JULEHILSEN FRA ORDFØRER:

Frogn er et godt sted å bo!

Odd Haktor Slåke tiltrådte som ordfører etter valget i 2015,
og etter ett år i stolen har han funnet seg godt til rette.
På neste side kan du lese hva ordføreren tenker om
kommunens handlingsprogram og den økonomiske
utviklingen i Frogn i årene fremover.

God jul med friskliv og frivillighet
Frisklivssentralen og Frivilligsentralen sitter nå
samlet i Kinobygget i Storgata. Der tar de godt
imot alle – enten man vil gjøre en innsats for
egen helse eller ønsker å bidra overfor sine
medmennesker.
Sats på friskliv!
Har du en livsstil som går utover
helsen din? Trenger du hjelp til å
endre levevaner? Frisklivssentralen
hjelper deg i gang med endringsprosessen, enten du ønsker å legge
om kostholdet, komme i gang med
trening eller ønsker å slutte med
tobakk.
Med ønske om en riktig god jul,
og et friskt og innholdsrikt nytt år!
Julehilsen fra Gro og Kristina.

Les mer om:

Vi jobber med motivasjon, setter mål
og jobber målrettet med en plan. Ta
kontakt; vi starter masse nye kurs i
januar!

Mot en grønnere
hverdag

Friskliv er lavterskel: Du kan ringe
eller sende e-post til Frisklivssentralen
direkte, eller få en henvisning fra
lege, NAV eller annet helsepersonell.
Samtalen er uforpliktende, så om du
vurderer om dette er noe for deg er
det bare å ta kontakt.
Kontaktinfo: Kristina Thomassen,
frisklivskoordinator, tlf. 474 66898,
e-post: frisklivssentralen@frogn.
kommune.no.
Se mer på frogn.kommune.no/friskliv

To jordmødre
på vakt
Se side 2

Frivilligsentralen ønsker god jul
Tusen takk for en fantastisk innsats
til alle som har jobbet frivillig i år!
Uten frivillighet stopper Norge, og
mange gjør en innsats frivillig, i lag
og foreninger, men også som mødre
og fedre i barnas aktiviteter, eller som
gode naboer og venner. Vi takker
«våre» frivillige for den jobben dere
gjør! En ekstra stor takk går til de som
har jobbet med integreringstiltak for
«våre» flyktninger. Dere bidrar alle til
å gjøre Frogn til et sted vi kan være
stolt av.

Spennende stillinger
i Frogn kommune
Se side 3
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Ordførers julehilsen til Frogn:

- Vi er blant
de beste i landet
Etter å ha sittet i godt over ett år som ordfører i
Frogn kommune er det på tide med et tilbakeblikk!
samarbeid med rådmannen og hans
ansatte har gjort meg trygg i min nye
hverdag.

Jeg var forberedt på at det ble mye
å lese og mye å sette seg inn i da jeg
begynte i den nye jobben og min nye
rolle som ordfører. Og det skal glatt
innrømmes; det er det. Ganske ofte har
jeg tenkt «hva mener jeg her, tro?»,
«hvilke konsekvenser får det?» - og
ikke minst, «hva skal jeg si?»
Først og fremst har det vært
imponerende å se og oppdage
hvor omfattende kommunens rolle
i lokalsamfunnet er og hvilken
betydning de avgjørelser som tas
på en eller annen måte, har for oss
alle. Enten om det dreier seg om
oppvekst med barnehage og skole
eller det generelle omsorgstilbudet
som gis hjemme eller ved kommunens
mange omsorgssentra eller NAV. At
kommunens innbyggere har stabil
tilgang på rent vann, avløp og gode
veier, at det skal være ryddig i parker
og bygater, at vi skal få trene på
idrettsanlegg – alt dette tas som en
selvfølge, men det skal vites at her
ligger det utrolig mye arbeid bak;
med planlegging og vedlikehold og
gjennomføring slik at det fremstår som
det gjør.

Sammen skal vi jobbe for at Frogn
kommune skal være en trygg og god
kommune å bo i for alle.
Nå er det er budsjett-tider og
kommunens penger skal forvaltes
i forhold til de mange oppgaver
kommunen har, og de prioriteringer
som vi politikere legger til grunn. Det
kan være vanskelig nok, men jeg er
trygg på at vi får et godt resultat.
Rådmannen har lagt frem sitt
handlingsprogram og budsjett for
perioden 2017 – 2020. Til det skal
kommunens politikere ta stilling til
investeringer og hvordan vi i første
omgang disponerer neste års budsjett
på ca. kr. 1074 millioner kroner. Og det
er helt klart, Frogn kommune har over
år vært drevet økonomisk forsvarlig,
og kommunens innbyggere mottar
tjenester på høyde med det beste i
landet. Det kan vi takke kommunens
ansatte og politikere for.
Her er noen høydepunkter fra
handlingsprogrammet vårt:
• Frogn og Drøbak er berømt for sine
mange kulturelle begivenheter og
den sjarmerende trehusbebyggelsen
mellom smale gater og smug. Dette
ivaretas i budsjett og gjennom nytt
forslag til områdeplan for gamle
Drøbak.
• Gjennom kommunens planer om
utfasing av fossil oppvarming av
kommunale bygg, fokusering
på bruk av massiv tre i nye
byggeprosjekter, tilrettelegging for

grønne innkjøp og kildesortering
skal det bidras til reduksjon av
klimagassutslipp.
• Våre kommende budsjetter vil
være preget av de mange store
investeringer som nå gjøres, og som
vil gi Frogns befolkning enda flere
og bedre tilbud og tjenester. Nytt
helsebygg, badeland, kaianlegg og
omfattende områdeplaner vil være
gjennomført i løpet av 2017.
• Tanker og ideer om Sjøtorget og
akvariet og fremtidig disponering
av Kopås-området vil bli løftet frem
gjennom handlingsprogrammet.
• Likeledes må og skal det
gjennomføres bygging av nye
omsorgsboliger på egnede
områder, lett tilgjengelig og med
utvidelsesmuligheter.
Som tidligere nevnt er Frogn kommune
et godt sted å bo for de fleste.
Samtidig har vi også utfordringer med
at ikke alle, av ulike årsaker, får ta
del i vår velstandsutvikling. Det er vi
oppmerksomme på når kommunens
midler disponeres, og kommunens og
frivillighetens hender hjelper til. I vår
kommune skal vi sette innbyggeren i
sentrum, og spørre: Hva kan vi gjøre
for deg? Gjennom dialog må vi høre og
se hverandre for å finne ut hva dette
betyr for hver og en.
På vegne av hele kommunestyret, de
folkevalgte, vil jeg få takke og ønske
alle våre innbyggere, ansatte og
samarbeidspartnere en god jul og ett
godt nytt år!
Odd Haktor Slåke, ordfører

En grønnere
hverdag

Frogn kommune har inngått en
avtale med Norsk Enøk og Energi (NEE) om et prosjekt som skal
redusere energiforbruket i kommunale bygg med 43,9 %.
Energisparingskontrakten innebærer
at ventilasjon og varmesystemer i
kommunenes bygg skal utbedres,
slik at det blir lettere å styre dette
riktig. Kontrakten vil gi innsparing
på 4,0 mill kWh/år og har en ramme
på 26,5 mill kr eks mva, noe som
vil være inntjent på 11 år. I tillegg
mottar vi støtte fra Enova på 2,8 mill.
Eksempler på tiltak i kommunale
bygg er nytt ventilasjonsanlegg,
varmepumper, etterisolering og nye
vinduer og oppkobling mot sentrale
styringssystemer.

Telegrafen
til Lom
Et år er gått siden brannen i
Storgata, men i Lom får «Telegrafen» nytt liv i disse dager.
Her holder et lokalt tømrerfirma på
å oppføre de gamle, gjenværende
1700 –talls stokkene fra «Telegrafen»
sammen med nye tømmerstokker.
Arbeidet utføres av en av landets
fremste laftehåndverkere, slik at
bygningen vil kunne stå i mange
hundre år framover til glede
for kommende generasjoner.
Materialbruken gjør byggeprosjektet
til et grønt miljøprosjekt som er
positivt for klimaregnskapet. Og når
bygningen kommer tilbake til Drøbak
vil den bidra til mer liv og glede i
Storgata. - Vi gleder oss til det, hilser
byantikvar Liv Lund Nygaard.

I tillegg fikk vi politikere og
administrasjonen spørsmålet om
kommunereformen å sette oss inn
i. Det var krevende for alle. Et godt
samarbeid med mine politikerkolleger
og ikke minst et godt og nødvendig

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

KUNNGJØRINGER

		

Frogn Seniorsenter
informerer

Velkommen til syrisk
aften!
Jordmødre i tospann
Helsestasjonen i Frogn har
doblet sin jordmorkapasitet!
Med to jordmødre på plass er
det nå tryggere enn noen gang å
lage nye, små Frogn-innbyggere.
Marianne Siegel er nyansatt i Frogn
kommune, men har lang erfaring
som jordmor fra Vestby, Oppegård,
Ås og Oslo. Ellinor Sekkesæter er
veteran og har jobbet i Frogn i hele
21 år. Nå jobber de to jordmødrene
i tospann med 50 % stilling hver, og
ser mange positive sider ved det.
- Kapasiteten til svangerskapskontrollene er betydelig økt. Nå er det
lett å få time til jordmor hvis du
ønsker å bli fulgt opp i svangerskapet. Kontakt helsestasjonen og
du kan få time samme uke hvis du
ønsker det. Alle svangerskapskontrollene kan utføres av jordmor, og
du trenger ikke time til lege før du
kommer til oss. Jordmor har bedre
tid til kontrollene og kompetanse
spesifikt til svangerskap. Etter jul vil
vi også begynne med barselbesøk
av jordmor hjemme, sier Ellinor og
Marianne.
Ellinor jobber (som før) mandag,
tirsdag og hver 2. fredag (ulik uke),
mens Marianne jobber hver mandag
kl. 10.00-18.00, torsdag 8.00-16.00
og hver 2. fredag (partallsuke) fra
kl. 8.00–16.00 (begge nås gjennom
inngang D på Rådhuset i ombyggingsperioden).
Timebestilling daglig ved helsestasjonen på tlf. 64 90 62 62 eller
på mail til helsestasjonen:
helsestasjon@frogn.kommune.no

Trekning av julelotteriet: Onsdag 14.
desember ca. 11.30. på arbeidsstua.
De som ikke er her den dagen vil bli
oppringt hvis de vinner. Gløgg og
pepperkaker serveres i hallen!
Årets julemiddag: Fredag 16. desember
kl. 13.00. Pris kr. 130 pr. pers. Påmelding til Seniorsenteret, tlf. 64 90 61 85,
eller skriv deg opp på lista som henger
på oppslagstavla vår i hallen. Velkommen til oss i Niels Carlsens gate 20! PS:
Denne dagen holder kaféen stengt!
Onsdag 21. desember serveres risengrynsgrøt i kaféen fra kl. 12.30-13.30.
Seniorsenteret holder stengt 23. og 30.
desember.
Vi vil ønske alle våre gjester og brukere
en god og fredfull jul, og et riktig godt
nytt år! Tusen takk for det gamle!

Gratis HPV-vaksine til
kvinner født 1991 og
senere

Infeksjon med humant papillomavirus
(HPV) er svært vanlig blant personer
som er seksuelt aktive. Kvinner som får
en vedvarende HPV-infeksjon kan på
sikt utvikle livmorhalskreft. Hvert år får
om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65-100 dør av sykdommen.
HPV-vaksine kan gi beskyttelse også
hos de som har debutert seksuelt. Derfor anbefales HPV-vaksine til alle unge
kvinner som ikke tidligere er vaksinert.
Fra november 2016 kan kvinner født
1991 og senere få gratis HPV-vaksine.
Tilbudet er midlertidig og varer i en
toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt
i løpet av 6-12 måneder og må derfor
startes opp innen utgangen av 2018.
Kvinner som er i den aktuelle målgruppen kan møte på Helsestasjon
for ungdom (Frogn rådhus inngang
C) mandag 19.12.2016 kl 15.00-17.30.
Kontakt helsestasjonen tlf. 64 90 62 62
for å få en avtale.

NAV Frogn arrangerer velkomstfest for
våre nyankomne syriske flyktninger.
TID: Onsdag 7. desember kl. 17.0019.00
STED: Flyktningtjenesten NAV Frogn,
Storgata 12-16 (rødt hus, Den gamle
Vimpelfabrikken)
Vi serverer te/kaffe, julegløgg og
småkaker - ta gjerne med julekaker
Ta med barna, inviter naboen og venner – alle er velkommen.

Høringer

Ullerud terrasse - trekanttomta:

Forslag til reguleringsplan på høring
Hovedutvalg for miljø-, plan- og
byggesaker har i møte den 14.11.16
behandlet forslag til reguleringsplan
for Ullerud terrasse 2 «trekanttomta»
og sendt forslag til ny detaljplan på
høring. Planforslaget tilrettelegger for
25 boliger i konsentrert småhusbebyggelse, samt et punkthus med inntil 10
boliger. Kommunen er selv grunneier
og forslagsstiller.
Planforslaget finner du på kommunens
hjemmeside under fanen politikk og
samfunn- høringer. Frist for å komme
med merknader til planforslaget er
fredag 20. januar.
Varsel om offentlig ettersyn kunngjøres
i medhold av plan- og bygningsloven
§ 12-10. Naboer og andre som blir
direkte berørt av planforslaget blir
orientert direkte ved brev.
Vedtatt reguleringsplan:
Glenne Nedre i Nordre Frogn
Frogn kommunestyre har i møte
31.10.16 vedtatt reguleringsplanen
«Glenne Nedre». Planen legger til rette

Nytt og nyttig fra teknisk

Flunkende, ny julebelysning i Drøbak! Er
det ikke flott?

w Sjøtorget: Kaifronten på Sjøtorget

er nå ferdigstilt. Den er bygget i
solid betong, med flott kledning
av tre, slik at den passer inn i
bybildet. I disse dager ferdigstilles
resten av torget. Den siste biten er
et midlertidig tiltak, i påventet av
utredningene for nytt akvarium.
Det gjøres imidlertid ordentlig,

med solid bæreevne, opplegg for
infrastruktur som strøm og vann og
bedre belysning. Videre forsøker vi
å rette opp plassen så godt det lar
seg gjøre, slik at den blir egnet både
som parkeringsplass, festivalområde
og ikke minst internasjonal
cruisehavn.
w Vannmåleravlesning: Husk! Det er
tid for vannmåleravlesning straks, de
vil komme i uke 50, mellom 12. og
16. desember. Send inn elektronisk
via kommunens hjemmesider, per
telefon eller i posten.
w Årsgebyr for tilsyn på mindre
avløpsanlegg: Les på kommunens
hjemmesider om hva tilsynet er
og hvorfor det er gebyrbelagt. Ny
tilsynsrunde på mindre avløpsanlegg
starter i 2017.

w Vis fettvett i jula: Matfett skal

verken i do eller i kjøkkenvasken!
Ikke tøm fett fra pinnekjøtt og
ribbe i avløpet. Matfett fører til
at både private og kommunale
avløpsrør tetter seg og i kaldt vær
går dette ekstra fort. I tillegg øker
rottebestanden. Fett i stekepannen
og stivnet (avkjølt) fett fjerner
du med tørkepapir og kaster i
søpla. Fett som ikke stivner samles
i tett emballasje og leveres på
gjenbruksstasjonen/avfallsanlegget.
Mindre mengder kan kastes i søpla.
Les mer om fett på www.fettvett.no.
w Felling av trær: Trærne som er
vurdert som farlige for omgivelsene
rundt kirkegårdene i Drøbak og
Frogn vil som varslet beskjæres/felles
i tiden fremover.

for fradeling og oppføring av åtte nye
eneboliger fra grunneiendom gnr 50
bnr 1. Boligene ligger på begge sider
av Glenneveien. Planen åpner også for
konvertering av to fritidseiendommer.
Planen regulerer ikke gang/sykkelvei langs Glenneveien, men det skal
etableres en sti fram til eksisterende
busstopp.
Du finner vedtatt plan med planbeskrivelse på kommunens hjemmeside
under teknisk og eiendom- reguleringsplaner- vedtatte planer. Vedtak av planen kunngjøres i medhold av plan og
bygningsloven § 12-12. berørte parter
orienters direkte ved brev. Berørte
parter kan klage på vedtaket inne tre
uker fra de er orientert om vedtak.
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid
Frogn kommune varsler oppstart av
reguleringsarbeid for omsorgsboliger på gårds/bruksnummer 86/147 i
Drøbak, Husvikveien 5. Planområdet
avgrenses som vist på kartet.
Arealformålet vil legge til rette for
oppføring av en bygning med seks
boenheter i to etasjer. Det legges til
rette for fire parkeringsplasser hvorav
en er universelt tilrettelagt.
Spørsmål knyttet til reguleringsarbeidet kan rettes til: Landskapsarkitektene
Berg & Dyring AS v. John Berg, tel 69
27 65 38. Innspill til planarbeidet rettes
skriftlig til: Landskapsarkitektene
Berg & Dyring AS, Postboks 1032,
1510 Moss / post@bergogdyring.no
Mer informasjon finner du på kommunens hjemmeside under «oppstart
av planarbeid».

Åpne møter

Kontrollutvalget tirsdag 6. desember
kl. 14.00 på rådhuset i møterommet
Oscarsborg.
Kommunestyret mandag 12. desember
kl. 16.30 på Seiersten ungdomsskole i
kantinen.
Eldrerådet mandag 23. januar kl.
16.00 på Rådhuset. Åpen halvtime fra
møtestart.
Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne tirsdag 24. januar kl. 17.00
på Rådhuset
Kommunalt foreldreutvalg for
grunnskolen tirsdag 24. januar kl. 18.00
på Rådhuset
Ungdommens kommunestyre onsdag
25. januar kl. 09.00 på Rådhuset
Sakspapirer er lagt ut til gjennomsyn
på Servicetorget og på hjemmesiden
www.frogn.no

Ny åpningstid
for drop-in
Fra 1. desember reduserer
NAV Frogn
åpningstiden
for drop-in
besøk. Mandag, torsdag
og fredag holder vi åpent mellom kl.
12.00 og 15.00, tirsdag og onsdag er
det stengt. Fra sommeren 2017 planlegger NAV også å stenge drop-in-tilbudet på torsdager.
Hensikten er å oppmuntre brukerne
til å benytte selvbetjeningsløsningene
eller kontaktsenter. Frigjort tid brukes
til å veilede brukere og arbeidsgivere,
og gi tettere oppfølging til dem som
trenger det.

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

Kjell Gunnar Moen har snart
sin siste skoledag! Han slutter som rektor på Seiersten
før neste skoleår - etter ni år
som lærer og over 30 år som
rektor i tre kommuner. Nå
søkes hans etterkommer.
Rektor Moen blir pensjonist først 1. desember 2017, men han går av som rektor
før det nye skoleåret. De siste månedene
skal han arbeide med et prosjekt om bedre
tilpasset opplæring for alle elever i Frognskolen.
Kjell G. Moen begynte i kommunen 1.
januar 1998 og var med på Dyrløkkeåsen
skole fra starten. Han var rektor på denne
skolen i 12 år, før han fikk utfordringen fra
Seiersten ungdomsskole. Han har arbeidet
mye med motivasjon for læring, skolefagene
og setter også stor pris på praktisk estetiske
fag. Han restartet SUS-revyen da han
begynte som rektor på Seiersten, og nå
vurderer han å starte et nytt valgfag med
hovedvekt på programmering til høsten.
Moen har hatt åpen dør for alle, spesielt
har han vært opptatt av et godt forhold til
elevene. Hans opptredener på avslutningskonsertene med egne sommer- og julesanger har vært beryktet, men også
populære - på tross av en ikke helt vakker
sangstemme. Ingen kan i hvert fall si at
«Kjekke Kjell» ikke byr på seg selv!
På privaten er Moen opptatt av poesi og har
selv kommet ut med to diktsamlinger. Han
karakteriserer seg selv som «storfisker», og
elsker Steigen og skreifiske.
- Vi lyser ut stillingen som ny rektor på
Seiersten nå, med oppstart 1. august slik
at vedkommende får være med på hele
skoleåret 2017/18. Kommunen takker
Moen for sin store innsats for Frognskolen
gjennom alle disse årene, sier kommunalsjef
Olav Neander – som er spent på søkerne til
den viktige stillingen på Seiersten.

BIBLIOTEKET
Onsdag 7. des.:
Bokkafé kl. 13.00.
Servering av kaffe og
noe å bite i.
Onsdag 7. des.: Språkkafé med juleavslutning kl. 19.00
Torsdag 15. desember: Film på biblioteket: «Grinchen som stjal julen»
(50 min./aldersgrense 5 år)
Åpningstider julen 2016:
Lørdag 24. des.: Stengt
Tirsdag 27. des. – fredag 30. desember
åpent fra kl. 11.00 – 14.00
Onsdag 4. januar: Bokkafé kl. 13.00.
Anne-Mette Vibe snakker om boken
sin: Therese Bertheau: Tindestigerske
og lærerinde. Servering av kaffe og
noe å bite i. Boksalg.
Onsdag 4. januar: Tannlegevakten:
Veiledning om tannhelse.
Kl. 17.00 – 19.00. Påmelding.
Onsdag 11. januar: Frogn historielag kl. 17.00 – 19.00
Faste aktiviteter:
• Byantikvaren gir råd og veiledning
om ditt verneverdige hus hver tirsdag kl. 12.00-15.00
• Åpen barnehage hver tirsdag
kl. 09.30 - 12.00 (følger skoleruta).
• Språkkafé: Språkkafé for innvandrere. Hver onsdag kl. 1900 – 2000.
Vi starter 11. januar.
• Lesesirkel: Første torsdag i
måneden kl. 19.00.

LEDIGE STILLINGER
Rektor Seiersten
ungdomsskole

Stilling: For deg som har lyst til å være
med på å utvikle våre skoler videre, blir
stillingen som rektor for Seiersten ungdomsskole ledig til sommeren. Skolen
har 380 elever fra 8.-10. trinn og ansvar
for grunnskole for voksne.
Ansvarsområde: Ledelse av skolen,
personal-, økonomi- og fagansvar. Etablere mål og forventninger, bruke ressurser strategisk. Sørge for undervisning
av høy kvalitet, lede lærernes læring
og utvikling. Sørge for et velordnet og
trygt miljø for elever og ansatte.
Kvalifikasjonskrav: Formell lederutdanning og erfaring med skoleledelse,
fortrinnsvis fra ungdomsskole. Evne til
å anvende relevant kunnskap, å løse
komplekse problemer, å bygge tillitsrelasjoner.
Tiltredelsesdato: 1. august 2017
Lønnsplassering: Etter avtale
Kontaktperson: Kommunalsjef Olav
Neander, mobil 456 61685
Søknadsfrist: 19. januar 2017

Fagutviklingssykepleiere

Ullerud helsebygg åpner våren 2017.
Vi søker nye kollegaer og lyser ut fire
nyopprettede stillinger som fagutviklingssykepleier på alle våre avdelinger; to somatiske langtidsavdelinger,
en korttidsavdeling og en skjermet/
somatisk avdeling.
Frogn kommune lyser også ut to tilsvarende stillinger i hjemmesykepleien,
med tanke på å skape et godt kompetanseutviklingsmiljø på tvers av enheter
i kommunen.
Arbeidsoppgaver: Bidra til kvalitetsutvikling på avdelingen og på Helsebygget. Jobbe pasientnært i avdelingen
og være en god rollemodell. Være en
pådriver for faglig kvalitet og innsats.
Motivere til å utvikle kompetanse;
ferdigheter, evner, kunnskap og holdninger Bidra til å fremme samhandling
på alle nivåer. Initiere fagutviklingsprosjekt. Etablere og følge opp arenaer for
fag og fagutvikling.
Kvalifikasjoner: 3-årig høyskoleutdanning og norsk autorisasjon som sykepleier, erfaring som sykepleier. Videreutdanning innen pedagogikk/veiledning
er ønskelig, annen relevant videreutdanning vil bli vurdert. Må beherske
norsk svært godt, muntlig og skriftlig.
Det er ønskelig med god kjennskap til
aktuelt lovverk, data og pasientjournal. Vi vil legge stor vekt på personlig
egnethet, vi ser særlig etter personlige
egenskaper som gode kommunikasjonog relasjonsferdigheter, systematisk/
strukturert og løsningsorientert,
fleksibilitet, evne og vilje til å holde
seg faglig oppdatert, engasjert og målrettet, initiativrik, evne til å lede seg
selv.
Arbeidssted: Vi flytter inn i Ullerud
Helsebygg ultimo april 2017. Vi kan
tilby deg en ny, flott arbeidsplass med
kunnskapsrike og hyggelige kollegaer,
en unik mulighet til å være med på å
skape noe nytt, deltagelse i et spennende fagteam, på tvers av avdelinger
og enheter, gode muligheter til vekst
og utvikling.
Lønnsplassering: Etter tariff
Tiltredelse: Snarest
Kontaktperson: Ane Nordskar,
enhetsleder i Pleie og omsorg.
Mobil 924 12 722
Søknadsfrist: 11. desember 2016

Sykepleiere

Stilling: 1 sykepleier 100% fast stilling
og 1 vikariat 100% stilling, t.o.m
1. januar 2018 med mulighet for fast
ansettelse.
Ansvarsområde: Sykepleie til hjemmeboende pasienter
Arbeidstid: To-delt turnus dag/kveld
med arbeid to av seks helger
Arbeidssted: Hjemmesykepleien
Kvalifikasjonskrav: Norsk autorisasjon
som sykepleier, må beherske norsk godt,
muntlig og skriftlig. Personlig egnethet
vil bli vektlagt.
Tiltredelsesdato: Etter avtale
Lønnsplassering: Lønn etter avtale
Kontaktperson: Avdelingsleder
Mina El-Melhaoui, tlf. 64 90 64 82,
Trine Bråthen, tlf. 64 90 64 54 og
plasstillitsvalgt NSF, Bjørg Norberg,
tlf. 64 90 64 57
Søknadsfrist: 4. januar 2017

Miljøterapeuter

Stilling: 80 % miljøterapeut i Fugleveien omsorgsbolig
Arbeidstid: Turnus med dag- og
kveldsvakter, jobb hver 4. helg
Arbeidsoppgaver: Målrettet miljøarbeid, aktivt bidra i boligens og enhetens fagteam, samarbeide med
beboernes samarbeidsinstans, familie
og nettverk, følge opp beboere i alle
dagliglivets gjøremål, utøve primærkontaktoppgaver for en av beboerne.
Kvalifikasjonskrav: Fortrinnsvis
vernepleier eller annen treårig høyskoleutdanning innen helse, sosial eller
pedagogikk.
Tiltredelsesdato: Snarest
Lønnsplassering: I henhold til
gjeldende tariff og avtaler.
Kontaktperson:
Dijana Vesovic, mobil 938 39764
Søknadsfrist: 12. desember 2016
Stilling: 100 % miljøterapeut i vårt
autismeteam. Autismeteamet gir
tjenester til unge mennesker med autismespekterforstyrrelser. Autismeteamet
er en del av Haukåsen omsorgsbolig.
Arbeidstid: Turnus med dag- og
kveldsvakter, jobb hver 4. helg
Arbeidsoppgaver: Målrettet miljøarbeid, samarbeide med beboernes
nettverk, veilede kolleger, utarbeide,
igangsette og evaluere målsettinger og
tiltak, følge opp beboere i dagliglivets
gjøremål, delta aktivt i boligens og
enhetens fagteam.
Kvalifikasjonskrav: Vernepleier eller
annen treårig høyskoleutdanning innen
helse, sosial og pedagogikk, kunnskap
om målrettet miljøarbeid og autisme,
god muntlig og skriftlig framstillingsevne, kjennskap til gjeldende lovverk,
datakyndig.
Tiltredelsesdato: Snarest
Lønnsplassering: I henhold til
gjeldende tariff og avtaler.
Kontaktperson:
Maria Nordraak, mobil 415 31 422
Søknadsfrist: 19. desember 2016

Fastlege til deleliste

Fastlegen ved Heer legekontor vil dele
sin fastlegeliste. Leger over 60 år har
rett til å dele sin fastlegeliste med henblikk på nedtrapping og overføring av
praksis til annen lege. Overdragende
lege forplikter seg til å fratre ved fylte
70 år i hht ASA 4310. Det er ingen ny
hjemmel som opprettes, ordningen
innebærer en forskuttert overdragelse
av fastlegens praksis.

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg tirsdag 24. januar

Kontaktperson: enhetsleder Helse
og koordinering Maria Nordlander
Flatøy, mobil 415 31 410,
maria.flatoy@frogn.kommune.no
Søknadsfrist: 14. desember 2016

Avdelingsleder byggesak,
oppmåling og geodata
Stilling: 100 % fast. Vi søker en erfaren
leder for en avdeling med engasjerte,
høyt utdannede medarbeidere med
tverrfaglig bakgrunn. Avdelingen har
ansvar for byggesaksbehandling, behandling av delesaker og seksjonering i
tillegg til tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven, samt oppmålingsforretninger,
matrikkelføring, oppdatering av kartbaser og arealplanbaser. Avdelingsleder
vil ha ansvar for faglig utvikling av
avdelingen, fremme saker til politisk
behandling, samt følge opp politiske
vedtak, koordinering og fordeling av
arbeidsoppgaver, deltagelse i regionale nettverk, oversikt over ressursbruk
og selvkostberegninger, personal- og
økonomiansvar for avdelingen.
Kvalifikasjoner: Utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, primært
med mastergrad innen relevant
fagområde som f. eks. arkitekt, sivilingeniør, jurist, arealplanlegger, samfunnsgeograf eller landskapsarkitekt.
Lang realkompetanse kan oppveie for
formalkompetanse. Ledererfaring eller
erfaring med ledelse av tverrfaglige
team/prosjekter. Relevant praksis fra
kommune, annen offentlig virksomhet eller privat virksomhet. God norsk
muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Engasjert og løsningsorientert, gode
samarbeidsevner, kjennskap til politiske
prosesser.
Kontaktperson: Enhetsleder Ann-Mari
Nylund, mobil 930 38757
Søknadsfrist: 9. desember 2016
For fullstendig utlysningstekst
og elektroniske søknadsskjemaer,
se www.frogn.no. Ved behov for
tilgang til PC, finnes det på Servicetorget, Biblioteket og NAV Follo.
Søknadsdokumenter blir ikke returnert til søkerne, men makuleres
når tilsetting er foretatt. For mer
informasjon, kontakt Servicetorget,
tlf. 64 90 60 00.

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!
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