Visste du dette om vann og avløp?
Vann og avløp er helt grunnleggende for et fungerende
samfunn. Vel verdt å betale for spør du oss! Men hva er
det egentlig du betaler for?
Bla om for rene fakta om din vann- og avløpsfaktura i Frogn.

Velkommen til vår nye kommunedirektør
Mandag 15. august var første dag på jobben for Frogns aller første kommunedirektør.
Georg N. Smedhus (52) overtar etter Harald K. Hermansen, som var rådmann i Frogn fra 2011.
der jeg tilbringer mye tid og der jeg har en del
familiære røtter. Frogn er en spennende kommune som står foran flere store utviklingsprosjekter som vil prege kommunen for all fremtid.
Det å sy sammen det historiske Drøbak og Frogn
med veksten som kommer, er en spennende
oppgave som det er morsomt å få bli med på.

Smedhus kommer fra stillingen som kommunedirektør i Indre Østfold, og er utdannet diplomøkonom fra BI med master både i offentlig
ledelse og i innkjøp og forsyningsledelse. Han
har sittet 12 år som kommunestyrepolitiker og
har lang fartstid fra kommunal sektor. I 2009 tok
han over som rådmann i Røyken kommune, og i
2014–2015 var han også rådmann i Hurum. Frem
til 2018 var han rådmann i Buskerud fylkeskommune, og ble så ansatt som første kommunedirektør i Indre Østfold kommune. Der har han
ledet arbeidet med kommunesammenslåing av
fem kommuner med totalt 45 000 innbyggere.
Smedhus er bosatt i Sætre og er på fritiden aktiv
far i speideren.
– Jeg ser frem til å bidra til å utvikle Frogn videre, sier Georg Smedhus. – Dette er en kommune

– Det er en stor glede å ønske Georg Smedhus
velkommen til Frogn! Sammen står vi overfor
spennende utfordringer. Han har en solid bakgrunn fra offentlig forvaltning og også en idealisme som jeg tror vil bidra til å utvikle Frogn
kommunes muligheter på bred basis fremover,
sier ordfører Hans Kristian Raanaas.
Velkommen til oss! Ordfører Hans Kristian Raanaas
har store forventninger til Frogns nye kommunedirektør Georg N. Smedhus.

Vi ønsker vår nye kommunedirektør
velkommen til oss!

Nye armaturer på Seiersten stadion
I et samarbeid mellom Frogn kommune, DFI og Omexom (utførende entreprenør),
vil det i høst monteres nye armaturer på alle mastene rundt stadion på Seiersten.
I 2015 ble det montert nye armaturer på Seiersten stadion. Siden den gang har kommunen og DFI brukt
mange arbeidstimer og kroner på å vedlikeholde produktet vi fikk den gang. Nå går det mot lysere tider!
• De nye armaturene vil ha så god styrke at NFF godkjenner spill av fotballkamper fra høyere liga enn det
herre- og kvinnelaget spiller per dags dato.
• Det vil også bli en oppgradering av lys mot selve løpebanen rundt fotballbanen, med egne lyspunkter
pekt utover mot svingene.
• Samtidig som vi oppgraderer selve armaturene, vil vi også oppgradere styringssystemet (DATEK2) og
opprette en dimmefunksjon, som vil gi stor besparelse både for miljø og kroner

Les mer om:

Seminar for
seniorer 			
Se side 3

Møt Ungdomsrådet
i Frogn

Bildet av ett av armaturene viser hvor
store de er. Disse skal det være ca. 44 stk
av!

Jobbe i kommunen?
Ledige stillinger i Frogn

			Se side 5
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LURER DU PÅ HVA VANN- OG
AVLØPSFAKTURAEN DIN DEKKER?
Alle som er koblet til kommunens vann- og avløpsnett er abonnenter
og får dermed faktura for vann- og avløpsgebyret fra kommunen sin.
Det er ikke lite en slik faktura skal dekke for å gi best mulig vann til
alle innbyggere.
Vann- og avløpstjenestene i kommunen
drives etter selvkostprinsippet. Det vil si at
alle utgifter både til drift og investeringer
over tid skal dekkes 100 % gjennom gebyrene
til abonnentene.
Utforming av vann- og avløpsfakturaen
Fakturaen består av to elementer:
1. et fastledd som er uavhengig av forbruket
og kan betegnes som et abonnement.
Fastleddet reguleres en gang i året avhengig av kostnadene knyttet til å levere
vann- og avløpstjenestene. Det er et fastledd for vann og et for avløp.
2. en forbruksdel som er variabel og avhengig
av ditt faktiske forbruk. Forbruket måles
med vannmåler eller beregnes etter boligarealet. Vann måles i m3 der 1 kubikkmeter = 1000 liter. Mengden avløp settes
lik mengden vann som måles.

pumpestasjoner og avløpsrenseanlegg, blir
forvaltet, utbedret, driftet og overvåket
24 timer i døgnet, hver dag hele året.
Hva betaler du for?
Det ligger milevis med vann- og avløpsnettet
nedgravd, veldig ofte under veier, kabler og
annen infrastruktur. Våre dedikerte ansatte
jobber kontinuerlig med å forvalte, drifte og
utbedre ledningsnettet og stasjonene.
Ledningene må spyles og rengjøres jevnlig for
at drikkevannet skal holde god kvalitet og avløpsrørene ikke tetter seg. For å hindre vann
på avveier er det et eget lekkasjelytte-team.
For å kunne levere trygge tjenester for generasjonene fremover er det avgjørende at

Fastleddet – hva dekker egentlig det?
På din faktura fra kommunen er det et fastledd og en mengdeavhengig del. Fastleddet
sørger for at hele den nedgravde infrastrukturen med alle stasjonene underveis;
vannbehandlingsanlegg, høydebasseng,
trykkøkningsstasjoner, reduksjonsventiler,

takten på utskiftning av ledningsnettet er
høy nok. Dessverre har det blitt ett etterslep
på dette arbeidet, så i årene som kommer må
vi skru opp tempoet og være innovative for å
finne smarte løsninger.
Husvannmåleren din måler hvor mye vann du
bruker og dermed hvor stor den mengdeavhengige delen av vann- og avløpsgebyr blir.
Du kan derfor selv påvirke hvor høy
regningen skal bli.
Gebyrforskrift
Vann- og avløpsgebyrene bestemmes i en
gebyrforskrift som er vedtatt av kommunestyret. Gebyrsatsene reguleres årlig i forbindelse med behandling av kommunens økonomiplan.Gebyrsatsene fastsettes med grunnlag
i tjenestens driftsutgifter og planlagte investeringer. Kommunestyret fastsetter størrelsen
på VA-gebyrene i forbindelse med behandlingen av budsjettet. Dette skjer normalt i kommunestyrets møte i desember hvert år.
Hva koster det?
Prisene finner du på hjemmesiden vår:
https://www.frogn.kommune.no/enheter/
miljo-idrett-og-kommunalteknikk/kommunale-gebyrer-kommunalteknikk/#heading-h3-1

Spørsmål og svar om fakturaen din
De siste ukers hendelser i Europa har medført mange spørsmål om sikkerhetssituasjonen i Norge og om hvordan kommunen
forholder seg til dette. Frogn har gode systemer og rutiner, og følger myndighetenes trusselvurderinger nøye. Ved endringer
informeres innbyggerne umiddelbart.
Hvor ofte får jeg faktura?
Vi sender ut faktura 4 ganger i året:
• 1. termin m/avregning (hvis du har offentlig
VA) – faktureres i månedsskifte februar/
mars med forfall 31.03.
• 2. termin – faktureres i månedsskifte mai/
juni med forfall 30.06.
• 3 .termin – faktureres i månedsskifte august/september med forfall 30.09.
• 4. termin – faktureres i midten av november
med forfall 15.12.

Hva skjer hvis jeg ikke betaler innen
fristen?
Ved for sen betaling påløper purregebyr i
henhold til inkassoloven. Faktura som ikke blir
betalt etter purring, sendes til inkasso for
videre behandling. Ubetalte kommunale
avgifter til vann og avløp blir sendt videre til
skatteoppkreveren for videre behandling.
Forsinkelsesrenter beregnes i henhold til lov
om forsinkelsesrente. Renten fastsettes i
forskrift utarbeidet av finansdepartementet.

Jeg ønsker å dele opp fakturaen,
betalingsutsettelse eller ønsker å vite
om jeg har noe ubetalt?
Du kan ta kontakt med fakturateam@frogn.
kommune.no. De kan også bistå med kopi av
fakturaen om du ønsker det.

Klage på faktura?
Ønsker du å klage på fakturaen må du sende
epost til fakturateam@frogn.kommune.no
Det er viktig at fakturaen blir betalt selv om
du har klaget på beløpet. Ellers vil prisen øke
med gebyr til purring og inkasso. Hvis klagen

blir tatt til følge vil du få tilbakebetalt beløpet.
Hva er á konto fakturering?
Ved á konto fakturering blir forbruksdelen av
fakturaen satt forskuddsvis etter en
forhåndsberegning av ditt forventede vannforbruk i perioden som fakturaen gjelder for.
Vannmåleren leses av en gang i året og på
førstkommende faktura i etterkant får du enten fratrekk eller plusset på, avhengig av om à
kontoen har vært for høy eller lav.
Boliger uten vannmåler
For eiendom der det ikke er installert vannmåler, beregnes det et stipulert forbruk med
utgangspunkt i boligarealet.

Ta kontakt med oss – vi er glade for tips og innspill! • Servicetorget, tlf. 64 90 60 00 • postmottak@frogn.kommune.no
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SEMINAR GODT SENIORLIV
Krigen i Ukraina fortsetter, og stadig flere flyktninger
må se etter mer permanent opphold. Over 24 000 har til
nå søkt om beskyttelse i Norge og planleggingsprognosen er justert opp fra 32 000 til 37 000. Frogn kommune
er fremdeles anmodet om å bosette 110.
Tirsdag 13. september kl 09.4514.00 inviterer Frogn kommune
til høstens seminardag for voksne
over 67 år på Smia. Seminaret er
det andre av totalt to i 2022 med
fokus på hvordan tilrettelegge
for en god alderdom. Temaene
for høstens seminar er blant
annet økonomi, ernæring og
frivillighet. Det vil bli en kombinasjon mellom foredrag og

stands. Temaene er valgt ut med
bakgrunn i kvalitetsreformen
«leve hele livet» og etter innspill
fra vårens seminardag som ble
avholdt før sommeren.
Seminaret er gratis.
Påmelding gjøres på epost til:
godtseniorliv@frogn.kommune.
no eller på tlf til 901 05169
innen 09. september 2022.

Søknadskontoret
helse og omsorg
er flyttet
Søknadskontoret helse og omsorg har flyttet fra Grenåveien
til Ullerud helsebygg. Vi holder
til i bygg A, og ny besøksadresse er
Ullerudveien 26.
Telefonnr 901 49 700 og e-post
soknadskontoret@frogn.kommune.
no vil være som før. Telefontid er
9.00–11.00 og 13.00–15.00.

Politiske møter
på rådhuset
Møtene er åpne for publikum.
Møtene i kontrollutvalget,
hovedutvalgene, formannskapet og kommunestyret streames på Frogn kommunes hjemmesider.Møtedokumentene er
tilgjengelig på hjemmesiden.
Hovedutvalget for miljø-, planog byggesaker mandag 5. september kl. 16.30 på møterommet
«Fraunar». Spørsmål og innspill fra
innbyggerne kl. 18.00. Se møteinnkallingen på hjemmesiden for
eventuelle befaringer i forkant.
Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester mandag 5. september kl. 17.30 på
møterommet «Filisterkroken».
Eventuelle orienteringer fra
kl. 16.30. Se møteinnkallingen

Frogn kulturskole

Frogn kulturskole

Hos oss kan du begynne på:

BLÅSEINSTRUMENTER
Fløyte
Klarinett
Saksofon
Trompet
Trombone
Tuba

VISUELL KUNST
Tegne/malelinje

SANG

Teaterverksted
Teaterlek og sang

GITAR
Gitar
El-gitar/bass

STRYKEINSTRUMENTER
Fiolin
Bratsj
Cello

TEATER

TROMMER
Trommer

Sang + vokalgruppe
Musikal
Du kan få 1 prøvetime på instrument dersom du ønsker det!

PIANO
Piano
Keyboard
Rytmisk piano

For mer informasjon og påmelding, se vår nettside
www.frogn.kommune.no/kulturskolen
Du finner oss også på facebook og instagram.

på hjemmesiden. Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00.
Hovedutvalget for oppvekst og
kultur tirsdag 6. september
kl. 17.30 på møterommet
«Fraunar». Eventuelle orienteringer
fra kl. 16.30. Se møteinnkallingen
på hjemmesiden. Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00.
Administrasjonsutvalget onsdag
7. september kl. 15.00 på møterommet «Filisterkroken».
Formannskapet onsdag
7. september kl. 16.30 på møterommet «Fraunar». Spørsmål og
innspill fra innbyggerne kl. 18.00.
Kommunestyret mandag
12. september ca. kl. 16.30 på
møterommet «Fraunar». Se
møteinnkalling på hjemmesiden
for endelig tidspunkt for møtestart.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00.
Kontrollutvalget onsdag
28. september kl. 14.00 på
møterommet «Filisterkroken».
Eldrerådet mandag
17. oktober kl. 16.00 på
møterommet «Fraunar».
Rådet for personer med
funksjonsnedsettelse tirsdag
18. oktober kl. 17.00 på møterommet «Fraunar».
Kommunalt foreldreutvalg
for grunnskolen tirsdag
18. oktober kl. 18.00 på møterommet «Filisterkroken».
Ungdomsrådet onsdag
19. oktober kl. 09.00 på
møterommet «Fraunar».

Heimevernet øver
i Frogn kommune
I uke 38 (19. – 25. september) gjennomfører heimevernet øvelse i Frogn.
De fleste som bor og ferdes i kommunen vil se
bevæpnede soldater som øver. Noen vil også møte
veisperringer eller på andre måter bli berørt av
øvelsen. Onsdag 21. september vil heimevernet
bl.a. utføre vakthold på rådhuset.
– Det er viktig at Heimevernet får trent i bymiljø og
Frogn kommune setter pris på forespørselen om å
øve her. Vi vil legge til rette for at Heimevernet kan
legge opp en best mulig øvelse i kommunen, sier
ordfører Hans Kristian Raanaas.
Følg med på våre nettsider for mer informasjon.

Håper vi ses!

For løpende informasjon og nyheter: Følg Frogn kommune på Facebook!
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SPENNENDE BESØK I DRØBAK!
Forskningsbåten MS Rognfjell
kommer til Drøbak og ankrer
opp ved fra 24. august til
25. september.
Båten inngår i undervisningsopplegget prosjekt
Frisk Oslofjord som er rettet mot ungdomsskolene, og hele 22 skoler kommer på besøk i
perioden båten ligger til kai. Elevene er med
ut på dagstokt og får et marint undervisningsopplegg om bord, samtidig som det innhentes
forskningsdata som spres til deltagerne for
videre forskning.
Gjennom undervisningen får elevene god innsikt i fjordens tilstand og status og også noen
av dens hemmeligheter...
Forskningsbåten eies av Inspiria science center,
er 22 meter lang og seks meter bred og stikker
ca 3,5 m dypt og er proppet med mikroskoper,
stereoskoper og annet forskningsmateriell.
Båten vil ligge på Sjøtorget fra mandag til
fredag, og ligge ved Kommunebrygga i
helgene.

COVID:

Status: Flyktninger i Frogn

Venter du på dose 4?

Krigen i Ukraina fortsetter, og stadig flere flyktninger må se etter mer permanent opphold. Over 24 000 har til nå søkt om beskyttelse i Norge og planleggingsprognosen er
justert opp fra 32 000 til 37 000. Frogn kommune er fremdeles anmodet om å bosette
• Foreløpig er 64 personer bosatt
i Frogn i 2022, herunder 57 fra
Ukraina. Aldersfordeling viser
rundt 25 barn og ungdommer
under 18 år, ca 30 personer
mellom 18 og 55 og rundt 10
personer over 55 år. Vi venter
ankomst av ytterligere 30 flyktninger de neste par månedene.
10 av disse er fra Ukraina.
• Barnehagene er fulle, men alle
som allerede har kommet har
fått plass. Alle barn i skolealder
har skoleplass. Alle barn i videregående har fått eller forventes å få plass på videregående.
• 33 private utleieenheter er
brukt til bosetting/planlagt
bosetting foreløpig - og vi har
behov for flere.

Rett etter sommerferien takket
kommunen de humanitære organisasjonene som har bistått flyktningetjenesten i sommer. Celine

Randers i NAV er takknemlig og
glad over engasjementet: - Dette
ville vi som kommune ikke fått til
alene!

Takk for innsatsen! F.v.: Lions ved Ole-Petter Skullerud og Elisabeth Krog, Kiwanis ved Per
Lie, Frelsesarmeen med Elena Ghetea, Atle Eikeland fra kirken, Gro fra Frivilligsentralen.

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

Folkehelseinstituttet
(FHI) anbefaler en ny
oppfriskningsdose for
alle over 65 og personer i
aldersgruppen 18-64 med
underliggende risiko for
alvorlig sykdomsforløp av
covid-19. Vi er godt i gang
med aldersgruppen 75+,
og startet 1. september
med gruppen
65–74 i Frogn.
Fra og med
5. september
2022 vil koronavaksinasjon
foregå i Smia flerbrukshus i
tillegg til Apotek 1 på Drøbak
City. Du bestiller enkelt time
digitalt på vår hjemmeside.
Trenger du hjelp til å bestille
time til koronavaksine, ring
vaksinetelefonen 95 71 30 00.
Åpningstider vaksinetelefonen: Mandag til fredag kl.
09.00-14.00/Øvrige dager og
helligdager: stengt.

Flankert av kommunens to siste ordførere samlet (nesten) hele ungdomsrådet i Frogn seg før sommeren. Flere aktuelle saker skal behandles i høst.

Ungdomsrådet i Frogn
Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ for kommunestyret. Rådet skal fremme barn og unges
interesse og tale deres sak i Frogn kommune. Videre skal det stimulere til samfunnsengasjement,
medbestemmelse og deltakelse blant unge i kommunen.

Kommunestyret i Frogn kommune vedtok i fjor et nytt reglement
for ungdomsrådet i Frogn. Det nye reglementet innebar navnebytte fra Ungdommens kommunestyret til Ungdomsrådet, samtidig
som også en endring av sammensetningen av rådet ble vedtatt.
Alle representanter må ha bostedsadresse i Frogn kommune og
kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet.

Fire møter ble avholdt før sommeren, ett i august og det neste
er 19. oktober. Sakene som behandles er alle aktuelle for unge i
Frogn, og sakslister for møtene legges fortløpende ut på hjemmesiden vår.

Ungdomsrådet ble valgt av kommunestyret i desember 2021
og består av:
Kristoffer Nicolay Lundeby (leder)
Kristoffer Randall (nestleder)
Eric Horn Roostami
William Puntervold
Fajar Sohail Malik
Troya Huse Fagerlie
Anna-Maria Landaas Owen
Varamedlemmer: Thea Marie Giertsen Norum og Leon Rasch

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

Datahjelpen: Har du problemer med
å finne frem på nettet? Du får hjelp
på biblioteket med PC, mobil, apper
eller innlogging. Tirsdager kl. 11.00 –
13.00.
Babytreff: Er du hjemme i permisjon?
Hver tirsdag er det babytreff i 2.etasje
på biblioteket. Det blir kaffe til de
voksne, og vi legger frem pekebøker
og leker til de minste. En lavterskel
møteplass for foreldre med sine små!
Tirsdager kl. 10.00 – 12.00.
Bokkafé: Den første onsdagen i
måneden serverer vi en god bok med
en kaffetår/te og litt småsnacks til.
Kl. 13.00-13.30.
Språkkafé: Er du ny i landet og
ønsker å bli bedre til å prate norsk? På
kaféen møtes innvandrere og språkverter for å snakke med hverandre, og
sammen øver dere på det norske
språket. Onsdager kl. 18.00 – 19.00.
Velkommen til informasjonsmøte
Språkkafé onsdag 7. september
kl.17.30 – 18.00: Frogn bibliotek søker

frivillige! Kunne du tenke deg å bidra
til god integrering og treffe nye spennende mennesker? Da er du kanskje
vår neste språkvert!
Advokatvakt: På biblioteket kan du
få inntil 30 minutter gratis konsultasjon med en advokat. Kontakt biblioteket for påmelding. Kl. 16.00 – 18.00
onsdag 14. september og onsdag
12. oktober.
Slektsforum er et møtested der alle
som driver med slektsforskning kan
møte likesinnede. Ingen påmelding
og åpent for alle.
• Historielaget uten Slekt og Data til
stede: kl. 17.00 – 19.00 onsdag 14.
september og onsdag 12. oktober.
• Historielaget med Slekt og Data til
stede: kl. 17.00 – 19.00 onsdag
28. september.
Strikk og lytt: Ta med deg strikketøyet eller annet håndarbeid så leser
vi høyt fra en novelle, dikt eller utdrag fra en roman mens du strikker.
Kl. 13.00 – 14.00 onsdag 21. september og onsdag 19. oktober.
Følg med på hjemmesiden vår frogn.
folkebibl.no, eller på Facebook for
oppdateringer på hva som skjer på
biblioteket.
Åpningstider:
Mandag, tirsdag, fredag 09.00 – 15.00

Onsdag og torsdag 09.00 – 19.00
Lørdag 10.00 – 14.00
MERK: På hverdager er det selvbetjent
mellom kl. 09.00 og 11.00. Skrankene
er betjent fra kl. 11.00.
Bøker kan leveres i luken i bakdøren
når biblioteket er stengt.
Podcast
Vi har vår egen podcast på biblioteket. Den heter «Boksnakk på Frogn
bibliotek» og du finner den på de
fleste podcast-plattformer. I denne
podcasten snakker vi om og diskuterer både nye og gamle bøker, forfatterskap, kommer med boktips, litt
om lokalmiljøet og hva som skjer på
biblioteket fremover.
Les aviser og tidsskrifter på nett
Pressreader: Biblioteket gir deg tilgang til tusenvis av aviser og blader
på nett gjennom appen Pressreader.
Last ned appen Pressreader. Koble deg
opp mot bibliotekets trådløse nett,
gå inn på appen og du er i gang!
Du får også tilgang til avisene og
tidsskriftene ved å logge deg inn på
din side på vår hjemmeside, gå inn på
«Våre tjenester: Tidsskrifter og aviser»
eller «Biblioteket fra A-Å: Digitalt
tilbud. Klikk på linken som ligger
nederst i bildet. Sees kun når du er
innlogget.

DUKKETEATER:

Sjørøverøya
Kontakt biblioteket for gratisbilletter.
Lørdag 17. september
kl. 12.00-13.00.

www.bolgenbad.no
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Vi gleder oss til å se deg
på Bølgen i høst!

