenester
må innbyggerens behov være i fokus når tjenestene utvikles. Nettsidene må være universelt utformet
med klart språk og tjenestene må være enkle å ta i bruk. Brukerens behov må være i varetatt og krav til
informasjonssikkerhet og personvern må være ivaretatt. I tillegg er det nødvendig at tjenestene er
driftssikre og tilgjengelige for brukere nå de har behov.
KI 1. Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og tilbyr brukervennlige
digitale tjenester som gir den enkelte mulighet til å løse sine oppgaver.
Strategi 2019-2022:




Legge til rette for å fremme dialog, øke informasjonsspredning, krisekommunikasjon og styrke
lokaldemokratiet gjennom bruk av ulike digitale kanaler
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. Bruke offentlige fellesløsninger der dette er
hensiktsmessig

Digital kompetanse
KI 2 Frogn kommunes ledelse har kompetanse til å se hvilke muligheter digitalisering gir og lede
omstillingsprosesser. Medarbeidere har kompetanse til å løse oppgavene på en ny måte og møte
innbyggernes forventninger og krav om effektive tjenester av høy kvalitet.
Strategi 2019-2022:




Utvikle kompetanse for ledere innen digitalisering slik at de kan ta riktige valg, sikre innovative
løsninger og gjennomføre omstillingsprosesser for økt effektivitet og kvalitet på tjenestene
Øke de ansattes kompetanse innen bruk av IKT og teknologiske løsninger for å sikre en effektiv
tjenesteyting av høy kvalitet
Legge til rette for nødvendig digital kompetanse hos kommunens innbyggere

Arkiv, dokumenthåndtering
Kommunens dokumentasjon skal være tilgjengelig på kort og lang sikt for alle som har rettmessige krav.
For å oppnå dette må kommunen ha en forsvarlig og effektiv arkiv- og dokumentasjons- forvaltning både
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nå og i framtiden. Langtidsbevaring av dokumentasjon og arkiv fra alle deler av virksomheten er påkrevd.
Helhetlig dokumentasjons- og arkivforvaltning skal sikre riktig tilgang, hensiktsmessig bruk, rettidig
sletting og at bevaringsverdige opplysninger faktisk blir bevart.

KI 3 Frogn kommune har en helhetlig arkiv- og dokumentasjonforvaltning hvor alle typer
dokumenter behandles i henhold til lov og enkelt kan gjenfinnes
Strategi 2019-2022:




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 papirbaserte arkiver

Informasjonssikkerhet
KI 4 Frogn kommunes ansatte og ledelse ivaretar informasjonssikkerhet og personvern på alle
områder.
Personvern og informasjonssikkerhet skal være en integrert del av utviklingen og bruken av IKT. Den
enkelte innbygger skal i størst mulig grad ha råderett over egne personopplysninger.
Informasjonssikkerhet skal ivaretas med utgangspunkt i risikovurderinger basert på trussel- og
sårbarhetsinformasjon. Oppfølging skjer gjennom god internkontroll som del av kommunens
styringssystem for informasjonssikkerhet.
Strategi 2019-2022:





Frogn kommune imøtekommer kravene til personvern og informasjonssikkerhet i den nye
personvernforordningen (GDPR)
Internkontroll gjennomføres regelmessig og sikkerhetsdokumentasjonen i kvalitetshåndboken
videreutvikles fortløpende.
Ansatte får systematisk opplæring i informasjonssikkerhet
Risiko og sårbarhetsundersøkelser gjennomføres og databehandleravtaler inngås før
skytjenester tas i bruk

Digital tjenesteproduksjon
KI 5 Frogn kommune har teknologiske løsninger og gode arbeidsprosesser som understøtter en
Digital tjenesteproduksjon.

Digital tjenesteproduksjon er tjenester hvor teknologi benyttes til å effektivisere, samhandle og utføre
tjenester i hele eller deler av arbeidsprosessen. Digitale løsninger må bidra til samhandling på tvers av
systemer, fagområder, sektorer og forvaltningsnivå. Når innbyggere og næringsliv har behov for tjenester
som går på tvers av sektorer, må den digitale informasjonsflyten ikke være til hinder for et helhetlig
tjenesteforløp. Rutinemessige tjenester og oppgaver automatiseres. De nasjonale og kommunale
felleskomponentene legges til grunn for utvikling av digitale tjenester i offentlig sektor.
Strategi 2019-2022:
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Etablere kostnadseffektive og moderne teknologiske løsninger med anbefalt arkitektur som
ivaretar behov for kapasitet og tilgjengelighet og som understøtter en digital tjenesteproduksjon
Videreutvikle og fornye fag- og fellessystemer for å imøtekomme teknologiske krav
Gjennomføre digitaliseringsprosjekter som organisasjonsprosjekt og ha fokus på gevinst og
gevinstrealisering
Benytte nye nasjonale felleskomponenter som SvarInn, eInnsyn og eSignering
Benytte skytjenester ved fornyelser og endringer der dette er hensiktsmessig
Utvikle og etablere arbeidsprosesser tilpasset en digital tjenesteproduksjon

Helse og velferd
KI 6 Frogn kommune har elektronisk samhandling og velferdsteknologiske løsninger for bedre
tjenestekvalitet og produktivitet som gir brukerne økt trygghet, mestring, medbestemmelse og
livskvalitet.
Ett nasjonalt program som skal bidra til at velferdsteknologi blir en integrert del av helse og
omsorgstjenestene innen 2020 pågår. Programmet har tjenesteinnovasjon som et sentralt
virkemiddel og hovedoppgavene er å prøve ut velferdsteknologiske løsninger og bidra til
modeller for innføring og bruk. Hovedmålet er å gi innbyggere med helseutfordringer trygghet til
å kunne bo i egen bolig lengst mulig, og muligheter til å mestre eget liv og helse.
I 2016 ble Direktoratet for e-Helse opprettet for å styrke gjennomføringen på e-helseområdet.
Overordnede mål er at helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient og
brukeropplysninger, innbyggere skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester og helsedata
skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, overvåkning, styring og forskning.

Strategi 2019-2022:




Etablere og ta i bruk velferdsteknologi i henhold til prioriteringer i Nasjonalt
velferdsteknologiprogram og felles satsingsområder i Follo samarbeidet.
Videreutvikle bruk av Helsenett for elektronisk samhandling med nye aktører og tjenester
Vurdere og ta i bruk tjenester og løsninger som utvikles i e-helseprogrammet.

Oppvekst og utdanning
KL 7 Barnehagene og skolene i Frogn benytter gode og fleksible digitale læremidler bygget på en
sikker og stabil teknisk plattform
Skolens samfunnsoppdrag er å forberede alle barn og unge på å forholde seg til sosial, kulturell og
teknologisk utvikling. Framtidens skole skal utdanne elever til en stadig mer digitalisert hverdag. Digital
kompetanse er tett integrert i innholdet i skolefagene og digitale læremidler skal brukes til å oppnå
læringsmålene. Elevene har omfattende digital erfaring, men mangler kompetanse til å bruke digitale
verktøy i en faglig sammenheng. De fleste barn kommer til barnehagen med erfaringer fra digitale
verktøy. Digitale arbeidsmåter støtter barns utvikling og læring og gir mulighet for nye uttrykksformer.

Strategi 2019-2022:



Etablere og utvikle plattform digitale læremidler som gir fleksibel og tilpasset læring i alle fag
Dekke behovene for nettbaserte digitale løsninger i skolene har med tanke på fleksibilitet,
kapasitet, stabilitet, sikkerhet og personvern.

Plan, bygg og geodata
KL 8 Frogn kommune har moderne fagsystemer innen plan, bygg og geodata som legger til rette
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for innsyn og medvirkning i byggesaksprosesser og effektivt kan distribuere kart og geodata av
god kvalitet.
Kommuner og fylkeskommuner har ansvar for at plan- og byggesaksprosesser bygger på grundige
analyser og at saksbehandlingen er åpen. Det skal legges til rette for innsyn og medvirkning i
prosessene. Flere av fagsystemene som benyttes i kommunene er ikke i stand til å utveksle data med
den nasjonale matrikkelen, andre fagsystem og sakarkivsystem. Derfor står kommunene overfor en
rekke utfordringer når plan og byggesaksområdet skal digitaliseres. KS har i samarbeid med flere
kommuner utviklet mål og strategier for plan- og byggesaksfeltet og tilrettelagt en verktøykasse som
kommunene kan benytte i sine omstillingsprosjekter.
Strategi 2019-2022:




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.

10 Vedlegg i eget hefte

Link
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