Frogn feirer Frivillighetens år

I hele 2022 skal vi feire frivilligheten i Frogn! Vi inviterer deg og alle andre som deltar i lokale lag
og foreninger til å bli med på feiringen gjennom hele året. Bla om og les mer på neste side!

FØLG MED:

Spennende arbeid om barnehage- og skolestruktur
Arbeidet med å legge frem forslag til barnehage og skolestruktur i Frogn er nå inne i siste fase.
Rådmannens innstilling skal behandles i kommunestyret 28. mars 2022.
Det er brukt en ekstern prosessveileder i den siste fasen. KS-Konsulent har
god erfaring med tilsvarende prosesser i mange andre kommuner, og har
blant annet sørget for involvering av representative grupper.
I desember tok KS-Konsulent ansvar for møter med representanter for
foresatte, elever, ansatte og ledelse i barnehage og skole. Temaer i disse
møtene var: kvalitet, nye læreplaner og andre nasjonale føringer, ressurssituasjonen, bygg, klima, uteområder og utfordringer i årene som kommer.
Alle innspill tas inn i den samlede vurderingen. Referatene fra alle møtene
vil vedlegges saken.
I Rådmannens innstilling skal det gis en samlet oversikt over kommunens kostnadsbilde ved dagens barnehage og skolestruktur, sammenlignet
med en strukturendring. Rådmannen vil også vurdere forskjellige kvalitetskriterier relatert til barnas og elevenes opplæring, kriterier for lokalisering,

Les mer om:

trafikkforhold, skolevei osv. Forslag til barnehage og skolestruktur vil ses i
sammenheng med kommunens overordnede planer.
I saken vil det vurderes hvordan det skal legges til rette for god kvalitet
for tilbudet ved Regnbuen, Voksenopplæring, Innføringsklasser og Kulturskolen. Brukere og ansatte vil involveres før endelige avgjørelser tas.
Rådmannen vil fremme et forslag som er bærekraftig og legger til rette
for et godt kvalitativt tilbud til barn og unge. Forslaget vil ta hensyn til
demografisk utvikling, kommunens økonomiske situasjon og hva som må
til for å sikre det best mulige tilbudet i barnehager og skole.
I forkant av kommunestyrets behandling 28.03.2022, skal saken opp i
Kommunalt foreldreutvalg, Ungdomsrådet og Hovedutvalg for oppvekst
og kultur.
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FROGN FEIRER FRIVILLIGHETENS ÅR
I hele 2022 skal vi feire frivilligheten i Frogn med i utgangspunkt i den lokale
frivillighetens aktiviteter, behov og ønsker.
Frogn kommune har invitert med paraplyorganisasjonene Frogn kulturråd og Frogn
idrettsråd til å utgjøre en lokal prosjektgruppe som skal bidra til å inspirere, synliggjøre,
tilrettelegge og koordinere lokale møteplasser i Frivillighetens år.
Du kan delta i feiringen ved å
• Registrere ditt lag og forening i Foreningsportalen for Frogn
https://frogn.foreningsportal.no/
• Registrere arrangementer i regi av frivilligheten i kommunens
kalender og merke arrangementet med Frivillighetens år for
økt synlighet
https://www.frogn.kommune.no/kalender/
Vi gleder oss til et helt år med fokus på frivilligheten i Frogn!

Frogn Foreningsportal
Se og bli sett
Frogn kommune ønsker å bidra til å synliggjøre foreningslivet
i Frogn. I foreningsportalen skal det være lett å søke seg opp
og finne mer informasjon på alt innen kultur- og idrettslag, båt
og kystforeninger, FAU, politiske lag, interesseorganisasjoner,
vei- og borettslag o.a. Vi ønsker at så mange lag og foreninger
oppdaterer kontaktinformasjonen sin til felles glede og nytte.
Martin Moe (bildet) er leder i Badebyen Drøbak Fotballklubb og
er en av de 284 lag og foreninger som er registrert i kommunen
vår.
– Jeg synes portalen er et topp initiativ. For alle som er engasjert
i eller opptatt av frivilligheten er dette et fantastisk oppslagsverk. Jeg tror utvilsom at en lettere tilgang til foreninger, enten
som publikum eller foreninger imellom, kan skape positive
muligheter for mange mennesker.
Nysgjerrig? Gjør som
Martin; Registrer ditt lag
eller forening. Her er det
mye spennende å finne!
Titt innom da vel: frogn.
foreningsportal.no
Mer info på Frogn kommunes hjemmeside/Frivillighetens år

Nye retningslinjer
for Frogn kommunes
kulturstøtte
Formålet med Frogn kommunes kulturstøtte er å stimulere til inkludering, bredde og mangfold i kunst,
kultur- og fritidstilbudene. Nå foreligger nye retningslinjer som
gjør at flere aktører kan søke.
Les mer om kulturstøtte på www.frogn.kommune.no
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gode grunner til å delta lokalt:
• Få drahjelp i arbeidet med å få flere med
• Bli mer synlig – det er lov å fremsnakke!
• Få nye samarbeidsrelasjoner - og styrke de gamle
• Gi de som bidrar fortjent honnør

Støtte til arrangementer
• Frogn kommune har opprettet en ekstra tilskuddsordning
for lag og foreninger som ønsker å feire Frivillighetens år.
Det er lagt kr 200 000 i potten! Alle som er registrert i frivillighetsregistret og driver i Frogn kommune, kan søke om
tilskudd til sitt arrangement.
• Arrangementet skal bidra til rekruttering, økt aktivitet,
synlighet og tilgjengelighet i det frivillige arbeidet.
Mer info på Frogn kommunes hjemmeside/Frivillighetens år

Bli med på familiedag i Badeparken
i Drøbak!
Søndag 28. august 2022 inviterer Frogn kommune i samarbeid
med lag og foreninger til en opplevelses- og aktivitetsdag for
hele familien i Badeparken. Vi byr på underholdning og mulighet til å utfolde seg i en rekke aktiviteter. Kanskje finner du et
lag eller forening som passer nettopp for deg?
Arrangementet er gratis! Mer info kommer på Frogn kommunes
hjemmeside/Frivillighetens år.
Arrangementet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB

Lag og
foreninger
Familiedagen er en
fin anledning til å vise
frem sin forening og
bli bedre kjent med
andre aktiviteter i
kommunen.
Interessert?
Send en melding til
sammenforfrogn@
frogn.kommune.no

Covid: Tilskuddsordninger for idrett,
kultur og frivillighet
Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter
ordninger som retter seg mot idrett
og frivillighet (inkludert kulturfrivillighet).
Kulturrådet forvalter ordninger
som retter seg mot kulturlivet.
Les mer om disse ordningene
på www.lottstift.no og
www.kulturradet.no

Ta kontakt med oss – vi er glade for tips og innspill! • Servicetorget, tlf. 64 90 60 00 • postmottak@frogn.kommune.no

KUNNGJØRINGER
Kommunalt frikort til
helsetjenester

Kommunalt frikort sikrer at
personer med varig lav inntekt
kan benytte seg av nødvendige
helsetjenester. Du får refundert
egenandelen til behandling og
nødvendige medisiner når du har
oppnådd egenandelstaket for
statlig frikort/Helfo.
Denne form for frikort går til de aller
mest sårbare i samfunnet. Du må oppfylle følgende krav:
• Du er folkeregistrert i Frogn kommune
• Du mottar varig uføretrygd,
alderspensjon, eller annen offentlig tjenestepensjon, eller har en
inntekt tilsvarende eller mindre
enn folketrygdens minsteytelser
for uføretrygdede /pensjonister.
Med «inntekt» menes all inntekt
det beregnes trygdeavgift av, samt
kontantstøtte. Som inntekt regnes
også renter på bankinnskudd.
• For ektepar/partnere/samboere
gjelder følgende: Samlet inntekt og
formue legges til grunn for vurderingen.
Ytelsens omfang
• Når du har oppnådd frikort for
statlig frikort/Helfo, kan du søke å
få refundert egenandelsbeløpet fra
Frogn kommune. Satsen i 2021 er
kr 2460.
Søknad: se https://www.frogn.kommune.no/kommunalt-frikort

Husmannsplassen Hagan ved Dalsmåsan, Nordre Frogn, juni 2021.

Har du et gammelt hus du
ønsker å ta vare på?

Bygningsvernsentrene i Viken arrangerer nytt
digitalt søknadsverksted sammen
med Kulturminnefondet 8. februar kl. 18-20. Arrangementet er gratis
og åpent for alle. Vi vil presentere
de viktigste tilskuddsordningene til
istandsetting av eldre hus og gi tips til
hvordan man skriver en god søknad.
Lenke til arrangementet og påmeldingskjema: Digitalt søknadsverksted
8. februar 2022 - Akershus bygningsvernsenter (mia.no)

HØRINGER/PLANER

Om strømstøtte på
fritidseiendom

Frogn kommune mottar for tiden
mange henvendelser vedrørende
strømstøtte på hytter og fritidsboliger. Her er det avgjørende om
bygget på den aktuelle eiendommen er registrert og godkjent som
en bolig eller fritidsbolig.
Eiendommer med oppført fritidsbolig, og som er registrert og avsatt
til arealformål ”fritidsbebyggelse” i
kommuneplanen, regnes som en fritidsbolig. For å endre bygget til en helårsbolig kreves det en byggesøknad
om bruksendring. Ved bruksendring
må bygget oppfylle dagens tekniske
krav for en helårsbolig. Videre krever
tiltaket en dispensasjon fra gjeldende
arealformål, alternativt må tomten
detaljreguleres. Vi minner forøvrig om
at det ikke er lov å bo permanent i
fritidsboliger og hytter.
Se mer om dette på vår nettside:
Bruksendring (www.frogn.kommune.
no). For flere spørsmål vedr. strøm og
strømstøtte henviser vi til ditt strømselskap.

Kulturmiljøplanen klar
til behandling

synliggjør dagens kunnskapsbehov
for å danne en oversikt over kulturminnene, kulturmiljøene og kulturlandskapene i kommunen, det legger
fram hvordan kulturmiljøplanen skal
utarbeides som et viktig verktøy for
forvaltningen og innbyggere gjennom
en god lokaldemokratisk prosess.

Program for arbeidet med Kommunedelplan for kulturmiljø,
kulturminner og kulturlandskap
(«Kulturmiljøplanen») legges
fram for endelig behandling i
Frogn kommunestyre 07. februar 2022. Programmet har vært til
høring og offentlig ettersyn, og det
kom innspill fra Verneforeningen for
gamle Drøbak, Statsforvalteren i Oslo
og Viken og Viken Fylkeskommune.
Planprogrammet legger føringene for
utarbeidelsen av kulturmiljøplanen,
som skal utarbeides parallelt med rulleringen av kommuneplanens arealdel
fram mot våren 2023. Programmet

Kornveien og
Solbukta-Glenneveien
Frogn kommune har fattet et
delegert vedtak om endring av
plan etter enklere prosess, datert
10.01.22. Søknad om endring av
detaljregulering etter enklere prosess
for Kornveien 4 og 6 (gnr/bnr 51/307),
og gnr/bnr 51/162 er behandlet som
delegert vedtak. VEDTAK:
1. Omsøkte endringer av plankartet og
planbestemmelsene for detaljregulering Kornveien, plan-ID: 051-0400
godkjennes, med tillegg om et krav
om brannsikring i bestemmelsen for
renovasjonsanlegg.
2. Del av gnr/bnr 51/162 som er regulert til boligbebyggelse tas ut av
detaljregulering for Kornveien og
innlemmes i detaljregulering for
Solbukta-Glenneveien plan-ID: 0510500.
Orientering om vedtatt detaljreguleringsplan - «Lågøya»
Frogn kommunestyre har i møte
06.12.2021 i sak 121/21 vedtatt
detaljreguleringsplan «Lågøya».
Archus arkitekter har på vegne av
forslagsstiller og grunneier Circle K
Norge AS utarbeidet forslag til detaljregulering for gnr 78 bnr 2-4 – Lågøya. Øya ligger i Oslofjorden utenfor
Fagerstrand og er bebygd med 21
fritidsboliger, et fellesanlegg, båthus
og kai. Planforslaget åpner for mindre
tiltak på eksisterende bebyggelse og
sikrer samtidig at kulturmiljø, naturkvaliteter og allmennhetens tilgjengelighet ivaretas.
Samlet saksfremstilling, plankart,
bestemmelser og beskrivelse kan
sees på Frogn kommunes nettsider under «vedtatte planer».
Her finner du også orientering om
klageadgang og erstatning.

Ny enhetsleder ved
Ullerud helsebygg
Laila K. Wallin er ansatt som ny enhetsleder på Ullerud
Helsebygg. Hun kommer fra stillingen som NAV-leder i
Frogn kommune.
– Det at både Laila K. Wallin og tidligere enhetsleder ved Ullerud, Knut Henrik
Bløtekjær, fortsetter i Frogn kommune,
sikrer at mye kunnskap og erfaring forblir
i kommunen vår. Dette vil komme både
innbyggerne og organisasjonen til gode,
konstaterer kommunalsjef Fritz Solhaug.
Laila K. Wallin har de to siste årene arbeidet som enhetsleder i Frogn kommune
og også deltatt i kommunens lederforum.
– Det betyr at jeg har fått følge Ullerud
helsebygg tett fra sidelinjen. Dette er virkelig et av kommunens
viktigste lederoppdrag og det kjennes utrolig meningsfullt for meg
å få bidra her. Jeg har over 14 års erfaring fra velferdsfeltet, men
gleder meg veldig til å dykke inn i denne delen av det og ta fatt
på oppgavene som nå ligger foran meg. Jeg ønsker å bruke den
første tiden til å bli godt kjent med alle og lytte og lære, sier Laila
K. Wallin. Hun tiltrer den nye stillingen medio mars 2022.

Status covid
Vi har så langt i 2022 hatt økende smittetrend i Frogn – som
i regionen vår og landet ellers. Men stadig større andel av
befolkningen er nå heldigvis godt beskyttet mot alvorlig
sykdom.
Omikronvarianten av viruset er i praksis en «game-changer».
Sykdomsbyrden av covid-19 er nå annerledes enn den har vært
tidligere i pandemien. Viruset gir mindre alvorlig sykdom og utgjør
en mindre risiko for den enkelte som blir smittet. Vi må tåle mer
smitte i samfunnet og immunitet etter gjennomgått infeksjon vil
hjelpe oss videre mot normalisert hverdag. Samtidig risikerer vi
med denne raske spredningen at mange kan komme til å bli syke
samtidig. Sykefravær kan bli en utfordring for en reke tjenester
med tanke på å holde driften i gang, også de samfunnskritiske. Derfor trenger vi fremdeles å bremse smitteutviklingen noe.
Testing vil derfor etter hvert erstatte flere tiltak, som karantene
og gult/rødt nivå etter trafikklysmodellen. Du har fremdeles selv
ansvar for å varsle nærkontakter om smitte. Og husk: hold deg
hjemme hvis du er syk!
Vaksine
I midten av januar hadde 75,6% av befolkningen vår over 45 år fått 3 doser koronavaksine, tilsvarende tall for befolkningen samlet
var da 45,5%. Dette er veldig bra, og vi
takker Frogns innbyggere for innsatsen dere
har vist! I tillegg har flere innbyggere gjennomgått covid-19 og gjennom det oppnådd
økt immunitet tilsvarende en vaksinedose.
De som har hatt covid-19 trenger som hovedregel en dose mindre
i vaksinasjonsprogrammet. Vi har fortsatt ledige timer til vaksinering. Alle over 18 år med 20 uker siden dose 2, kan bestille time
til oppfriskningsdose. Vi er også i gang med å forberede lokalt
tilbud om koronavaksine til barn mellom 5 og 11 år og dose to til
12–15-åringer.
Mer informasjon finner du her:
https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/

For løpende informasjon og nyheter: Følg Frogn kommune på Facebook!

SMIA

DETTE SKJER I

BIBLIOTEKET

www.bolgenbad.no

Torsdagene 10. februar og
10. mars: Veiledningstjeneste
for hørselshemmede.
Kl. 17.00-19.00.
Lørdag 19. februar:
Bokbad: Kristina Quintano kommer til biblioteket for å snakke
om sin nye bok «Budbringeren
fra helvete». Hun vil bli «bokbadet» av bibliotekar Fredrik
Elfstrand. Kl. 12.00–13.00 NB:
Endringer kan komme avhengig
av smittesituasjonen.
Torsdag 24. februar:
Åpen lesesirkel: Ny lesesirkel
på biblioteket med samling den
siste torsdagen i måneden. Ledet
av bibliotekar Fredrik Elfstrand.
Kl. 18.00–19.00.
Følg med på hjemmesiden
vår frogn.folkebibl.no,
eller på Facebook for
oppdateringer på hva som
skjer på biblioteket.

Åpningstider:
Mandag/tirsdag/fredag
09.00–15.00
Onsdag/torsdag 09.00–19.00
Lørdag 10.00–14.00
MERK: På hverdager er det
selvbetjent mellom kl. 09.00
og 11.00. Skrankene er
betjent fra kl. 11.00.

Følg oss!
Frogn kommune er på
Facebook, Instagram og
Snapchat (skjeridrobak).
Følg oss for nyheter og
nyttig informasjon!

Bøker kan leveres i luken i bakdøren når biblioteket er stengt.
Smittevern:
Hold minst 1 meter avstand
til andre når du besøker biblioteket. Det er påbud om bruk
av munnbind når du ikke kan
holde minst en meters avstand til
andre.
Hold deg hjemme hvis du er syk
eller sitter i karantene. Barn som
er syke må holdes hjemme.

MER Å VELGE I
på Bølgen!
Bølgen bad & aktivitetssenter
Belsjøveien 2, 1440 Drøbak · tlf.: 64 90 62 80 · e-post: bolgen@bolgenbad.no

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg 18.–21. mars 2022
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Tirsdagene 1., 8., 15. og 22.
februar, samt 1., 8. og 15.
mars: Datahjelpen: Har du
problemer med å finne frem på
nettet? Med PC, mobil, apper
eller innlogging? Du får hjelp på
biblioteket Kl. 11.00–13.00.
Onsdagene 2. februar og
2. mars: Bokkafé: Den første
onsdagen i måneden serverer
vi en god bok med en kaffetår/
te og litt småsnacks til. Kl.
13.00–13.30. NB: Med forbehold
om smittesituasjonen og hvilke
regler som er gjeldende.
Onsdag 9. februar:
Advokatvakt: På biblioteket
kan du få inntil 30 minutter gratis konsultasjon med en advokat.
Grunnet korona er advokatvakten kun på telefon. Kontakt
biblioteket for påmelding.
Kl. 16.00–18.00.

