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Mål 

Senterpartiet vil ha et levende folkestyre der hver enkelt innbygger tar ansvar for seg 
selv og sine medmennesker. Forvaltning av felles verdier tar utgangspunkt i en sosial og 
geografisk fordeling. Avgjørelser skal tas av innbyggerne gjennom deres valgte 
representanter og ikke overlates til byråkrater og markedskrefter. 

 

Fremtidens Frogn 

Frogn er en flott kommune å leve og virke i. Vi har et variert kulturlandskap med 
nærhet til fjorden og naturen. Gode tjenester for alle aldre og en aktiv kultur og 
frivillighet som skaper nære og trygge lokalsamfunn. Senterpartiet vil kjempe for å 
bevare Frogn slik at også neste generasjon vil føle trygghet og tilhørighet. Små 
avstander til tjenestetilbudet og en reell påvirkningsmulighet overfor beslutningstakere i 
nærmiljøet.  

 

Å leve i Frogn 

Frogn Senterparti vil: 

• Ta vare på Drøbak tettsted med dets store egenart.  
• Kjempe for at Nordre Frogn skal gis mulighet til å utvikles som et aktivt lokalsamfunn rundt 

Dal skole. 
• At bygda med byen skal være et godt sted å leve og virke, med trygt og godt oppvekstmiljø, 

kvalitet i skole og barnehage, trivsel for alle både sosialt og kulturelt. 
• Priorotere oppvekst, omsorg, næring og frivillighet. 
• Følge opp og skape gode muligheter for varige arbeidsplasser. 
• Legge forholdene til rette for et aktivt kulturliv. 
• Stå for en nøktern linje når det gjelder investeringer og drift. 

 

 



Våre prioriterte områder 
Skole og barnehage 

e 

Frogn Senterparti vil: 

• Ha et variert tilbud av barnehager særlig rettet mot å gi barna naturopplevelser. Bilitt skal bestå 
som barnehage også i fremtiden. 

• At lærerne får mulighet for etterutdanning og at det er attraktivt å arbeide med barn og unge i 
Frogn. 

• Sikre at skoletilbudet er godt og variert for å utvikle elevenes lærelyst. 
• Legge vekt på at skoletrette og mistilpassede elever har alternative tilbud. 
• Forsterke tiltakene mot mobbing og gi lærere mulighet til å iverksette anti-mobbetiltak i 

henhold til læreplanen.  
• Åpne for flere lærlinger i kommunen. 

 

Oppvekst og utvikling 

Frogn Senterparti vil: 

• Gjenopprette de kommunale fritidsklubbene som en viktig møteplass. 
• Tilrettelegge for flere møteplasser for uorganisert aktivitet. 
• At sosiale arenaer for integrering og tilhørighet styrkes. 
• At helsesøsterordningen styrkes som lavterskel tilbud for tidlig kontakt med unge. 
• At kommunale lokaler er gratis for lag og foreninger. 
• Støtte frivillige organisasjoner spesielt rettet mot barn og ungdom. 

 



Omsorg og rehabilitering 

Frogn Senterparti vil: 

• At beboerne på institusjonene har aktivitetstilbud ut ifra behov i samarbeid med frivillighet. 
• At omsorgspersoner i hjemmene har muligheter for avlastning og omsorgslønn.  
• Opprettholde tilbudet i takt med den økte etterspørselen av hjemmesykepleien og hjemmehjelp 

for at eldre kan bo lengst mulig i egen bolig. 
• Sørge for at det bygges døgnbemannede omsorgsboliger. 
• Jobbe for at kommunen har en god og forebyggende rusomsorg med mulighet for 

rehabilitering. 
• At psykiatrien må styrkes for å møte det stadig økende behovet for hjelp og forebygging.  

 

Næring 

Frogn Senterparti vil: 

• Ta vare på primærnæringene og legge til rette for at lokal produsert mat blir tilgjengelig. 
Lokale utsalg blir en del av turistsatsningen i kommunen. 

• Utvikle Frogns særegenhet, da spesielt med nærhet til Oslofjorden og Campus Ås. 
• Gjennom planverk regulere tilgjengelige arealer for ønsket næring på ønsket sted. Gateplan i 

gamle Drøbak skal primært reguleres for næring. 
• At områdene ved Bunnefjorden utvikles fullt ut både næringsmessig og at det maritime rustes 

opp.  
• Gjennom byutviklingsplanen tilrettelegge for utvikling og styrking av Dyrløkke som 

handelssenter. 
• Aktivt lytte og bruke Frogn Næringsråd som rådgivende og faglig kunnskapsformidler om 

næring i Frogn. 

Turisme 

Frogn Senterparti vil: 

• Ta vare på Oscarsborg Festing som et nasjonalt monument og et opplevelsessted for alle aldre. 
• At gamle Drøbak skal være en naturlig opplevelse og turistdestinasjon.  
• At kommunen opprettholder akvariet på Sjøtorget. 
• Tilrettelegge for å ta hele kommunen i bruk. 
• Følge opp forvaltningsplanen for Badeparken. 

 

Samferdsel og kommunikasjon 

Frogn Senterparti vil: 

• Arbeide for å tilpasse Oslobussens rutetilbud til beste for pendlerne og lokal transport. 
• Opprettholde og bedre busstilbud i Nordre Frogn ved å tilpasse, forlenge og øke dagens 

rutetilbud.  
• Etablere bussterminal med pendlerparkering med lademulighet på Holter. 
• Opprettholde matebussene. 
• At gå- og sykkelmønsteret gjennomgås, og ligger som føringer i planarbeidet. 



• Nordre tverrvei skal etableres som del av Kolstadutviklingen. Nordre del av søndre tverrvei 
frem til Arne Høilandsvei, settes som krav i utvikling av nordre Elle/ Ridesentertomta. 
Resterende del av søndre tverrvei skal være ferdig regulert i løpet av perioden. 

• Følge opp ny tilførselsvei til Nordre Frogn. 

 

Bolig og bostedsmønster 

Frogn Senterparti vil: 

• Ha en rask og effektiv saksbehandling hvor enkle og opplagte saker må kunne avgjøres raskt 
over disk.  

• Følge opp boligprogram som ligger i kommuneplanen. 
• Den tradisjonelle byggestil opprettholdes ved nybygg og restaurering i gamle Drøbak. 
• Ikke åpne for nye store byggeområder i Kommuneplanens arealdel, kun mindre justeringer. 
• At det under planlegging av nye boligområder fokuseres på økt bruk av tre som 

byggemateriale. 
• At dyrket mark skal bevares. 
• Gi bedre muligheter for å utvikle boliger for unge og førstegangskjøpere. Dette ved å bifalle 

prosjekter med dette fokus. 
 

 
 

 

Kultur, Idrett og friluftsliv 

Frogn Senterparti vil: 

• Videreutvikle kulturskolen og videreføre ordningen med differensiert betaling. 
• Legge til rette for uorganiserte aktivitet.  
• I samarbeid mellom grunneiere og interesseorganisasjoner legge til rette for at turstiene blir 

tilgjengelig, merket og vedlikeholdt. 
• Bevare fri- og strandområder til friluftsliv i sin opprinnelige form. 
• Jobbe konstruktivt for en grense mellom friluftsliv, utbygging og aktivt jord og skogbruk. 



Klima og Miljø 

Frogn Senterparti vil: 

• At all oppvarming av nye boliger og anlegg skjer med minimale C02 avtrykk. 
• At kommunen skal være et forbilde for sine innbyggere innen energiøkonomisering. 
• At utfordringer med overvann og avrenning fra arealer er prioritert i planarbeidet. 
• At landbruket fortsatt får støtte for tiltak mot redusert erosjon. 
• At statlige tilskuddsmidler må utnyttes maksimalt. 
• Ladepunkter for el-biler/sykler på kommunale P-plasser videreutvikles 

 

Økonomi og styring 

Frogn Senterparti vil: 

• Ha en politikerstyrt økonomi og en streng budsjettdisiplin. 
• At planverket henger sammen med strategier og mål for kommunens utvikling. 
• Påse at vedtak følges opp og at fremdrift holdes. 
• Utnytte alle tilskuddsordninger maksimalt 
• Ha en aktiv rolle i det interkommunale samarbeidet i Follo. 
• Prioritere investeringer som gir langsiktig gevinst. 

 

Administrasjonen. 

Frogn Senterparti vil: 

• Ha en effektiv og rasjonell administrasjon, utviklet i samarbeid med de ansatte. 
• At kommunen legger til rette for ansatte og blir en attraktiv, lærende og utviklende 

arbeidsplass. 
• Utvikle felleskapskommunen mot bedre samhandling mellom innbyggere, administrasjonen og 

politikerne. 
• Utnytte og utvikle våre ansattes kompetanse, slik at konsulentbruken er på et minimum. 
• Intensivere vedlikehold av kommunens infrastruktur. 

 
 


