Full trøkk på teknisk
Nå satses det for fullt på byggesak og teknisk side i Frogn kommune. Vårt dyktige
saksbehandlerteam styrkes gjennom fem nyopprettede stillinger. I tillegg skal ledernivået styrkes. Har du en leder i magen, og har lyst å bidra til å løfte teknisk sektor i
kommunen, bør du ta en titt her. Bla om!

Kommunale avgifter - på et vipps?
Nå er det klart for 1. termin kommunale avgifter 2019 med avregning for 2018.
Går du for Vipps eller e-faktura? Du kan bestemme, men sett deg inn i mulighetene
som finnes.
Har du oppdatert telefonen din i det
siste, kan du oppleve at Vipps har
satt som standard at regninger er
aktive.
Hvis du ikke er klar over dette, vet
du kanskje heller ikke at du vil motta faktura i Vipps heretter. Hvis du
ikke ønsker faktura på Vipps, må du

Les mer om:

sjekke at Vipps regninger er deaktivert. Dette gjøres i Vipps appen,
under Profil – Betalingsvalg. Her kan
du også slå av Få efaktura i Vipps, se
illustrasjonen.

Har du ingen av disse, får du
tilsendt papirfaktura.
Utsendelsene styres digitalt i den
nevnte rekkefølgen, og er ikke
noe kommunen kan overstyre.

Vi minner også om våre ulike
utsendelseskanaler: e-faktura,
avtalegiro, Vipps eller Digipost.

Seniorsenteret
inviterer

Babydans på
biblioteket 		
Se side 3

Spennende stillinger
i Frogn kommune
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Vil du være med i vårt lederteam?
Som et ledd i styrkingen av teknisk side i Frogn kommune, søkes det nå etter både kommunalsjef og
enhetsleder for teknisk drift og forvaltning. Spennende og krevende arbeidsoppgaver og en viktig rolle
i utvikling av kommunen venter de rette lederne!
- Er du en resultatorientert og
serviceinnstilt leder med kompetanse innenfor ulike fagområder som plan, eiendom, miljø
og teknisk drift? Da kan du få
en sentral rolle i utviklingen av
Frogn kommune, sier rådmann
Harald K. Hermansen – og understreker at dette er stillinger
med store faglige og personlige
utviklingsmuligheter.
– Det er litt av noen grep vi nå
har tatt, forteller rådmannen. I
tillegg til å fylle stillingene på
ledersiden, har man satt fokus
på avdelingen for byggesak.
Kommunen har sett på rutinene
for å forenkle prosessene, og
har styrket bemanningen med
flere nye saksbehandlere.

og totalt tre kommunalsjefer.
Kommunalsjefen har ansvar for
samhandling med folkevalgte,
helheten i kommunen og de
enhetene du får oppfølgingsansvar for. Dette er bl.a. enheter
og virksomheter knyttet til samfunnsplanlegging, arealplaner
og byggesak, folkehelse, miljø,
kart og geodata, eiendomsforvaltning og teknisk drift. Kommunalsjefen har personal-, økonomi-, fag- og resultatansvar.
Utbygging av kommunal eiendomsmasse og infrastruktur
inngår også i kommunalsjefens
ansvarsområde.
Vår nye kommunalsjef har:
• Relevant høyere utdanning
• Kommunal ledererfaring og
dokumenterte resultater
• Analytiske egenskaper og
evne til å se og bidra til helhet
og sammenheng
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
• Evne til å utvikle medarbeidere og skape et godt og kompetent arbeidsmiljø
• Erfaring med økonomistyring
• God rolleforståelse, er fleksibel og resultatorientert
• Ønske om å jobbe i en organisasjon med verdibasert ledelse

Enhetsleder teknisk drift
og forvaltning
Rådmann Harald K. Hermansen.

– Vi har behov for å få unna
restanser og holde unna det
som kommer. Og vi ser at det
som kommer er økende. Vi vil
nok ikke komme i mål med det
første, men grepene vi nå tar
håper jeg vil hjelpe mye på vei,
sier rådmann Harald K. Hermansen – som venter spent på antall
gode søkere til to lederstillinger
på teknisk side.

Kommunalsjef

Kommunalsjefen inngår i
kommunens overordnede ledelse, som består av rådmann

Enhetsleder er med i kommunenes enhetsledergruppe og rapporterer direkte til rådmannsnivået. Enhetsledere i Frogn har
ansvar for helheten og enheten.
Når det gjelder enheten, har
enhetsleder personal- økonomifag- og resultatansvar. Enhet
for teknisk drift og forvaltning
jobber tett på innbyggere,
politikere og øvrige deler av
kommunens administrasjon.
Enheten har en viktig funksjon i innbyggernes hverdag
gjennom kommunalteknisk
forvaltning (vei, vann, avløp,
renovasjon, parkering, idrettsanlegg og havner m.v.), drift
av kommunaltekniske anlegg,
idrett, utbyggingsavtaler, privat
avløpsanlegg, byggesaker etter

plan- og bygningsloven, geodata, kart og oppmålingssaker.
Enhetsleder for teknisk drift
og forvaltning har:
• Relevant erfaring fra ett eller
flere av enhetens fagområder
og relevant utdannelse på
høgskole- eller universitetsnivå, fortrinnsvis ingeniørbakgrunn
• Solid ledererfaring (gjerne
kommunal) og dokumenterte
resultater innenfor ansvarsområdet
• Erfaring fra strategisk
utviklingsarbeid
• Prosjekt-/utredningskompetanse og evne til å se helhet
og sammenheng

• Kjennskap til aktuelt lovverk
• God rolleforståelse i samspillet mellom politikk, administrasjon og fag
• Stor arbeidskapasitet, fleksibilitet og samarbeidsevner
• Gode kommunikasjonsevner
og god forståelse for enhetens rolle som omdømmebygger i lokalsamfunnet
• Godt humør, evne til lagspill,
til å utvikle medarbeidere og
å skape arbeidsglede og resultater
Søknadsfrist: 1. mars 2019
For fullstendig utlysningstekst
og elektroniske søknadsskjemaer, se https://www.frogn.kommune.no/felles/ledige-stillinger/

Krafttak for byggesak
Med fem nyopprettede stillinger setter kommunen inn
et ekstra gir i byggesaksarbeidet. De nye saksbehandlerne skal styrke det allerede gode teamet som er på plass.

Denne blide gjengen ønsker nye medarbeidere velkommen til innsats på et spennende fagområde.

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

KUNNGJØRINGER
Konsert med Lars Klevstrand i
Seniorsenterets kafé
Mandag 8. april kl. 12.00 - ca 13.00
kommer Lars Klevstrand og underholder i kaféen vår. Vi koser oss med
fin musikk, kaffe og noe godt å bite
i, kan det bli bedre? Velkommen til
hyggelig samvær!

Vårfest på Sjøstjerna

Har du en 1. klassing?

I år er det besøksdager for nye
førsteklassinger tirsdag 28. og
onsdag 29. mai på barneskolene
i Frogn. Invitasjon med program for
dagene kommer til hjemmene når
tiden for gjennomføringen nærmer
seg.

Trenger du barnehageplass?

Søknadsfrist til hovedopptaket
for barnehageplass i Frogn kommune barnehageåret 2019 -2020
er 1. mars.
Søk barnehageplass via Barnehageportalen ved å logge deg inn på våre
nettsider: https://www.frogn.kommune.no/enheter/barnehagene/
Her finner du en oversikt over kommunale og private barnehager og
nærmere informasjon om hvordan
søke barnehageplass.
Barn som fyller ett år senest innen
utgangen av august det året det søkes
om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra
august.
Barn som fyller ett år i september,
oktober eller november det året det
søkes om barnehageplass, har etter
søknad rett til å få plass i barnehage
innen utgangen av den måneden
barnet fyller ett år.
Det må søkes innen fristen for hovedopptaket som er 1. mars. Søknader for
barn som ikke faller inn under retten
til barnehageplass blir behandlet ved
supplerende opptak i henhold til fastsatte vedtekter og opptakskriterier.

Nytt fra Seniorsenteret

Påsketur/handletur til Sverige

torsdag 4. april: Avreise fra Seniorsenteret kl. 09.15
Vil du være med Frogn Seniorsenter
på en handletur til Sverige før påske?
Vi kjører med buss til Tollbodkaia i
Fredrikstad og går om bord på «MS
Sagasund». På overfarten til Strømstad serveres frokosttallerken med
kaffe/te. Vel over fjorden venter
bussen på oss, herfra går turen innom
Systembolaget og videre til Nordby
kjøpesenter. Det blir god tid til å
kjøpe noe å bite i, returen til Drøbak
blir ca. 17.30.
Pris pr. pers. kr. 450. Bindende påmelding til Seniorsenteret innen
15. mars på tlf. 64 90 61 85. Betales
på Seniorsenteret eller over nettbank
til kontonr. 1617.35.00657. Husk å
merke med hva innbetalingen gjelder
og hvem den er fra!
Arr. Frogn Seniorsenters Venner

Velkommen til årets vårfest for
medlemmer av Frogn Seniorsenters
Venner, fredag 26. april kl. 18.00. God
mat og drikke, underholdning av Roar
Magnussen. Pris pr. pers. kr. 500.
Bindende påmelding innen 5. april
til Seniorsenteret. Tlf. 64 90 61 85.
Betales på Seniorsenteret eller over
nettbank til kontonr. 1617.35.00657.
Husk å merke med hva innbetalingen
gjelder og hvem den er fra!
Arr. Frogn Seniorsenters Venner.

Velkommen til Seniorsenterets
påskemesse 3. april kl. 11.00
Vi har produkter for enhver smak.
Pynteting, duker, handlenett, sokker/
votter, grytekluter, ullpledd i friske
farger, filleryer og mye mer. Kom innom og se om det er noe DU liker.
I kaféen har vi kaffe
og te, samt noe godt å
spise. Middagsservering
kl. 12.30. Kom innom
våre hjemmekoselige
lokaler med historie i
veggene.

Nye satser for
trygghetsalarm

Melding om nye priser på trygghetsalarm fra 01.02.2019 i Frogn
kommune: Du betaler etter inntekt.
1G (Folketrygdens grunnbeløp) er kr.
96.883 fra 01.05.2018 – 01.05.2019.
Etter vedtak i Kommunestyret
17.12.2018 er det følgende satser som
gjelder:
• Pris for trygghetsalarm er satt til kr.
200,- per måned hvis du har nettoinntekt under 2G.
• Prisen er kr. 400,- per måned hvis du
har nettoinntekt fra 2G og oppover.
Nye priser vil gjelde fra februar 2019.
Enhet for Helse, omsorg og koordinering

Ønsker du torgplass
sesongen 2019?

Vi minner om at fristen for å søke
torgplass i Drøbak sentrum for
sesongen 2019 er 1. april. Søknad
sendes elektronisk til via Frogn kommunes hjemmeside, www.frogn.no.
Spørsmål kan rettes til Mona Johansen
på telefon 415 31 395.

Åpne møter på Rådhuset:

Kontrollutvalget mandag 4. mars kl.
14.00 i møterommet Fraunar.
Eldrerådet mandag 25. mars kl. 16.00
i møterommet Fraunar. Innspill/spørsmål fra publikum fra møtestart.
Viltnemdas arbeidsutvalg mandag
25. mars kl. 16.30 i kantinen «Kaspers
mage».
Rådet for personer med nedsatt
funksjonsevne tirsdag 26. mars kl.
17.00 i møterommet Fraunar.
Kommunalt foreldreutvalg for
grunnskolen tirsdag 26. mars kl.
18.00 i kantinen «Kaspers mage».
Ungdommens kommunestyre onsdag 27. mars i møterommet Fraunar.
Tidspunkt, se hjemmesiden.

Hovedutvalget for miljø-, plan- og
byggesaker mandag 1. april kl. 16.30
i møterommet Fraunar. Innspill/spørsmål fra publikum kl. 18.00.
Hovedutvalget for oppvekst,
omsorg og kultur tirsdag 2. april
kl. 17.30 i møterommet Fraunar.
Eventuell orientering fra kl. 16.30 (se
hjemmesiden). Innspill/spørsmål fra
publikum kl. 18.00.
Administrasjonsutvalget onsdag 3.
april kl. 14.30 i møterommet Oscarsborg.
Formannskapet onsdag 3. april kl.
16.30 i møterommet Fraunar. Innspill/
spørsmål fra publikum kl. 18.00.
Valgstyret onsdag 3. april i møterommet Fraunar umiddelbart etter
formannskapsmøtet.
Kommunestyret mandag 8. april i
møterommet Fraunar.
Kl. 15.45 Presentasjon pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus
Kl. 16.30 Innspill/spørsmål fra publikum
Kl. 17.00 Behandling av sakene starter
Innspill/spørsmål fra publikum:
I utvalg der dette er en fast post er
det avsatt inntil ½ time til spørsmål/
innspill fra publikum. Det er ikke
anledning til å stille spørsmål eller
komme med innspill til saker som skal
behandles i møtet.
Sakspapirer er/blir lagt ut til gjennomsyn på Servicetorget og på internett: www.frogn.no
Endringer: Eventuelle ekstramøter
eller endringer i tidspunkt blir annonsert på kommunens hjemmeside.

Høringer:

Områdeplan for Kolstad, Klommestein skog og Odalen
Høring og offentlig ettersyn: Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker vedtok i møte 12.12.2018 å sende
områdeplan Kolstad, Klommestein
Skog og Odalen på høring og offentlig ettersyn (HMPB behandling nr.
93/18).
Kommunen inviterer til åpent
informasjonsmøte om planen
13. mars 2019 kl. 19.00 på Frogn
rådhus.
Frist for innspill og merknader er
9.april 2019
Kommentarer og forslag til endringer
sendes til postmottak@frogn.kommune.no eller per post til Frogn kommune, pb. 10, 1441 Drøbak, merket
«Områdeplan – 13/00304». Ta gjerne
kontakt med servicetorget eller saksbehandler dersom du har spørsmål til
saken. E-postadresse, saksbehandler:
roger.stemsrudhagen@frogn.kommune.no
Fullstendig planforslag oppdatert iht.
HMPBs vedtak, med plankart datert
23.1.2019, planbestemmelser datert
30.1.2019, juridisk bindende illustrasjonsplaner sist revidert 25.1.2019 og
28.1.2010 samt øvrige saksdokumenter kan sees på Frogn rådhus, Servicetorget, eller lastes ned fra kommunens hjemmeside www.frogn.no.

LÅN OG LEIE AV KOMMUNALE LOKALER
– nå er det tid for å sende inn søknad igjen!
Dette gjelder fast utlån/utleie, ikke sporadisk.
I år er fristen 1. april for å sende inn søknad om lån/leie av
kommunale lokaler for skoleåret 2019/2020.
Nytt i år er at Bølgens lokaler også er inkludert i søknads
skjemaene. For disse lokalene og bassengene gjelder egne regler
se bolgenbad.no, og for støtteordninger se frogn.kommune.no.
Treningstider i gymsaler/idrettshaller/badet vil bli fordelt i
samarbeid med Frogn idrettsråd.
Alle som søker, vil få svar om søknaden er innvilget eller ikke
før 24. juni.
Følg med på frogn.kommune.no, bolgenbad.no og
i sosiale medier for nærmere info og søknadsskjema.

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

Frogn kommune

SMIA:

DETTE SKJER I

BIBLIOTEKET
22. februar: Eventyrstund kl. 10.30.
25. februar: Jakten på det digge liv:
Offentlige og halvoffentlige tjenester. Kl.
10.30 – 12.30. Sliter du med å finne frem
på nettet? Her får du råd og tips og du
kan stille spørsmål. Gratis. Ta med egen
PC, PAD, mobil eller annen enhet.
26. februar: Åpen barnehage kl. 09.30 –
12.00. Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00.
27. februar: Frogn historielag møtes med slekt og data kl. 17.00-19.00.
Språkkafé kl. 19.00.
5. mars: Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00.
Åpen barnehage kl. 09.30 – 12.00
6. mars: Babydans kl. 11.00, husk påmelding. Bokkafe kl. 13.00. Tannlegevakt
kl.17.00-19.00, påmelding. Språkkafé kl
19.00.
7. mars: Lesesirkel kl. 19.00. Påmelding
for nye deltakere.
12. mars: Åpen barnehage kl. 09.30 –
12.00. Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00.
13. mars: Babydans. Kl. 11.00, på-

melding. Advokatvakt kl.16.00-18.00,
påmelding. Språkkafé kl. 19.00. Frogn
historielag møtes (uten slekt og data), kl
17.00-19.00
19. mars: Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00.
Åpen barnehage kl. 09.30 – 12.00.
20. mars: Språkkafé. Kl. 19.00.
25. mars: Jakten på det digge liv: Reiser
og kultur. Gratis og åpen for alle. Kl.
10.30 – 12.30.
26. mars: Åpen barnehage kl. 09.30 –
12.00. Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00
27. mars: Språkkafé Kl. 19.00.
29.mars: Eventyrstund Kl. 10.30. Påmelding for store grupper.
2. april: Åpen barnehage kl. 09.30 –
12.00. Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00.
3. april: Språkkafé kl. 19.00. Bokkafe
med Gro Dahle som presenterer sin bok:
Dobbel Dyne kl. 13.00. Tannlegevakt
kl.17.00-19.00, påmelding.
4. april: Lesesirkel kl. 19.00. Påmelding
for nye deltakere.

9. april: Åpen barnehage kl. 09.30 –
12.00. Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00.
10. april: Krimlunsj med presentasjon av
krimbøker av personale.

Ta med matpakken din, vi serverer kaffe/
te og gode lesetips til påsken kl. 13.00.
Språkkafé kl. 19.00.

Velkommen til Babydans
Babydans er et tilbud til foreldre med små
barn mellom 4 -12 mnd, primært rettet mot
foreldre i fødselspermisjon. Velkommen onsdag 6. mars og 13. mars kl. 11.00.
Husk påmelding!
I babydans er det foreldrene som danser med sine babyer i samspill med andre.
Tilbudet passer derfor best for babyer som ennå ikke kan gå. Gjennom dans,
fysisk lek og taktile objekter kombinert med musikk, stimuleres sansene og
kommunikasjonen mellom den voksne og barnet. Dette blir til en koselig og
aktiv stund som alle foreldre og barn kan ha glede av.
Det kreves ingen erfaring, men ha gjerne på deg behagelige klær som du kan
bevege deg i. Beata K. Iden er utdannet danser og har mange års erfaring i å
jobbe med barn i alderen 0-6 år. Babydans er gratis.
NB! Det er påmelding. Det anbefales at dere er med begge gangene.
Ta kontakt med oss hvis dere lurer på noe. Tlf: 64 90 64 60.
Epost: frogn.bibliotek@frogn.kommune.no - eller stikk innom oss :-)

LEDIGE STILLINGER
Lærlinger

Badebyvakt 2019

Enhetsledere i Frogn har ansvar for
helheten og for enheten med personal-, økonomi-, fag- og resultatansvar.
Enhetslederen er med i kommunenes
ledergruppe og rapporterer direkte til
rådmannsnivået.
Kvalifikasjoner: Relevant fagutdanning
på høgskole- eller universitetsnivå,
erfaring fra barnehageområdet, solid
kommunal ledererfaring og dokumenterte resultater som leder, erfaring fra
strategisk utviklingsarbeid, prosjekt-/
utredningskompetanse og evne til å se
helhet og sammenheng, kjennskap til
aktuelt lovverk.
Tiltredelsesdato: 1. august 2019
Kontaktperson: kommunalsjef Olav
Neander, tlf. 456 61685
Søknadsfrist: 1. mars 2019

Vi søker etter lærlinger i 2-årig lærerløp til følgende områder: Barne- og
ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget og IKT-servicefag.
Kvalifikasjoner: Fullført og bestått VG1
og VG2 innen aktuelt programfag.
Vi søker deg som: Er engasjert, raus,
positiv og lærevillig og som ønsker å bli
en god fagarbeider.
Personlig egnethet blir vektlagt. Gyldig
politiattest i de stillinger hvor det er
påkrevd.
Tiltredelse: August 2019
Lønn: I henhold til gjeldende tariff og
avtaler
Kontaktperson: Hege Holmen, enhet for
HR, politisk og service, tlf. 415 31 350
Søknadsfrist: 15. mars 2019

Frogn kommune søker arbeidsomme
og positive ungdommer til sommerjobb
som Badebyvakt
Stilling: 100%. Vi trenger totalt ca 20
personer. Vi tilbyr oppgaver under områdene barnehage, SFO, helse, turistinformasjon og drift.
Periode: Fordeles på to perioder av
to uker. De aktuelle periodene er uke
26+27 eller uke 32+33.
Arbeidsoppgaver: Lett vedlikehold og
rydding, lek og aktiviteter med barn,
aktiviteter med eldre, annet lett forfallende arbeid.
Kvalifikasjonskrav: Vi søker deg i alder
15-18 år med bostedsadresse i Frogn.
Ansettelser skjer på bakgrunn av intervju, personlig egnethet og referanser.
Du må selv oppgi i din søknad hvilket
tjenestested du helst vil jobbe.

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!

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg tirsdag 9. april 2019

Lønnsplassering: Etter gjeldende
avtaleverk
Kontaktperson: Enhetsleder barnehage Ann-Ireen Jørgensen. Tlf 64 90 62
93/415 31435, mail: ann-ireen.jorgensen@frogn.kommune.no
Kun elektroniske søknader blir vurdert.
Søknadsfrist: 15. mars 2019
Frogn kommunes verdier: Respekt,
Raushet, Engasjement, Profesjonell
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.
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Enhetsleder barnehage

