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2021 er lagt bak oss, men vi står fremdeles i en pandemi – selv om vi nå er
over i en ny fase. Alle kommunens tjenester er i drift, noen med redusert
kapasitet. Slitasjen er stor på enkelte områder, særlig innen helse.
Vi oppfordrer alle våre innbyggere til å fortsette den gode innsatsen og ta
ansvar for å hindre ytterligere oppblomstring av viruset.
Barnehager:
Alle barnehagene i Frogn fortsetter på grønt nivå selv om det er forventet betydelig økning i smitte i
ukene framover. Vi minner om at generelle smittevernregler fortsatt gjelder. Det er fremdeles viktig
at barna holder seg hjemme hvis de har nyoppståtte luftveissymptomer.
Dersom det blir mye smitte i en barnehage, kan dette begrense åpningssiden og tilbudet. Dette vil bli
varslet i den enkelte barnehage.

Frognskolen
Det er økende smitte i Frognskolen, som i samfunnet ellers. Ungdomsskolene har nå gått over til
jevnlig testing av elevene, to ganger i uken. Det vurderes å gå over på en lignende praksis på
barneskolene. Foresatte vil i tilfelle bli informert via Transponder.
Så langt klarer Frognskolen å gi et fullverdig tilbud på grønt nivå. Det forventes en økning i antall
ansatte som ikke kan møte på jobb i ukene fremover. Det kan føre til en endring av organiseringen,
og mulig redusert åpningstid på SFO. Foresatte vil her også holdes informert via Transponder.

Helse, omsorg og koordinering
Vi er inne i en sårbar periode med økt sitte trykk å få tilgjengelige vikarer. Enheten vil ivareta
nødvendig helsehjelp, annen hjelp kan bli redusert midlertidig i denne perioden. Alle tjenester i
enheten driftes etter tilpassede retningslinjer og ivaretar smittehensyn i arbeidet. Ansatte holder seg
hjemme ved symptomer og hjemmekontor brukes så lang det er mulig..
Hjemmebaserte tjenester: Et noe høyere sykefravær i tjenesten kan medføre midlertidig reduserte
tjenester og at brukerne må forholde seg til flere vikarer i en periode. Alle ansatte, også vikarer har
fått god opplæring i smitteforebyggende adferd slik at brukerne kan føle seg trygge.

Dagsenter for eldre er midlertidig stengt i den tid enheten må prioritere nødvendig helsehjelp.
Senteret vil åpne så snart det er mulig.
Dagsenter for brukere med demens er åpent.
Rehabilitering og koordinering: Søknadskontoret for helse og omsorgstjenester ivaretar søknader
om behov for hjelp og/ eller opplæring. Nødvendig helsehjelp blir prioritert.
Tilbudene fra demenskoordinator og kreftkoordinator driftes og tilpasses brukernes behov som
normalt.
Hjelpemiddellageret: Driftes etter tilpassede retningslinjer. Alle små hjelpemidler utleveres ved at
bruker eller pårørende henter selv på hjelpemiddellageret, overlevering av hjelpemidler utendørs.
Leverer nødvendige hjelpemidler og installasjoner hjemme hos bruker ved behov, ivaretar
smittevernhensyn og holder god avstand til brukerne.
Legetjenestene har normal drift med nødvendige smitteverntiltak.
Testsenter og smittesporing: Med bakgrunn i føringer fra sentrale myndigheter har kommunen et
bemanningssystem som tilpasses det til enhver tid gjeldende testbehov. Tilbudet er lokalisert ved
Holterveien 24 og har dedikerte ressurser i fht. testing og smittesporing. Behov for testing og
smittesporing varierer. Situasjonen og behovet følges tett opp.
Kompetanse er sikret ved fagdager hvor relevant personell i kommunen får opplæring i
smitteforebyggende tiltak, smittesporing og testing.

Ullerud Helsebygg
Alle avdelinger og andre tjenester i enheten driftes som normalt etter gjeldene retningslinjer og
karantenebestemmelser. Ansatte holder seg hjemme ved symptomer og hjemmekontor brukes ved
behov for de som har mulighet til det.
Det ble påvist smitte hos en pasient på avdeling B1, 14.1. Dette er det første påviste smittetilfellet på
Helsebygget siden pandemiens start. To dager etter ble det påvist smitte på nok en pasient på
samme bogruppe. Denne dagen ble det også påvist smitte hos en ansatt. Sannsynligvis ikke relatert
til smitten på avdeling. Etter dette har det blitt påvist smitte hos nok en ansatt – denne er
sannsynligvis relatert til smitten på avdeling. Dette har vært utfordrende ift driften, men det har til
nå vært håndterbart.
Generelt om besøk: Ullerud Helsebygg holder nå ikke oversikt over besøkende eller praktiserer
spesielle besøksrestriksjoner. Dette opphørte ila sommeren 2021 på bakgrunn av nasjonale
retningslinjer og gjelder fortsatt. Vi har samtidig et sterkt fokus på å skjerme uvaksinerte beboere og
ansatte. Disse er i fåtall både når det gjelder influensavaksine og vaksine mot covid-19. De fleste
beboerne har fått årets influensavaksine og 3 doser vaksine mot covid-19. Det samme gjelder de
ansatte.
Besøksregistrering og besøkstider:
Ullerud Helsebygg har innført låste dører mellom 19:00-07:00. Vi har ikke frivillige som sitter i
resepsjonen som tidligere. I denne tiden må man derfor kontakte avdelingen man skal besøke
direkte. Ellers er det er ingen andre særskilte restriksjoner enn krav om bruk av munnbind under hele
besøket.
Ytterligere informasjon om besøksrutiner finner du på Ullerud Helsebygg sin hjemmeside:
https://www.frogn.kommune.no/enheter/ullerud-helsebygg/helsebygg/

Beredskap: Ullerud Helsebygg har detaljerte beredskapsplaner for alle avdelinger for en situasjon
med et covid-19 smitteutbrudd.
Smitteforebyggende tiltak: Utplassering av desinfeksjonsmidler utover normalen. Stadig fokus på
smittevern og opplæring. Hyppigere renhold, vask av utsatte punkter.

NAV:
Vi løser det meste digitalt, men møter også alle som har behov for det etter avtale. Det er flere måter
å sette opp en timeavtale på:
•
•
•
•

Dersom du allerede er registrert hos NAV, får du raskt kontakt med en veileder ved NAV
Frogn gjennom chatte-funksjonen på innlogget side.
For de som ikke er registrert hos NAV og ønsker kontakt, kan man bruke «skriv til oss», her
rutes man via det nasjonale kontaktsenteret.
NAV Frogn har innført DigiSos og kan derfor også motta og behandle sosialhjelpssøknader via
digitale plattformer.
Du kan også ringe oss på noen av numrene nedenfor.

I tillegg til det nasjonale kontaktsenteret (55 55 33 33), har vi opprettet egne direkte vakttelefoner til
NAV Frogn, for å øke vår tilgjengelighet. Disse numrene går ikke via det nasjonale kontaktsenteret,
men går direkte til NAV Frogn.
Ved akutt behov for bistand vedrørende økonomisk sosialhjelp eller midlertidig bolig kan du benytte
følgende vakttelefoner: 916 44 702 / 404 90 918 / 400 27 379
Arbeidsgivere kan alltid kontakte våre markedsrådgivere direkte (https://www.nav.no/no/lokalt/ostviken/relatert-informasjon/rekruttering-og-inkludering-i-ost-viken). Vi er også tilgjengelig for
arbeidsgivere via Salesforce, NAVs digitale CRM plattform for arbeidsgivere.
For deg som har nedgang i inntekt eller på annen måte har en vanskelig økonomisk situasjon,
anbefaler vi at du tar tak i dette så raskt som mulig. NAV kan gi deg enkle råd om hva du selv kan
gjøre for å løse situasjonen og hvis du trenger mer hjelp, loser vi deg videre til rett instans.
Dersom du har bekymringer knyttet til økonomi og gjeld, har NAV opprettet en egen
økonomirådstelefon. Telefonnummeret er 55 55 33 39 og åpningstiden er alle hverdager fra klokken
09.00-15.00. Vi har også en egen gjeldsrådgiver på NAV Frogn, hun heter Mette Jeanne dit Fouque og
kan kontaktes på telefon 47468540.

Enhet for psykososialt arbeid
Vi holder alle tjenester åpne og opprettholder så normal drift som mulig. Smittevernet ivaretas
gjennom bruk av munnbind, avstand, lufting, renhold og at personer er friske når vi møtes.
Helsestasjonen med jordmor, fysioterapeut og ergoterapeut: Svangerskapskonsultasjoner på
Bølgen, hjemmebesøk av jordmor tre dager etter hjemkomst, av helsesykepleier 7-10 dager etter
hjemkomst + 14 konsultasjoner på helsestasjonen fram til 5 år. I tillegg tilbys ekstrakonsultasjoner til
særlig sårbare barn/familier.
Åpen helsestasjon: tirsdager, drop in tilbud. Kontakttelefon: 64 90 62 62

Familie- og psykisk helseteam (lavterskel familiestøtte): Åpent med kontakttelefon for nye
lavterskelhenvendelser og tildeling av saker ut fra tverrfaglig inntak ukentlig. Kontakttelefon: 915 29
905
PP-tjenesten: Følger opp henviste barn og familier som normalt med observasjoner, samtaler og
gjennomføring av tester i barnehagene og på skolene.
Skolehelsetjenesten barnetrinn, ungdomstrinn og Frogn VGS: Helsesykepleierne har egne trefftider
på alle skolene. Tjenesten har planlagte samtaler, grupper og noe redusert «åpen dør» tilbud.
Helsestasjon for ungdom: Åpen mandager fra klokken 1500 – 1800 på Bølgen. Har tilbud om drop- in
og timeavtaler. Kontakttelefon: 64 90 62 62
Barneverntjenesten: Har normal drift. Følger opp undersøkelser, meldinger og tiltakssaker.
Gjennomfører hjemmebesøk, har fysiske møter og samtaler på Bølgen, enkelte møter gjennomføres
digitalt. Kontakttelefon: 474 68 530
Follo barnevernvakt: 917 19 615

Tjenester til voksne innbyggere
Psykisk helsetjeneste: Henvendelser fordeles på fast inntaksmøter mandager. Tjenesten tar rask
kontakt med alle, og de fleste mottar tilbud om en kartleggingssamtale innenfor et tidsrom på 2-3
uker. Dersom henvendelsen vurderes til å være akutt, tilstreber vi raskere første konsultasjon.
Vi har samtaler på kontoret. Smittevernet ivaretas gjennom bruk av munnbind, avstand, lufting,
renhold og at personer er friske når vi møtes.
Alternativ oppfølging avtales der det vurderes som hensiktsmessig og nødvendig; treffes ute, på
videokonsultasjon og på telefon. Kontakttelefon: 400 27 390
Rustjenesten: Rustjenesten opprettholder ambulant virksomhet og ordinære ruskonsulentoppgaver.
Basen har åpent hver dag; mandag, onsdag og fredag fra kl. 11-13, tirsdag kl. 13-16 og torsdager kl.
13-15. Det er mulig å ha maks 4 besøkende i Basen samtidig grunnet smittevernhensyn. Rustjenesten
sørger for at det er mulig for brukere å hente mat i Basen, deler ut brukerutstyr i tillegg til annen helt
nødvendig oppfølging brukerne er i behov av. Rustjenesten vil få hurtigtester tilgjengelig i Basen fordi
flere av våre brukere har valgt ikke å vaksinere seg.
Rustjenesten møter brukere ansikt til ansikt, via Teams, telefonsamtaler og på tur ute – eller dersom
det er behov for det; hjemmebesøk.
Ressurssenteret: Ressurssenteret er åpent og tar imot brukere. Pågangen ser ut til å være noe
redusert, da enkelte holder seg borte grunnet frykt for smitte.
Årungen Utedrift: Gården opprettholder sine aktiviteter for sine brukere. Pågangen ser ut til å være
noe redusert, da enkelte holder seg borte grunnet frykt for smitte.

Enhet for tilrettelagte tjenester
Alle tjenester i enheten driftes i henhold til gjeldende retningslinjer og ivaretar smittehensyn i
arbeidet. Det er tilnærmet ordinær drift, men det gjøres fortløpende vurderinger.

Enheten har tilfeller med påvist smitte hos personal og deres familie, det er økende siden sist
oppdatering. Vi har også hatt tilfeller med smittede brukere/beboere på ulike tjenestesteder. Tiltak
har blitt satt raskt i gang, slik at det ikke har utviklet seg til store smitteutbrudd.
Ved oppstått smitte på tjenestestedene er det tett dialog med kommuneoverlege og hennes team.
Enheten bestreber seg på å poste nyeste informasjon om råd og retningslinjer raskt i våre
informasjonskanaler.
Sykefraværet grunnet Covid19 var noe lavere ved slutten av året, men det ses en økning igjen nå.
Fravær i forbindelse med Covid-19 gjør ordinær drift krevende. Blant annet har Frogn arbeids- og
aktivitetshus måttet redusere sitt tilbud ved noen anledninger. Alle som kan, har hjemmekontor.
Ansatte holder seg hjemme ved symptomer og det er lav terskel for å teste. Når det har oppstått
situasjoner som krever ekstra tiltak ut over ordinært smittevern har vi blant annet hatt økt bruk av
hurtigtester, samt benyttet oss av unntak fra karanteneplikten. Dette for å kunne holde drift i gang
og for å drifte så sikkert som mulig.
Tilrettelagte tjenester er godt i gang med boosterdose for helsepersonell og brukere. Enheten har
jevnlig tilbudt helsepersonell tid for vaksinering og vi har tilrettelagt for at beboere tilknyttet
heldøgns boliger kan få dosen i eget hjem.

Teknisk drift og forvaltning
Driftsavdelingen for vei/park/idrett og havner jobber nå primært med vinterdrift av veier og gang/sykkelveier, parkeringsplasser og kommunale bygg. Vanning og vedlikehold av skøyteis prioriteres
når været tillater. Julebelysningen i sentrum fjernes i disse dager. Vedlikehold av maskinpark og
utstyr gjøres nå – slik at alt er klart for neste sesong. Beskjæringer av trær og busker langs veier,
samt beskjæring av trær rundt veilys og ledninger forskjellige steder i kommunen utføres på
vinterstid. Driftsavdelingen har jobbet med å fjerne busker og kratt rundt alle skolebygg. Det er utført
beskjæring av trær i Badeparken og langs Niels Carlsens gate, her er det fortsatt behov for
arboristvurdering av enkelte dårlige trær, og vi regner med å måtte felle noen før hekkesesongen
starter. Etter trefallet ved Villa Parr undersøker vi særlig større trær i nærheten for å sette i verk
tiltak om det trengs.
Driftsavdelingen for vann, avløp og renovasjon: Kvistmottaket er tømt og stengt for allmennheten.
Vi optimaliserer drift av veisluk og ledningsnett, og leter etter lekkasjer på nettet. Vi monterer
sonemålere i Johannes Dybwads vei og Niels Carlsens gate. Det jobbes med å øke
brannvannskapasiteten inn til Drøbak-sonen ved å sikre flere kilder inn til sonen. Dette gjøres blant
annet ved å montere trykk reduksjons ventiler, i tillegg monterer vi mengdemålere i hver sone for
raskere å avdekke lekkasjer. Avdelingen bidrar inn til rulleringen av hovedplan for Vann og Avløp.
Byggesaksavdelingen: Innenfor byggesaksbehandling går saksbehandlingen tilnærmet normalt. Noe
lengre saksbehandlingstid i enkelte saker forventes. Det gjelder hovedsakelig 3-ukerssakene. Vi
avholder ingen fysiske møter om dagen, men holder forhåndskonferanser med mer via Teams. Dette
fører dessverre til noe forsinkelse når det gjelder forhåndskonferanser og andre saker hvor det
ønskes befaring. Alle saksbehandlere er på hjemmekontor. Telefontid hver tirsdag kl. 09.00 – 14.00
opprettholdes.
Forvaltningsavdelingen: I forvaltningsavdelingen er de fleste ansatte på hjemmekontor. Det er ikke
sesong for oppmålingsforretninger nå. Medarbeiderne på kart- og geodata arbeider derfor
hovedsakelig med oppgaver som ikke medfører fysisk møte med andre. Ved de utendørsbefaringene

som avholdes i forbindelse med pågående prosjekter eller er nødvendige for vurderinger, er det
fokus på smittevern. Ledige stillinger for veiingeniør er lyst ut, det kom få søkere og stillingen er lyst
ut på nytt med søknadsfrist tidlig i februar. Det jobbes med revidering av hovedplan for vann og
avløp, kunnskapsgrunnlag hentes inn og det skal skrives sak til politisk behandling. Også Frogn har
etterslep innen vedlikehold og utskifting av vann og avløpsledninger. Forarbeid til årsoppgjøret med
avregning av vann- og avløpsgebyrer og fakturering av 1. termin for 2022 er godt i gang.
Veiforvaltningen har hatt mye arbeid med behandling av gravesøknader og oppfølging av
gravearbeider. Dette har roet seg noe når gravesesongen nå er over. Ferdigmeldinger på
gravearbeider følges opp.
Prosjektavdelingen: Vi jobber med grunnerverv for etablering av fortau og slippsone langs
Vestbyveien. Vann og avløpsledninger legges sammen med Viken fylkeskommune fra Ottarsrud til
Bakker Bru, arbeidene er godt i gang. Nedgravde avfallsløsninger innenfor Gamle Drøbak er
nabovarslet, konkurransegrunnlag for gjennomføring av arbeidene er under utarbeidelse. Innen vann
og avløp planlegges fortsatt prosjekter for å separere overvann og spillvann, avdekke og utbedre
lekkasjer og se på nye innovative løsninger på feltet. Flomanalyser og kartlegging av grunnforhold –
kvikkleire er prioritert.
Vi planlegger for utskifting av lyspunkter i Drøbak sentrum, Drøbaks-gjerdet i Buggebakken skal
fornyes, Vi har anskaffet ca. 800 løpemeter autovern som skal settes opp i Knardalveien,
Vestbyveien, Fugleveien og Dyrløkkeveien.
Uteområdene ved Dal og Dyrløkkeåsen skoler er prioritert og under prosjektering, trafikksikkerheten
skal økes særlig for elever og andre myke trafikanter.
Enheten samlet har for tiden to i karantene på grunn av covid-smitte i familien. Vi bistår andre
enheter under pandemien ved behov, for eksempel ved flytting av testsenter fra rådhuset til
Holterveien.

Enhet for samfunnsplanlegging
Alle saksbehandlerne på enheten er på hjemmekontor, og vi kan nås på e-post, og på telefon ved
henvendelse til Servicetorget. Alle møter er digitale. Enheten har ellers noe sykefravær, og kombinert
med prioritering av arbeidet med ferdigstillelse av Byutviklingsplanen og planprogrammet til rullering
av kommuneplanens arealdel, så må det påregnes noe lenger behandlingstid på andre henvendelser.
Frisklivs-/folkehelsekoordinator bistår kriseledelsen med informasjonsarbeid. Næringsrådgiveren har
fortsatt løpende kontakt med næringslivet om situasjonen.

Enhet Eiendom
Enhet eiendom prioriterer gjennomføring av prosjekter og prosjektering. Det knyttes spenning til
gjennomføring på byggeplass med tanke på smittebildet vi ser nå og materialleveranser, samt
arbeidskraft. Det jobbes derfor godt med smitteverntiltak. Prosjektet på Ullerud terasse er 2 uker
forsinket på grunn av Covid-19 smitte. Det kan bli ytterligere forsinkelser både direkte og indirekte
linket til Covid-19.
Enhet eiendom har hjemmekontor for de aller fleste.

Renhold har forsterket renhold og jobber fortsatt smitteforebyggende. Det er utfordringer med å
rekruttere renholdere ved fravær. Det er et relativt høyt fravær i renholdsavdelingen i januar
Driftsavdelingen arbeider tilnærmet som vanlig med vedlikeholdsoppgaver og vakttelefon ved
akuttsituasjoner.
Det er per nå fire i enheten i karantene, med påvist smitte eller borte fra arbeidet på grunn av
stengte skoler eller barnehager pga smitteutbrudd.

Enhet for kultur og frivillighet
Tilbudet ved enhet for kultur og frivillighet vil kontinuerlig tilpasses føringer for smittevern.
•
•

Kulturskolens gjennomfører opplæringstilbudene tilpasset rammen for smittevern .
Underhuset fritidsklubb videreføres via digitale plattformer og i grupper tilpasset rammen for
smittevern.
• Biblioteket er åpent med forsterket smittevern og opprettholder ordinære åpningstider.
• Flerbrukshuset Smia er åpent for arrangementer og aktiviteter tilpasset gjeldende
antallsbegrensing og andre retningslinjer for smittevern.
• Drøbak kino har åpent og tilpasset driften med begrenset antall plasser og forsterket
smittevern som følge av gjeldende retningslinjer.
• Turistkontoret har åpent med forsterket smittevern, BUA er åpen for «klikk og hent».
• Seniorsenteret har åpen kafe og tilbyr aktiviteter innenfor rammen av retningslinjer for
smittevern.
• Frivilligsentralen opprettholder de aktiviteter som kan gjennomføres innenfor rammen av
smittevern og bidrar fortsatt med frivillige til test- og vaksinesenteret.
Enheten opprettholder administrative oppgaver, veiledning og samhandling med våre
samarbeidspartnere frivilligheten, kulturaktørene og næringen.

HR, politiske tjenester og service
Rådhuset er stengt, og de fleste av arbeidstakerne er på hjemmekontor. Alle innbyggere oppfordres
til å benytte våre digitale tjenester eller snakke med saksbehandlere pr. telefon. Servicetorget har
ordinær bemanning på rådhuset og innbyggere som har særskilt avtale med saksbehandler bes
benytte dørklokken til høyre ved hoveddøra for å komme i kontakt med medarbeidere på
servicetorget. De fleste tjenester går som normalt med de begrensningene som følger av
hjemmekontor.

StorFollo IKT
StorFollo IKT har så langt hatt fire smittetilfeller. Vi har alle ansatte på hjemmekontor, og en vaktliste
med tilstedeværelse i Holterveien for inn og utlevering av utstyr. Vi utfører tjenester ute på enheter
og virksomheter der det er behov tilnærmet normalt.
Covid-relaterte saker har høyeste prioritet slik at vi på best mulig vis kan bistå de ansatte i
kommunene med sine oppgaver.

Økonomi og digitalisering
Alle funksjoner går som normalt, dvs. regnskap, lønn, fakturering, rapportering, HP-prosessen, finans
og innkjøp. Enheten driftes stort sett fra hjemmekontor, omfanget av hjemmekontor vurderes og
tilpasses løpende i forhold til smittesituasjonen.

Planer og tiltak den nærmeste tiden
I tillegg til å gjøre jobben og levere under pandemiens skiftende faser, må kommunen forberede seg
på det som kommer etterpå. Vi må fortsette det gode samarbeidet også når den verste smittebølgen
er over, for pandemien har kostet samfunnet mye - både fysisk og psykisk. Vi forventer et ekstra
trykk på helsetjenestene våre også etter at de siste vaksinestikkene er satt, og dette forbereder vi oss
på.
Vi har troen på at Frogn kommune klarer også dette; at vi viser den styrken vi har som organisasjon
og at vi sammen fortsetter å yte det beste selv i vanskelige tider.
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