2005
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Hvem er vi?
Hva vil vi?
Hva drømmer vi om?

Forord
Kommunestyret vedtok den 26.02.07 Kommuneplan for Frogn 2005-2017.
Kommuneplanprosessen startet opp våren 2004 med grunnlagsarbeid og politiske diskusjoner om
Frognsamfunnets hovedutfordringer og veivalg for kommende 12-årsperiode. Det ble lagt opp til en
bredest mulig samhandling med Frogns innbyggere igjennom tilrigging av ulike diskusjonsarenaer for de
fokuserte og relevante temaer.
I oppstarten mottok vi bortimot 100 innspill, mange av dem med ønsker om å bygge hus, utvikle næring,
gjøre hytter til boliger, eller realisere eiendomsverdier. Noen ga uttrykk for ønsker om å bevare grønne
områder. Hytteeiere var involvert i en stor undersøkelse om sine ønsker for hytteområdene i Frogn.
Videre var det engasjement blant innbyggerne med deltakelse på befaring av Forsvarets eiendommer på
landsiden og med idédugnad. Ungdommenes kommunestyre laget sine innspill på sin egen måte ved å
lage film om sine hjertesteder.
Kommuneplan 2005-2017 er behandlet tre ganger. Mange nye innspill til planen vitner om stor interesse
blant innbyggere og utbyggere, noe som også har utspilt seg i avisdebatter.
Det har ikke vært mulig å imøtekomme alles ønsker. Mange avveininger har vært gjort mellom interesser
og behov som strider mot hverandre. Lovverket sier at vi skal samordne den fysiske, økonomiske,
sosiale, estetiske og kulturelle utvikling. Jeg mener dette er særdeles godt hensyntatt med vedtatte
kommuneplan og mener at den vil bidra til en positiv utvikling av vårt lokalsamfunn, Frogn.
Frogn 03.04.07
Thore Vestby
Ordfører
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1

Innledning

1.1

Hvor er vi og hvor vil vi?

26. februar 2006

»Å forutsi utviklingen betyr å kunne gripe det som er sannsynlig, men ikke så synlig. Utviklingstrender
1

er ikke låst fast som naturlover, og å påpeke dem kan være med på å snu dem». Når vi prøver å se
for oss samfunnet i fremtiden og legge planer for en ønsket retning for Frogn, er det først og fremst ut i
fra en diskusjon av nåtiden og hvordan vi opplever situasjonen, det tidstypiske, muligheter og
utfordringer. Når det er usikkert hvor vi ender, blir det svært viktig å diskutere hvor vi vil. Dette bruker
vi kommuneplanprosessen til.
Det ligger åpenbare begrensninger i kommuneorganisasjonens egne virkemidler til å styre en ønsket
utvikling i lokalsamfunnet. Men gjennom planprosesser er det mulig å klargjøre viktige drivkrefter i
samfunnsutviklingen og konstatere områder der kommunal innsats er strategisk viktig og der
kommunen har virkemidler å bidra med for å legge gode vilkår for en ønsket utvikling. Det gjelder her
å forankre mål og strategier for befolkningsutvikling, økonomi, velferd og samfunnssikkerhet,
oppvekstforhold, helse, omsorg, kultur, idrett og friluftsliv, næringsutvikling og forvaltning av
naturressursene.

Formålet med kommuneplanen er at den skal være et styringsverktøy for en
samordnet fysisk, miljømessig, økonomisk, sosial, kulturell og estetisk
utvikling i kommunen, og den skal sikre befolkningen muligheter for påvirkning
av kommunens utvikling.2

1.2

Hovedfokus ved rullering av planen

Denne kommuneplanrulleringen har hatt fire hovedfokus:
1. Næringsutvikling
2. Etterbruk av forsvarets eiendommer
3. Hytter til bolig eller utbygging av jomfruelige områder til bolig
4. Kultur og myke verdier

Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?
Planen skal medvirke til å fremme en bærekraftig utvikling av kommunen og i regionen.
Planprosessen skal bidra til økt borgerdeltakelse, debatt og helhetlig forståelse av viktige beslutninger
og konsekvenser for lokalsamfunnsutviklingen.
Planen skal ha gjennomslagskraft i seinere beslutninger. Derfor må den være solid forankret politisk
og administrativt, og tydelig samordnet i mål – strategier – arealforvaltning – økonomistyring.

1

Frønes, Ivar (2000): På sporet av den nye tid

2

Plan og bygningsloven, Kap. 4 § 20
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Hva og hvem er Frogn kommune og Frognsamfunnet?

Frogn kommune er:

 lokalsamfunnet Frogn kommune; alle kommunens innbyggere, alle virksomheter og
organisasjoner, historiske og kulturelle uttrykk m.m. og samhandlingen mellom alt dette

 arealet Frogn kommune; et avgrenset land- og sjøareal ved Oslofjorden –
 organisasjonen Frogn kommune; de folkevalgte politikere og administrasjonen som skal
utrede og gjennomføre politikken.
Organisasjonen Frogn kommune har 3 ulike oppgaver:
 å yte tjenester overfor lokalsamfunnets innbyggere.
 å ivareta regionale og nasjonale mål og ta beslutninger i henhold til en rekke lovverk.
 den er én blant mange viktige aktører på alle de arenaer der lokalsamfunnets utvikling og fremtid
skapes.

1.4

Grunnleggende perspektiver

Frogns historie og identitet gir utviklingen en retning
Frogns rike historie og de mange kulturminner, -miljøer, og -landskap gir stedene i Frogn spesielle
betydninger for oss. De får betydning ved at de gir estetiske opplevelser og vi skaper oss tilhørighet til
de fortellende omgivelsene gjennom vår daglige omgang med dem. Kulturminner og kulturmiljøer er
materielle spor som forteller om menneskelig virksomhet. De materielle sporene legger føringer for
hvordan vi forholder oss til og bruker dette landskapet. De binder fortid, nåtid og framtid sammen. De
formidler handlinger og verdier som gir oss mening, gjenkjennelse og trygghet. En svært viktig
dimensjon ved Frogns er også de sosiale miljøene og fargerike personene som skaper stedets
identitet.
Naturressursene og geografisk beliggenhet gir grunnlag for Frogns kulturlandskap. Landbruket har gitt
sin form til kulturlandskapet og endringer i landbruksnæringen over tid har satt sine spor med mer
korndyrking og mindre husdyrhold. Rasjonalisering i landbruket over tid gir endringer i arealbruk og
landskapsformer.
Drøbaks utvikling som tettsted er knyttet til fjorden. Seilskutetida gjorde Drøbak til et regionalt
handelssentrum med eksport av trelast og is. Dette har gitt kulturelle spor både i Drøbak og langs
fjorden. Oscarsborgs historiske rolle og fremtid vil også påvirke Frogns fremtidige utvikling innen kultur
og næringsliv.
Drøbaks plassering ved innseilingen til hovedstaden og det trange fjordlandskapet, gjør stedet særlig
synlig. Sommer og bademuligheter har gjennom historien gitt Drøbak ry som attraktivt rekreasjons- og
opplevelsessted. Gamle Drøbaks bebyggelse har også en høy opplevelsesverdi som ”Norges
nordligste sørlandsby” hvor gamle byggeskikker er bevart.
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Kirken i Drøbak er et viktig element i bybildet og ved Drøbaksidentiteten. Det samme kan sies om
bygdekirka ved historiske Froen for hele Frognbefolkningen. Foruten å romme kirkelig aktivitet er
kirkerommene aktivt tatt i bruk som arenaer for kunstneriske arrangementer, konserter og lignende
I lokalsamfunnet Frogn er kirke, idretts- og kulturliv, sosialt liv, historie, kulturlandskap og næring i
kontinuerlig samspill. Lokal næring har fått Frogn til å vokse ved å ta i bruk naturressursene. Med sin
næringsforvaltning av kyst og innland har innbyggerne skapt formen på kulturlandskapet og
bærebjelkene for det aktive kulturlivet. Kulturlivet og det sosiale livet som har utviklet seg har i neste
omgang gitt en spesiell atmosfære og en grobunn for nye næringer.

Det er et grunnleggende perspektiv å fundere Frogns utvikling på Frogns
historiske, kulturelle og sosiale identitet.
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Bærekraftperspektivet – erkjennelsen av at våre liv er knyttet
sammen.
De siste tiårs globalisering knyttet til teknologi, utdanning, handel, pengestrøm, kulturell samhandling,
mobilitet og miljø/forurensning har gitt oss nye erkjennelser. Våre liv og handlinger er knyttet sammen i
nettverk på tvers av gamle nasjonalitetsgrenser og begrensede fagområder. Mine og andres
individuelle valg og handlinger har betydning for mange andre mennesker. Summen av våre
individuelle handlinger påvirker fremtidens natur og samfunn.
Uttrykket ”bærekraftig utvikling” betyr ”en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge
fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine”. FNs generalforsamling har proklamert
2005-2014 til FNs tiår for utdanning for bærekraftig utvikling. Fokus for arbeidet med miljølære er
forvaltning av naturressurser, og viktigheten av fornybarhet (bærekraft), forbruk, ressurser og
fordeling, demokrati og deltakelse. Andre tema som gir bærekraftig utvikling et innhold er
menneskerettigheter, fred, likestiling og kulturelt mangfold.
Erkjennelsen av at vår ressursbruk har lokale og regionale effekter, men også bidrar til globale
endringer, medfører at streben etter en bærekraftig utvikling må være overordnet og at den er sterkt
egennyttig.

Det er et grunnleggende perspektiv at våre liv og handlinger henger sammen
med og påvirker andre menneskers liv og handlinger.

Borgerperspektivet – vi er alle
deltakere i å skape, ta vare på,
og utvikle lokalsamfunnet
Frogn.

arena for meningsutveksling, Frogns over 250
foreninger og interesseorganisasjoner likeså.

Min deltagelse der jeg bor, er med på å forme
mitt lokalmiljø. Mer enn mange andre steder
forteller Frogns historie om betydningen av
enkeltpersoners initiativ og handlekraft.
For at vi alle skal gis anledning til å forme
lokalsamfunnet Frogn, trenger vi flere arenaer
hvor vi kan samtale med hverandre. Den
politiske arenaen har stor betydning. Men et
sammensatt moderne samfunn krever flere
arenaer for dialog. Lokalavisen er én viktig
Det er en utfordring for lokalsamfunnet Frogn å finne måter å bringe budskap fra ulike arenaer
sammen, slik at samhandling og grunnlaget for beslutninger både i organisasjonen og i
lokalsamfunnet Frogn kommune blir så gode som mulig. Offentlige politiske diskusjoner foregår ikke
lenger på gater og torg, men det urbane uteliv i Drøbak og samtaler med en nabo gir anledninger.
Gjennom livsfasene møter vi arenaer som barnehagen, skolen, idrettslag og kulturskolen, jobben og
eldretreffet. Som borgere må vi bruke arenaene for samtale og aktivitet, til gode for oss selv og
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lokalsamfunnet. E- media er brukes også stadig mer. Organisasjonen Frogn kommune har fokus på
arbeid med informasjonstjeneren på internett.

Organisasjonen Frogn kommune skal informere og kommunisere aktivt med
innbyggerne. Det er et grunnleggende perspektiv at informasjonen skal
baseres på åpenhet og innbyggernes behov. Informasjonen skal være
samordnet og fremstå som helhetlig.

Det regionale perspektivet - Frogn en del av Follo, i
hovedstadsregionene
Kommunene kan i mindre og mindre grad forvaltes som lukkete enheter. Likeledes er Frogn nøye
sammenvevd med nabokommuner, Follokommunene og hovedstadsregionen for øvrig. Vi deler
jobbmarked og boligmarked, og kommunegrensene er i mange sammenhenger usynlige. Også mht
langsiktig forvaltning av ulike arealverdier er det regionale perspektivet viktig å ivareta.
Follokommunene har i langt tid bevist at man kommer styrket ut av samarbeide, både faglig,
administrativt og politisk, samtidig som kommunene består som selvstendige enheter. Felles
samferdselsstrategi og samordnet kommuneplanrullering er de to fremste eksemplene på dette
dynamiske samarbeidet. Samarbeid om konkret oppgaveløsning er også utbredt, for eksempel innen
avfallshåndtering, landbruksforvaltning og skatt.

Frogn kommune skal videreføre samarbeid med Follokommunene og andre
aktører i Hovedstadsregionene, som ledd i å oppnå en overordnet, helhetlig og
god samfunnsutvikling.
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2

Visjon for Frogn

2.1

Frogns stedsidentiteter og sted som merkevare – en
kilde til visjon

Et steds identitet er forbundet med geografisk og arkitektonisk utforming, miljøkvaliteter og estetiske
verdier. Stedsidentitet, stedets innerste vesen, handler også om de sosiale handlinger som finner sted,
og de historiske hendelser som knytter seg til stedet. Stedene i Frogn har mange identiteter som
formes over tid, gjennom bruken og forestillinger om stedet, historisk tilhørighet og forskjellige
opplevelser knyttet til generasjoner og livsløp.
Nordre Frogn har innbyggere som ønsker å bo landlig, og som dyrker et aktivt og unikt kulturmiljø.
Dette er en del av Frogns identitet blant mange. I næringssammenheng er f. eks Drøbak som
merkevare et viktig tema i utformingen av næringsstrategier og samarbeid om profilering for å trekke
kunder, turister og samarbeidspartnere. Det finnes en felles identitet ved gamle Drøbak som de aller
fleste innbyggerne og tilreisende, unge og eldre synes å være samstemte om. Idédugnader,
folkemøter, næringslivsmøter, barn og unges beskrivelser av sine hjertesteder, diskusjoner i politiske
og faglige fora, vitner om en sterk stedsidentitet og fellestrekk i oppfatningene av Drøbaks innerste
vesen. Å bygge opp under denne stedets karakter synes for de fleste å være vesentlig når det gjelder
fremtidig bruk og utvikling, stedstilhørighet, profilering og vitalisering.

En visjon for Frogn-samfunnet skal være begrunnet i kjerneidentiteten når det
gjelder fremtidige beslutninger om utvikling, utbygging og bevaring. Visjonen
skal være et bærende element ved alle mål og strategier i
kommuneplanperioden 2005-2017, og er derfor; inspirasjonskilden Frogn
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Opplevelses
rike naturog kulturlandskap

Vitale, varierte
bomiljøer

Nyskapende og
miljøskapende bedrifter

Inspirasjons
Bærekraftig arealutvikling

kilden

og fremtidsrettet

Frogn

Trygg og sterk oppvekst

infrastruktur

Samordnet og
deltakende velferd-, helse-

Attraktive
hytteområder for

Levende

rekreasjon

omsorgs tilbud

kirke,
kultur-,
idrett- og
friluftsliv

I neste kapittel følger mål og strategier for lokalsamfunnet Frogn kommune som figuren viser med
visjonen i midten og mål rundt:

 Vitale, varierte bomiljøer og moderat boligutvikling for en jevn vekst i befolkningen
 Bærekraftig samferdsels- og arealforvaltning med utvikling av fremtidsrettet teknisk
infrastruktur








Attraktive hytteområder for rekreasjon
Nyskapende og miljøskapende bedrifter
Trygg og sterk oppvekst
Samordnet og deltakende velferds-, helse- og omsorgstilbud
Levende kirke, kultur-, idretts- og friluftsliv
Opplevelsesrike natur- og kulturlandskap

I tillegg fremsettes følgende mål for organisasjonen Frogn kommune når det gjelder økonomi og
planlegging og styring i fremtiden;
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 Forutsigbar økonomi og stabil tjenesteyting
 Enkelt og tydelig plansystem
 Robust og forberedt på uforutsette hendelser
Målene er satt for hele planperioden fram til 2017, og er overordnede mål som vi skal strekke oss etter
og søke å oppnå, og som er den overordnede rettesnoren i kommunens arbeid. Enkelte mål er vide og
omfattende og viser kommunens brede og omfattende oppgaver, mens andre mål er mer fokuserte for
å gi enkelte utfordringer ekstra fokus og prioritering. For å følge med på om vi arbeider i rett retning vil
vurdering av i hvilken grad målene oppnås bli en viktig del av den løpende evalueringen.
Strategiene er også langsiktige, men peker på hvordan vi i praksis skal arbeide for å nå målene.
Strategier er veivalg, framgangsmåter som fører frem til målet, er konkret innarbeidet i
kommuneplanens arealdel og skal være konkret grunnlag for handlingsprogrammet i økonomisk
handlingsplan, altså tenkt i et fire- femårsperspektiv.
Grunnlagsinformasjon, vurderinger og begrunnelser for valgte mål og strategier finnes i dokumentet
”Handlingsrammer og sentrale utviklingstrekk – vurderingsgrunnlag for kommuneplanens mål og
strategier”.
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3

Mål og strategier for Frogn

3.1

Robust og forberedt på uforutsette hendelser

En robust kommune er et samfunn som planlegger for å skape et trygt og godt miljø og som har
beredskap til å møte kriser effektivt. Et robust lokalsamfunn forutsetter at man har kjennskap til
risikofaktorene for liv, miljø og verdier, kjennskap til egne sterke og svake sider beredskapsmessig. En
robust kommune evner å forebygge uønskede hendelser og redusere skadevirkningene av dem
dersom de inntreffer.
Kommuneorganisasjonen har et ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap i lokalsamfunnet.
Systematisk arbeid med beredskapsplaner og kriseledelsesplaner er nødvendig for å kunne ivareta
dette ansvaret. Ved planlegging av infrastruktur, bebyggelse og viktige samfunnsfunksjoner er det
nødvendig å vurdere sikkerhet og beredskap i forbindelse med lokalisering, utformingen og utrustning.
Ulykker kan likevel inntreffe, og kommunen må være forberedt både på ulykker som berøre
enkeltmennesker og viktige samfunnsfunksjoner. Øvelser og hyppig evaluering må til for å oppnå en
robust beredskap.
Kommunen har eget kriseteam som trer sammen ved mindre eller større hendelser.
Det er en egen plan for kommunal kriseledelse, og det er utarbeidet Katastrofeplan for
helsetjenestene.
I 2004 ble det utarbeidet en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for hele kommunen.
Frogns utfordring i beredskapsarbeidet framover er konkret å følge opp konklusjonene i ROSanalysen. Det er også en utfordring å innarbeide beredskapsvurderinger i alt planarbeid.
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Langsiktige mål for beredskapsarbeidet
 Et trygt og robust lokalsamfunn
 Et velorganisert system som forebygger risiko for tap av liv og skade på helse, miljø,
materielle og andre samfunnsmessige verdier

 Tilstrekkelig beredskapskompetanse og ressurser til å hjelpe mennesker i krise
 En effektiv og koordinert kommune som takler uforutsette hendelser og begrenser skader i
krisesituasjoner

Strategier
- Gjennomføre særskilte og utvidede beredskapsvurderinger i alle planarbeider i hht. utarbeidet
sjekkliste
- Beredskapsvurderinger inngår i fullført saksbehandling for alle saker
- Oppdatere årlig beredskapsplaner og kriseledelsesplaner for kommunal aktivitet i krisesituasjoner
- Gjennomføre øvelser i krisehåndtering.
- Oppdatere evakueringsplan for mulige ulykkeshendelser i samfunnet
- Gjennomføre nødvendige forebyggende tiltak på bygg, anlegg, rutiner mv.
- Ha fokus på følgende områder: å takle truende og voldelige personer, kommunikasjon ved krise,
IKT, samfunnets sårbarhet for strømbrudd og utslipp fra tankanlegg og bensinstasjoner.
- Sørge for brannsikkerhet i Drøbak sentrum og offentlige bygg.
- Opprettholde og videreutvikle kriseteamet
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Vitale, varierte bomiljøer og moderat boligutvikling for
en jevn befolkningsvekst

Utfordringer for Frogn kommune fremover er å håndtere et sterkt utbyggingspress på Frogns arealer,
press på økonomi, tjenester og lokalmiljøene som følger av sentralisering med befolkningsvekst i
Osloregionen og Frogns attraktive bo-, kultur- og friluftskvaliteter.
Det er en hovedutfordring å kunne legge til rette for en boligvekst som kan bidra til
samfunnsøkonomisk og befolkningsmessig balanse, med god utnyttelse av eksisterende infrastruktur
og samferdselsårer. Fremtidig boligutvikling skal ivareta nettopp de verdier som frognbefolkningen og
tilreisende skatter så høyt, og den skal ikke gå på bekostning av naturressurser og dyreliv. Dette er
en stor utfordring for Frogn med de begrensede arealer til disposisjon.
Erfaringer viser at det koster kommunen å investere i vekst. Særlig er det investeringskostnader
knyttet til skole, men også til behov for offentlige tjenester. En jevn vekst derimot, med best mulig
utnyttelse av disse, gir bedre inntektsmuligheter, muligheter for mer stabile oppvekstforhold og sosiale
nettverk osv.
I et bærekraftperspektiv er det gunstig å bygge tett og sentrumsnært, så sant man samtidig legger til
rette for grønne lunger og åpne rom. Etterspørsel etter sentrumsnære arealer i Drøbak tettsted er
også høy. Dette er konfliktfylt og en utfordring å oppnå en god balanse mellom ulike behov og ønsker.
Befolkningsgrunnlaget innenfor Dal skolekrets har holdt seg noenlunde stabilt på 1000-1100
innbyggere, noe som ser ut til også å være trenden fremover. Dal skole er halvfull og kan tåle en
utbygging på årlig 10-15 nye boliger uten å sprenge skolekapasiteten. Det er potensialer for å utnytte
infrastrukturen som er der bedre og bidra til å opprettholde det mangfoldige lokalmiljøet. De landlige
kvalitetene ved bomiljøene i Nordre Frogn er mange av innbyggerne særlig glade i og bør tas vare på.
Variasjon i boligtilbudet er viktig for en sammensatt befolkning i ulike livsfaser. Det er en utfordring å
ivareta behovet for flere prisgunstige boliger og bomiljøer med universelle planløsninger som bidrar til
å redusere funksjonshemminger. En person betegnes som funksjonshemmet fordi han blir hemmet av
omgivelsenes krav til funksjon, dvs at det er et misforhold mellom mulighet for å opprettholde
selvstendighet, frihet og sosial tilværelse og miljøets utforming.
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Langsiktige mål for boligpolitikken
 En mest mulig jevn og balansert befolkningsutvikling
 Et mangfoldig boligtilbud for en befolkning i ulike livsfaser og sosioøkonomisk situasjon,
og tilpasset alle funksjonsnivå.

 Gode boliger i gode bomiljøer.
 Et styrket befolkningsgrunnlag med unike bokvaliteter ved Dal/Blylaget/Knardal med en
skånsom boligutvikling

 Ryddig og forutsigbar konvertering av hytter til boliger i de mest sentrale deler av
kommunen

Strategier
- Gi mulighet for en boligbyggetakt på i gjennomsnitt 100 boliger per år i hele Frogn.
- Bruksendring fra hytter til bolig kommer i tillegg til 100 nye boliger i året
- En kontrollert og jevn vekst i boligbyggingen, ved bruk av rekkefølgebestemmelser, vedtak av
reguleringsplaner og utbyggingsavtaler, som hjemlet i Kommunestyresak 52/06 19.06.06
- En rekkefølgestyrt boligbyggetakt gjennom planbestemmelser og en takt på igangsetting og vedtak
av reguleringsplaner som bidrar til en kontrollert vekst i boligbyggingen.
- Veiledende rekkefølge for boligbygging i Frogn kommune skal inneholde en oversikt over vedtatte,
igangsatte og kjente planlagte reguleringsplaner/felt for boliger. Veiledende rekkefølge er et
arbeidsverktøy for styring av boligbyggetakt. Ved prioritering av reguleringsplaner med boliger skal
det legges vekt på følgende:



tilstrekkelig sosial infrastruktur (som bl.a. skoler, barnehager og omsorgstilbud) skal være sikret eller
sikres ved vedtak av reguleringsplan, inkludert evt. behov for avsetting av nye arealer til
formålene.



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



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

- Gi rom for noe fortetting og boligbygging som en videreutvikling av Drøbak tettsted
- Områder på Ottarsrud (Ødegården skog), Holter og Kolstad V legges til som framtidig nye
boligområde innen Drøbak tettsted
- Bebygde arealer på Gylteåsen legges ut som framtidig boligområde (bruksendring) innen Drøbak
tettsted
- Område sør for Dalsbanen legges til som framtidig nytt boligområde innen Dal skolekrets
- Dalshagen legges til som framtidig boligområde (konvertering) innen Dal skolekrets
- På Berger-Bøler og Glenne N innen Dal skolekrets tillates spredt boligbygging i LNF
- Nedfelle en prinsipiell entydig definisjon og avgrensning for framtidig utvikling av Drøbak tettsted
(”grønn strek”), med tidshorisont i størrelsesorden 50 år
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- Boligbygging skal bygge på prinsippene om universell utforming; omgivelsene og boligene skal
utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så mange som overhodet mulig
- Legge til rette for fleksibelt boligtilbud for vanskeligstilte og bofellesskap som kan motvirke isolasjon
og ensomhet, gi sosial tilhørighet, trygghet og bedre livskvalitet
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Bærekraftig samferdsel og fremtidsrettet teknisk
infrastruktur

Kommunen har generelt god infrastruktur når
det gjelder veg, vann og avløpssystem,
offentlige bygninger som skoler, rådhus,
friområder mv. For å opprettholde dette på et
godt nivå er det avgjørende at vedlikehold og
utskiftningstakt opprettholdes eller økes.
Avløp utenfor rensedistriktet er ikke
tilfredsstillende, men arbeid med opprydding
er godt i gang.
Frogn er en del av en hovedstadsregion i
vekst, og samferdsel er viktig for regionens
utvikling. Ut over de kommunale veinettet, har
kommunene liten direkte innflytelse over
prioriteringer av samferdselsressursene. Det
er mange aktører innen samferdselssektoren,
og hard kamp om de økonomiske midlene.
Det er en utfordring å skaffe finansiering til
lenker på riks- og fylkesveger som ikke er tilfredsstillende (Trolldalen, Måna – Gislerud, BekkevoldTusse, Dal-Nesodden grense) eller gang- og sykkelveger på nye strekninger. Videre er et godt
kollektivtilbud avhengig av samarbeid og finansiering utenfra.
Gjennom Follosamarbeidet har Frogn tatt et skritt inn i ”det regionale partnerskapet”, og har gjennom
et klart og samlet budskap om hva som er viktig for Follo som region, i større grad enn tidligere fått
gjennomslag for regionens prioriteringer. Men mye gjenstår for å oppnå et vei- og kollektivtilbud som
bygger opp under og legger til rette for et bærekraftig utbyggingsmønster.
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Langsiktige mål for samferdsel og teknisk infrastruktur
 At samferdselstiltak som prioritert i Samferdselsstrategi for Follo, vedtatt av Frogn
kommune, er realisert

 At det kommunale veinettet har en tilfredsstillende standard
 At alle skoleveier og veistrekninger med mange myke trafikanter har god trafikksikring
 At kommunale utleieboliger og formålsbygg i standard, størrelse og antall er tilpasset det
behov som til enhver tid er til stede

 At offentlige bygg og anlegg skal være vedlikeholdt slik at standarden holdes på et godt
nivå

 At offentlige rom, som torget, Badeparken, andre friområder, skolegårder mv. skal holdes
ryddig og tiltalende

 At drikkevannskvalitet opprettholdes på dagens gode nivå og med tilfredsstillende
overkapasitet

 At alle helårs- og fritidsboliger i kommunen har tilfredsstillende avløpsordninger
 At utlekking fra ledningsnettet innen Drøbak rensedistrikt er redusert til under 20 % av den
totale mengden avløpsvann

 At energiforbruket per innbygger ikke skal økes
 At avfallsmengden per innbygger reduseres

Strategier
- Videreføre deltagelse og engasjement i Follosamarbeidet
- Legge til rette for funksjonell og konkurransedyktig kollektivdekning av buss gjennom
arealplanlegging mv. (busslommer, innfartsparkering, mv.)
- Videreføre strategier og arbeid for etablering av et sammenhengende nett for nyttesykling
- Videreføre kartlegging og samarbeid om trafikksikkerhetstiltak
- Arbeide særskilt for etablering av gang- og sykkelstier langs skoleveier og spesielt ulykkesbelastede
strekninger
- Å sikre tiltrekkelige ressurser til løpende og langsiktig drift- og vedlikehold av kommunale veier,
bygninger og offentlige rom
- Å holde god oversikt over drifts- og vedlikeholdsbehov for vurdering av ressursbehov og slik at
behov for ekstraordinære investeringer meldes opp i god tid før budsjettbehandling
- Øke fornyelsestakten av avløpsrør innen Drøbak rensedistrikt
- Gi pålegg til alle som ikke har tilfredsstillende avløp
- Videreføre vannkvalitetsovervåkingsprogrammet
- Utvikle avfallshåndteringen med henting av flere fraksjoner ved bolig og/ eller bedre tilrettelegging
av gjenvinnings- og returstasjoner
- Kunnskapsoverføring om kretsløpskunnskap, med særlig fokus på avløp, avfall og energi, gjennom
veiledning og undervisning
- Energibehov dekkes gjennom miljøvennlige energibærere og metoder for energiutveksling
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Attraktive hytteområder for rekreasjon

Det er stor etterspørsel etter fritidseiendommer langs Oslofjorden og hyttebeboere i Frogn verdsettes
som ”sommerinnbyggere” og turister. En spørreundersøkelse som ble sendt ut til Frogns
hyttebeboere viste at svært mange ønsker å bevare de attraktive hytteområdene som hytteområder. I
de mer sentrumsnære områdene i Frogn var ønskene mer blandet når det gjaldt fremtidig bruk av
fritidseiendommene. Flere ønsket å kombinere eiendommene til bruk både som hytte og bolig.
En stor utfordring for Frogn kommune er å holde en ryddig linje og være tydelig på hvilke områder som
kan konverteres til boliger og hvilke som skal være rene hytteområder, dette av hensyn til hyttefolket,
natur- og miljøforhold, samt tilgjengelighet for allmennheten ved kysten og forvaltning av viktige
estetiske og naturrike verdier. I tillegg gjør topografiske egenskaper at boligstandard med krav til
veistandard og biloppstilling ikke lar seg gjennomføre alle steder.
Områder nær sjøen som er eksponert for innsyn og med en viss tilgjengelighet for allmennheten
anbefales å bevare som hytteområder. Likeså der hvor områdene ligger langt fra skoler,
kollektivtrafikk, og med unntak fra Digerud, langt fra forretninger og andre tjenestefunksjoner.
Det er en utfordring, men nødvendig at Frogn kommune fører en stram dispensasjonspraksis og
myndighetsutøvelse overfor ulovlig beboelse, ulovlig avløp, ulovlige byggetiltak for å underbygge den
ønskede arealutviklingen, både for områder som kan konverteres og områder som skal forbli
hytteområder. Det må være en gevinst for eiere av fritidsboliger å få status for, og bruken av
eiendommen inn i ordnede forhold. Det vil også medføre en verdiøkning for eiendommer med tydelige
avklaringer, mens eiendommer som har uavklarte bruksforhold taper verdi.
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Langsiktige mål for hyttepolitikken
 Frogn kommune skal være et godt vertskap og fritidsområde for ferierende hyttebeboere
 Natur og friluftskvalitetene ved de attraktive hytteområder skal være sikret
 Alle hytteområder, der det ikke åpnes for bruksendring til boliger, skal opprettholdes som
rene hytteområder

Strategier
- Følgende sjønære områder mot Oslofjorden skal være rene hytteområder; Hallangsodden, Indre
Hallangspollen og Elleodden og Leium, Ekeberg og Solbergstrand og Digerud (unntatt areal utlagt
til fremtidig boligområde). Enkelte eksisterende helårsboliger innen områdene kan bestå
- Følgende sjønære områder mot Bunnefjorden skal være rene hytteområder; Kjøyakollen,
Fuglesang, Knardal
- og ellers slik det framgår av plankartet
- Øierud ligger innenfor ”grønn strek” og bør i neste planperiode vurderes for bruksendring
- Dispensasjonspraksis holdes restriktiv
- Følge opp ulovlige forhold med virkemiddelgebyr og pålegg om retting (avløp, byggetiltak el)
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Nyskapende og miljøskapende bedrifter

Kulturlivet, historien, kulturlandskapet og næringene er i kontinuerlig samspill i Frogn. Lokal næring
har fått Frogn til å vokse ved å ta i bruk naturressursene. Med sin næringsforvaltning av kyst og
innland har innbyggerne skapt formen på kulturlandskapet og bærebjelkene for det aktive kulturlivet
og stedets sjel. Kulturlivet som har utviklet seg, har i neste omgang gitt grobunn for nye næringer. Det
er en utfordring for Frogn å utvikle nye næringer som bygger på og bidrar til å berike det eksisterende
kultur- og næringsmiljøet.
Næringsarealene i Frogn kommune omfatter arealer for handel, kontor og industri og hotell/konferanse
i Kommuneplanens arealdel. Næringsaktivitet er også knyttet til golf og småbåthavner. Arealer utlagt til
nye boligområder har betydning for byggenæringen. Offentlig infrastruktur og virksomheter, friområder
og idrettsanlegg skaper også ringvirkninger for næringslivet. LNF-områdene er landbruksnæringens
næringsarealer. Det er en stor utfordring å utnytte et begrenset areal til nye næringer og samtidig
ivareta verdiene som gir grunnlag for landbruksnæring og allmenninteresser i natur og friluft.
Andelen utpendlere fra Frogn er forholdsvis stor. Det er mange innbyggere med høy kompetanse som
pendler. Det er en utfordring å sørge for flere arbeidsplasser i kommunen.
Med knappe arealer bør kommunen styrke sin rolle som vertskommune for lite arealkrevende
kompetansebedrifter. Frogn har også ambisjon om å bli base for teknologibedrifter med fokus på nye
miljøbaserte løsninger innen vann, avløp og energi. Virksomhet som bygger på og videreutvikler
kommunens kulturidentitet og stedsspesifikke kulturverdier bør også prioriteres.
I regional sammenheng er det ønskelig å
etablere Drøbak som Frogn og Follos kulturby i
nært samspill med Oscarsborg. Kommunen
ønsker særlig å styrke Drøbak som kultur- og
opplevelsesarena for turister og for
Folloinnbyggere, også gjennom et levende og
variert handelsliv i sentrum. Det er en utfordring
for Frognsamfunnet å utnytte de muligheter som
ligger i Drøbaks unike kyst- og kulturmiljø og
samtidig bidra til felles løsninger som ivaretar
kravene til moderne virksomheter i den gamle
bebyggelsen.
Det er utfordrende og helt nødvendig for å utvikle næringslivet i Frogn at det er et positivt samarbeid
mellom lokale næringslivsaktører, offentlige aktører og næringslivet for øvrig i regionen for å spille
hverandre gode. Det etablerte næringsrådet i Frogn har en viktig rolle i denne sammenheng.
Viktige næringspolitiske utfordringer bør arbeides med på et regionalt nivå, gjennom fruktbare
samarbeidsformer og ved at follokommunene ”spiller hverandre gode” og oppnår synergieffekter av
hverandres konkurransefortrinn.
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Langsiktige mål for næringspolitikken
 En samordnet og helhetlig satsning på reiseliv og turisme
 At ”gamle og nye” Drøbak tettsted skal ha vitale sentra for handel, opplevelse og annen
næringsvirksomhet

 At det er lagt til rette for et allsidig næringsliv og ivaretar kompetansebedrifter, innovasjon i
landbruket og maritime næringer

 At egendekningen av arbeidsplasser økes
 At egenproduksjon av varer og tjenester økes
 At Frogns konkurransefortrinn er tatt i bruk og synergieffekter er utnyttet i Follo

Strategier
- Vern av kulturmilljøet og verneplanen skal være basis i utvikling av turistnæring i ”gamle Drøbak”
- Drøbak blir brukt som varemerke for markedsføring av Frogns kulturverdier i samspill med kreative
nyskapende utvikling.
- Frogn kommunes kvaliteter som kystkommune skal videreutvikles som konkurransefortrinn
- Eksisterende og planlagte næringsarealer i kommuneplanen tillates ikke å omdisponere til andre
formål. Særskilt skal det vedbli å være næring på gateplan i ”gamle” Drøbak.
- Nye næringsarealer på Kopås skal bli et senter for kompetansebedrifter og maritim virksomhet
- Utnytte kompetanse, produksjonspotensialet, nærhet til Universitet for miljø og biovitenskap,
markedsnærhet, samt bygninger og arealer for å sikre en levende landbruksnæring
- Være base for teknologibedrifter med nye miljøbaserte løsninger innen vann, avløp og energi
- Bidra til å legge til rette for arenaer for kompetanseutvikling og nettverksbygging
- Bidra til etablering av et samlet interessefelleskap for næringsvirksomheter i Frogn, arenaer for
informasjonsutveksling og samordning av aktiviteter
- Sikre utvikling av Oscarsborg som reiselivsdestinasjon og næringsmotor i nært samspill med det
lokale næringslivet
- Utnytte transportveier og alternative adkomstmåter for myke trafikkanter
- Markedsføre Frogn som en attraktiv næringslivskommune
- Legge til rette nye arealer for bærekraftige, arealeffektive og fremtidsrettede næringer
- Næringsarealer på Holter – Trolldalen justeres, med en netto økning i næringsareal på inntil 120 da
- Det legges til rette for spredt næring innen LNF på Bøler – Knardal, inkludert alpinanlegg mellom
Knardal og Tusse
- Det tilrettelegges for øvrig stedbunden næring gjennom liberalisering av rammeplan for avkjørsler
- Områder nær rv 23 på Måna og Holt utvikles til næring med formål lager/ industri og kontor.
Området sør for rundkjøringa kan utvikles til formål kontor, forretning og småindustri.
- Eksisterende næringsarealer på Fløyspjeld – Bekkevold befestes i planen
- Aktiv motivering og stimulering til livskraftig næringsutvikling, gjennom årlig prisutdeling til næringer
som har utmerket seg som kreativ og innovativ virksomhet, bærekraftig bedrift eller som har profilert
Frognsamfunnet på en særskilt måte
- Delta i utforming og gjennomføring av regionale strategier for næringsutvikling i Follo
- Vurdere Hundeskolen til næring/allmennyttig formål (skole) gjennom reguleringsplan
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Trygg og sterk oppvekst

Oppvekstperioden strekker seg over tiden fra fødsel til ung voksen. Frogn gir gode
oppvekstbetingelser ved å være et lite og oversiktlig lokalmiljø og med naturkvaliteter, gode bomiljøer
og nærmiljøer, lett tilgang til fritidsaktiviteter og et mangfold av kulturtilbud. Vi har gode kommunale og
private barnehager, nye og nyrestaurerte skoler, et godt og populært helsetilbud for barn og ungdom.
Bruker- undersøkelsene de senere år viser at de aller fleste foresatte, på vegne av sine barn, er svært
fornøyd med oppveksttilbudene.
Undersøkelser viser imidlertid at barn og unge i Frogn har større grad av psykiske vansker enn i de
fleste kommunene i Akershus. Frognungdommen skårer videre høyt på forbruk av rusmidler. Sammen
med fortsatt økende ungdomskull og tidstypiske behov i denne gruppen, har Frogn ekstra utfordringer
innenfor temaene rus og psykisk helse.
Familiene har ansvaret for barnas oppvekstvilkår og ruster dem til å mestre samfunnsmessige krav.
Mange samlivsbrudd, høy yrkesaktivitet og arbeidspendling utfordrer foreldrene når det gjelder tid til
samvær med barn og unge. Påvirkning fra flere stabile voksne i nettverket er viktig for alle barns
selvstendighetsutvikling. I flere sammenhenger hvor barn blir spurt om deres behov, gjenspeiler det
seg et behov for flere tilgjengelige voksne. Utvikling av sosial kompetanse avhenger av den tilknytning
barn har hatt til sine foreldre og nettverket rundt, med familie, venner og andre som ser og bryr seg.
Det er viktig at kommunen har arenaer som er med på å bygge opp gode nettverk også for ”nye”
familier som ikke har sin nære familie i kommunen.
Frogn har hatt og har noen år fremover mange tenåringer, noe vi har vært og må fortsette å være
oppmerksomme på i oppvekstarbeidet. Ungdomstida er en sårbar alder, en risikofase. »Deler av
3

ungdomsscenen er glatt, og det er lett å begynne å gli». I 17-18 årsalderen krever ungdom å få stor
frihet og skal da være i stand til å mestre risiko-landskapet. Det stiller krav til balanse mellom nærhet
og frihet i relasjon mellom voksne og ungdommene.
Verdier som skal ligge til grunn i alt oppvekstarbeidet handler først og fremst om å stimulere barns
evne til innlevelse i andres perspektiv og engasjement for et fellesskap, både globalt og lokalt. Et
moderne og komplekst samfunn krever at man legger vekt på ansvarlighet og selvstendighet blant
annet ved å gi frihet til å handle og trygghet på å ta egne valg. Det er viktig å ivareta trygge rammer for
valg, blant annet ved å stille krav, noe som igjen er nødvendig for at barn skal oppleve mestring og
gode selvbilder.

3

Frønes og Brusdal. På sporet av den nye tid.
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Langsiktige mål for oppvekst
 At alle barn og unge er sikret et helhetlig og godt
oppvekstmiljø

 At det er etablerte arenaer for medbestemmelse og
medvirkning for barn og unge

 At rusmiddelbruken blant unge er redusert
 At barn og unge med psykiske lidelser får
nødvendig hjelp

 At familier i krise får tilstrekkelig hjelp

Strategier
- Tilby barnehageplass til alle som ønsker det
- Sikre at barnehagen gir barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid
med barnas hjem
- Sikre barn og unge et godt skoletilbud med fokus på grunnleggende faglige og sosiale ferdigheter
og en opplæring tilpasset den enkelte elev
- Videreutvikle tverrfaglig samarbeid om barn og unges fysiske, sosiale og faglige utvikling
- Videreutvikle samarbeidstiltak med fokus på dialog med barn/unge og foreldre
- Styrke og støtte foreldrerollen gjennom informasjonsarbeid og trygge veiledningsarenaer
- Støtte frivillige organisasjoner og engasjere flere frivillige voksne til deltakelse i barne- og
ungdomsarbeidet
- Styrke skolehelsetjenestens arbeid med psykisk helse
- Sørge for et helhetlig og tilgjengelig tilbud til familier i krise
- Støtte opp om kulturtilbud og andre fritidsaktiviteter som er rettet mot barn og unge
- Videreutvikle tverrfaglig samarbeid mellom barnehagene, skolene, PPT, barnevernet, politi,
fritidsarenaene og helsetjenestene om barn og unges fysiske, sosiale og faglige utvikling
- Utfordre og engasjere flere frivillige voksne til deltakelse i barne- og ungdomsarbeidet
- Sikre at de ansatte har den nødvendige faglige og sosiale kompetansen for å møte de nye
utfordringene
- Bedre innsatsen for å utvikle ungdommens kommunestyre (UKS)
- Sikre barn og unges reelle innflytelse på alle oppvekstarenaer og i planleggingsarbeidet
- Sikre trygge skoleveier og gode steder for lek og utfoldelse
- Vurdere Hundeskolen til næring/allmennyttig formål (skole) gjennom reguleringsplan
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Samordnet og deltagende velferds, helse- omsorgs
tilbud

Velferd, helse, og omsorg handler både om helsefremmende virksomheter og om
sykdomsforebyggende og -behandlende arbeid. Helse- og omsorgsvirksomhetene innrettes slik at det
er de gruppene i samfunnet som er aller mest utsatt for dårlig helse som skal kunne dra mest nytte av
tiltak. Dagens velferdstanke og den offentlige økonomien legger premisser for et fokus på de med
størst behov.
Det legges stor innsatsvilje i helsearbeidet i det offentlige tjenesteapparatet. I det generelle helse- og
trivselsarbeidet er frivillig innsats avgjørende og kommunen legger vekt på et godt samspill mellom
offentlig og privat virksomhet. Kultur og helse hører sammen, og sammen med idretts- og friluftsliv er
dette verdifullt for å fremme folkehelsa i Frogn. Frivillige omsorgspersoner, frivillighetssentralens
arbeid og det aktive foreningslivet, særlig blant pensjonistene, gir også viktige bidrag til trygghet og
god helse.
Frogn kommunes tjenester innen helse, omsorg, sosial og rehabilitering bidrar med det profesjonelle
helse- og omsorgsarbeidet. I helse- og omsorgsarbeidet skal det fokuseres på helsefremming framfor
sykdom, mål og mulighet i stedet for begrensning, tilrettelegging heller enn behandling, funksjon foran
diagnose. Det skal legges vekt på brukeren som ekspert på sitt eget liv og hans evne til å definere
egne problemer og finne egne løsninger. Brukerens ressurser, mestring, styrke til å påvirke sin
situasjon er det sentrale, og med eksperter og fagpersoner som hjelpere.

4

Utfordringene innebærer brukermedvirkning i alt helsearbeid, og til samhandling både tverrfaglig og
over nivågrenser rundt brukeren og hans situasjon.

4

se Siri Petrine Hole red, (1999) Det er bruk for alle, fra NOU 1998:18 om styrking av

folkehelsearbeidet i kommunene
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Langsiktige mål for velferd, helse og omsorg
 At innbyggere med omsorgsbehov får nødvendig omsorg og trygghet basert å den enkeltes
individuelle behov

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

Strategier
- Utvikle et tilfredsstillende fleksibelt bo - og omsorgstilbud for personer som ikke kan dra omsorg for
seg selv, og oppfølging som følger brukerens skiftende behov
- Samordne tjenestetilbud gjennom tverrenhetlig samarbeid, utvikle arena for å bygge opp
samhandlingskompetanse
- Ivareta brukermedvirkning for å sikre samsvar mellom forventninger og tjenestetilbud
- Stimulere til frivillig innsats for helsefremmende og forebyggende arbeid
- Tilstrebe en tydeligere funksjonsfordeling mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige
tjenestetilbud
- Styrke forebyggende helsearbeid for barn, unge og eldre
- Styrke tilbudet til voksne med psykiske lidelser
- Sikre legevaktsordningen og rekruttere helsepersonell
- Legge til rette for arbeid med miljørettet helsevern i det offentlige, og bidra til utbedring av
helsefarlige forhold i naturmiljøet.
- Sørge for dialog med brukerne og pårørende om behov og fysisk utforming i planarbeid
- Legge til rette for livsløpsstandard og universelle planløsninger i boligtilbudet
- Fange opp nye brukere med sammensatte behov tidligst mulig, følge opp under institusjonsopphold,
planlegge utskrivelse/løslatelse, og gjennomføre ettervern.
- Arbeide for samordnet tilbud til unge voksne med psykisk uviklingshemming knyttet til bosituasjon,
arbeid og fritid
- Utvikle nye arbeidsmetoder som bidrar til økt livskvalitet hos brukere av kommunens bo- og
oppfølgingstjenester og som samtidig sørger for effektiv bruk av ressursene.
- Vurdere omsorgsboliger som alternativ og tillegg til å bygge flere institusjonsplasser for eldre
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Levende kirke, kultur-, idretts- og friluftsliv

Frogns idretts- og kulturliv er aktivt og variert. Det gjenspeiler engasjerte og kvalitetsbevisste
innbyggere som bruker mye tid på frivillig arbeid og aktivitet, og på kulturtilbud. Kommunens bidrag til
aktivitet gjennom tilrettelegging av arenaer for kultur, idrett og friluftsliv, gjennom egen tjenesteyting og
gjennom skoleverket er også betydelig. Antall brukere av kommunens kultur- og fritidstjenester som
kino, bibliotek, kulturskole mv. har økt betydelig de
siste årene. I tillegg til det frivillig og kommunale
bidraget huser Frogn et unikt kulturliv gjennom
restauranter, gallerier, museer og profesjonelle kunstnere.
Den lokale kirken er også en viktig samfunnsaktør
og kulturformidler. I tillegg til det fredede
kirkebygget i Drøbak og den nyere Frogn kirke
ved Froen, er det lagt til rette for å få bygget en
ny flerbrukskirke/ flerbrukshus. Bygget vil være en
møteplass for barn, unge og eldre samt ivareta et
behov for kirkelig aktiviteter, kultur-, kunst- og
musikkopplevelser.
Utfordringen for lokalsamfunnet Frogn er å ivareta
et mangfoldig foreningsliv, motivere og engasjere
hverandre til deltakelse i alt frivillig arbeid innenfor
kulturlivet og på idrettsarenaene. Det er en
utfordring å sikre sammenheng mellom reelt
behov i befolkningen og tilrettelegging av
infrastruktur gjennom kommunens planarbeid,
drift og tjeneseteyting, og gjennom samarbeid
med andre aktører.
Samarbeid om idrett og kultur er en sentral dimensjon i samspillet mellom Frogn kommune som
organisasjon og arealforvalter, lokalsamfunnet Frogn, næringslivet, organisasjonslivet og den enkelte
innbygger.
Frogn kommunes kulturarbeid vektlegger særlig arbeid med barn og unge. Særlig gir de store
ungdomskullene utfordringer og fordrer en spesiell oppmerksomhet. Tilsvarende er det en stor
utfordring for idretten å fange opp og gi tilbud til ungdom som velger bort organisert, konkurranserettet
idrett.
Uorganisert aktivitet eller aktivitet med frivillig deltagelse er også viktig for andre aldersgrupper, særlig
når det gjelder friluftsliv; nærhet til sjøen og marka, og den mulighet for fysisk aktivitet et rikt og variert
natur- og kulturlandskap gir er viktige verdier for mange innbyggere. Det er en utfordring å
opprettholde kvalitetene og sikre allmenn tilgjengelighet til verdifulle friluftsområder, og å videreutvikle
eksisterende friluftsområder til glede og nytte for alle innbyggere og turister.
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Langsiktige mål for kirke, kultur-, idrett og friluftsliv
 At Drøbaks rolle som Follos kulturby er befestet i nært samspill med Oscarsborg
 At etablerte idrettsarenaer og kulturelle møteplasser opprettholdes, er tatt aktivt i bruk, og
gir befolkningen et like mangfoldig tilbud som i dag

 Universell utforming skal vurderes ved all rehabilitering og nyetablering av slike arenaer og
møteplasser

 At eksisterende og planlagte nye idretts- og kulturarenaer videreutvikles i samarbeid med
frivillige organisasjoner og andre aktører

 Ved vurdering av nye kirkelige, idretts- og kulturarenaer skal anlegg som fremmer
folkehelse og uorganisert aktivitet prioriteres

 At viktige områder for friluftsliv og opplevelser av natur- og kulturhistorie er sikret og gjort
tilgjengelige

 At tilbudet for uorganisert aktivitet/ aktiviteter med frivillig deltagelse skal styrkes

Strategier
- Sikre tilstrekkelig arealer til kultur, idrett og friluftsformål gjennom planarbeid
- Utnytte tilgjengelige tilskuddsordninger maksimalt
- Sikre og vedlikeholde eksisterende og planlagt nye stinett, nærmiljøanlegg, idrettsanlegg og arenaer, idretts- og kulturbygg, i hht gjeldende forskrifter og drifte disse tilfredsstillende i forhold til
dagens bruk
- Det utvikles et samarbeid mellom kommunene Frogn, Ås, Nesodden og Vestby ifht. et
sammenhengende skiløypenett
- Utvide/ modernisere / utbedre nevnte bygg og anlegg mv. i takt med befolkningsvekst,
alderssammensetning og nye prioriterte aktiviteter
- Bygge en moderne flerbrukskirke/ flerbrukshus
- I sammenheng med sentrumsnære utviklingsprosjekt vurderes også muligheter for etablering av en
sentral kulturarena(bystue) som kan forene mangfoldet av aktiviteter og uttrykksformer i
kommunens lokalbaserte kulturliv. Etablering av en slik kulturarena forutsetter et stort frivillig
engasjement og betydelig deltakelse fra private aktører.
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- Kommunen skal arbeide for å etablere et større svømmeanlegg i kommunen eller i regionene,
gjennom samarbeid med andre kommuner og/ eller private aktører
- Stimulere til fortsatt frivillig arbeid og dugnadsånd gjennom stimuleringsmidler, kultur- og andre
arrangementer og samarbeid mellom kommunen og organisasjonene
- Legge til rette arenaer som motiverer ungdom til kulturell, idrettslig eller friluftslivsaktivitet uten
prestasjonspress
- Skape kulturarrangementer og profilering som styrker Drøbaks identitet som kulturby, i samarbeid
med private aktører.
- Kommunens kulturtjenesteproduksjon (bibliotek, kino, kulturskole) opprettholdes på dagens nivå og
videreutvikles innenfor dagens rammer
- Støtte opp under skolen og barnehagenes sentrale roller for barns opplæring i og kunnskap om
kultur, med særlig fokus på opplevelse og egen utøvelse
- Videreutvikle ”Den kulturelle skolesekken i Frogn” og dermed gi alle barn og unge systematisk
profesjonell kunst og kulturfaglig opplæring/opplevelse
- Støtte opp under eksisterende idrettsaktivitet og prioritere nye tiltak som tilgodeser breddeidrett,
uorganisert aktiviteter og som gir et tilbud til folk i alle livsfaser
- Opprettholde og videreutvikle skolen og barnehagenes arbeid for mestring av og glede over allsidig
fysisk aktivitet, som grunnlag for et positivt kroppsbilde og aktiv livsstil.
- Arbeide særskilt for å sikre allmennhetens tilgang til kystområdene gjennom planarbeid og
byggesaksbehandling generelt, og ved videreføring av arbeid med kyststi spesielt
- Sikre gangvei nær sjøen også i tettbebyggelsen, særskilt fra det gamle fergeleiet til båthavna i
Drøbak
- Å legge til rette for flere båtplasser (gjennom oppryddingsplaner og nye planarbeid)
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Opplevelsesrike natur- og kulturlandskap

Frogn kommune er rik på kulturminner og – miljøer, som igjen er viktige elementer i kommunens
kulturlandskap. De åpne og produktive jordbruksarealene har begrenset diversitet, men mangfoldet
av arter og naturmiljø er stort i skogteigene mellom kornåkrene og langs vassdrag og kyst i
kommunen. Kunnskapen om dette mangfoldet er ikke komplett, men kjente registreringer er samlet i
temakart for kulturminner, vannkvalitet, biologisk mangfold og kulturlandskap, og danner grunnlag for
kommunens forvaltning av disse verdiene.
Kulturminner og kulturmiljøer er viktig både for innbyggernes stedstilhørighet og for verdiskaping.
Tilsvarende er natur- og landskapsverdiene er både livsgrunnlag og rekreasjonsarealer for Frogns
innbyggere, og danner den fysiske og historiske rammen om livene våre. Det er en utfordring å finne
en god balanse mellom menneskenes behov for arealer og ressurser, menneskenes behov for
rekreasjonsområder, og naturens tålegrense. Det er en utfordring å ivareta og synliggjøre de
kulturminner og -miljøer som Forsvarets tilstedeværelse i Frogn har skapt, og videreutvikle øvrige
arealer til allmennhetens beste.
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Langsiktige mål for forvaltning av natur- og kulturlandskapet
 Å ivareta Drøbaks særegne arkitektur og kulturmiljø
 Å ta vare på et godt utvalg fornminner, nyere tids kulturminner og kulturmiljø
 Å ivareta særegen arkitektur og kulturmiljø knyttet til feriehjem, kystkultur og et utvalg
hytteområder

 Å opprettholde arealet med høyproduktiv dyrka og dyrkbar jord.
 Å opprettholde verdifulle sammenhengende kulturlandskap
 Å opprettholde en overordnet, sammenhengende grønnstruktur (Marka), inkludert
grøntkorridorer, grønne lommer og 100-m skoger i og ved tettbebyggelsen

 Å forbedre vannkvaliteten i retning av naturtilstand, jfr. miljømål for vannforekomstene
 Å opprettholde og sikre alle kommunens vannmiljøer og vassdragstilknyttede arter
 Å ta vare på leveområder for sjeldne, sårbare og trua arter og naturmiljø, og arter/
naturmiljø der Frogn har særskilt ansvar

 Å øke kunnskap og bevissthet omkring kommunens biologiske mangfold, kulturlandskap,
kulturminner og -miljøer, særegne arkitektur og kulturhistorie blant Frogns innbyggere

Strategier
- Ny arealinformasjon skal løpende innarbeides i kommunens kartbase og Geografisk
informasjonssystem (GIS) videreutvikles til bruk i saksbehandling og arealforvaltning
- Kjent arealinformasjon (primærproduksjonspotensiale, biologisk mangfold, kulturminneverdier,
friluftsverdier osv.) skal vurderes og beskrives i en tidlig fase i de enkelte sakene og legges til grunn
for all framtidig arealplanlegging
- Der kommunens arealinformasjon er mangelfull skal det settes krav til utbygger/ tiltakshaver om
kartlegging før vurdering av nye utbyggingsprosjekt eller andre tiltak
- Omdisponering av høyproduktive jordbruksarealer kan kun skje som følge av en langsiktig og
helhetlig arealvurdering
- Nedbygging eller andre inngrep i leveområder for sårbare og trua arter, og arter der Frogn har
særskilt ansvar, kan kun skje som følge av en langsiktig og helhetlig arealvurdering. I slike tilfeller
skal avbøtende tiltak som etablering av erstatningsbiotoper, skjøtsel, restaureringstiltak el. kreves
der det er mulig
- Å overholde ”grønn strek” som langsiktig avgrensing av Drøbak tettsted (minimum 50-års
perspektiv)
- Kunnskapsoverføring om kartlagte verdier gjennom eksempelvis uteundervisning i skolene, og
generelt fokus på kretsløpskunnskap, kultur, natur og miljø
- Prioritere pådriver og kontrolloppgaver knyttet til særlig forurensende avløp fra bebyggelse utenfor
Drøbak tettsted
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Forutsigbar økonomi og stabil tjenesteyting

De finansielle kildene for kommunens tjenesteproduksjon er skatter, overføringer fra staten og avgifter,
gebyrer og leieinntekter. Mye tyder på at inntektsveksten de kommende årene vil være begrenset.
Samtidig opplever kommunesektoren økende forventningspress og krav til flere og bedre tjenester.
Frogn kommunes økonomi har de siste årene vært preget av økonomiske utfordringer som:

-

redusert vekst i skatteinntektene
netto driftsresultater som var negative i 2002 og 2004
sterk reduksjon i kommunens reserver – disposisjonsfond
liten egenkapitaldekning ved investeringer
økende lånegjeld

Frogn kommunes budsjett er stort og vil alltid ha mange usikkerhetsfaktorer. Med et handlingsrom i
budsjettet på 3 prosent vil man sikre kommunen en forutsigbar økonomi og en stabil utvikling i
tjenesteytingen.

Langsiktige mål for kommunens økonomi
 Netto driftsresultat på minst 3 prosent av driftsinntektene.
 Disposisjonsfondene på minimum 20 mill kroner. Overskytende kan nyttes som egenkapital
til investeringer.
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Enkelt og tydelig plansystem

Mange aktører og interessenter er knyttet til kommunens aktiviteter. Det kan være andre myndigheter,
innbyggere, kunder, brukere, samt folkevalgte og ansatte. Derfor er det behov for samordning og
styring av aktivitetene når det gjelder både tjenesteyting, tilrettelegging og utvikling. For at kommunens
handlinger skal være forutsigbare for alle aktørene, og for at aktiviteten skal ha den ønskede
virkning/effekt, trenger kommunen følgende:
- kunnskap, dvs. innsikt i behov og problemstillinger, og i tiltak/løsninger og effekter av tiltak
- evne til å prioritere og velge retning, for eksempel i form av visjoner eller mål.
- evne til å gjennomføre handlinger, de valgte prioriteringer og tiltak.
- evne til å evaluere effektene av handlingene/tiltakene, dvs. også produksjon
av ny kunnskap, læring og ny problemdefinering.
Utfordringen i dette er å planlegge med gode beslutningsgrunnlag uten å gjøre planene og
plansystemet komplekst og uhåndgripelig.
En annen utfordring for kommuneorganisasjonen er å oppnå et plan- og styringssystem som
stimulerer til at administrasjon og folkevalgte oppfatter hverandres roller som legitime og at de har tillit
til hverandre. Det er en utfordring å ha tilstrekkelig rom til å fylle rollene og sørge for god innsikt i de
andres roller for å oppnå legitimitet og tillit hos hverandre og blant innbyggerne.

Langsiktige mål for planlegging
 Frogn kommune skal ha et plan- og styringssystem som gir kommunen gode
forutsetninger for å kunne påvirke og evaluere utviklingen av lokalsamfunnet og som gir
kommunestyret og rådmannen gode forutsetninger for å planlegge og evaluere den
samlede kommunale virksomheten.
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Innholdet i plansystemet
Plansystemet består av 2 plandokumenter: Kommuneplanen (12 års perspektiv) og
handlingsprogrammet (m/ økonomiplan og årsbudsjett) (4 års perspektiv), dvs. kun lovpålagte
plandokumenter og –prosesser.
Kommuneplanen rulleres hvert 4. år, rett etter hvert kommunevalg. Planprosessen legges opp med
politisk valgte og aktuelle hovedtema. Plandokumentet forkortes og inneholder utfordringer og mål for
hvert tema. Statistikk og fakta presenteres i vedlegg. Kommuneplanprosessen er hovedarenaen for
deltakelse fra borgerne der ulike verkstedmetoder benyttes.
Kommunedelplaner og temaplaner som vedtas av kommunestyret og utvalgene utgår i sin nåværende
form i det fremtidige plansystemet.
Økonomisk handlingsplan endres til Handlingsprogram og er det eneste plandokumentet som
rulleres årlig. I handlingsprogrammet innarbeides i økonomiplanen og årsbudsjettet, og andre planer
som krever en årlig rullering. Veiledende rekkefølge for boligbygging i Frogn justeres samtidig med og
tas inn som en del av Handlingsprogrammet. ”Veiledende rekkefølge” benyttes for vurdering av behov
for økonomiske tiltak knyttet til bolig- og befolkningsvekst og for kontroll mot vedtatt boligbyggetakt.
Rulleringen starter tidligere på året enn for dagens økonomiske handlingsplan og oppstarten knyttes til
behandlingen av årsmeldingen fra foregående år. Utvalgene gis en aktiv rolle i arbeidet med
handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet baseres på balansert målstyring.
Kommunens rapporteringsdokumenter: Tertialrapportene, årsmeldingen og regnskapet
opprettholdes i hovedsak som før, men brukes mer aktivt i arbeidet med Handlingsprogrammet.
Kommunestyremeldinger: For å ivareta behovet for kunnskapsproduksjon og politiske
prioriteringsdiskusjoner innen avgrensede tema og på et mer detaljert nivå enn kommuneplanen gir
rom for (for eksempel oppvekst, omsorg, vann- og avløp m.m.), lages kommunestyremeldinger. Det
kan lages et begrenset antall kommunestyremeldinger i hver kommuneplanperiode. Kommunestyret
avgjør i kommuneplanen eller handlingsprogrammet hvilke meldinger som skal lages.
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Årshjul for plansystemet
Planhjulet nedenfor gir oversikt over tidspunkt for ulike politiske aktiviteter knyttet til handlingsprogram,
rapportering og annet.
des.

jan.

Vedtak av handlingsprogram
m/budsjett i kommunestyret
nov.

Behandling av handlingsprogram m/budsjett
i utvalgene.
Behandling av 2.
tertialrapport

okt.

Andre dialogseminar. Vurdere
øko-nomiske
rammer, og
omprioriteringer.

sep.

feb.

Drøfting av årsmeldingen for foregående år i
utvalgene

mars

Første dialog-seminar for
kommende handlings-program.
Status og resultater fra forrige år
= felles ståsted og mål for
kommende 4 år.

april

Behandling av årsmelding og regnskap
for forrige år.
aug.

mai

Behandling av 1.
tertialrapport.

juli

juni
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