KORONA: Vaksinering i full gang
Frogn kommune vil sikre at alle innbyggere får tilbud om vaksinering,
og er allerede ferdig med vaksinasjonen i våre mest sårbare grupper.
Lurer du på når det er din tur? Se neste side for mer informasjon!

Mestring gir økt livskvalitet
Litt koronaforsinket, men likevel helt i tiden: Ullerud helsebygg staker nå ut kursen for
fremtidens pleie og omsorg som skal gi beboerne større mulighet til mestring på eget nivå.
Endringsprosessen ved Ullerud
Helsebygg er i gang, og beboere
og pårørende er allerede informert om status og framdrift både
gjennom informasjonsskriv og 1-1
samtaler - siden pandemien gjør
det umulig å gjennomføre fysiske
møter nå.
Bakgrunn for endringsprosessen
ved Ullerud er kommuneplanen,
som definerer et tydelig hovedmål for innbyggerne i kommunen
og sier at «Frogn kommune skal
legge til rette for at helsefremmende liv er noe alle i kommunen kan leve, og man skal styrke
verdier som gir det enkelte individ og grupper muligheter for å
ta ansvar, være delaktig, mestre
og ta kontroll over eget liv og
situasjon.» Frogn kommune har
gitt Ullerud Helsebygg et mandat
om å oppnå det mest effektive
omsorgsnivå med et variert og
fleksibelt tjenestetilbud, som kan
justeres for å møte endrede behov i befolkningen.
Bruke egne ressurser
- Vi trenger at våre eldre fortsetter å bruke egne ressurser så
lenge som mulig, også sent i livet.
Det innebærer flere friske og aktive eldre, men også at de med
omsorgsbehov kan få den hjelpen
de trenger der de bor, hjemme, i
tilrettelagte boliger eller i institusjon, sier konstituert enhetsleder
Even Nordstrøm.

Les mer om:

- Frogn kommune mangler ett
trinn i omsorgstrappa, nemlig
omsorgsboliger. I påvente av at
slike boliger bygges, etablerer
vi derfor en ny avdeling for de
mest funksjonsfriske av våre 124
beboere på Ullerud Helsebygg en mestringsavdeling, forteller
Nordstrøm.
Mestringsavdelingen er et tilbud
til beboere som har et høyere
funksjonsnivå og en evne til
mestre egne liv. Avdelingen skal
være tilrettelagt for beboere med
et lavere pleiebehov enn det en
ordinær langtidsavdeling er tilrettelagt for. Målet er å la beboerne
bruke egne ressurser, mestre og
ha kontroll over sitt eget liv så
lenge som mulig. Beboerne som
flyttes til mestringsavdelingen er
p.t. institusjonsbeboere og det vil
bli tilrettelagt for en gradvis tilvenning i ny avdeling.
Hele Ullerud Helsebygg vil bli
berørt av endringene i ulik grad.
- Det arbeides mot et mer sømløst og forsterket samarbeid på
tvers av avdelingene enn det vi
har hatt hittil. Endringene i avdelingsstruktur innebærer også
endringer i bemanning i de ulike avdelingene, men vi har så
langt det har vært mulig forsøkt
å etterkomme medarbeidernes
ønsker om avdelingstilknytning,
opplyser avdelingsleder Kirsti
Svinndal.
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Avdelingsleder Kirsti Svinndal og fung. enhetsleder Even Nordstrøm er spente
foran opprettelsen av Ulleruds nye mestringsavdeling som skal møte beboernes egne ressurser på en bedre måte.

Åpner 8. februar
Mestringsavdelingen er planlagt åpnet 8. februar 2021. Det
er nedsatt en egen styrings- og
ressursgruppe som har ansvar for
planlegging og oppstart. Ressursgruppa består av medarbeidere
på Ullerud Helsebygg med kompetanse og erfaring knyttet opp
mot hverdagsmestring, i tillegg til
støtteressurser fra andre enheter i
kommunen.
- Et viktig element i etableringen
av mestringsavdelingen vil være

hvordan vi over tid vil kunne ta
i bruk velferdsteknologi, sier enhetsledere Nordstrøm. - Velferdsteknologi er et samlebegrep på
teknologiske hjelpemidler og et
av flere virkemidler som kan gi
pasienter og brukere økt mestring, trygghet, selvstendighet
og kontroll over egen hverdag.
Frogn kommune er en del av en
nasjonal satsning på velferdsteknologi hvor velferdsteknologi nå
er en integrert del av de kommunale helse og omsorgstjenestene
fra 2020.
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Koronavaksinasjon i Frogn:

Slik kan du stille deg i vaksinekøen
Kommunen er nå i gang med å vaksinere innbyggerne mot koronavirus. Vi følger prioriteringsrekkefølgen fra regjeringen og ber om at innbyggere som ønsker vaksine registrerer seg for en
plass i køen. Vaksinen er gratis.
Registrer deg via
kommunens nettside
På vår nettside https://www.
frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/ finner du en link for
registrering. Her må du logge
inn med BankID og registrere
deg. Pårørende kan logge inn
med egen ID og registrere foreldre eller andre som ikke klarer
å registrere seg selv. Alle hjemmeboende som er 65 år og eldre
skal ha mottatt eget brev om
slik registrering, og det er ihh til
nasjonale føringer din alder som
vil avgjøre hvilken plass du får i
vaksinekøen.
Vaksinetelefonen
Hvis du ikke har mulighet til å
registrere deg digitalt, kan du
ringe vaksinetelefonen. Telefonnummeret er 957 13 000, og du
kan ringe mellom kl. 09.00 og
15.00, mandag til fredag.

Fagsykepleiere ved Ullerud helsebygg var først ute med vaksinering av beboerne der. F.v. Ida Finnebotten, Håvar Hauger og Tonje Svensøy. Nå kan du og
andre innbyggere i Frogn som ønsker vaksine, også registrere deg for en plass
i køen. Foto: Mikael Karijord

Egen vaksinetelefon
For deg som trenger hjelp med å registrere deg eller bestille time til
vaksinasjon har Frogn kommune opprettet en egen vaksinasjonstelefon
for innbyggerne.
Telefontiden for spørsmål om vaksine er mandag fredag 10.00-15.00. Det er samme telefonnummer
som til testsenteret tlf. 957 13000, og du vil nå få et
tastevalg: Tast 1 for koronatest og tast 2 for spørsmål om vaksine.

Er du usikker på om du skal ta vaksinen? Vi presiserer at det ikke er kapasitet til å svare på spørsmål
eller diskutere hvorvidt enkeltpersoner skal ta
vaksinen eller ikke; dette må eventuelt stilles til
fastlegen.

Korona-maraton – også i skolen
Å leve i en pandemi og med mange tiltak er krevende over tid. Å bli satt i karantene, eller å bli smittet er jo noe vi alle vil unngå. Elever, foresatte og lærere på skolene i Frogn har vært tålmodige og lojale – og nå ser vi heldigvis begynnelsen på
slutten i dette maratonløpet, mener kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.
Samtidig er det viktig at tiltak
ikke koster mer helse enn sykdommen vi forsøker å beskytte
mot. Tiltakene må rettes mot der
det er mest smitte og sannsynlighet for mer smitte videre er
størst.
Erfaringene, internasjonalt, nasjonalt og lokalt er at barnehage

og skole, da særlig barneskole,
ikke er de viktigste arenaene for
smitte.
– Kun et fåtall av våre bekreftede tilfeller er smittet på skole i
Frogn. Da er det heller ikke der
de strengeste tiltakene skal være.
Ikke minst vet vi mye om hvor
viktig barnehage og skole er
mange enkelt elever og for fol-

kehelsen – rett og slett for hvilke
helse de yngre generasjonene vil
ha når de blir voksne. Dersom vi
kommer i den situasjonen at vi
har mye smitte med ukjent kilde
eller økt smittespredning blant
yngre aldersgrupper, kan rødt
nivå på barneskoler og barnehager være tiltak vi må ta i bruk,
sier Hvistendahl.

Når og hvor får du vaksinen?
• Alle innbyggere som ønsker
det, får tilbud om vaksinering.
De aller fleste vil bli vaksinert i
regi av kommunen. Kun hjemmeboende over 85 år samt enkelte risikogrupper under 65 er
planlagt vaksinert hos fastlege.
📍  •	 Når  du  har  registrert  deg  via 
kommunens nettside, får du en
SMS når det nærmer seg din tur
i vaksinekøen. Du får da informasjon om hvor du skal møte
opp, og kan velge et tidspunkt
som passer deg.
📍•	 Fordi  vi  ennå  ikke  vet  når  eller 
hvor mye vaksine vi får framover, kan vi dessverre ikke si
eksakt når du får vaksinen.
📍  •	 Vaksinen  er  gratis.  Man  må  ha 
to doser og kan bestille time for
begge samtidig.
📍  •	 Vaksinen  er  frivillig,  les  mer  på 
FHIs sider.

Sjekk om du
får sms-varsel
Frogn kommune varsler
innimellom sine innbyggere på SMS når vi ønsker
å nå ut med informasjon
raskt. Har du ikke fått varsel fra oss? Du kan selv
oppdatere kontaktdata i
løsningen vi benytter, så
sjekk at du står oppført
med riktige opplysninger.
Her kan du registrere nummeret ditt eller slette oppføring
om du ønsker det: https://secure.ums.no/varsling365
For å sikre at flest mulig blir
varslet, benytter vi registre
med personer og bedrifter
satt sammen av data fra blant
annet Folkeregisteret. Det
kan dessverre likevel skje at
vi mangler informasjon om
deg og din familie. Fra denne
siden kan du sjekke hvilke
opplysninger som er registrert
på deg, og legge deg til eller
endre oppføringer.
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Ledige plasser i
Kulturskolen

Kulturskolen har ledige plasser
på flere instrumenter! Vi har
ledig på trommer, piano, cello og
blåseinstrumenter. Eller hva med
musikkteknologi; et nytt og spennende tilbud hvor man får låne pc
med programvare når man går der.
Interesserte kan gjerne komme på
en prøvetime, se fww.frogn.kommune.no/kulturskolen

Benedicte.Ramunddal@frogn.kommune.no
Foreldre med barn 6-12 år:
Onsdag 10. mars kl. 15.00-17.00.
Ledige plasser
Nytt kurs starter april (uke 16)
kl. 14.00-16.00. Ledige plasser. Dag/
Dato kommer. Ring ved spørsmål.
Påmelding: tlf 982 45 576 eller
Marthe.Brynjulfsen@frogn.kommune.no
Foreldre med barn 13 +:
Nytt kurs starter mars 2021.
Ledige plasser. Dato og tid kommer.
Ring ved spørsmål .
Påmelding: tlf 982 45 576 eller
Benedicte.Ramunddal@frogn.kommune.no
Melde deg på eller vite mer?
Ring Familietjenesten: 982 45
576

Foreldrerollens gleder og
utfordringer

Pårørendegruppe –
demens

En samtalegruppe for deg som
lever nær noen som har demenssykdom.
I gruppen deler dere erfaringer,
støtter hverandre, får praktiske tips
og råd, og øker kunnskapen om

Webinar eller digitalt seminar, er
blitt mer og mer populært under
pandemien. Det er en effektiv
kommunikasjonsform som er egnet
til å gi budskap til flere samtidig
uten behov for fysisk møte. NAV
Frogn har nå «Stillingsbørsen» hver
14. dag, hvor arbeidssøkere kan
delta digitalt for en gjennomgang
av aktuelle stillinger. Snart kommer
også webinar for unge uføre som
kan tenke seg å prøve seg ut i jobb
og andre temaer står også for tur
utover året.

Ny enhetsleder
ved Ullerud
Knut Henrik Bløtekjær er
ansatt som ny enhetsleder
ved Ullerud helsebygg.

Torgplass 2021

FORELDREKURS:

Synes du også det av og til kan
være vanskelig å være den forelderen du så for deg du skulle
være?
Vi starter nye (COS-P/Trygghetssirkelen-kurs vår 2021. Kursene går over
8 ganger. Grupper med ca. 8-10
personer. Smittevernhensyn ivaretas
i samråd med kommunelegen.
Foreldre med barn 0-5 år:
Nytt kurs starter medio mars 2021.
Ledige plasser. Dato og tid kommer.
Ring ved spørsmål
Påmelding: tlf 982 45 576 eller

demens. Du er velkommen når det
passer for deg. Nye deltakere kan
komme til underveis. Gruppen ledes
av fagpersoner fra hukommelsesteamet. Tilbudet er gratis. Vi følger
generelle retningslinjer for smittevern.
For mer informasjon, kontakt demenskoordinator: Anine LerdahlJohansen, tlf. 977 42 298, e-post:
anine.lerdahl-johansen@frogn.
kommune.no

Fristen for å søke torgplass i
Drøbak sentrum for sesongen
2021 er 1. mars.
Søknad sendes elektronisk til via
Frogn kommunes hjemmeside,
https://www.frogn.kommune.no/
enheter/miljo-idrett-og-kommunalteknikk/torg/onsker-du-torgplasspa-drobak-torg/
Spørsmål kan rettes til Mona Johansen på mobil: 415 31 395.
NYTT FRA NAV:

Visste du at…

NAV Frogn har utviklet webinarer
for å gi råd og veiledning til sine
brukere i forbindelse med jobbsøk.

Knut Henrik Bløtekjær kommer
fra stillingen som
rådgiver i enhet for
økonomi, digitalisering og IKT i Frogn
kommune. Ansatte
ved helsebygget er allerede
kjent med Knut Henrik fra en
periode i høst da han vikarierte
som enhetsleder.
- Oppstartsdato er ikke endelig
avklart, men vi er svært glade
for at Even Nordstrøm fortsatt
vil fungere som enhetsleder ved
helsebygget inntil Knut Henrik
starter for fullt, sier kommunalsjef Fritz Solhaug, som er svært
fornøyd med ansettelsen av vår
nye enhetsleder.

Alder ingen hindring!
Mange har dessverre en oppfatning av at seniorer er dårligere arbeidskraft og ønsker seg unge
arbeidstakere. Slik er det ikke i Frogn kommune, der enhet for HR, politiske sekretariat og service
akkurat har hentet inn to voksne medarbeidere til viktig jobb.
- Frogn kommune har arbeidstakere i hele
aldersspennet fra de yngste til seniorer.
Våre to nye vikarer i HPS er begge seniorer
som ønsker å jobbe ved siden av pensjon. Vi
er stolte over å få tak den solide kompetansen disse har opparbeidet seg gjennom sin
karriere og glade for at de velger å benytte
denne kompetansen hos oss. De bidrar også
positivt inn vårt arbeidsmiljø. Frogn kommune er en IA-bedrift som fremmer inkluderende arbeidsliv, og det er viktig for oss å
vise at det er plass til alle, sier enhetsleder
Wenche Korpberget.
Merete Kristiansen er snart 64 år og har
tidligere jobbet i Verdens Gang og Schibsted. Hun ble AFP’er i 2020, men føler seg
ikke ferdig med arbeidslivet: - Selv om jeg
har passert 60, setter jeg stor pris på muligheten til å jobbe deltid i Frogn kommune,

jeg bidra med egen arbeidserfaring etter
mange år på ulike arbeidssteder, men vel
så interessant er det å få økt kunnskap om
egen kommune og få innsikt i hvordan
lokalforvaltning fungerer. Jeg lærer noe
nytt hver dag og får stor respekt for
kompetansen og innsatsen som legges ned
av de som jobber her, sier Merete.

Merete Kristiansen (t.h.) og Grete Ruud (t.v.)
stiller til tjeneste – selv om de er blitt pensjonister. Det er enhetsleder Wenche Korpberget
(i midten) glad for.

henholdsvis i politisk sekretariat og på
Servicetorget.
- Det er morsomt å lære nye ting og ta del
i andres kompetanse! Forhåpentligvis kan

Grete Ruud er 63 år, også AFP-er med bakgrunn fra VG. - Jeg tenker det er positivt å
jobbe for å komme ut litt mer blant folk,
selv om det ikke er så mange på kontoret i
disse tider.
Det er også viktig å få brukt de små grå, det
har en godt av! Noen kroner ekstra å rutte
med er heller ikke dumt, men det er ikke
det viktigste.

For løpende informasjon og nyheter: Følg Frogn kommune på Facebook!
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Høringer/
reguleringsplaner
Reguleringsplan for
Husvik-Gylte
Frogn kommune har fattet et
delegert vedtak om en endring
etter forenklet planprosess, datert
12.11.2020. Endringen går ut på
å endre bestemmelse § 4.m fra
«Ved etablering av parkeringshus
tillates bygninger på området
revet.» til «Bygninger på området
tillates revet.». Vedtak og reviderte bestemmelser kan finnes
på kommunens nettside under
Vedtatte planer.
Reguleringsplan for
Vannverksveien nordre del
Frogn kommune har fattet et
delegert vedtak om en endring
etter forenklet planprosess, datert
17.12.2020. Endringen går ut på
å endre bevaringsområde for

Politiske møter
på rådhuset
Med mindre annen beskjed
blir gitt, avholdes samtlige
møter som digitale møter.
Eventuelle endringer kunngjøres
på Frogn kommunes hjemmeside.
Møtene vil så langt som mulig
bli streamet på Frogn kommunes
hjemmeside. Møtedokumentene
publiseres på Frogn kommunes
hjemmeside.
Hovedutvalget for miljø-,
plan- og byggesaker mandag 1.
februar kl. 16.30 .
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00. Må sendes inn til
politisketjenester@frogn.kommune.no senest torsdag 28. januar.
Hovedutvalget for helse,
omsorg og sosiale tjenester
mandag 1. februar kl. 17.30.
Eventuelle orienteringer fra
kl. 16.30. Se innkallingen på
hjemmesiden.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00. Må sendes inn til
politisketjenester@frogn.kommune.no senest torsdag
28. januar.
Hovedutvalget for oppvekst
og kultur tirsdag 2. februar kl.
17.00. Eventuelle orienteringer
fra kl. 16.30. Se innkallingen på
hjemmesiden.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00. Må sendes inn til
politisketjenester@frogn.kommune.no senest torsdag 28. januar.
Administrasjonsutvalget onsdag 3. februar kl. 14.30.
Formannskapet onsdag
3. februar kl. 16.30.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00. Må sendes inn til
politisketjenester@frogn.kommune.no senest torsdag 28. januar.
Valgstyret onsdag 3. februar i
etterkant av formannskapsmøtet.

kulturminne i plankart til bestemmelsesområde #1, og ny § 8 i bestemmelsene om at kulturminnet
er frigitt av Viken fylkeskommune
og Riksantikvaren. Vedtak og
reviderte bestemmelser kan finnes
på kommunens nettside under
Vedtatte planer.

Søk om miljøstøtte til
sameier og borettslag
OBOS har satt av midler for å
støtte boligselskap, borettslag og
sameier som vil gjøre miljøtiltak i
medlemmenes nabolag.
Har du planer om et positivt tiltak
for et bedre miljø eller uterom der
du bor? Kanskje ditt borettslag
planlegger å energieffektivisere
boligene? Da er det mulig å få
støtte av OBOS. Neste frist er 28.
februar 2021. Se mer på https://
nye.obos.no/samfunnsansvar/
gront-ansvar
Kommunestyret mandag 8.
februar kl. 16.30. Se innkallingen
på hjemmesiden for eventuelle
orienteringer.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00. Må sendes inn til
politisketjenester@frogn.kommune.no senest torsdag 4. februar.
Kontrollutvalget onsdag 3. mars
kl. 14.00.
Eldrerådet mandag 8. mars
kl. 16.00
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 16.00. Må sendes inn til
politisketjenester@frogn.kommune.no senest torsdag 4. mars.
Rådet for personer med
funksjonsnedsettelse
tirsdag 9. mars kl. 17.00.
Kommunalt foreldreutvalg
for grunnskolen
tirsdag 9. mars kl. 18.00.
Ungdommens kommunestyre
onsdag 10. mars kl. 09.00
Hovedutvalget for miljø-,
plan- og byggesaker
mandag 15. mars kl. 16.30 .
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00. Må sendes inn til
politisketjenester@frogn.kommune.no senest torsdag 11. mars.
Hovedutvalget for helse,
omsorg og sosiale tjenester
mandag 15. mars kl. 17.30.
Eventuelle orienteringer
fra kl. 16.30. Se innkallingen på
hjemmesiden.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00. Må sendes inn til
politisketjenester@frogn.kommune.no senest torsdag 11. mars.
Hovedutvalget for oppvekst
og kultur tirsdag 16. mars kl. 17.
Eventuelle orienteringer fra kl.
16.30. Se innkallingen på hjemmesiden.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00. Må sendes inn
til politisketjenester@frogn.kommune.no senest torsdag
11. mars.

KOMMUNALE AVGIFTER:

Prisøkning fra 2021

Noen av de kommunale
gebyrene vil få en økning fra
01.01.2021 - noe mange vil
merke på faktura for kommunale avgifter. Alle gebyrsatsene
er basert på selvkostprinsippet.
Dette vil si kostnader som direkte
og indirekte gjelder produksjon
av tjenesten som det skal betales
gebyr for, og omfatter både faste
og variable drifts- og kapitalkostnader.

investeringer, økte utgifter og
redusert selvkostfond.
Kostnadene for tidligere år har
vært subsidiert med selvkostfondet, men dette er nå brukt opp og
gebyrene må derfor økes.
Forbruk: Ved avregning for 2020
vil mange også merke en økning i
vann og kloakk. Dette kan skyldes hjemmekontor/hjemmeskole/
permittering som har gitt et økt
forbruk. Faktura for 1. termin
2021 med avregning for 2020 vil
bli sendt ut første uken i mars.

Disse gebyrene har økning
fra 2021:
• Vann – Gebyrsatsene for forbruk økes for 2021 på grunn av
store investeringskostnader til
utbedring av det kommunale
ledningsnettet.
• Renovasjon – Gebyrsatsene får
en forholdsvis stor økning for
2021 på grunn av planlagte

Avlesningskort til
fjernavleste målere

Administrasjonsutvalget
onsdag 17. mars kl. 14.30.
Formannskapet onsdag 17. mars
kl. 16.30.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00. Må sendes inn til
politisketjenester@frogn.kommune.no senest torsdag 11. mars.
Eventuelt møte i valgstyret
onsdag 17. mars i etterkant av
formannskapsmøtet.

Kommunestyret mandag
22. mars kl. 16.30. Se innkallingen
på hjemmesiden for eventuelle
orienteringer.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00. Må sendes inn til
politisketjenester@frogn.kommune.no senest torsdag 18. mars.
Kontrollutvalget
onsdag 14. april kl. 14.30.

Vi minner om at noen fjernavleste
målere ikke sender signal grunnet
tykke vegger og lignende. Disse
målere har derfor mottatt avlesningskort. Eier må manuelt lese av
måleren og levere målerstand til
kommunen.

Nytt fra Hospitalet
Arbeidene på det gamle Hospitalet i Drøbak er
godt i gang. Bygningen er nå dekket til og stillaser rigget. Under presenningen skjer det mye
spennende!
- Vi satser på mest mulig
gjenbruk av gamle materialer,
forteller prosjektleder Olav
Heyerdahl. Vinduene trenger
ulik grad av vedlikehold. Noen
trenger kun ny kitt og maling.
I størst mulig grad blir selve
vinduskarmen rehabilitert på
stedet og tas ikke ut av tømmerveggen. Enkelte vinduer
må tas ut for å rehabiliteres på
verksted, og åpningene sikres
med plater. For å komme til
råteskadet tømmer, må innvendige rom strippes. Utvendig blir
veggene det jobbes på, sikres
mot vær og vind. Kjøkkenet er
demontert. Vi trodde vi skulle
finne en gammel vinduskarm
inne i veggen, men karmen var
fjernet og det tidligere vindusfeltet var kledd igjen med ulike
kledningstyper.

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

Kvikkleire og grunnforhold i Frogn
Hele Frogn kommune ligger under marin grense, og vi har en del marine avsetninger, det vil si løsmasser
som ble avsatt i sjø da isen trakk seg tilbake etter siste istid. Det er imidlertid få områder som er kartlagt
med risiko for kvikkleireskred i Frogn.
Selv om de mest utsatte områdene er identifisert og det blir
satt krav til særskilte vurderinger
ved tiltak i disse områdene, så
blir grunnforhold vurdert i alle
plan- og byggesaker, i tråd med
bestemmelser for saksbehandling og særskilte retningslinjer
og veiledere utarbeidet av NVE.
Kommunen søker også råd og
veiledning fra NVE ved behov, og
ser velkomment på regjeringens
utspill om ny gjennomgang av
gjeldende regelverk og rutiner
for å sikre trygg byggegrunn.

Klare retningslinjer
Retningslinjene stiller videre
krav til kompetanse for de som
gjennomfører undersøkelser og
vurderinger knyttet til grunnforhold. Det blir satt krav til nye
undersøkelser der eksisterende
kunnskap ikke er tilstrekkelig.
Det er nylig etablert en nasjonal
database for grunnundersøkelser
der man kan finne nærmere informasjon om konkrete områder.
Databasen er så ny at alle kjente
rapporter nok ikke er registrert

her enda, men basen vil suppleres løpende http://geo.ngu.no/
kart/nadag-avansert/.
Fareområder i Frogn
I 2017 ble det gjennomført en
regional kartlegging av kvikkleireskredfare i Ski, Ås, Frogn
og Vestby. Grunnundersøkelser
(boring) ble gjennomført på utvalgte steder. Det er få områder i
Frogn som er kartlagt med risiko
for kvikkleireskred. Det er registrert ett område med høy faregrad nederst i Odalen. Området

videre nordover er angitt med
middels faregrad. Det er i tillegg
registrert ett område med middels faregrad på Solberg og et
med lav faregrad sør for Froen.
NVE utarbeidet i 2018 en regional kvikkleirekartlegging:
”Risiko for kvikkleireskred i
Ski, Ås, Vestby og Frogn
kommuner” - se mer informasjon her:
https://www.frogn.kommune.no/
aktuelt/kvikkleire-og-grunnforhold-i-frogn/

Ombudsutvalget som «brobygger»
Ombudsutvalget i Frogn kommune kan bistå alle som benytter tjenester innen helse, omsorg
og psykiske tjenester samt andre velferdstjenester.
Kanskje du lurer på noe om disse tjenestene? Ønsker du hjelp til å klage på noe eller
kanskje du har forslag til forbedringer? Da
er ombudsutvalget der for deg.
Hva kan ombudsutvalget hjelpe med?
Utvalget kan gi råd og bistå innbyggere,
brukere og pårørende av tjenestene innen
områdene helse, omsorg og velferd i kommunen. Utvalget kan fremme innbyggerens
synspunkter ved å opprette dialog med
kommunen, de kan bistå i klagesaker, og
kan også delta på møter sammen med den
det gjelder. Utvalget skal ha funksjon som
«brobygger» mellom pasienter, brukere,
pårørende og tjenesteenhetene/forvaltningen i Frogn kommune. Formålet er å få løst
saken på så lavt nivå som mulig.
Hvem er ombudsutvalget?
Utvalget har tre medlemmer og ledes av
Hanne Alm. De andre medlemmene er Karl

Gustav Antonsen og Terje Nordahl. Utvalget
er valgt av kommunestyret og representantene er fra eldrerådet, rådet for personer
med funksjonsnedsettelse og hovedutvalget
for helse, omsorg og sosialtjenester.
Medlemmene i utvalget har taushetsplikt.
Dersom du ønsker at utvalget skal bistå deg,
vil du bli bedt om å fylle ut en samtykkeerklæring om dette.
Hvordan kommer du i kontakt
med ombudsutvalget?
Leder for utvalget, Hanne Alm kan treffes
på mobil 94882909 eller haalm@online.no.
Du kan også ta kontakt med servicetorget,
søknadskontoret eller ett av tjenestestedene for å få kontaktinformasjon. Du finner
også informasjon om utvalget på kommunes hjemmeside www.frogn.kommune.no.

Hanne Alm (leder) og medlemmene Karl
Gustav Antonsen (t.v.) og Terje Nordahl (t.h.)
utgjør Ombudsutvalget i denne valgperioden.
De kan bistå alle som benytter tjenester innen
helse, omsorg og psykiske tjenester.

Ny i Frogn?
Vi ønsker alle våre nye innbyggere velkommen
med en egen velkomstmappe full av nyttig informasjon om vår flotte kommune! Ta kontakt
med Servicetorget på tlf. 64 90 60 00, på mail:
servicetorget@frogn.kommune.no, på hjemmesiden www.frogn.kommune.no - eller stikk
innom oss i Rådhusveien 6.
Velkommen til Frogn kommune!

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

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

BIBLIOTEKET
Dette gjelder ikke reservering av bibliotekets egne bøker!

Stengt bibliotek

Vi må stenge biblioteket 1. mars
til 7. mars grunnet innføring av
nytt biblioteksystem og hjemmeside, Quria/Arena. Personalet får
opplæring i det nye systemet og
nytt system skal implementeres.

Stengt fjernlån

Fjernlånet er stengt fra 15. januar
til 12. mars. Det betyr at det ikke er
mulig å bestille inn bøker fra andre
bibliotek i denne perioden. Dette
gjelder både bøker som personalet
skaffer, og bøker du selv bestiller i Biblioteksøk. Du kan bestille bøker selv
via biblioteksøk, men da må du velge
et annet hentebibliotek. Bøker dere
allerede har lånt, kan leveres til oss.

Bibliotekets digitale tilbud
Bibliotekene i Norge har mange
digitale tilbud som er spesielt fine å
benytte seg av i disse dager. På hjemmesiden til Frogn bibliotek, frogn.
folkebibl.no, finner dere en oversikt
over hva vi kan tilby. Vi anbefaler
spesielt å gå inn på siden Karanteket.
Der finner dere informasjon om alle
digitale tilbud bibliotekene i Norge
har, som å lese e-bøker i Bookbites
eller LIbby, se filmer på Filmbib, høre
musikk på Naxos Music Library eller
lese aviser i Pressreader. Dere finner
også en oversikt over smittefrie arrangement, bok- og filmanbefalinger,

podkaster osv. De digitale tilbudene
biblioteket gir, er som regel et samarbeid mellom bibliotekene.
Åpningstider:
Mandag – tirsdag - fredag
09-00 – 15.00
Onsdag – torsdag 09-00 – 19.00
Lørdag 10-00 – 14.00
På hverdager er det selvbetjent
kl. 09.00 til 11.00. Skrankene er
betjent fra kl. 11.00.
Smitteverntiltak på Biblioteket:
• Hold deg hjemme hvis du er syk
eller sitter i karantene. Barn som er
syke må holdes hjemme.
• Vi ber deg om å ikke oppholde deg
på biblioteket i mer enn 2 timer.
• Hold minst 1 meters avstand til
andre personer, både besøkende
og ansatte
• Munnbind er påbudt når det ikke
er mulig å holde en meter avstand
• Alle arrangementer er avlyst inntil
videre
• Det er ikke tillatt å spise på biblioteket

• Det skal være to meters avstand
mellom sitteplassene
• La møblene stå – det er ikke tillatt
å flytte bord og stoler. Disse er
plassert for å opprettholde tilstrekkelig avstand mellom besøkende
Begrensning i tilbud og tjenester:
• Arrangementer er avlyst. Dette
inkluderer faste arrangementer
som Datahjelpen, Språkkafé og
Slektsforum.
• Vi tilbyr inntil videre klasse- og
barnehagebesøk, men kun for små
grupper på maks 10 elever. Besøket må være selvbetjent. Elever
som ikke har med lånekort får ikke
låne bøker
• Lesesalen er åpen. Brukere er selv
ansvarlig for å vaske bord før og
etter bruk.
• Hjelp og veiledning er begrenset i
henhold til smittevernstiltak
• Utskrift og kopiering er en selvbetjent tjeneste
• Alle leker, spill og tegnesaker er
fjernet fra barneavdelingene

Det skal være trygt å besøke Bølgen!
Det ble en annerledes oppstart i januar i år for Bølgen bad & aktivitetssenter enn det var i fjor, da besøket var godt og aktiviteten var økende.
Koronaen som rammet oss alle i mars førte til nedstenging av anlegget
to ganger i løpet av året, siste gang i november. I midten av desember
kunne senteret igjen åpne dørene, men kun for bosatte i Frogn kommune og med strenge smittevernstiltak.
– Vi er selvfølgelig veldig glade for at Bølgen
kan holde åpent, på tross av alle begrensningene vi må forholde oss til, sider daglig leder
Anita Grøndahl.
– Vi har stor forståelse for lokale og nasjonale tiltak og pålegg, og tar smittevern på største alvor. Det er svært viktig for oss at alle
våre gjester skal føle at det er trygt å besøke
Bølgen!

booke plass. Dagen er delt inn i tidsperioder
på én eller to timer, og du kan booke deg i
app (søk på Bølgen på Appstore eller Google
Play), på www.bolgenbad.no eller du kan
sende mail eller ringe.
Kundene selv har også et stort ansvar for
ikke å spre smitte, og alle som besøker Bølgen skal være helt friske. Alle må vaske og

sprite hender ved ankomst og ta ansvar for å
holde avstand til andre.
– Vi opplever at kapasiteten i badet for tiden
er svært god – særlig på dagtid hverdager
– og fortsetter tiltaket om at kun Frogns
befolkning kan besøke Bølgen, er dette et
«gode» de virkelig bør benytte seg av,
avslutter Anita.

– Vi har først og fremst fokus på renhold,
sier Anita. Alle kontaktpunkter vaskes og
sprites jevnlig med fokus på hovedinngang
og garderober.

– Dusjene skumlegges og desinfiseres. Vi bruker egen dampvaskmaskin på ulike flater i
anlegget. Vi kjører vaskemaskin på gulvet og
har i tillegg en egen tåkedesinfeksjonsmaskin som tåkelegger rom som vi nå tilrettelegger for tiden fremover. Når du som kunde
ønsker å besøke Bølgen bad, må du for tiden

Ansvar for smittebegrensning ligger både på driften av Bølgen, men også på hver enkelt som
besøker senteret. Renholdskoordinator Yesica Landi tar sin del av jobben!

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg 19.–23. mars 2021
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– Garderobene vaskes tre ganger om dagen
og sjekkes hver time av renholder/resepsjonister/badevakter og i badet spyles det jevnlig og kjøres maskin, forteller renholdskoordinator, Yesica Landi.

