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Forord 
 

Frogn Venstres politiske program for kommunestyreperioden 2011 – 2015 ble vedtatt i 

medlemsmøte 19. mai 2011 på avistegneres hus i Drøbak. 

 

Programmet viderefører viktige momenter fra den politikken Frogn Venstres har stått for i Frogn 

Kommune de senere år, og er også trygt forankret i Venstres ideologiske ståsted som er 

sosialliberalismen. Det er inntatt de viktige ”10 liberale grunnprinsipper ”fra Venstres prinsipprogram 

i sin helhet, og det er gitt eksempler på vårt ideologiske ståsteds betydning for den lokale 

politikkutformingen. 

 

Programmet inneholder fire visjoner for Frogn Kommune: Oppvekstkommunen, Kulturkommunen, 

Miljøkommunen og Et kreativt og nyskapende Frogn. 

 

Strukturen i programmet er lagt opp med kapitler pr hovedområde og avsnitt pr delområde. De 

viktigste momentene er deretter samlet opp i egne kulepunkter. For å få med de viktigste 

momentene i programmet kan man derfor lese kulepunktene for seg, mens utdypingen finnes i selve 

programteksten. 

 

 

Drøbak, 19. mai 2011 

 

 

 

Jorunn Holter       

Leder Frogn Venstre 
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Venstres ideologi 
 

Venstre er et liberalt parti, og vårt grunnsyn er sosialliberalismen 
Respekten for enkeltindividet og ansvaret for fellesskapet er grunntankene til Venstre.  

Menneskene lever i samfunn med hverandre. Det den ene gjør vil nesten alltid få konsekvenser for 

en annen. Skal frihet bygge på menneskeverd og likeverd, går derfor grensen ved enkeltmenneskets 

frihet ved hensynet til vår neste. 

 

10 liberale grunnprinsipper 
 

1. Friheten skal gjelde overalt, for alle  

Liberalismens mål er enkeltmenneskets frihet. Venstre vil utvide den enkeltes mulighet til å ha 

makten i eget liv – uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn. Vi hviler først når friheten gjelder 

overalt, for alle.  

 

2. Det personlige ansvaret er ufravikelig  

Alle har ansvar for egne valg. For Venstre er dette like grunnleggende som retten til frihet. Vi er 

overbevist om at den som gis anledning til å ta ansvar, griper muligheten – og gjennom det vinner økt 

verdighet og frihet. De som trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det.  

 

3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner  

Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til 

frihetsutfoldelse som oss. Vi plikter å hjelpe andre med å sikre forutsetningene for frie liv, blant 

annet gjennom å bygge sterke felles institusjoner, ved å bekjempe fattigdom og ved å respektere 

naturens egenverdi og bærekraft.  

 

4. Virkelig frihet forutsetter felleskap og rettferdighet  

En fri verden kjennetegnes av rettferdighet, verdighet og muligheter for alle. Frie samfunn har lokale, 

nasjonale og globale felleskapsinstitusjoner og et godt sikkerhetsnett for alle. Frie samfunn er 

rettferdige og åpne – der enhver person med de nødvendige evner og innsatsvilje, skal kunne nå 

enhver posisjon i samfunnet.  

 

5. Alle er likeverdige, men ingen er like  

Liberalismen er raus. For Venstre er det en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. 

Respekten for ulikhet inkluderer fordi den innebærer nysgjerrighet i møte med det ukjente, og 

toleranse for at det gode liv ikke er likt for alle. Toleranse betyr respekt, ikke likegyldighet eller 

feighet.  

 

6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst  

Det liberale engasjementet for frihet går lengre enn å sikre alle materiell trygghet og velstand. 

Overalt i verden kjennetegnes det gode liv av mer enn det materielle – av kultur og åndsliv, frivillig 

arbeid og læring. Liberal politikk skal sikre dette som reelle muligheter for alle i et samfunn. 
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7. Politisk makt skal komme nedenfra  

Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner med stemmerett for alle. 

Demokrati, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter. De 

viktigste avgjørelsene som gjelder fellesskapet, skal tas av folkevalgte organer.  

 

8. Makt skal spres og balanseres  

Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn 

og markedsøkonomien. Venstre er opptatt av å sikre disse institusjonenes åpenhet, uavhengighet og 

samspill. Spredning av makt og åpenhet om maktutøvelse er nødvendig for å hindre autoritær 

politikk, maktmisbruk og korrupsjon. 

 

9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset  

Den liberale staten må bygge sterke fellesskapsinstitusjoner for å sikre frihet og muligheter for alle, 

uten å frata den enkelte ansvar. Staten må være nøytral overfor livssyn. Den liberale statsmakten må 

respektere begrensninger i egen makt, og dens systemer skal være enkle og tilgjengelige for 

borgeren. Staten har et spesielt ansvar for å verne om mindretallets rettigheter. For liberale er det 

forskjell på det vi ikke liker og det vi vil forby.  

 

10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis  

Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger, skapt gjennom kraften i de 

bedre argumenter og gjennom mennesker som får brukt evnene sine. Venstres optimisme er 

grunnlagt på en sterk tillit til menneskenes skaperkraft og en tro på at det i fellesskap er mulig å 

legge grunnlag for frie liv, overalt - for alle. 

 

Ideologiens betydning for lokalpolitiske prioriteringer 
Liberalismens mål om enkeltmenneskets frihet gjør at vi kjemper for og støtter initiativ som ivaretar 

enkeltmenneskets mulighet til å ha makten over eget liv, dette innebærer at det skal være mulig å 

gjøre individuelle valg så langt det er mulig. Derfor vil Venstre støtte initiativ som fritt skolevalg i 

grunnskolen, bidra til pedagogiske alternativer i skole og barnehager, gi eldre mulighet til å få bo 

hjemme så lenge som mulig osv. 

 

Individets ansvar for sine egne valg er et viktig prinsipp for Venstre, men enkeltmenneskets frihet og 

utfoldelse kan ikke komme i veien for hensynet til andre menneskers. Grensen for min frihet stopper 

ved grensen for den nestes frihet. Dette medfører at det sosiale ansvaret står sterkt i Venstre. Vi vil 

hegne om og støtte oppunder tiltak som sikrer at de som har behov for kommunens støtte og hjelp 

skal kunne få dette, samt at ansvaret for miljøet og fremtidige generasjoner, går foran hensynet til 

utbygging som ikke er bærekraftig.  Frogn Venstre setter derfor innbyggere foran utbyggere. 

 

Lokalpolitikken for et liberalt parti som Venstre, skal bidra til å fremme livskvalitet og menneskelig 

vekst. Et godt liv for borgerne består også av kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring. Det er derfor 

god Venstre-politikk å sikre støtte til frivillige lag og foreninger og sørge for tilstrekkelige midler til 

kulturelle tiltak. 
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Lokalpolitisk makt og styring skal ta utgangspunkt i folkevalgte organ og det regelverk som er nedfelt 

i Kommuneloven som bygger på erfaring med over 200 år med lokaldemokrati Norge. Makt skal 

komme nedenfra og politisk styring skal sikres gjennom folkevalgte organ. Spredning av makt og 

åpenhet om maktutøvelse er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon. 

For mye makt kan ikke delegeres til administrasjonen. For Venstre vil det være god politikk å styrke 

de folkevalgte organenes makt på bekostning av Rådmannen.  

 

Den liberale kommunen og dens systemer skal være enkle og tilgjengelige for borgeren. Kommunen 

har et spesielt ansvar for å verne om mindretallets rettigheter. For liberale er det forskjell på det vi 

ikke liker og det vi vil forby.  
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Frogn Venstres visjoner for Frogn 
Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å 

skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet. 

 

Oppvekstkommunen:  
Frogn kommune skal ha de beste mulige oppvekstvilkårene for barn og unge. Skolene i Frogn skal bli 

blant de beste i Norge, faglig og sosialt. Skolen skal gi elevene et best mulig allment kunnskapsnivå, 

ferdigheter som kan utvikles og tro på egne evner, tilpasset den enkeltes evner og utvikling. Venstre 

vil styrke lærerens rolle som leder og kunnskapsformidler med høyt faglig nivå.  

Kulturkommunen 
Frogn kommune skal være en levende kommune med et mangfoldig og rikt kulturliv. Gjennom en 

målrettet og langsiktig satsing på kultur, skal borgerne i Frogn få tilgang på kulturelle aktiviteter av 

høyt nivå samt muligheten til selv å delta i kulturlivet på egne premisser. Vi skal ha flest kulturelle 

arrangementer og aktiviteter i landet sett i forhold til innbyggerantall. 

Miljøkommunen. 
Frogn skal være en forgangskommune innenfor miljøvern. Gjennom langsiktig og grundig planlegging 

styrker vi det biologiske mangfoldet i kommunen og sørger for at all bolig- og næringsutvikling er 

bærekraftig. Organisasjonen Frogn Kommune skal være blant Norges ledende kommuner  i forhold til 

Co2 utslipp, energibruk og avfallshåndtering. 

Et kreativt og nyskapende Frogn 
Frogn Kommune skal gjennom satsing på lokal næringsutvikling utvikle et sterkt lokalt næringsliv 

innrettet mot reiseliv, jordbruk, kunnskapsbedrifter og tilbud som øker livskvaliteten til de som bor 

her. Frogn kommune har en ressurssterk befolkning der et flertall av de yrkesaktive pendler ut av 

kommunen. Dette er et solid utgangspunkt for å utvikle et bredere og sterkere næringsliv.  
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Oppvekst 

Frogn Venstres visjon for oppvekstkommunen Frogn: 
Frogn kommune skal ha de best mulige oppvekstvilkårene for barn og unge. Skolene i Frogn skal bli 

blant de beste i Norge, faglig og sosialt. Skolen skal gi hver enkelt elev et best mulig allment 

kunnskapsnivå, ferdigheter som kan utvikles og tro på egne evner. Venstre vil styrke lærerens rolle 

som leder og kunnskapsformidler med høyt faglig nivå.  

Skole 
Frogn Venstre vil at barn og unge i kommunen har mulighet til å gå på skoler som gir alle like 

muligheter til kunnskap, til å utvikle sine evner og til å bidra i samfunnet uavhengig av bosted og 

sosial og kulturell bakgrunn.   

 

Skolens viktigste oppgave er å gi den enkelte elev et best mulig allment kunnskapsnivå, gode 

grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner. For å bevare og videreutvikle et liberalt demokrati, 

er det avgjørende at våre elever utvikler evnen til selvstendig tenkning, nysgjerrighet, kreativitet og 

kritisk vurdering.   

 

Frogn Venstres visjon for Frognskolen er å bli blant de beste i Norge faglig og sosialt. Et hovedmål for 

å nå dette er å forbedre kvaliteten i kunnskapsformidlingen. Opplæringen i basisferdighetene lesing, 

skriving og regning må styrkes. Dette forutsetter blant annet en særlig satsing på real- og språkfag. 

Lærerne må også få mulighet til å fordype seg i disse fagene. 

 

Mange elever har kunnskaper i andre fremmedspråk enn engelsk, og har behov for å videreutvikle sin 

kunnskap . Globaliseringen stiller også økte krav til kunnskaper i flere språk, bl.a. kinesisk, og Venstre 

vil utvide muligheten for opplæring i flere fremmedspråk.  

 

Det er viktig med spesialpedagogisk kompetanse i grunnskolen og at innsatsen konsentreres om å 

hjelpe elevene i de første skoleårene slik at færrest mulig elever trenger videre hjelp senere i 

skolesystemet. Venstre er positiv til at også andre yrkesgrupper trekkes inn i skolen for å styrke det 

sosialfaglige miljøet. 

 

Venstre mener det er nødvendig med en bedre rådgivningstjeneste, økt innsats på overgangen 

mellom grunnskole og videregående skole og en sterkere oppfølging av den enkelte elev helt fra de 

første skoleårene. Det er viktig at lærerne får være lærere, og at elevers behov for andre typer hjelp 

og veiledning blir ivaretatt på en god og profesjonell måte. Venstre ønsker derfor å styrke den 

sosialpedagogiske rådgivningen og utdannings- og yrkesrådgivningen på ungdomstrinnet.  

 

Venstre vil gjeninnføre praktiske tilvalgsfag i 8.-10. klassetrinn og vil jobbe for at skolene kan etablere 

lokale forsøksordninger med dette. Skolen må få frihet til å jobbe med den enkelte elevs egenskaper 

og behov, framfor pålagt antall timer teoretisk undervisning. Samtidig må ordningen med 

utplassering i yrkeslivet forenkles slik at elever med behov for alternativ opplæring skal få det. 
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Det er viktig å forebygge psykososiale problemer / rusproblemer hos elever. Venstre vil derfor 

oppretthode en sterk skolehelsetjeneste. 

 

Venstre vil bevare gratisprinsippet i skolen, men det må ikke praktiseres så strengt at ikke skolen kan 

få samle inn mindre beløp til ekskursjoner, leirskole og lignende.  

 

Læreres faglige og pedagogiske kompetanse er avgjørende for elevers læringsutbytte. Det er derfor 

viktig å kontinuerlig sørge for å bedre den formelle kompetansen til dem som er lærere i dag. Vi 

trenger lærere med høy faglig standard fra en variert utdannings- og yrkesbakgrunn. Lærere må 

derfor få mulighet til å fornye og videreutvikle sin fag- og yrkeskompetanse.    

Frogn Venstre ønsker å ha frie og selvstendige skoler, og legge til rette for mangfold i skolen både 

pedagogisk og organisatorisk.  Det gjør skolelederoppgaven til en krevende og viktig jobb. Rektor skal 

være skolens pedagogiske leder og samtidig ha ansvaret for økonomisk styring, personalforvaltning 

og arbeidet med skolens omdømme. For å lykkes med dette må man ha en sterk forankring i de 

folkevalgte organ, og sørge for at rektor får administrativ støtte fra Rådmannens stab for å kunne 

fokusere mer på det pedagogiske tilbudet.  

 

Derfor vil Frogn Venstre: 

 At undervisningen i basisfagene norsk, engelsk og matematikk styrkes med flere 

undervisningstimer 

 At elever må få gi tilbakemelding til lærere på undervisningen. 

 Ha åpenhet om resultatet av nasjonale prøver og andre evalueringer av skolen. 

 Innføre forsøksordninger med flere fremmedspråk, for eksempel mandarin (kinesisk) 

 Gi lærerne mulighet til å fornye og videreutvikle sin fag- og yrkeskompetanse gjennom 

etterutdanningstilbud. 

 Innføre systematisk evaluering av lærere slik at lærere kan få tilbakemelding på sitt 

arbeid fra skoleledelsen, kolleger og elever. 

 At lærere får mer fleksibilitet til å prioritere sin arbeidsdag utover undervisningstimene. 

 Arbeide for mindre byråkrati for lærerne, slik at de får mer tid til forberedelse og direkte 

elevoppfølging. 

 At rektor og øvrig ledelse skal få egen utdanning i skoleledelse både før og etter 

ansettelse. 

 At rektor bruker mindre tid på administrative oppgaver og mer tid på å være pedagogisk 

leder. 

 Styrke den folkevalgte styringen av skolen 

 

SFO 
Skolefritidsordningen i Frogn (SFO) er et viktig frivillig velferdstilbud som mange familier i Frogn 
benytter. Kvaliteten i SFO ser ut til å variere stort innenfor kommunen, så det er svært viktig å ha en 
kommunal rammeplan for SFO med konkrete krav til innhold og kvalitet. Frogn Venstre ønsker at SFO 
integreres bedre i forhold til den enkelte skoles helhetlige plan, og at skolens rektor har det 
overordnede ansvaret for pedagogisk samordning med SFO.  
 
Vi ser også at mange kommuner med hell utvider tilbudet i SFO i samarbeid med lokale lag og 
foreninger som for eksempel idrettslag, og ønsker å legge bedre til rette for dette. 
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Kulturskolen bør også kunne utnytte SFO-tiden rundt på skolene i større grad, også for elever over 
SFO-alder. 
 
Derfor vil Frogn Venstre: 

 Arbeide for at Frogn Kommune utarbeider en egenrammeplan for SFO. 
 At SFO-lederen skal ha pedagogisk bakgrunn. 

 Videreutvikle kulturskolens tilbud i SFO-tiden 

 Arbeide for et samarbeid med lokale lag og foreninger slik at barna får et utvidet fritidstilbud 

Barnehager 
Ved bygging av nye barnehager mener Frogn Venstre det er viktig å tenke på de naturgitte 

kvaliteter vi har i kommunen: Tilgang til sjøen, marka og friluftsliv og store jordbruksområder. 

Venstre ønsker et mangfoldig barnehagetilbud, og ønsker å legge forholdene til rette for utvikling av 

alternative barnehager i privat så vel som offentlig eie.  

 

Det er kommunens ansvar å skaffe nok barnehageplasser, men det er ikke nødvendigvis kommunen 

som behøver å drive alle disse, og Venstre vil oppmuntre til at private også kan etablere og drive 

barnehager. Kommunen må legge opp til at private tilbud har like god finansiering som kommunale. 

Alle barnehager i Frogn må legge til rette for og anerkjenne barnas individualitet og individuelle 

behov for utvikling. 

 

Barnehagen skal være et sted for lek, kreativitet og hvile. Men barnehager er også et pedagogisk 

tilbud. Avdelingsleder må derfor være kvalifisert til å lede barnehager.  Venstre vil vektlegge en 

utvikling av kvaliteten i barnehagene, samt sikre tilstrekkelig mange kvalifiserte pedagoger. Venstre 

ønsker at barnehageeiere og foreldre gis tillit til å organisere tilbudet til beste for barna.  

 

Venstre ønsker flere barnehager med mer fleksible åpningstider. Samtidig er det viktig at det 

offentlige signaliserer at barn ikke bør ha for lange dager og tilbringe for mye tid i barnehagen. 

Utvidete åpningstider må derfor kombineres med maksimaltid i barnehager både pr. døgn og per 

uke. 

 

Derfor vil Frogn Venstre 

 Støtte og oppmuntre til å etablere et mangfoldig tilbud av barnehager med sterke innslag 

av friluftsliv, jordbruk, husdyrhold og sjø/strandliv. 

 Støtte og oppmuntre til etablering av private barnehager med likeverdig finansiering som 

offentlige tilbud 

 Vektlegge utvikling av kvaliteten i barnehagene, samt sikre tilstrekkelig mange 

kvalifiserte pedagoger. 

 Støtte fleksible åpningstider kombinert med maksimaltid i barnehagene både pr døgn og 

pr uke  

 Frogn bør utrede interessen for ha minst én barnehage med tilbud på natt og kveldstid 

tilpasset foreldresom jobber døgnskift, og opprette en avdeling med slikt tilbud dersom 

interessen er der  
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Helse og omsorg 
Frie samfunn har gode fellesskapsinstitusjoner og et sosialt sikkerhetsnett for alle. Venstre ønsker 

derfor gode, offentlig finansierte velferdstjenester. For Venstre er god kvalitet på tjenestene 

viktigere enn hvem som utfører dem; det offentlige selv, private eller ideelle aktører.  

 

Venstre vil prioritere mer til dem som trenger det mest. Velferdssamfunnet er for Venstre mer enn 

velferdsstaten. Offentlige velferdstjenester kan aldri erstatte nærhet og omsorg i frivillige fellesskap, 

familie og nærmiljø. I et liberalt velferdssamfunn er det samspillet mellom stat, kommuner, frivillige 

felleskap og den enkeltes personlige ansvar overfor sine medmennesker som skaper trygghet og 

forankring. For Venstre er det viktig å stimulere til ordninger som gjør at pårørende kan delta i 

omsorgsarbeidet. 

Eldreomsorg 
Retten til å bestemme i egen hverdag gjelder uavhengig av alder. Eldre må i langt større grad få 

mulighet til å ha innflytelse på innholdet i tjenestene de får fra det offentlige. Alle må få nødvendig 

pleie og omsorg når de trenger det. For å sikre det, trengs et bedre og mer fleksibelt tilbud som 

fanger opp ulike ønsker og behov.  

 

Det er viktig både for pasienter og pårørende at livets siste dager preges av ro, verdighet og frihet fra 

unødig smerte. Venstre mener derfor at det på kommunens sykehjem må etableres et eget tilbud for 

pleie av meget syke, døende pasienter (hospice). Dette tilbudet som i dag bare finnes på Ski sykehus 

bør finnes i kommunen, særlig med tanke på at eldre døende også har ektefeller som kan oppleve 

reisen som en belastning 

Hjemmebasert omsorg 
Alle som har et omsorgsbehov skal få anledning til å bo hjemme så lenge som mulig. Egen bolig og et 

tjenestetilbud som er tilpasset individuelle behov gir trygghet, og vil redusere behovet for 

institusjonsplasser.  

 

Frogn Venstre vil arbeide for opprettelsen av nytt sykehjem på Ullerud og en gradvis nedstenging av 

Grande sykehjem som omreguleres til boligformål og selges. Parallelt med dette vil vi ta initiativ til en 

styrket satsing på bygging av omsorgsboliger i Frogn.  

Venstre vil at kommunen skal tilrettelegge for at behovet for omsorgsboliger i stor grad skal kunne 
løses med private løsninger. Ordningen kan eventuelt knyttes til moderate former for kommunal 
behovsprøving ved salg. Det kan også vurderes ordninger med forsterket omsorgstilbud med 
stasjonert personale i borettslag og sameier med tilstrekkelig mange brukere. 
 
Venstre vil at institusjonstilbudet skal bygges ut i takt med behovet, slik at både under- og 
overkapasitet unngås. 

Universell utforming 
Manglende tilgjenglighet er et stort hinder for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan delta i 

samfunnet på lik linje med andre. Venstre mener det er vår plikt å utforme samfunnet fysisk slik at 

alle får størst mulig bevegelsesfrihet. Det må gjennomføres en gradvis overgang til universell 
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utforming av kommunale bygg frem mot 2025. Det må  utredes ordninger der kommunen støtter 

tiltak for universell utforming i borettslag og sameier. 

Psykisk helse 
Tilgjengeligheten til tjenester for personer med psykiske lidelser er både for dårlige og tilfeldige. Alle 

er likeverdige, men ingen er like. Venstre mener vi trenger bedre tilrettelegging for lavterskeltilbud i 

kommunen, at tjenestetilbudet må bli enda bedre. Dette gjelder for personer med 1)psykiske 

lidelser, 2)rusproblemer og de med 3) kombinerte rus- og psykiske lidelser. 

 

Alle pasienter har rett til individuell oppfølging ut ifra behovet den enkelte har. Derfor prioriterer 

venstre retten til å ta del i egen behandling, brukermedvirkning. Brukeren selv har rett til og plikt til å 

ta ansvar, men han må få muligheten til dette. 

 

Frogn venstre vil ha en bedre ivaretakelse av pårørende, de er en svært viktig ressurs og støttespiller 

for bruker og brukerens samarbeidspartnere. 

 

Rusproblemer er ofte en konsekvens av en skjult psykisk lidelse. Venstre vil derfor arbeide for en 

ytterligere styrking av det barne- og ungdomspsykiatriske tilbudet i kommunen, slik at vi i større grad 

kan ta problemene ved roten og arbeide med forebygging. 

 

Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst! Derfor mener venstre vi trenger en ny 

tenkning innenfor psykisk helse 

Fritt tjenestevalg 
Frogn Venstre ønsker at kommunen skal høste erfaringer med ordninger som innebærer at brukerne 

kan velge ulike tjenestetilbud innenfor sine behov for tjenester. Det bør derfor gjennomføres forsøk 

der brukeren gis anledning til å kjøpe tjenester fra andre enn kommunen, og der kommunen støtter 

disse tjenestene med et tilsvarende beløp som det ville koste kommunen å produsere dem selv. Slike 

ordninger tar høyde for at folk har ulike ønsker og behov, og at én løsning derfor ikke må passe for 

alle.  Venstre tror en slik ordning kan gi brukerne bedre tjenester, og gi mulighet til ”sosialt 

entreprenørskap”, dvs. kreative småbedrifter med nye måter å løse omsorgsbehov på.  

 

Venstre mener hjemmehjelp er et egnet felt for prøveordninger med fritt tjenestevalg.   

 

Kommunen må godkjenne og føre tilsyn med tilbudene. Brukerne skal dessuten fortsatt kunne velge 

et kommunalt basistilbud som dekker vanlige behov. 

Flyktninger 
Norge er et flerkulturelt samfunn. Uten innvandreres innsats og deltagelse hadde Norge vært et 

fattigere samfunn, både materielt og kulturelt, og de aller fleste med minoritetsbakgrunn er lovlydige 

mennesker som ønsker å jobbe og å bli integrert i det norske samfunnet. 

Venstre mener Frogn Kommune ta i mot vår andel av flyktninger og asylsøkere, og at kommunen i 

størst mulig grad legger forholdene til rette for å integrere disse i lokalsamfunnet på best mulig måte. 
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Samhandlingsreformen 
Venstre støtter ideen i samhandlingsreformen om at kommunen skal ta et større ansvar for tilbudet 

av helse- og omsorgstjenester og kompenseres for det.  Nytt tjenestetilbud på kommunalt nivå må 

tas høyde for når disponeringen av helsebygg B på Ullerud avklares. Dersom nytt tjenestetilbud ikke 

kan løses innen rammen av eksisterende helsebygg, mener vi både Ullerud og sentrum (f eks 

Sykestua) bør vurderes som lokalisering av nye tilbud. For Venstre er det viktig å legge til rette for at 

pasientene og brukerne settes i sentrum når samhandlingsreformen skal iverksettes.  

 

Derfor vil Frogn Venstre 

 Prioritere og styrke arbeidet med hjemmebasert omsorg  

 Prioritere arbeidet med rehabilitering  

 Etablere avdeling for pleie av meget syke, døende pasienter på kommunens sykehjem 

 Styrke og utvide muligheten for å få pårørende til å engasjere seg i omsorgsarbeidet 

 At pasienter med kombinerte rus- og psykiske problemer får samtidig behandling for både 

sin ruslidelse og sin psykiske lidelse 

 At det skal etableres psykologisk lavterskeltilbud på kommunehelsetjenestenivå, hvor det 

skal være mulig å få behandling uten henvisning. 

 Arbeide for opprettelse av nytt sykehjem (Helsebygg B) på Ullerud, og en gradvis nedleggelse 

av Grande sykehjem 

 Styrket satsting på bygging av omsorgsboliger  

 Legge til rette for at kommunale bygg er universelt utformet frem mot 2025 

 Utrede ordninger der kommunen støtter tiltak for universell utforming i borettslag og 

sameier. 

 Prøve ut fritt tjenestevalg, i første omgang innenfor hjemmehjelpstjenesten. 

 Sørge for at kommunen tar i mot sin andel av flyktninger og asylsøkere samt legger 
forholdene best mulig til rette for at disse integreres i lokalsamfunnet 
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Kultur 

Frogn Venstres visjon for kulturkommunen Frogn 
Frogn kommune skal være en levende kommune med et mangfoldig og rikt kulturliv. Gjennom en 

målrettet og langsiktig satsing på kultur, skal borgerne i Frogn få tilgang på kulturelle aktiviteter 

av høyt nivå samt muligheten til selv å delta i kulturlivet på egne premisser. Vi skal ha flest 

kulturelle arrangementer og aktiviteter i landet sett i forhold til innbyggerantall. 

En aktiv kulturkommune 
Kultur handler om vårt levevis. Venstre gleder seg over det mangfold vi finner i bygdas kulturliv 

takket være aktive og engasjerte enkeltpersoners og foreningers innsats gjennom årtier. 

Badeland på Seiersten 
Venstre vil sikre at et fullverdig badeanlegg på Seiersten fullføres i perioden. Tiltaket er sterkt ønsket 

i befolkningen, vil bidra vesentlig til utvikling av Drøbak som turistdestinasjon, og har viktige 

helsepolitiske effekter. Muligheten for svømmeopplæring i regi av skoler og frivillige øker, tilbudet i 

Frognskolen i dag er minimalt og sannsynligvis ikke forsvarlig for å sikre at alle kan svømme. Et daglig 

åpent bad med større kapasitet har helseeffekter både i forhold til forebygging og 

behandling/rehabilitering. Vanntrening er ideelt for bevegelseshemmede, revmatikere og folk med 

belastningsskader. Idretten kan ha glede av anlegget, både til svømmetrening, men også aktiviteter 

som stuping og vannpolo. Ikke minst byr et anlegg på betydelige muligheter når det gjelder lek, moro 

og trivsel. 

Frivillighet og dugnadsinnsats 
Frivillighet er bærende i norsk kulturliv. Det frivillige foreningslivet er kunnskapsformidler og 

kulturbærer, samfunnsbygger og skole i demokrati. Venstre vet at uten frivillighet og dugnadsånd 

ville Frogns kulturliv være betydelig fattigere. Frogn kommune oppnår mer gjennom å støtte opp om 

tiltak som er etablert og opprettholdes ved frivillig innsats enn gjennom å drive tiltak selv. Gode 

eksempler på dette er båtforeningenes arbeid med akvariet og båthavnene, DFI skigruppas arbeid 

med løypenett, verneforeningens bistand i byggesaksbehandlingen, Frognmarkas Venners merking 

av stier, bluesklubbens arbeid med bluesfestival og mange flere.  For å øke effekten av den 

kommunale innsatsen på kulturtiltak bør kommunen i større grad støtte dugnadsaktiviteter og 

arrangementer som øker livskvaliteten for kommunens innbyggere. Venstre mener det bør etableres 

et fond som kan gi underskuddsgaranti og evt. mindre støttebeløp til enkeltarrangementer i Frogn. 

 

Å gi en god finansiering av organisasjonene som jobber med barne- og ungdomsarbeid er nødvendig 

for å gi alle barn og unge en reell mulighet til å delta, og er en anerkjennelse av all den dugnad og 

frivillig innsats som blir utført i felleskap av barn og voksne. 

 

Den aller viktigste kulturstøtten Frogn Kommune kan gi er å sørge for at lag og foreninger i 

kommunen kan ha gratis tilgang til kommunens lokaler.  Dette gjelder idrettshaller, skoler, 

fotballbaner, scenerom m.m. 
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Venstre ser hvilken vitaliserende effekt Fredrik Stabel og Avistegnernes Hus har på bybildet og 

hvilken synergieffekt galleriet gir. Vi ønsker å fortsette støtten til galleriet også i kommende periode. 

Bibliotek 
Bibliotekene er en viktig del av demokratiet som kunnskapsformidler. Et godt bibliotektilbud 

forutsetter at bibliotekene er velutstyrte, teknologisk oppdaterte og velbemannede med kvalifisert 

personale. Et velutstyrt og bemannet skolebibliotek er en ideell arena for differensiert undervisning, 

og for å lære seg å lære. Frogn Venstre vil derfor satse på biblioteket ved å tilføre ressurser til 

utvidede åpningstider og bokinnkjøp. 

Follo museum  
Frogn er vertskommune for Follo Museum og bør spille en aktiv rolle overfor museet, og bidra til å 

sikre en god finansiering gjennom sørge for at kommunale bidraget til enhver tid ligger godt over det 

de andre Follo kommunene gir i støtte pr innbygger. 

Kino 
Drøbak Kino er en viktig kulturinstitusjon i Frogn og har de senere år hatt en svært postiv utvikling. 

Venstre vil støtte oppunder kinoens betydning og sikre fortsatt kommunale finansiering og drift av 

kinoen samt stimulere til aktiv bruk av kinobygget.  

Fritidsklubbene 
De kommunale fritidsklubbene er en sterk bidragsyter til å forebygge fremtidige problemer for 

ungdom. I tillegg representerer de arenaer der barn og unge kan utfolde seg utenfor det organiserte 

fritidstilbudet som gis gjennom lag og foreninger. Fritidsklubbenes arbeid må videreutvikles, og det 

må sikres at klubbene har tilstrekkelig med midler til å opprettholde sine åpningstider, og utvikle sitt 

innhold. 

Idrett 
Idrett er viktig for både trivsel, sosialt nettverk og folkehelse. Den offentlige innsatsen må rettes inn 

mot å sikre mangfoldet i idretten og gi tilbud som aktiviserer barn og unge. Breddeidretten er en 

viktig arena for inkludering.  Idretten i Frogn er et flott eksempel på frivillig innsats for helse og 

velvære for hele befolkningen, og ikke minst for barn og unge. Venstre vil stimulere til etablering av 

flere kunstgressbaner i Frogn i et økonomisk spleiselag med DFI der idrettslaget stiller med 

dugnadsinnsats og kommunen bidrar med delfinansiering. Det samme gjelder videre utvikling av 

lysløypenett og kunstsnøproduksjon. Venstre ønsker at prosjektet med badeland ses i sammenheng 

med en generell opprusting av Frognhallen, og at det legges til rette for andre udekkede behov, f eks 

for bokseklubben. 

Arkitektur og estetikk 
De fysiske omgivelsene utgjør rammene for våre liv.  Arkitektur er et viktig kulturuttrykk, og våre 

bygde omgivelser fungerer som kulturbærer og historieformidler. Venstre mener det er behov for en 

økt bevissthet om betydningen av god arkitektur for utviklingen i Frogn Kommune generelt, men 

også Drøbak sentrum spesielt. Kommunen har gjennom sin behandling av planer og byggesaker en 

avgjørende rolle i spørsmålet om hvordan våre omgivelser får sin form og sitt uttrykk. Venstre vil 

derfor arbeide for å videreføre kommunens satsning på arkitekturfaglig kompetanse og utvidet 

kapasitet i kommunens plan- og byggesaksbehandling. 
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Kulturskolen 
Kulturskolen bør utvide sitt tilbud på skolene i SFO-tiden, og så mange som mulig må flyttes fra 

ventelistene og inn i et kulturskoletilbud. Målet er at alle som ønsker det skal ha et kulturskoletilbud. 

Frogn Kulturskole utgjør en betydelig del av barn og unges fritidstilbud og danner grunnpilaren i det 

lokale kulturliv. Grunnlaget for en kulturell utvikling starter med barna og Venstre mener at det 

derfor er viktig å nå ut til så mange som mulig med et bredest mulig tilbud. 

Kulturhus 
Et kulturhus i Frogn vil styrke eksisterende kulturliv og være en skapende kulturarena og naturlig 

møteplass. Det er nedlagt mye arbeid i å definere innholdet i et fremtidig kulturhus i Frogn, og 

Venstre ønsker å bygge videre på dette arbeidet for å sikre at kulturkommunen Frogn kan tilby lag- 

og foreninger gode og hensiktsmessige lokaliteter.  Et kulturhus vil også kunne gi mulighet til å ta i 

mot større arrangementer enn i dag. Venstre vil være åpen for at kulturhus kan realiseres i 

samarbeid med private interessenter  

 

Derfor vil Frogn Venstre: 

 Sørge for at Frogn Kommune får realisert et badeanlegg til beste for befolkningen og 

svømmeidretten 

 Prioritere bygging og vedlikehold av idrettsanlegg for breddeidrett herunder 

kunstgressbaner, lysløypeanlegg og kunstsnøproduksjon og alpinanlegg i Nordre Frogn 

 Utvide kommunal støtte til lag og foreninger som jobber med barne- og ungdomsarbeid 

 Opprettholde ordningen med gratis bruk av kommunale bygg for lokale lag og foreninger 

 Opprette et fond som kan støtte aktiviteter som skaper liv og røre i Frogn ved økonomisk 

garanti eller mindre støttebeløp. 

 Jobbe for å utvide åpningstidene ved Frogn bibliotek  

 Opprettholde og forsterke Drøbak Kino som viktig kommunalt kulturtilbud 

 Støtte arbeidet som gjøres med løypenett, kunstsnøproduksjon, og tilrettelegging av natur- 

og friluftsområdene i Frogn 

 Sørge for at Drøbak Akvarium og Avistegnernes hus har forutsigbare og gode rammevilkår 

som sikrer videre utvikling 

 Opprettholde og videreutvikle den gode jobben kommunens fritidsklubber gjør for arbeidet 

med barn og unge 

 Kulturskolen bør utvide sitt tilbud på skolene i SFO-tiden og sikre at alle som ønsker det får et 

kulturskoletilbud 

 Arbeide for å opprette et kulturhus i Frogn 

 At kirken fullføres på trekanttomta etter de opprinnelige planer, men uten den store 

kirkesalen. Bygging av kirkesalen kan vurderes opp mot behovet på et senere tidspunkt. 

 Jobbe for at alle trossamfunn og de som står utenfor statskirken får tilgang til seremonirom 
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Miljø 

Frogn Venstres visjon for miljøkommunen Frogn 
Frogn skal være en forgangskommune innenfor miljøvern. Gjennom langsiktig og grundig 

planlegging styrker vi det biologiske mangfoldet i kommunen og sørger for at all bolig- og 

næringsutvikling er bærekraftig. Organisasjonen Frogn Kommune skal være blant Norges ledende 

kommuner i forhold til Co2 utslipp, energibruk og avfallshåndtering. 

Friluftsliv 
Friluftsliv har en helsefremmende effekt gjennom forebygging og ved at det gir gode opplevelser for 

den enkelte. Friluftsliv er en viktig faktor for identitet og kulturarv. Dessuten bidrar friluftsliv til 

forståelse for betydningen av natur og miljø. Venstre mener kommunen må støtte opp om arbeidet 

med merking og opparbeiding/vedlikehold av stier. Seierstenmarka må omreguleres til 

spesialområde friluftsliv, og vi vil jobbe for at det etableres en sti med universell utforming gjennom 

Seierstenmarka, blant annet til Øvredammen. 

Venstre er garantisten for markavern 
Frogn Venstre vil bevare de viktigste friluftsområdene i kommunen. Det skal være mulig å gå lengre 

turer i naturen. Nedbygging av skogen er en beslutning som vanskelig kan omgjøres senere. Vi må 

derfor beholde store sammenhengende skogsområder. Også i forhold til de globale 

klimautfordringene er det viktig å beholde skogen. Skal vi verne naturområdene må vi sette klare 

grenser som er lett å respektere. Mange har grunner for å ta en ny liten bit av skogen, men om vi 

tenker bit for bit mister vi fort alt. Mange støtter en grønn strek, men det holder ikke med en grønn 

strikk. Venstre mener at Frogn må følge Oslos eksempel med en sterk markagrense som står fast over 

tid.  

 

Sørmarka, skogområdene øst for Odalsbekken, er i dag nærmeste frilufts- og rekreasjonsområde for 

beboerne på Dyrløkkeåsen, Skorkeberg og Sogsti. I dag er området flittig benyttet sommer som 

vinter. Venstre mener dette friluftsområdet trenger bedre vern, og ønsker å opprette en 

markagrense også sør i kommunen. Venstre vil gå i mot all utbygging i Sørmarka.  

 

En markagrense må også bringes inn i det interkommunale samarbeidet i Follo. En felles 

markagrense vil ta et helhetlig hensyn til innbyggerne i regionen, garanteres av sentrale myndigheter 

gjennom lovfesting, og dermed stå sterkere i forhold til fremtidige ønsker om utbygging 

 

Jordvern 
Jordbruksområdene i kommunen har stor verdi som kulturlandskap, og vi har ansvar for at også 

kommende generasjoner kan oppleve dette.  Frogn har jordbruksland som er blant det beste i landet, 

og som derfor er viktig å bevare av hensyn til matsikkerhet. Prognoser for matvaresituasjonen i 

verden tyder på at det kan bli knapphet på mat. Dette tilsier at Norge må beholde sin kapasitet til 

matproduksjon, og Venstre vil derfor ikke akseptere at verdifullt jordbruksland nedbygges.  
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Strandsonen 
Frogn kommune har en lang Kystlinje og Frogn Venstre mener det må føres en svært restriktiv 

politikk i 100 meters beltet (strandsonen), både når det gjelder nybygg av boliger og hytter, men også 

til tilbygg og endringer som vil svekke allmennhetens interesser.  Venstre aksepterer ingen utbygging 

som begrenser tilgangen til strandsonen ytterligere, men kan unntaksvis akseptere dispensasjoner 

når det ikke har noen praktisk betydning for tilgang til strandsonen, og når tiltaket i liten grad er 

synlig fra sjøen.  

 

Vi har som kystkommune til Oslofjorden et særskilt ansvar for å åpne opp og sørge for muligheten til 

å bevege seg fritt langs sjøen. Vi vil derfor jobbe for at det kan etableres en kystkultursti langs hele 

vår kystlinje.  

 

Badeparken og de øvrige offentlige strender må oppgraderes. Eksisterende planer for skjøtsel og 

vedlikehold må gjennomgås og følges opp. Strender inkludert sandbunn i sjøen må renses opp 

reglemessig gjennom badesesongen, slik at strendene oppleves som attraktive for både barn og 

voksne. 

Energibruk, klimautslipp og avfall 
Global oppvarming er den mest alvorlige trussel mot vår fremtidige livskvalitet. Også kommunene må 

ta ansvar for å løse dette problemet. Venstre vil at Frogn kommune skal lede an i lavutslipp av 

klimagasser. 

 

Energibruk i kommunale bygninger skal være et satsingsområde. Nye bygninger planlegges med 

tanke på minimal energibruk, med hensyn til isolasjon, ventilasjon med varmegjenvinning, 

varmepumpe (jord, vann, luft), fjernvarme. De samme hensyn skal tas ved oppgradering av 

eksisterende kommunale bygninger. Oljefyring i kommunale bygg fases ut.  

 

Kommunen bør veilede og på andre måter stimulere næringsliv og privatpersoner til å benytte 

klimavennlige løsninger. Kommunens saksbehandlere i byggesaker må vurdere om de mest 

energieffektive løsingene er valgt i byggesøknader og gi råd om bedre løsninger.  

 

Kommunen må i sine innkjøp stille krav til miljøegenskaper ved produkter og tjenester som kjøpes 

inn. Kommunen er en stor kunde for mange leverandører, og kan påvirke standarden generelt.   

 

Venstre støtter kretsløp Follo som avfallsløsning. Det er allikevel viktig å sørge for at avfall ut over 

vanlig husholdningsavfall kan avhendes raskt og effektivt. Det må derfor etableres en fullservice 

miljøstasjon i kort avstand fra den sentrale tettbebyggelsen.  

 

Forsøpling av våre omgivelser er også et problem i kommunen. Det må derfor etableres en plan for 

flere søppelkasser i kommunen, gjerne i samarbeid med lokale næringsdrivende som ser dette som 

en profileringsmulighet.   

Biologisk mangfold 
Det biologiske mangfoldet er grunnlaget for alt liv og viktig for at økosystemene skal bestå, noe som 

gir både livsgrunnlag og opplevelser for oss mennesker. Biologisk mangfold har egenverdi og 
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dessuten nytteverdi gjennom at vi mennesker kan hente ut overskuddet i form av både råmateriale, 

medisiner og mat. 

 

Norge har særegne naturtyper, og mye av vår natur er viktig i europeisk sammenheng. Flere av våre 

naturtyper og arter er utrydningstruet. Follo og Frogn har et særskilt ansvar for amfibier som den 

store salamander. Hekkende Sjøfuglkolonier er viktig i regional sammenheng.  Vi har mudderbanker i 

Bunnefjorden og et skogsområde nær bebyggelse med naturtyper som er viktige å ivareta. Norge har 

også arter som gir mennesker sterke allergiske plager. Dette gjelder spesielt burot. Det finnes i tillegg 

planter som er svartelistet fordi de fortrenger tradisjonelle norske planter og blomster. 

 

Venstre mener kommunen bør legge større vekt på miljømessig vurdering i sine plansaker. 

Kommunen bør ha en mal for sine miljømessige analyser og sine miljømessige 

konsekvensutredninger, som omfatter miljøkart og vurdering av lokalt biologisk og økologisk 

mangfold, med særlig vekt på arter Follo og Frogn har et særlig ansvar for. Frogn kommunes rutiner i 

plansaker bør omfatte at det aktivt søkes miljøfaglige råd og innspill i større grad enn det som 

eksplisitt kreves i lov og forskrift, både fra offentlige organer og fra frivillige organisasjoner som 

Norsk Ornitologisk Forening og Zoologisk Forening.  

 

Derfor vil Frogn Venstre: 

 Etablere en markagrense nord og sør i Frogn og jobbe for felles markagrense i Follo 

 Ta Kolstad skog ut av kommuneplanen som boligområde 

 Ikke tillate ytterligere utbygging i ubebygde markaområder bl.a. mellom Dammen og 

Havsjødalen, rundt Oppegårdstjernet m.fl. 

 At Holt skog reguleres tilbake til LNF-område, og omregulering av ytterligere områder ved 

Måna stoppes. 

 Gi Seierstenmarka status som spesialområde friluftsliv i kommuneplanen 

 Gjøre Seierstenmarka bedre tilgjengelig ved å etablere en sti med universell utforming, blant 

annet til Øvredammen. 

 Føre en restriktiv utviklingspolitikk i 100-metersbeltet 

 Oppruste Badeparken og de offentlige strender 

 Arbeide for at Frogn Kommune skal lede an i lavutslipp av klimagasser 

 Arbeide for at energibruk i kommunale bygninger skal være et satsingsområde. Nye 

bygninger planlegges med tanke på minimal energibruk. 

 Stille sterkere miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester til kommunen 

 Arbeide for at spesialområder for naturvern vurderes oftere som virkemiddel for å sikre 

sårbare arter. 

 Arbeide for at kommunen skal utvikle rutiner for miljømessig vurdering i plan- og byggesaker 

som går ut over krav i lov og forskrifter, og som omfatter en utvidet liste over 

høringsinstanser. 

 La Frognmarkas venner automatisk være høringsinstans i alle markarelevante saker, slik 

verneforeningen er det i saker i antikvarisk spesialområde. 

 Arbeide for at verdifulle jordbruksområder ikke nedbygges 

. 
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Infrastruktur og samferdsel 
Venstre mener at det skal være attraktivt å ta buss, gå og sykle i Frogn kommune. Det er godt både 

for helsen og miljøet. Dette er også det beste for de som er avhengige av bil, fordi det blir lettere å 

komme fram og å finne parkeringsplass. 

Pendlerkommunen 
Over 60% av den yrkesaktive befolkningen i kommunen pendler ut av kommunen.  Uansett utvikling 

av arbeidsplasser i kommunen er det grunn til å tro at mange som bor i Frogn ønsker å bo her fordi 

det er et attraktivt bomiljø som kan kombineres med attraktive jobber i  Oslo eller andre steder i 

Follo.  Som pendlerkommune er det viktig at Frogn er spesielt bevisst på pendleres behov når det 

gjelder infrastruktur, kollektivtilbud og tilgang på kommunale tjenester. 

 

Venstre ønsker at det skal utarbeides en pendlermelding der disse forholdene utredes, herunder 

 Systematisk brukermedvirkning i utviklingen av kollektivtilbudet til Oslo og på tvers i Follo. 

 Et bedre tilbud om pendlerparkering ved busstraseen må på plass som supplement for de 

som bor for langt fra etablerte bussruter. 

 Hvordan kommunens tjenestetilbud kan bli bedre tilpasset pendleres behov, for eksempel 

gjennom mulighet for møter med saksbehandlere etter dagens kontortid 

 Hvordan tjenestetilbudet til barnefamiliene kan reflektere større variasjon i arbeidstiden, 

som for eksempel  et SFO- og barnehagetilbud tilpasset skiftarbeidere 

 

Venstre vil at det skal være permanent snuplass for buss på Lehmannsbrygga, slik at flest mulig i 

sentrum kan ha tilgang til direktebuss for arbeidsreiser. 

 

Det er et mål at kollektivtransport også skal oppleves som et alternativ til bil mellom de tettbebygde 

områdene i kommunen og handels- og serviceområdene i Drøbak sentrum, Seiersten og Dyrløkke. 

 

Oscarsborg er blitt en integrert del av turistmålet Drøbak og av kulturlivet i kommunen. Oscarsborg 

trafikkeres av båt. Tiden er nå inne for at båttrafikken til Oscarsborg integreres i Ruters rutetilbud, 

slik at vanlige reisekort kan brukes på strekningen. Dette vil gjøre at tilbudene på Oscarsborg 

oppleves som mer tilgjengelig for folk i Frogn og Follo, og på samme måte at båtreisende til 

Oscarsborg opplever Drøbak sentrum som lettere tilgjengelig. Rutetilbudet må også legges opp slik at 

det forbinder øst- og vestsiden av fjorden på en effektiv måte. Dette vil åpne for økt bruk av Drøbak 

sentrum for befolkningen vest for fjorden, og vil også kunne integrere arbeidsmarkedet øst og vest 

for fjorden til alles beste. 

Gang- og sykkelveier 
Det skal være trygt å gå og sykle i Frogn kommune. Hovedveiene må ha gang- og sykkelvei, slik at 

Frogn kan kobles til det nasjonale sykkelveinettet. Venstre vil arbeide for at planlagte gang- og 

sykkelveier bygges ut, og er innstilt på at kommunen kan forskuttere kostnader på fylkesveier etter 

avtale med fylkeskommunen, for å få tiltakene gjennomført raskere enn planlagt.  

Venstre vil være pådriver for at følgende tiltak gjennomføres i perioden: 
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 Fv 156 fra Dalsbakkene til Nesodden grense og fv 152 fra Fugleveien til Ås grense bygges ved 

kommunal forskuttering etter hvert som strekningene er ferdig regulert.  

 Gang og sykkelvei ved fv 153 fra Ottarsrud til Horgen prioriteres etter disse. 

Vann- og avløp 
Drøbak skal ha et vann- og avløpssystem med god kvalitet og leveringssikkerhet. Vann og avløp drives 

til selvkost. 

 

Pålegg om avkloakkering i Nordre Frogn skal gis og gjennomføres som planlagt.  

Det lokale veinettet 
Det haster med å få fullført tilknytningen til Oslofjordforbindelsen fra Drøbak. Ottarsrudbakken er 

langt fra tilfredsstillende som hovedinnfartsåre til Drøbak, og kommunen må legge sterkt og 

vedvarende press på sentrale myndigheter inntil dette er i orden. Veinettet i Drøbak har også flere 

steder for dårlig kapasitet. Venstre mener trafikksikkerhet må prioriteres ved utbyggingsprosjekter.  

 

 Rv 152 mot Måna må fullføres. 

 Utvikling i Skiphelleområdet må forutsette en annen veiløsning enn Elleveien. 

 Kommunen må arbeide for en bedre permanent veiløsning til Gylteområdet i forbindelse 

med konvertering fra hytte til bolig. 

 Venstre vil gå i mot bygging av ny tverrvei mellom Trolldalen og Odalen, ettersom en slik vei 

er avhengig av storstilt utbygging av Kolstad og nye boligområder sørover. 
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Et kreativt og nyskapende Frogn 
Frogn Kommune skal gjennom satsing på lokal næringsutvikling utvikle et sterkt lokalt næringsliv 

innrettet mot reiseliv, jordbruk, kunnskapsbedrifter og tilbud som øker livskvaliteten til de som bor 

her. Frogn Kommune har en ressurssterk befolkning der et flertall av de yrkesaktive pendler ut av 

kommunen. Dette er et solid utgangspunkt for å utvikle et bredere og sterkere næringsliv.   

 

Et blomstrende næringsliv: 
Frogn kommune og Drøbak by har store muligheter for videreutvikling av næringslivet. Turisme og 

små og mellomstore bedrifter bygget på kunnskap er viktige stikkord for den fremtidige utvikling.  

Vi er avhengig av gründere.  
 Politikk som er bra for de små bedriftene er nesten uten unntak bra for de store – ikke nødvendigvis 

motsatt. Derfor er Frogn Venstre opptatt av gode rammevilkår for de minste bedriftene og for 

selvstendig næringsdrivende.   

 

Fremtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Fremtidens arbeidsplasser er 

enda ikke skapt, og vi vil ha en politikk som støtter nyskapere og gründere. Vi må slippe fram de som 

tør å satse, og som tør å tro på en idé. Rikspolitisk arbeider vi i Venstre for å forbedre hverdagen for 

små bedrifter ved blant annet å redusere skjemaveldet og likestille selvstendige næringsdrivende 

med arbeidstakere med hensyn til sosiale rettigheter. 

 

Frogn er ikke avhengig av noen hjørnestensbedrift.  Frogn er imidlertid helt avhengig av det mylder 

av småbedrifter som gjennom årene har vokst frem, og skapt et betydelig og sterkt fundament for 

handel, service og turisme. Historisk står også jordbruket sentralt.  

Forsterke handelsmiljøet i Drøbak sentrum 
Et Drøbak Sentrum er med et attraktivt handlemiljø er en forutsetning og en betingelse for det unike 

bysamfunnet fortsatt skal være en magnet for både fastboende og turister/besøkende. 

Næring på bakkeplan må være en forutsetning for all eiendomsutvikling i sentrum.  Venstre har 

arbeidet for at nybygg på Lehmanns brygga skal ha næring på gateplan i alle bygg, slik at 

handelsmiljøet kan ekspanderes sydover.   

Å beholde gode kommunikasjoner er også et viktig sentrumstiltak, både for folk som vil besøke byen 

og for pendlere som jobber andre steder.  Hele Storgata må være en del av sentrum, og bussene må 

kunne snu sør i byen.  Sammen med parkering, gjestehavn og næring i første etasje på 

Lehmannsbrygga, er dette viktige faktorer for å skape liv i denne delen av sentrum.  

Drøbak City  –  Frogn’s  egen festning  mot handelslekkasje og 

handelspendling.  
85% av de handlende på Dyrløkke  bor i Frogn.  Frogn Venstre vil se positivt på en videre utvikling av 

handelsmiljøet på Dyrløkke (Drøbak Amfi/Drøbak City.) Et attraktivt anlegg her vil bidra til mindre 

handelspendling og redusert trafikk på veiene ut av Frogn.  Anlegget kan gjerne videreutvikles i 
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innhold og omfang, og kombineres med virksomhet på næringsområdet mellom Holter og Kykkelsrud 

(Holter Industriområde) 

De  500 andre bedrifter uten spesiell  handelstilhørighet  
Frogn har en underskog av 4 – 500 bedrifter, - hovedsakelig mindre, - uten spesiell tilknytning til de 

eksisterende handelssentra eller turisme/reiseliv.   Disse representerer et mylder av bransjer og 

næringer.  Mens enkelte retter seg mot globale marked, andre mot et nasjonalt marked, er andre vel  

forankret mot det lokale samfunn innen servicevirksomhet og jordbruk.   

Frogn Kommune må lytte til næringslivets egne ønsker og behov, og må samarbeide med 

næringslivets egne organisasjoner om dette.  Kommunen må støtte oppunder at næringslivet kan 

etablere og opprettholde slike organisasjoner som viktige nettverk og møteplasser for 

næringsdrivende mellom, og som et kunnskapsforum som kan skape tilhørighet og synergier.    

Offentlige virksomheter som etableringsdrivere 
Frogn Venstre mener at offentlige virksomheter skaper ringvirkninger for annen økonomisk 
virksomhet, og at det derfor er viktig at slike virksomheter planlegges slik at virkningene blir så 
gunstige som mulig. 

Kommunen kan bidra til et levende Drøbak sentrum ved at kommunale tjenester forblir i sentrum, og 
at nye tjenester vurderes lagt til sentrum når det finnes ledige lokaler. 

Frogn har kommet dårlig ut når det gjelder lokalisering av interkommunale tilbud i Follo.  Utvidelser 
av det interkommunale samarbeidet må i større grad lokaliseres i Frogn. 

Venstre er også opptatt av at trenden med sentralisering av statlig virksomhet i Follo til Ski og 
Oppegård må snus. Det er viktig å beholde trafikkstasjonen, og få tilbake et politi med lokalkunnskap 
som arbeider i kommunen. " 

Etablere ny virksomhet i Frogn 
Som en miljøkommune med betydelig innslag av turister og besøkende, skal Frogn ikke tiltrekke seg, 

eller tillate større virksomheter som kan bidra til forurensning.  Venstre mener Frogn fortsatt bør 

satse videre på turisme, og på å tilrettelegge for små og mellomstore bedrifter bygget på kunnskap 

og service.   

 

Det skal være enkelt å etablere og drive bedrifter i Frogn. Venstre vil derfor at kommunen skal 

engasjere seg i å kartlegge og legge til rette for bruk av ledige næringsarealer og ledige tomter: 

1. Næringslokaler i Drøbak Sentrum og andre steder  

2. Dyrløkke/Holter 

3. Horgen 

4. Nordre Frogn 

Frogn Venstre hilser velkommen et nytt hotell på Skiphelle, så fremt det ikke er avhengig av adkomst 

via Elleveien. Vi er i mot bygging av ny tverrvei Trolldalen – Odalen, ettersom en slik vei er avhengig 

av storstilt utbygging av Kolstad og nye boligområder sørover. 

 

Derfor vil Frogn Venstre: 

 Jobbe for et parkeringsregime som er tilpasset næringslivets og besøkendes behov 
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 Øke antall parkeringsplasser, herunder utrede mulighetene for  “dybdeparkering”  på 

Bankløkka.   

 Fortsatt gratis parkering på Bankløkka i 2 timer   

 Avsette faste plasser for Turistbusser 

 Etablere utfarts-/innfartsparkering utenfor sentrumskjernen kombinert med 

tilbringertjeneste til Drøbak Sentrum. 

 Beholde og utvikle næringsarealer i Drøbak.  Det må være en høy terskel for å omregulere 

næringsarealer i sentrum til bolig.   

 Jobbe for at Drøbak Gjestehavn ar et attraktivt område for turister og fastboende hele året 

da dette vil være en viktig drahjelp for å styrke servicetilbudet i Drøbak Sentrum  

 Jobbe for at et mangfold av aktiviteter, servicetilbud, serveringssteder og butikker i sentrum. 

Det er et viktig offentlig ansvar å beholde sentrale tilbud som post og vinmonopol i Drøbak 

sentrum. 

 Innføre et aktivitetsfond for Frogn for å sikre at lag, foreninger og bedrifter kan gjennomføre 

arrangementer til glede for tilreisende og fastboende. 

 Støtte en Sentrumsforening som på den ene side kan være et felles talerør for næringen i 

Drøbak sentrum, og som samtidig kan arbeide for at næringslivet i Sentrum fremstår som 

samordnet og med felles mål. 

 Jobbe for at Innfarts- og utfartsparkering kan kombineres med et knutepunkt for kollektiv 

trafikk i Dyrløkkeområdet 

 Jobbe for at brannstasjonstomten utnyttes til handels- og kontorvirksomhet og omreguleres 

til næringsformål 

 Opprettholde alle dagens næringsområder i området Holter-Dyrløkke-Ullerud,  

 Ikke akseptere at næringsområder omreguleres  til bolig. 

 Jobbe for at Frogn Kommune støtter oppunder og samarbeider godt med næringslivets egne 

organisasjoner 

 Jobber for at offentlige virksomheter forblir i Drøbak sentrum og at det lokalisere nye 

offentlige tjenester dit når det blir ledige lokaler. 

 Jobbe for at interkommunale oppgaver i større grad kan lokalisere til Frogn 

 Jobbe for å beholde trafikkstasjonen og et politi som både har lokalkunnskap og jobber i 

Frogn  

 Få kommunen til engasjere seg i å kartlegge og legge til rette for bruk av ledige 

næringsarealer og ledige tomter 
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Boligutvikling 
 
Frogn Venstre vil bevare viktige natur- og friluftsområdene i kommunen, vi vil også hindre 
nedbygging av dyrket mark og bevare det unike bymiljøet i Drøbak sentrum. Disse vesentlige 
miljømålene er styrende for Venstres politikk for boligutvikling og arealbruk for øvrig. 

Boligvekst 
Frogn kommune har de siste 20 årene hatt den sterkeste befolkningsveksten i hele Follo. Det har 

vært til fordel for Frogn kommune at innbyggertallet er økt til et nivå der tjenestetilbudet i 

kommunen er godt, med blant annet egen videregående skole. Nå har kommunen nådd dette nivået, 

og ulempene ved rask vekst er større enn fordelene. Venstre mener utbyggingstempoet må roes ned. 

Vi anser en utbygging av ca. 50 boliger i året som et utbyggingsvolum som innebærer en moderat 

vekst i innbyggertallet, samtidig som veksten ikke er høyere enn at kommunens infrastruktur, skoler, 

barnehager og sykehjem klarer å holde tritt med befolkningsveksten. Det ligger allerede 449 ferdig 

regulerte boliger i kommunens boligprogram, og Venstre vil derfor si nei til flere store feltutbygginger 

det neste tiåret. 

 

Venstre vil åpne for moderat tettstedsutvikling i Nordre Frogn, blant annet for å trygge 

elevgrunnlaget for skolen, skape grunnlag for bedre kollektivtilbud og for tryggere veier, gang- og 

sykkelstier. Særlig egnet vil være områdene ved Dal og på Digerud, der utbygging kan samordnes 

med Nesoddens planer for Fagerstrand. Venstre har og vil fortsatt støtte mindre reguleringer som 

bl.a. er igangsatt ved Slottet, men det er imidlertid for tidlig å starte regulering av nye, større 

boligområder i neste kommunestyreperiode 2011 – 2015 

Arealbruk 
Oslofjordregionen har en konstant tilflytting, og presset på arealene i regionen øker hele tiden. Dette 

krever økt bevissthet rundt hvordan vi bruker, eller ikke bruker, våre arealer. Skal vi i fremtiden ha 

ubebygde naturområder som er bærekraftige for flora og fauna må disse områdene sikres mot 

utbygging ved stadfestelse av bindende markagrenser. De uberørte naturområdene er ikke bare 

essensielle for vårt biologiske mangfold, men også viktige rekreasjonsområder for kommunens 

befolkning, og en viktig del av det som gjør det godt å bo i Frogn. 

 

Presset på arealene medfører også nedbygging av dyrket mark. I Norge, og verden for øvrig, har vi et 

begrenset areal som kan brukes til matproduksjon. Situasjonen i verden er at et stadig minskende 

jordbruksareal skal produsere mat til en stadig voksende verdensbefolkning. På et tidspunkt vil 

matvarekrisen i verden få andre konsekvenser også i Norge enn økte priser. Nedbygging av dyrket 

mark må derfor så langt det er mulig unngås, ikke minst av solidaritet med verdens fattige som ikke 

kan kjøpe seg ut av krisen. 

 

De arealer som i fremtiden kan bygges ut med boliger bør derfor være områder med lav verdi som 

naturområde og ikke være dyrket mark. For å sikre et miljøvennlig utbyggingsmønster i kommunen, 

med korte transportlinjer og tilgang på kollektivtrafikk, bør også nye områder for utbygging ligge i 

tilknytning til veier og busstraséer som allerede finnes.  
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Konvertering av hytteområder 
Hytteområdene i kommunen er områder som allerede er utbygd og har således mindre verdi som 

naturområder, samtidig representerer de en stor reserve som areal for boligutvikling ved at hytter 

kan konverteres til boliger. Mange hytter brukes i dag som boliger uten at de er godkjente for det. 

Frogn Venstre ønsker at hytter skal kunne konverteres til boliger, og at kommunen skal bygge ut 

infrastruktur i hytteområdene som gjør dette mulig. En slik konvertering må gå over tid og være 

basert på samarbeid med velene og hytteeierne. 

Fortetting og transformasjon 
Transformasjon og fortetting er naturlige prosesser i områder som er i vekst, slik Frogn kommune er 

og kommer til å være i overskuelig fremtid. Frogn Venstre ser moderat fortetting av eksisterende 

utbygde områder som positivt og en miljøvennlig måte å øke antall boliger i kommunen uten at det 

går på bekostning av uberørt natur og dyrket mark. Både ved fortetting og utbygging av nye områder 

er det viktig å bevare grønne lunger. Frogn skal være en god kommune å vokse opp i, og barn må ha 

grønne lekeområder i trygg avstand fra hjemmet. For å sikre sentrumsnære friområder ønsker Frogn 

Venstre at kommunen kjøper Brunskogen og omregulerer den til offentlig friområde. 

Frogn kommune som del av en region 
I et regionsperspektiv bør de store, fremtidige utbyggingene av miljøhensyn ligge i tilknytning til de 

store transportveiene, E 18 og jernbanen, og knutepunktene langs disse. Frogn ligger i periferien av 

disse traséene, og vår rolle i regionen bør derfor aldri være å stå for den største utbyggingen. Frogn 

bør heller representere et mulig reisemål for våre nabokommuner; for opplevelser i Drøbak sentrum 

og rekreasjon langs sjøen og i naturområdene. 

 

Derfor vil Frogn Venstre: 

 Bevare viktige natur- og friluftsområdene i kommunen og hindre nedbygging av 

dyrket mark. 

 Bevare det unike bygningsmiljøet i Drøbak sentrum i tråd med verneplanen, og 

arbeide for opprettholdelse av næringsarealer på bakkeplan. 

 Begrense utbyggingen i kommunen til ca. 50 nye boliger per år. 

 Tillate konvertering fra hytter til boliger. 

 Tillate moderat fortetting der forholdene ligger til rette for det. 

 Åpne opp for moderat tettstedsutvikling i Nordre Frogn 

 Brunskogen må omreguleres til offentlig friområde. 

 

 

 


