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GRUNNLEGGENDE VERDIER
Frogn er en god kommune å bo og arbeide i. Vi har de beste muligheter til å investere for fremtiden og dermed
sikre velferd, vekst og trygge oppvekstmuligheter.
Høyres politikk bygger på respekt for generasjonene som har gått foran oss og ansvarsfølelse for dem som
kommer etter oss. Frogn Høyre har vært en pådriver for flere store og viktige investeringer, som nå er i ferd med
å bli realisert. I fireårsperioden bør vi derfor være restriktive til nye, større investeringer.
Kommuneplanen vil være retningsgivende for utviklingen de kommende fire år. Vern om eiendomsretten er et
bærende prinsipp for Høyre. Vi vil ikke innføre eiendomsskatt.
Vi støtter regjeringens arbeid for mer lokaldemokrati, selvbestemmelse og styringsansvar til lokale politikere.

FREMTIDSKOMMUNEN
Kommunestruktur
Frogn kommune er en del av bo- og arbeidsmarkedet i Osloregionen. I flere sammenhenger vil det derfor være
viktig å se utover kommunegrensene når vi skal søke de gode løsningene. Ikke minst vil dette være aktuelt i
kommende periode både i forhold til klima og miljø, transport og næringsutvikling, samt for å sikre at vi forblir
en fremtidsrettet kommune.
Kommunestrukturen i Norge har i store trekk vært uforandret siden 1964. Siden den gang har oppgavene økt
sterkt, samtidig som bosettingsmønster, kommunikasjonsløsninger og samfunnet for øvrig har vært i
kontinuerlig utvikling.
Frogn Høyre støtter regjeringens arbeid med ny kommunestruktur. Vi mener at større og mer robuste
kommuner og regioner kan bidra til å sikre en helhetlig og bærekraftig utvikling i areal- og
transportplanleggingen i vår region. Samtidig er det viktig å se helheten i en kommune- og regionreform.
Frogn Høyre ønsker en bred og god diskusjon i arbeidet med å evaluere en ny kommunestruktur. I
utgangspunktet er vi helt åpne for ulike kombinasjoner av sammenslåinger. Et dekkende faktagrunnlag vil gi
gode forutsetninger for å velge den beste løsningen.

Frogn Høyre vil
•

Delta aktivt i debatten om ny kommunestruktur og sørge for en god og inkluderende prosess, hvor
kriteriene med fordeler og ulemper belyses grundig.

•

Søke å oppnå bred politisk enighet om den beste løsningen.
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Raskere saksbehandling
Innbyggerne er i hovedsak fornøyd med kommunens tjenester. Behandling av byggesaker er imidlertid langt fra
tilfredsstillende.
Høyre i regjering er pådriver for å forenkle regelverket slik at behandling av byggesaker blir enklere for
kommunene. I Plan- og bygningsloven er de første forenklingene allerede vedtatt. Dette gjør det enklere for
innbyggerne og gir mindre papirarbeid i kommunen, herunder:
-

Enklere og raskere plan- og søknadsprosesser som gjør det raskere å bygge for innbyggere og næringsliv.
Søknadsplikten på små bygg er fjernet, for eksempel garasjer og boder inntil 50 kvadratmeter.

Fra 1. januar 2015 endret også regjeringen byggeteknisk forskrift (TEK10) som gjør det enklere og billigere å
bygge boliger. OBOS mener de minste boligene kan bli inntil 400 000 kr rimeligere med denne endringen.
Det er strammet inn på innsigelser, som gir raskere behandling av saker og mer makt til det lokale selvstyret.
Dette må også gjenspeiles i kommunal saksbehandling. Frogn Høyre vil derfor arbeide for å redusere
behandlingstiden for byggesaker til lovens minimum. Vi ønsker at Frogn skal bli en foregangskommune i så
henseende. Kommunen må sette inn tilstrekkelige ressurser for å nå denne målsettingen.

Klima og miljø
Tiltak for å redusere utslipp som påvirker klima og miljø, er også viktig å gjennomføre i vår kommune.
Kommunestyret vedtok i juni 2014 en Kommunestyremelding om klima og energi som inneholder en rekke gode
forslag som Høyre støtter. Meldingen må følges opp av tiltak som kostnadsberegnes og vedtas hvert år under
behandlingen av handlingsprogrammet.
Etablering av lokale arbeidsplasser er et viktig miljøtiltak og nødvendig for å lette det stadig økende presset på
veiene til Oslo.

Frogn Høyre vil
•

Følge opp kommunestyremeldingen om klima og energi

•

Etablere nytt deponi for hageavfall ved Ottarsrud når veien legges om.

•

Være en lokal pådriver for å inngå felles klimainitiativ med resten av Osloregionen.
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TRYGG I HVERDAGEN
Barn og ungdom
Forholdene må legges til rette for barn og ungdom, slik at de får en trygg oppvekst og et solid fundament for
egen fremtid. Hovedansvaret for dette ligger hos foreldrene. Kommunen skal gi nødvendig støtte blant annet
ved å legge forholdene til rette for et godt barnehagetilbud og en god skole. Kommunen skal også iverksette
forebyggende tiltak, slik at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid når dette er nødvendig.

Frogn Høyre vil
•

Gi barnehager som oppfyller kommunens krav til godkjenning mulighet til å etablere seg.

•

Sikre likebehandling mellom kommunale og private barnehager.

•

Følge opp regjeringens satsing på mer fleksibelt barnehageopptak, der målet er å redusere ventetid for
barn født 1. september eller senere.

•

At risikoutsatte barn får den hjelp og støtte de har behov for med lavterskeltilbud gjennom
utekontakter, helsestasjon og / eller barnevern.

•

Videreutvikle og etablere tettere samarbeid mellom skole, barnehage, politi og barnevern for å unngå at
barn blir kasteballer mellom offentlige etater.

•

Opprettholde tilbudet til ungdomsklubben og uorganisert ungdom.

Skoler
Høyre prioriterer kunnskap i skolen og har som mål at Frognskolen skal være blant de 10 beste i landet. En
suksessfaktor for god læring er at lærerne får utnyttet mest mulig av sin tid til undervisning, og vi ønsker at det
undervisningsmessige skal holde høy kvalitet.
I samfunnet stilles det stadig større krav til digitale ferdigheter. Vi vil ha en bevisst satsing på den «digitale
skolen» og fokus på å utdanne lærerne til å håndtere dette. Det vil kunne gjøre den store forskjellen for mange,
som ellers ville falt ut.
Høyre ønsker engasjement fra foreldrene i skolen. Lett tilgjengelig informasjon om skolen gjør det lettere for
foreldre å følge opp barnas skolegang. Vil vi ha kunnskap i skolen, må vi ha kunnskap om skolen. God
kommunikasjon og samarbeid mellom skole og foreldre er derfor svært viktig. Høyre vil styrke foreldrenes
innflytelse og medbestemmelsesrett. Skolens oppgave som verdiformidler må styrkes. Det skal være
nulltoleranse for mobbing, vold, rasisme og rus i skolen.

Frogn Høyre vil
•

Opprettholde nåværende skolestruktur.

•

Følge opp regjeringens satsing på kompetanseheving av lærerne med etter- og videreutdannelse.



Videreføre satsingen på god ledelse og skolelederutdanning.
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•

Satse bevisst på bruk av digitale medier og verktøy i skolen, der målet er et bedre læringsutbytte, samt
god digital kompetanse for den enkelte elev.

•

At alle skoler skal ha klare prosedyrer for forebygging, avdekking og håndtering av mobbing.

•

Fortsatt ha gode tilbud med plasser til lærlinger i kommunen.

Omsorg
Pleietrengende, både unge og eldre, skal behandles med omsorg, respekt og verdighet. Omsorg er ikke bare et
spørsmål om nok plasser og antall hender, men også hvilken kvalitet det er på omsorgen som ytes. Valgfrihet er
særlig viktig for eldre og pleietrengende, som er avhengig av kommunens tjenester i sin hverdag.

Frogn Høyre vil
•

Legge til rette for bygging av flere omsorgsboliger inklusive botilbud for yngre pleietrengende under 67
år.

•

Styrke tilbudet for personer med psykiske helseplager.

•

Styrke tilbudet til demente og satse på kompetanseheving innen helse og omsorg.

•

Gjennomføre fritt brukervalg for praktisk bistand og vurdere om en slik modell også bør brukes i
hjemmesykepleien.

Godt å være senior i Frogn
Det skal være godt å være senior i kommunen vår. Det må legges til rette for at seniorene får en god hverdag
med tilrettelagte tilbud som dekker deres behov.
Det vil i perioden bli flere eldre. Høyre ønsker å stimulere til en aktiv, meningsfylt, trygg og mest mulig
selvstendig alderdom. De fleste eldre er friske og oppegående, trener mer og har større sosialt nettverk. Flere
ønsker å bruke sin arbeidskraft og erfaring ved å delta i samfunnet. De må derfor ses på som en ressurs og ikke
en belastning for samfunnet.
Det blir viktig å legge til rette for forebyggende tiltak som viderefører muligheter til sosiale nettverk, trening og
samfunnsengasjement for å redusere behov for sykehjem og omsorgstjenester.

Frogn Høyre vil
•

Legge til rette for økt fysisk aktivitet for seniorer i samarbeid med frivillige organisasjoner.

•

Arbeide for at omsorgstjenesten blir preget av valgfrihet.
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•

At det legges til rette for alternativ boligbygging for seniorer fra 60 år, for eksempel eldretun med
fellesområder og felles servicetilbud.

IDRETT, FRILUFTSLIV OG FOLKEHELSE
Utviklingen av Seiersten idrettspark med kunstgress, 400 meters løpebane, ny sportshall, oppgradering av
Frognhallen og nytt svømmeanlegg vil sikre at idretten får gode fasiliteter for trening og konkurranse. Dette vil
gi et verdifullt bidrag til folkehelsen for alle aldersgrupper, også til uorganisert ungdom.
Kommunens mangfoldige natur og varierte landskap med et rikt dyreliv gir gode muligheter til fritidsaktiviteter
som fot- og skiturer, jakt og fiske. Nærheten til fjorden gir gode muligheter til båt- og friluftsliv.
Slike naturopplevelser er viktige for folkehelse, velvære, og rekreasjon.

Frogn Høyre vil
•

Gjennomføre planene for Seiersten idrettspark og svømmeanlegg.

•

Samarbeide med Frogn Idrettsråd om å utvikle anleggskapasiteten.

•

Påse at kommunen i rett tid sender søknader om offentlig og privat støtte der hvor det er aktuelt.

•

Legge kunstgress på Høiås.

•

Samarbeide med frivillige organisasjoner om tilrettelegging av stier for personer med nedsatt
funksjonsevne.

KULTUR OG FRIVILLIGHET
I Frogn har vi et variert og omfattende kulturliv. Flerbrukshuset, som er under bygging på Dyrløkke, vil gi
kulturlivet en ny arena til glede for mange.
Det nedlegges mange årsverk med frivillighet på flere områder i kommunen. Slik frivillig innsats har en
egenverdi, da den bidrar til et rikere lokalsamfunn og er et viktig tillegg til det offentlige. Det er derfor viktig at
kommunen legger forholdene til rette slik at den frivillige innsats føles meningsfull.

Frogn Høyre vil
•

At gamle gymsal i Drøbak sentrum oppgraderes slik at lokalene kan brukes til flere kulturelle aktiviteter.

•

Oppruste badeparkens anlegg, kafebygg og scene slik at parken kan benyttes i mye større grad til bade-,
kultur- og musikkarrangementer.
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•

At ordningen for lag og foreningers med gratis tilgang til kommunens lokaler videreføres som i dag og at
foreldre kan benytte skolers fellesområder gratis til elevarrangementer.

•

Styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner.

•

Bidra til samlet markedsføring av Drøbak som kulturby og forsterke markedsføringen av alle våre
forskjellige kulturtilbud, opplevelsesmuligheter, butikker, kafeer og restauranter på sosiale medier.

•

At det anlegges en minnelund i badeparken.

INFRASTRUKTUR OG TRANSPORT
Kommunens innbyggere som pendler hver dag inn til hovedstaden, merker at kapasiteten på veiene er sprengt.
Køene starter tidligere om morgenen og slutter sent på kvelden, noe som gjør at man får mindre tid til familien
samt at miljøforurensningen øker.
Det er nå en rekke initiativ om samferdsel i Oslo regionen som vil ha betydning for våre innbyggere. Det er
derfor viktig at kommunen er aktivt med og fronter våre prioriteringer i de ulike beslutningsprosessene.
Frogn kommune utreder i samarbeid med flere andre kommuner om fjorden kan utnyttes bedre, slik at noe av
trafikken kan overføres til båt. Dersom et slikt prosjekt realiseres, må Sjøtorget utvikles til en terminal for
båtrute til og fra Oslo.

Frogn Høyre vil
•

Bruke plansamarbeidet for Oslo og Akershus til å styrke kollektivtilbudet til og fra Oslo.

•

Etablere pendlerparkering ved Måna og andre trafikknutepunkter.

•

Støtte byggingen av et nytt tunnelløp under Oslofjorden av tidsmessige, kostnadsmessige og
miljømessige årsaker.
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NÆRING OG LOKALE ARBEIDSPLASSER
Etablering av lokale arbeidsplasser er viktig for å lette det stadig økende presset på veiene til Oslo. Dette er også
et viktig miljøtiltak samtidig som det bidrar til kortere arbeidsdager og ringvirkninger for det etablerte
næringslivet.
Næringsutvikling er et område Frogn Høyre vil fokusere på. Bedrifter og virksomheter som ønsker å etablere
virksomhet i Frogn, skal tilbys betingelser som gjør kommunen til et attraktivt sted å drive næring. Søknader fra
næringslivet må behandles så raskt som mulig av kommuneadministrasjonen.
Vi mener forskjellige kulturaktiviteter i høyeste grad er en viktig næring i Frogn. Vi ønsker derfor å samarbeide
med de ulike kulturaktørene for å legge en plan på hvordan vi kan utnytte denne resursen enda bedre.

Frogn Høyre vil
•

Etablere et system i kommunen som sikrer rask saksbehandling av søknader fra næringslivet.

•

Sørge for at kommunen legger langsiktige mål og rammer til grunn for utviklingen i Frogn, i særlig grad
for næringslivet.

•

Arbeide for at etablert næring får best mulige arbeidsbetingelser.

•

At nyetablering blir ønsket velkommen, og at kommunen bidrar aktivt med å tilrettelegge for attraktive
bedrifter.

•

At det legges til rette for et godt samarbeid mellom kommunen og Frogn næringsråd og andre
næringsorganisasjoner i Frogn.

•

Utvikle Sjøtorget til næring, kultur og samferdsel.

•

Utrede nytt bygg for akvariet på Sjøtorget.
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VARIERT BOLIGBYGGING
Oslo og Akershus vil de nærmeste årene få en betydelig befolkningsvekst med et tilsvarende behov for nye
boliger. For Frogn innebærer dette en mulighet til å styrke vårt lokalsamfunn ytterligere. Kommuneplanen
fastsetter en boligtakt på 100 boliger i gjennomsnitt pr år. Frogn kommune eier noen tomteområder som kan
utvikles til boligområder. Eksempler på slike områder er i Vestbyveien, ved Ulleruddammen, Trekanttomta og
østsiden av Kopås. Det arbeides med spennende planer om bygging av boliger for førstegangsetablerere,
omsorgsboliger, boliger for eldre og familieboliger. Utbyggingen vil skje i privat og/eller kommunal regi.
Gjennomføringen kan i noen tilfeller innebære salg av kommunale tomter som igjen vil gi inntekter til
kommunen.

Frogn Høyre vil
•

Prioritere områder som gir rimelige boliger for førstegangsetablerere.

•

Støtte utbygging av Kolstad.

•

Arbeide for at planene om utbygging i Nordre Frogn blir gjennomført slik at det også her sikres gode og
stabile bomiljøer.

VERNESONEN I DRØBAK
Trehusbebyggelsen i Drøbak må tas vare på for ettertiden. Det arbeides med en verneplan som skal
sikre dette. Samtidig er det viktig at de som bor der, får muligheter til å innrette seg slik at deres hus
blir beboelig. Det må utarbeides enkle og forutsigbare retningslinjer som gjør det lettere å utføre
nødvendige forandringer innenfor eksisterende miljø. Høyre mener at de ulike tiltakene må vurderes
enkeltvis, og eiere i vernesonen motiveres til å foreta påkrevet vedlikehold. Gode kopier må kunne
aksepteres.
Frogn Høyre vil
•

Aktivt arbeide for at verneplanen sikrer et levende bomiljø og næringsliv i gamle Drøbak.

•

At administrasjonen skal møte tiltakshavere gjennom en konstruktiv dialog for å finne akseptable
løsninger uten unødig tidsbruk.

•

At søknader om tiltak i vernesonen som ellers ikke er søknadspliktige, skal være gebyrfrie.

•

At den midlertidige stillingen som byantikvar erstattetes av en stilling som byutvikler.
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