Ordfører Odd Haktor Slåke
og avtroppende turistsjef og
Julenissens fetter Tom Kristiansen har signert diplomet
som deles ut til de som gjennomfører årets nissevandring
i Drøbak sentrum. Les mer på
neste side!

Frogn kommune ønsker

God jul og godt nyttår
Vi ønsker alle våre innbyggere en riktig god jul! Året som er gått har vært et godt år for kommunen, mener ordfører Odd Haktor Slåke. Se hans julehilsen på neste side.

Vannglede i Ullerud barnehage
8 førskolebarn fra Ullerud barnehage plasker lykkelige i 34 graders vann i bassenget på Seiersten
hver uke. Sammen med instruktører fra DFI svømmegruppe har barna fått tilbud om vann- og svømmetrening gjennom hele høsten. – Et supert tiltak,
skryter styrer i Ullerud barnehage, Anita Bugge
Moe.
Solgry barnehage har hatt samme tilbud, og nå
er det altså barna fra Ullerud som er i vannet.
DFI håper flere barnehager i kommunen vil benytte seg av opplegget, som de gjennomfører
med støtte fra Akershus fylkeskommune.

Les mer om:

Svømmetreningen fortsetter også i 2019.
- Barna storkoser seg og har enormt utbytte av
dette, sier styrer Anita – som gjerne plasker og
koser seg sammen med barna.

Bli med på
nissevandring!
Se side 2

Nyåpnet arbeids- og
aktivitetssenter på
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Spennende stillinger
i Frogn kommune
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Julehilsen fra ordføreren:

Et godt år for oss!
Året 2018 er snart historie. Kommunens innbyggere og ansatte kan se tilbake på et godt år hvor hverdagsopplevelsen er at vi bor i en trygg og veldrevet kommune med solide kommunale tjenester på de
aller fleste områder.
Kommunen er Frogns største arbeidsplass. Her jobbes det hver dag for at
kommunens innbyggere i størst mulig grad skal få de beste forutsetninger for å leve et godt og meningsfylt
liv. Gjennom dialog har kommunen
den største intensjon om å sette innbyggeren i sentrum, og å stille spørsmålet: Hva kan kommunen gjøre for
deg, hva er du opptatt av?
Frognskolen er over år blitt utviklet
med målsettingen om å være blant
landets beste skoler. Det målet har
vi nådd, en 10. plass på skolebarometret for hele landet - etter målrettet satsning gjennom læreplaner og
inspirerte og dyktige lærerkrefter.
Denne bevisste satsningen på skole
skal selvfølgelig videreføres, det sørger et samlet kommunestyre for.
Vårt nye helsebygg har nå vært i drift
i snart to år, og mange erfaringer
er naturligvis gjort. Helsebyggets
ansatte holder et våkent blikk på de
utfordringer det er å gi et best mulig
opphold for beboerne i deres hverdag. Underveis har en sett svakheter
og mangler, men her følges det opp
med ressurser og bevilgninger. Kommunens og de frivilliges innsats for
å skape et hyggelig bofelleskap på
helsebygget er fantastisk å se. En stor
takk til dere!
7. juni 2018 ble en dag for historien
i Frogn. Da ble vårt nye samlende
krigsminnesmerke avduket i Badeparken med en flott markering. Minnesmerket har navnet på alle de 50
falne fra Frogn under 2. verdenskrig
listet opp. På det nye Krigsminnesmerket som erstatter tidligere krigsminnesmerker, er også navnene på
28 falne som av forskjellige grunner
ikke tidligere er oppført medtatt, slik
at den uretten er rettet opp. Et stort
arbeid er lagt ned for at vi alle skal
kunne minnes hvilken menneskelig
kostnad det er, og hva som går tapt
i en krig. Jeg vil berømme og takke
prosjektgruppen for innsatsen og det
flotte resultatet krigsminnesmerket
og minnelunden har blitt til.
Med Oscarsborg festning i vår kommune, kanskje stedet for en av Norges historiens viktigste hendelser, 9.
april, har Frogn kommune også tatt
et spesielt ansvar for Veterandagen
8. mai. Sammen med den lokale veteranforeningen ble det avholdt en
flott markering ute på Oscarsborg
hvor veteraner fra alle Follokommu-

nene og Hurum kommune deltok.
Igjen et godt samarbeide mellom
kommunen og frivilligheten.
I kommunen ses det stadig etter områder en kan bli bedre på eller videreutvikle. I vår har vi tatt i bruk det vi
kaller Frogn arbeids- og aktivitetshus
i lokalene hvor Elleflaten barnehage holdt til. Der har vi samlet alle
dagaktiviteter i tilrettelagte tjenester. I tillegg har enhetsleder og konsulent for funksjonshemmede også
fått kontorplasser der. Her har vi lyse
trivelige lokaler med entusiastiske og
dyktige kommunalt ansatte.
Infrastruktur på vann og avløp er
under kontinuerlig vedlikehold og
utvidelse, nylig ble et nytt høydebasseng tatt i drift oppe på Granheia.
Det sikrer kapasiteten på vannforsyningen til kommunens vannabonnenter. Likeledes er vi godt i gang
med ungdommens nye skatepark på
Seiersten. Dette blir en fin arena for
uorganisert idrett, så lykke til med
skatingen!
Alt dette viser at Frogn kommune et
godt sted å bo for de fleste. Samtidig
har vi fått noen smeller i det siste

året. Spesielt ille
er situasjonen
rundt ferdigstillelsen av Bølgen
bad- og aktivitetssenter.
Kommunen har
ikke hatt noe
annet valg enn å
kreve å få overlevert et anlegg i
henhold til bestilling og offentlige
forskrifter. Det
fikk vi ikke, men
vi er nå i gang
med å ferdigstille
slik at krav tilfredsstilles og brukstillatelse kan gis. I så måte kan vi glede
oss til 2019, da skal Seiersten Idrettspark tas i fullt bruk.
Utfordringene rundt lav befolkningsvekst, spesielt blant yngre, mangel
på omsorgsboliger av forskjellig typer, og etterslep på byggesaker og
plansaker har vi fortsatt, når vi nå
går inn i det nye året. Men jeg har
tro på at det innen relativt kort tid er
rettet opp, gitt de tiltak som nå settes inn virker.

Julefeiring og nisseaktiviteter står for
døren. Vi kan alle nå oppleve flott
julestemning etter at Frogn kommune i fjor investerte i nye belysninger
over gater, torv, busker og trær til
stor glede for oss alle.
På vegne av de folkevalgte vil jeg ønske alle våre innbyggere og ansatte
en riktig god jul og ett godt nytt år!
Med vennlig hilsen
Odd Haktor Slåke
Ordfører Frogn kommune

Bli med på nissevandring i Drøbak sentrum

Julegrøt – en nisseoppfinnelse!
Gå fra post til post i Drøbak og samle bevis på
at julegrøten – med mandel og smørøye i – ble
oppfunnet av nissene!
- Melk, ris, sukker, smør, kanel – og en skoldet mandel. Det
hører virkelig ikke sammen! slår Hans Petter Treider fast.
Den pussige sammensetningen av ingredienser er én av
grunnene til at forfatteren mener det var Drøbak-nissene
som oppfant denne grøten.
- Nissene kom fra underverdenen, og matlaging – slik vi er
vant til – var fremmed for dem. De tok det de fant, forklarer Treider.
I fjor utga han boka «NISSEN – den utrolige historien om
hans liv og opprinnelse», som beviste at nissen kommer fra
Drøbak. Den resulterte i nisseutstilling på Avistegnernes hus
og nissevandring i Drøbaks gater. Da en ny nissevandring
skulle lages i år, måtte grøten stå i fokus.
For å gå nissevandringen, trenger du folder med kart. Det
kan du hente på Julehuset, Avistegnernes hus (hvor det
også er flott pepperkakelandsby), Turistinformasjonen på
Sjøtorget og Drøbak Kunstnerforum i Niels Carlsens gate.
Ved hver post fyller du inn informasjon i folderen. Etter
endt vandring, får du diplom. Nissevandringen starter lørdag 1. desember, og varer ut året.

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

KUNNGJØRINGER
Åpent møte om hummerfredning

Frogn kommune skal sette i
gang en prosess
for å avklare
ett eller flere
fredningsområder for hummer
i Drøbaksundet og Bunnefjorden. Alle
interesserte inviteres i den forbindelse
til et åpent møte om temaet.
Dato/tid: 10. desember 2018
kl. 18.00. Sted: Frogn rådhus,
Rådhusveien 6, Drøbak
Hensikten med møtet er:
- Gjennomgang av kjent informasjon
om hummerbestanden
- Drøfting av kriterier for utvelging
av områder; antall, størrelse og
kvalitet
- Innhenting av info om fiskeaktivitet
i foreslåtte områder

Velkommen til Frogns nye
statsborgere

Arifur Rahman, en av Frogns forfulgte
avistegnere,
opprinnelig fra
Bangladesh, var
en av våre nye,
norske statsborgere som ble
ønsket velkommen av statsminister Erna Solberg og
ordførere fra Oslo og Akershus i en
høytidelig seremoni i Oslo rådhus i
november.
Statsborgerseremonien avholdes fire
ganger i året, og her stiller Frogns
ordfører gjerne opp: – Dette er en
stor begivenhet for hver enkelt og for
det norske samfunnet, sier ordfører
Odd Haktor Slåke.

Aktiviteter på Frogn
Seniorsenter

Vi ønsker velkommen til julemiddag fredag 14. desember kl. 13.00.
Påmelding innen 7. desember til Seniorsenteret, tlf. 64 90 61 85.
Frogn Seniorsenter vil ønske alle våre
gjester og brukere en god og fredfull
jul, og et riktig godt nytt år!

Frivilligsentralen informerer

GOD JUL til våre frivillige og
støttespillere, TUSEN TAKK for en
fantastisk innsats. Om det har vært
en time i måneden, en kveld eller dag

i løpet av året; alle
bekker små… Det
er mange som gjør
en innsats frivillig i
lag og foreninger,
også som mødre
og fedre i barnas
aktiviteter, eller
som gode naboer
og venner. Hvis alle gjør litt, så blir det
ikke så tungt å bære.
En ekstra takk til «mine» frivillige
uten dere hadde det ikke vært noen
frivilligsentral med så lav terskel som
gjør at alle som vil har plass. Dere
skaper et miljø som gjør meg stolt og
glad!
En ekstra stor takk de frivillige på
Ullerud som virkelig har laget et miljø
i år. Bra jobba!
Nyttårsforsett?
Vil du være med å glede andre i 2019,
men er litt usikker på hva du vil gjøre
og hvordan du kan gjøre det? Kontakt
daglig leder for en kaffe og en prat
om mulighetene. Eller ta en titt på vår
hjemmeside eller facebookside.
Juleklem fra Gro Paulsen, daglig leder

Høringer:

Høring av kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030
Kommunestyret vedtok 22. oktober å
sende kommuneplanens samfunnsdel
på høring og offentlig ettersyn. Frist
for å komme med merknader er 9.
januar 2019.
Mer informasjon om planforslaget
kan sees i lenken nedenfor, eller i papirutgave for gjennomsyn på servicetorget, Frogn rådhus:
https://www.frogn.kommune.no/
felles/horinger/horinger/kommuneplanens-samfunnsdel-2018-2030/
Høring av kommunestyremelding
om bolig
Kommunestyremelding om bolig ble
behandlet i Frogn kommunestyre 11.
juni 2018, med følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar å sende på høring og legge ut på offentlig ettersyn
forslag til kommunestyremelding om
bolig. Før saken sendes ut på høring
må det utarbeides vurderinger om
mulig tiltak for leie før eie-konseptet
og borettslag.
Frist for å komme med merknader er
9. januar 2018. Mer informasjon om

planforslaget kan sees i lenken nedenfor, eller i papirutgave på servicetorget, Frogn rådhus:
https://www.frogn.kommune.no/
felles/horinger/horinger/kommunestyremelding-om-bolig/
Reguleringsplaner på høring
Hovedutvalget for miljø-, plan- og
byggesaker vedtok 15.10.18 å legge
detaljreguleringer for Grande og
Husvikveien 5 ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 21.12.18.
Plandokumenter og informasjon
om hvordan du gir innspill finnes på
kommunens nettsider (www.frogn.
kommune.no/horinger), og er tilgjengelige på rådhuset.
Vedtatt reguleringsplan Skogveien 31-35
Kommunestyret vedtok 22.10.18
detaljregulering for Skogveien 31-35.
Plandokumenter og orientering om
klageadgang finnes på kommunens
nettsider.
Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale for Elleveien 16 og
utbyggingsavtale for Vårstigen 27
og Elleveien 18
Avtalene gjelder for følgende eiendommer:
• 81/55 • 81/62 og 74/9
I henhold til plan- og bygningsloven
av 27. juni 2008 paragraf 17-4 3. ledd,
kunngjøres inngått utbyggingsavtale.
Utbyggingsavtalen gjelder i hovedsak
utbyggernes bidrag til etablering av
nytt fortau i Elleveien, samt opprettholdelse av tursti.
Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale for Gulliksbakken
11-13
Den 22. oktober 2018 ble det inngått
utbyggingsavtale mellom Gulliksbakken AS og Frogn kommune.
Avtalen gjelder for følgende eiendommer:
• 72/45 • 72/65 • 72/8
I henhold til plan- og bygningsloven
av 27. juni 2008 paragraf 17-4 3. ledd,
kunngjøres inngått utbyggingsavtale.
Utbyggingsavtalen gjelder i hovedsak
etablering av ny vannledning i Gulliksbakken og forkjøpsrett til bolig til
fordel for Frogn kommune.

Åpne møter på Rådhuset

Formannskapets budsjettmøte
mandag 3. desember kl. 14.00 i møterommet Fraunar.
Kontrollutvalget mandag 10.
desember kl. 14.00 i møterommet
Oscarsborg.
Hovedutvalget for miljø, plan og
byggesaker onsdag 12. desember kl.
16.30 i møterommet Fraunar.
Innspill/spørsmål fra publikum fra
ca. kl. 18.00.
Kommunestyret mandag 17. desember kl. 14.00 i møterommet Fraunar.
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.
Nytt fra teknisk

Vannmåleravlesning 2018

Innbyggere som ikke har fått
montert nye vannmålere, og som
har mottatt avlesningskort for
vannmåler, må lese av vannmålerstand den 31.12.18, eller så
nær denne datoen som mulig, og
registrere denne.
Dette er viktig for at 1.termin 2019
faktura med avregning for 2018 skal
bli korrekt. Registrering av målerstand
kan leveres:
• på SMS (link på mottatt SMS)
• link på Frogn kommunes hjemmeside (www.frogn.kommune.no)
• pr telefon (se tlfnr på avlesningskort)
• eller skriv målerstand på mottatte
avlesningskort og returnere dette
De som har fått ny vannmåler og ikke
har mottatt avlesningskort, trenger
ikke å lese av vannmåleren. Denne vil
bli avlest automatisk av kommunen.
Til info så trenger du ikke å være
hjemme for at måleren blir avlest
automatisk.
Har du privat brønn?
Visste du at alle private brønner som
forsyner to eller flere husstander nå
skal registreres hos Mattilsynet?
Deler du og naboen en brønn? Nå

Velkommen til førjulshygge på nytt
arbeids- og aktivitetssenter
Frogn kommunes nye arbeids - og aktivitetshus på Skiphelle ble høytidelig åpnet
i november. Nå kan du også komme og se hvor fint det er blitt!
Frogn arbeids- og aktivitetshus
inviterer til førjulskveld. Ta med
venner og familie for en hyggelig
kveld sammen torsdag 6. desember kl. 16.00 til kl. 19.00 i de gamle
lokalene til Elleflaten barnehage i
Arne Høilandsvei 1.
Denne kvelden har du mulighet til
å kjøpe flotte julegaver samtidig
som det er tid til hyggelig prat og
omvisning på huset. Varm gløgg

og pepperkaker står på menyen.
Ta med godt humør og julegave
liste så er vi helt sikre på at du har
fått handlet noen fine julegaver
innen kvelden er omme. Kun kontant betaling.
Frogn arbeid – og aktivitetshus
er et tilbud til mennesker med
nedsatt funksjonsevne. Her arbeider og aktiviseres mennesker

som av ulike grunner faller ut av
ordinært arbeidsliv og ikke hører
inn under ordinære VTA-bedrifter.
Det jobbes for at hver bruker skal
ha en meningsfull hverdag med
sysselsetting som gjør at vedkommende bidrar inn i lokalsamfunnet
og samfunnet for øvrig. For noen
brukere er dette stedet permanent
mens for andre kan det være et
springbrett over i annet arbeid.

Enhetsleder Therese Steen Johansen og
kommunalsjef Fritz Solhaug gleder seg
over flott nytt arbeids- og aktivitetssenter – og festkake. Kom og se du også!

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

BIBLIOTEKET

Dette skjer i desember:
• 5. desember: Bokkafe kl. 13.00. Tannlegevakt 17.00-19.00. Språkkafé kl. 19.00.
• 6. desember: Bibliotekets lesesirkel kl.
19.00. Åpen for alle, men det er påmelding
til biblioteket. Begrenset antall plasser.
• 12. desember: Advokatvakt kl. 17.0019.00. Språkkafé juleavslutning kl. 19.00.
• 14. desember: Eventyrstund kl. 10.30
Dette skjer i januar:
• 2. januar: Bokkafe kl. 13.00. Tannlegevakt
kl. 17.00-19.00.
• 3. januar: Bibliotekets lesesirkel kl. 19.00.
Åpen for alle, men det er påmelding til
biblioteket. Begrenset antall plasser.
• 8. januar: Trygg på nett: Nettbank. Kl.
10.30.
• 9. januar: Advokatvakt kl. 16.00-18.00.
Frogn historielag 17.00-19.00.
• 16. januar: Språkkafé kl. 19.00.
• 18.januar: Eventyrstund Kl. 10.30
• 23. januar: Frogn historielag møtes med
slekt og data 17.00-19.00. Språkkafé kl.
19.00.
Åpen barnehage: Åpen barnehage er
et møtested for voksne med barn i aldersgruppen 0-3 år hver tirsdag kl. 09.30
– 12.00. Følger skoleruta – og starter opp 2.
januar. Velkommen!
Faste aktiviteter:
Språkkafé: Hver onsdag har vi språkkafé.
Her møtes innvandrere fra mange land
med nordmenn til en hyggelig prat over en
kopp kaffe eller te. Kl. 19.00.
Lesesirkel: Første torsdag i måneden har
vi lesesirkel. Åpen for alle, husk påmelding.
Kl. 19.00
Advokatvakt: Få en halv times gratis
konsultasjon med en advokat. Påmelding.
Kl. 17.00 – 19.00.
Tannlegevakt: Få en halv times gratis konsultasjon med en tannlege (ingen behandling). Påmelding. Kl. 17.00 – 19.00.
Bokkafé: Første onsdag i måneden inviterer vi til en bokkafé hvor vi presenterer
en god bok, en kopp kaffe og litt å bite i.
Kl. 13.00
Eventyrstund: Vi leser, forteller og ser i
billedbøker sammen. Åpen for alle, store
grupper må melde seg på. Siste fredag i
måneden kl. 10.30.
Åpen barnehage: Åpen barnehage er
et møtested for voksne med barn i aldersgruppen 0-3 år hver tirsdag kl. 09.30 –
12.00. Følger skoleruta.
Slektsforum: Interessert i slektsforskning?
Frogn historielag inviterer til slektsforum
utvalgte onsdager. Her kan du få tips og
hjelp med din forskning. Noen onsdager
er «Slekt og data Oslo/Akershus» til stede.
Åpen for alle.
Endringer kan forekomme, følg med på
vår nettside, oppslag og Facebook.

Psykisk helsearbeider i skolehelsetjenesten
Stilling: 100% stilling for deg som er
genuint interessert i å jobbe med psykisk helse hos barn, unge og familier.
Arbeidsoppgaver: Individuelle samtaler og oppfølging av ungdom med
psykiske vansker. Kvalifikasjonskrav:
Helsesøster/sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid, eller
annen relevant høyskoleutdanning med
videreutdanning i psykisk helsearbeid.
Erfaring fra arbeid med ungdom/barn/
familier. Personlig egnethet vektlegges.
Det er ønskelig at du har COS - P sertifisering. Gyldig politiattest må fremvises
før tiltredelse. Søker må kunne utrykke
seg godt på norsk, både muntlig og
skriftlig.
Tiltredelsesdato: 2. januar 2019
Lønn: I henhold til gjeldende tariff og
avtaler
Arbeidssted: Skolehelsetjenesten og
helsestasjonen
Kontaktpersoner: Fagkoordinator
helsestasjon og skolehelsetjenesten Gro
Abrahamsen, telefon: 907 833 58 eller
avdelingsleder 6-17 Kristin Ankarstrand,
tlf. 930 12313
Søknadsfrist: 10. desember 2018

Helsefagarbeidere/hjelpepleiere

Vi søker etter helsefagarbeidere til
ulike avdelinger:
B2 - Somatisk langtidsavdeling: •
Fast 61,62 % stilling med kveld og 3
hver helg natt som helsefagarbeider
• Fast 90,26% stilling med 3 hver helg
som helsefagarbeider, ledig fra 01.02.19
B3 - Somatisk langtidsavdeling: •
Fast 80 % stilling med 3. hver helg som
helsefagarbeider • Fast 50 % stilling
med 3. hver helg som helsefagarbeider
• Vikariat 80% stilling med 3. hver helg
som helsefagarbeider • Vikariat 100%

stilling med 3. hver helg som helsefagarbeider • Helgestillinger annenhver
helg og tredje hver helg fast med ulik
stillingsstørrelse.
A5 - Skjermet avdeling for personer
med demens: Fast 20,42% stilling med
3. hver helg og en mandagdagvakt
Kvalifikasjoner: Autorisert helsefagarbeider/hjelpepleier. Fordel med videreutdanning eller kurs som ABC. Beherske
norsk svært godt, muntlig og skriftlig.
Politiattest må fremlegges før tiltredelse. Søkere med helsefaglig bakgrunn
foretrekkes eller studenter under helsefaglig utdannelse, men andre søkere vil
også bli vurdert.
Lønn: etter gjeldende tariff
Tiltredelse: 2. januar 2019 eller etter
avtale
Kontaktpersoner:
Avdelingsleder Somatisk langtidsavdeling B2 - Ingvill Madsen – tlf: 481 45211,
mail: ingvill.madsen@frogn.kommune.
no
Avdelingsleder Somatisk langtidsavdeling B3- Ida Lunde – tlf: 950 41298,
mail: ida.lunde@frogn.kommune.no
Avdelingsleder Langtidsavdeling A5
– Kirsti Svinndal - tlf: 957 12870, mail:
kirsti.svinndal@frogn.kommune.no
Søknadsfrist 9. desember 2018

Enhetsleder Teknisk drift og
forvaltning

Er du resultatorientert leder, er serviceinnstilt, har gode kommunikasjonsevner og kompetanse innenfor
fagområdet kommunalteknikk, byggesak og geodata?
Enhet TDF har f.t. ansvar for følgende oppgaver:
• Kommunalteknisk forvaltning (vei,
vann, avløp, renovasjon, parkering,
idrettsanlegg og havner m.v.) • Drift av
kommunaltekniske anlegg • Kommunens arbeid med idretten • Utbyggings-

avtaler • Miljøkontoret • Byggesaker •
Geodata, kart og oppmålingssaker
Enheten har ca. 44 årsverk og medarbeidere med høy kompetanse. Enhetsleder
er med i kommunenes enhetsledergruppe og rapporterer direkte til rådmannsnivået.
Vi søker en enhetsleder som har:
Relevant erfaring fra ett eller flere
av enhetens fagområder og relevant
utdannelse på høgskole- eller universitetsnivå, fortrinnsvis ingeniørbakgrunn.
Solid ledererfaring og dokumenterte
resultater innenfor ansvarsområdet.
Kjennskap til aktuelt lovverk. Prosjekt-/utredningskompetanse og evne
til å se helhet og sammenheng. God
rolleforståelse, fleksibilitet og samarbeidsevner. Evne til å forstå samspillet
mellom politikk, administrasjon og fag.
Stor grad av serviceinnstilling og gode
kommunikasjonsevner. Erfaring med å
håndtere påtrykk fra offentligheten,
herunder media. Høy grad av forståelse
av enhetens betydning for kommunens
omdømme. Evne til å utvikle medarbeidere og skape et godt og kompetent
arbeidsmiljø. Kommunal ledererfaring
er ønskelig.
Kontaktperson: rådmann Harald K.
Hermansen, tlf. 926 00794
Søknadsfrist: 14. desember 2018
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.

DETTE SKJER I SMIA:

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 22. januar 2019
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Åpningstider før og
etter julehøytiden:
Mandag, tirsdag og fredag
kl. 09.00 - 15.00. Onsdag
og torsdag kl. 09.00 - 19.00.
Lørdag kl. 10-00 – 15.00. På hverdager
er det selvbetjent kl. 09.00 - 11.00. Husk
lånekort! Du kan levere bøker i bakdøra
utenom åpningstiden.
Åpningstider julen 2018:
Biblioteket har stengt fra torsdag 27. desember fram til onsdag 2. januar.
Bøker kan leveres i luke i bakdør. Ved å
logge deg inn på «Meg & mitt» kan du
fornye lånene dine og reservere bøker.

LEDIGE STILLINGER

