God påske i Drøbak
Påskestemning i Drøbak betyr åpne butikker og spennende gallerier,
fristende kafeer og ramsalt besøk på akvariet. I båthavna kan du kjøpe
ferske reker eller dagens fangst fra lokale fiskere, mens kinoen er åpen
for optimal filmopplevelse hvis ikke solen skinner i Badeparken.
Se de morsomme aktivitetene du kan være med på i påske-Drøbak!
Eggmaling lørdag 19. mars
Eggmaling for barna i Drøbak gamle
gymsal ved torget - kl. 11.00-14.00.

Påsketur med quizløype

Påskebad lørdag 26. mars

Store og små inviteres med på
tur med quiz! Velg selv akkurat
når du vil gå i tidsrommet fra lør
dag 19.3 til onsdag 23.3. Start ved
Drøbak torg. Hent kart og quiz på
Drøbak kino fra kl. 12.00 hver dag.

Start badesesongen i Drøbak
– og varm deg på nydelig kakao
etter badet (eller mens du ser på
tøffingene som tar årets første
bad)! Møt opp i badet i Bade
parken kl. 14.00.

Påskejazz på Sjøstjerna

Vinneren blir annonsert under
Påskebadet lørdag 26. mars
kl. 14.00.

Sunniva maler egg og
gleder seg til påske!

En fast gjeng bader hele året i Badeparken; nå
kan du bli med!

Jazzkonsert med Bakgårdsbandet kl. 20.00.

Påskefilm på Drøbak kino hele uken: Se program på filmweb.no/drobakkino

Les mer om:

Solid økonomisk resultat Trådløst i gjestehavna
Det lover bra for fremtidens ambiøse
investeringer i kommunen.
Se side 2

Siste finpuss gjenstår før vårens
sesongåpning 1. april.
Se side 2

Har du hørt det? • Frogn kommunes informasjonsbilag • 16. mars 2016

Jobbe i Frogn?

Spennende stillinger lyses ut nå!
Er det noe for deg?
Se side 4

Overskudd på 42 millioner
Regnskapet i Frogn kommune for 2015 er avsluttet med et overskudd (netto driftsresultat) på hele 42 millioner kroner!
vil også fremheve og takke for det
fremragende arbeidet kommunens
ansatte og ledere har utført i året som
har gått, sier rådmannen.
Disposisjonsfondene utgjør 124 millioner kroner ved årsskiftet. Fondene
gir handlingsrom til å dekke ekstra
ordinære behov, uforutsette utgifter
og legger grunnlaget for langsiktig
god ressursbruk.

Harald K. Hermansen.
Netto driftsresultat ble i størrelsesorden 20 millioner kroner bedre
enn anslått i 2. tertialrapport og
25 millioner kroner bedre enn i
opprinnelig vedtatt budsjett.
– Vi er meget godt fornøyd med
fjorårets økonomiske resultat, sier
rådmann Harald K. Hermansen. – Det
er tre grunner til det gode resultatet.
Den første og viktigste grunnen er
at enhetene har styrt sine budsjetter
meget godt. For det andre ble skatte
inntektene høyere enn lagt til grunn
og for det tredje ble netto finans
utgiftene lavere enn budsjettert. Jeg

Videre behandling
Mesteparten av overskuddet går til
fondsavsetninger, samt avsetninger
som kommunestyret tidligere har
vedtatt. Ikke disponert andel av overskuddet er på 28 millioner kroner,
og kommunestyret vil bestemme
bruken av ikke disponert overskud-

det ved behandling av regnskapet
20. juni 2016. Regnskapet er sendt
revisjonen. Det vil bli behandlet i
kommunestyret i juni, sammen med
årsmeldingen for 2015. Årsmeldingen
vil gi en bredere beskrivelse av kommunens resultater innenfor økonomi
og tjenestyring.

Fortsatt utfordringer
Til tross for et positivt resultat i 2015,
er kommunens økonomiske situasjon
utfordrende grunnet ambisiøse
investeringer og ønsket om å levere
tjenester med god kvalitet. Det er
derfor ingen grunn til å dempe kravene
til omstilling og effektivisering av driften i 2016 og senere år. Kommunen har
vedtatt investeringer som for eksempel
badeanlegg og omsorgsboliger i den
kommende 4-årsperiode på 1,5 mrd
kroner. Omtrent halvparten av inve
steringene finansieres ved låneopptak,
noe som binder utgifter til renter og
avdrag i årene fremover. Det er derfor
nødvendig å bremse kostnadsveksten
og avsette midler til egenkapital for å
finansiere fremtidige investeringer.

Langtidsplanlegging

Uten en tråd i gjestehavna

Vil du planlegge feriene fremover?
Her er skoleruta for skolestart og neste år.

Barnehage- og skolerute
2016-2017

		
		

Skole
dager Ferier, plandager og fridager

Kommentarer

Aug 11 Første skoledag: uke 33, onsdag 17.08
				 Plandager 15. og 16.08 felles med bhg
Sep 22
Okt 16 Høstferie uke 40, fom 03.10 tom 07.10
Nov 21 Plandag 04.11
des 15 Juleferie fom 22.12
Siste skoledag
					
før jul 21.12
Jan 20 Juleferie tom 02.01, plandag 27.01
				 Første skoledag etter jul 03.01
Feb 15 Vinterferie uke 8, fom 20.02 tom 24.02
Mar 23
Apr 13 Påskeferie fom 10.04 tom 18.04
				 Fridag 18.04
Mai 19 Fri/helgedager: 01.05, 17.05, 25.05.
Plandag 02.05
Jun 15 Fri/helgedag 05.06.
Siste skoledag 22.06
SUM 190

SFO og barnehage holder åpent alle dager bortsett fra:
Uke 28 og 29: Ferie
Julaften og nyttårsaften (åpent hverdager i romjula)
Onsdag før skjærtorsdag fra kl 12
Alle helligdager
Skolenes 5 planleggingsdager

Når gjestehavna i Drøbak åpner 1. april er det også tråd
løst nett tilgjengelig for alle våre gjester!
Både i havna og på Sjøstjernen er det nå mulig å logge seg på trådløst nett. I disse
dager tillegg fullføres også vårens siste forberedelser før gjestehavna blir åpen og
tilgjengelig for sommersesongen. Strøm, vannforsyning og offentlige toaletter skal
klargjøres i tillegg til spyling og andre reparasjoner.

Samlivskurs for
nybakte foreldre

Lær hvordan dere kan bli best mulig
foreldre og best mulig kjærester – på
en gang. Frogn helsestasjon inviterer til gratis samlivskurs for
nybakte foreldre.
Kurset holdes over to kvelder: ons
dagene 6. og 13. april, kl. 17.00-21.00
begge kvelder.
Sted: Møterom Fraunar, Frogn rådhus.
Kursledere: Elisabeth Ihlebæk og
Kristian Køhn
Påmelding innen 21. mars 2016 til
Frogn helsestasjon, tlf. 64 90 62 62
eller mail: elisabeth.ihlebak@frogn.
kommune.no. Innbetaling av depositum kr 200 til Frogn helsestasjon.

Utlysning:
Adolf Gulliksens legat

Legatet kan søkes av foreldreløse,
mindre bemidlede barn i Oslo og
Frogn kommune. Den økonomiske
støtten skal gis til opphold og
utdannelse inntil fylte 25 år.
Søknaden må inneholde en orien
tering om barnets/ungdommens og
foresattes økonomiske stilling. Kopi av
siste selvangivelse må vedlegges. Søker
må også beskrive planen(e) for utdanningen, evt. vedlegge bekreftelse på
skole/studieplass fra høsten 2016.
Søknad til ovennevnte legat sendes
Frogn kommune, Postboks 10,
1441 Drøbak, innen 29. april 2016.

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

KUNNGJØRINGER
Nytt fra Frogn Seniorsenter
Frogn seniorsenters venner inviterer
medlemmer til vårfest på Sjøstjernen
torsdag 14. april kl. 18.00.
• Velkomstdrink
• To retters middag med drikke
• Festkake med kaffe
• Underholdning med Roar
Magnussen som spiller for oss
hele kvelden
Pris kroner 570 pr person. Bindende
påmelding innen mandag den 4. april
til Frogn seniorsenter, tlf. 64 90 61 85.
Det er begrenset med plasser –
så «først til mølla»… Vi håper
mange vil dele denne kvelden
med oss. Velkommen!
Vil du fornye vårgarderoben?
Onsdag 27. april kl. 11.00- 13.30 blir
det salg av klær på Frogn seniorsenter
(Hospitalet).
«Madam klær» tar oppstilling i
entréen utenfor arbeidsstuen og
kaféen. Du finner oss i Niels Carlsens
gate 20 i Drøbak. Velkommen!

Temakveld Sorg

«Livsmot i mørket» onsdag 30. mars
2016 kl. 19.00 – 20.30.
Foredragsholder og pappa Jostein
Sandsmark om tiden etter Bjørke
langen-ulykken. Temakvelden passer
for alle, for mennesker som selv lever
med sorg og for fagpersoner. Enkel
bevertning – gratis inngang.
Sted: Helse og Velferdssentralen i Ski,
Kirkeveien 3. Arr.: Sorg omsorg Follo,
www.sorgomsorgfollo.no, tlf.: 47710801

byggesaker mandag 18. april
kl. 16.30 i møterommet Fraunar.
Innspill/spørsmål fra publikum fra
ca. kl. 18.00.
Hovedutvalget for oppvekst,
omsorg og kultur tirsdag 19. april
16.30 i møterommet Fraunar. Innspill/
spørsmål fra publikum fra ca. kl. 18.00.
Administrasjonsutvalget onsdag
20. april kl. 14.30 i møterommet
Oscarsborg.
Formannskapet onsdag 20. april
kl. 16.30 i møterommet Fraunar.
Innspill/spørsmål fra publikum fra
ca. kl. 18.00.
Kommunestyret mandag 2. mai i
møterommet Fraunar. Informasjon og
orienteringer før møtet, se hjemme
siden. Kl. 16.30 innspill/spørsmål fra
publikum. Behandlingen av sakene
starter kl. 17.00.
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 behand
les i møtet.
Sakspapirer:
Er/blir lagt ut til gjennomsyn på
Servicetorget og på internett:
www.frogn.no.

Høringer

Åpne møter

Næringskomiteen onsdag 16. mars
kl. 16.30 i Bytingstua i andre etasje i
kinobygget
Eldrerådet mandag 11. april kl. 16.00
i på Frogn seniorsenter. Innspill/
spørsmål fra publikum fra møtestart.
Rådet for personer med nedsatt
funksjonsevne tirsdag 12. april
kl. 18.00 i møterommet Fraunar
Kommunalt foreldreutvalg for
grunnskolen tirsdag 12. april kl. 18.00 i
møterommet Oscarsborg
Hovedutvalget for miljø, plan- og

Vedtatt reguleringsplan for Belsjø
terrasse
Frogn kommunestyre har i møte
15.02.16 vedtatt reguleringsplanen
“Belsjø terrasse”. Planen legger til rette
for å bygge to leilighetsbygg i enden av
Belsjø terrasse, mellom Follo museum
og Ulleruddammen. Det ene bygget
vil romme 17 boliger for personer med

Nytt fra Miljøkontoret
Fakturering av kommunale
gebyrer 2016

Alle henvendelser som gjelder grunnlag
for gebyr bør rettes skriftlig.
• Slamtømming;
slam@frogn.kommune.no
• Vann- og avløp; VA@frogn.kommune.no
• Feiing/ tilsyn; fakturateam-gebyr@
frogn.kommune.no.
• Renovasjon; Follo Ren IKS, post@
folloren.no evt. tlf. 05660,
• Innbetaling/ inkasso; fakturateamgebyr@frogn.kommune.no,
evt. tlf. 64 90 60 00
• E-faktura/ avtalegiro; ta direkte kontakt med din bank
Har du ikke tilgang på e-post, kan
skriftlig henvendelse rettes til Frogn
kommune, PB 10, 1441 Drøbak
Ved behov for muntlig avklaring kan
henvendelser rettes til enhet for Miljø,
idrett og kommunalteknikk hverdager
mellom kl. 09.00 og 12.00. Benytt telefon 64 90 60 00 (Servicetorget i Frogn
kommune).

Endring i rutine for fakturer
ing av slamtømming 2016

Frogn kommune endrer fra og med
2016 på rutinen for fakturering av
slamtømming. Fram til nå har gebyr
for slamtømming blitt fakturert i fjerde
termin og faktura sendt ut i november.
Nytt fra og med 2016 vil være at det
blir fakturert i fire terminer.
1. termin januar – mars: forfall
31. mars
2. termin april – juni: forfall 30. juni
3. termin juli – september:
forfall 30. september
4. termin oktober – desember:
forfall 15. desember
Gebyr for tømming av gråvann vil
bli uendret, en tredjedel faktureres
ved fjerdetermin årlig. For detaljerte
opplysninger om satser og gebyr, se
gebyrregulativet.
Årsaken til endringen er at det vil
være en bedre fordeling av utgifter og
inntekter for kommunen, og at det vil
komme innbyggerne til gode da utgiftene blir bedre fordelt, noe mange har
ytret ønske om.

Muskel- og skjelettskole for alle
Dette tilbudet er til deg i yrkesaktiv alder som har muskelog skjelettplager.

Er du yrkesaktiv og sliter med plager
i muskler eller skjelett? Bli med på
trening! (Foto: Norsk Fysioterapeut
forbund)
Målet med kurset er å komme i gang
med økt fysisk aktivitet, samt øke
kunnskapen rundt aktivitet og livsstil.
Det vil i løpet av samlingene være
45 minutter med trening og 15 minutter hvor vi blant annet snakker om
hverdagsaktivitet, «fear avoidance»,
motivasjon og mestring og ergonomi
i hverdagen. Kurset holdes av fysio
terapeut og frisklivskoordinator.

Periode: 13. april - 29. juni 2016
Treningsgruppe: Onsdager kl. 08:1509:15 på Stamina trening Drøbak
Oppstartsamtaler: 18., 29., 31. mars
og 1. april.
Hva krever dette av deg?
Du må:
- Kunne gå uten ganghjelpemidler
- Fungere i en gruppe med andre
- Være eller kunne bli motivert til å
endre vaner
- Møte opp til avtalte tidspunkter
- Gjennomføre minimum en egentreningsøkt per uke (fås av fysio
terapeut)
Påmelding: Innen 29. mars 2016
Pris: 300 kr
Kontaktinformasjon:
Kristina Thomassen, frisklivskoordinator Frogn kommune
Tlf.: 474 66 898, epost: frisklivssentralen@frogn.kommune.no

nedsatt funksjonsevne, det andre bygget vil romme inntil 6 leiligheter for
ordinært salg.
Planforslaget med planbeskrivelse
finner du på kommunens hjemmeside.
Følg stien: politikk og samfunnreguleringsplaner- vedtatte planer, eller
bruk søkefeltet. Dersom du er part eller
har rettslig klageinteresse kan du klage
på vedtaket. Klagen skal sendes skriftlig
til kommunen. Klagefristen er 3 uker
etter orientering om vedtak. Vedtak
av planen og denne kunngjøringen er
gjort i tråd med plan- og bygningsloven
§ 12-12.
Belsjø terrasse er et kommunalt
prosjekt. Investeringsbeslutning og
kostnadsrammer vil bli vedtatt av kommunestyret som en del av behandlingen
av skisseprosjektet. Skisseprosjektet er
planlagt fremmet for kommunestyret i
løpet av første halvår 2016.
Kommunedelplan for kulturminner,
kulturmiljøer og kulturlandskap i

Frogn kommune 2017-2029: Varsel om
igangsetting av planarbeid og offentlig
høring av forslag til planprogram <
(jf. plan- og bygningsloven §§ 11-12
og 11-13).
Forslag til planprogram for kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer
og kulturlandskap i Frogn kommune er
lagt ut på 6 ukers offentlig høring med
frist 15.april 2016 for å komme med
merknader. Du finner planen på kommunens hjemmeside under fanen
Politikk og samfunn – høringer – kulturminnevern.
Kommentarer og forslag til endringer
sendes til postmottak@frogn.kommune.
no eller til Frogn kommune,
pb 10, 1441 Drøbak, merket
«Kulturminneplan – 16/0005».

Slamtømmeordningen:
Slamtømmeordningen gjelder for anlegg
hvor utslippet ikke overstiger
50 PE (tilsvarende anlegg med mindre
enn 10 boliger eller 14 hytter tilknyttet).
Anlegg som omfattes er tette tanker,
gråvannsanlegg, minirenseanlegg og alle
typer slamavskillere. I Frogn kommunes
lokale slamtømme forskrift er det fastsatt fast tømmefrekvens:
Tette tanker og liknende fra all bebyggelse, både eiendommer med fast bosetting og fritidsbebyggelse, skal tømmes
1 gang per år. Minirenseanlegg skal
tømmes 1 gang per år. Slamavskillere fra
eiendommer med fast bosetting der det
foreligger toalett skal tømmes 1 gang
per år. Slamavskillere fra fritidsbebyggelse, og eiendommer med fast bosetting uten toalett, skal tømmes 1 gang
hvert 3. år.
Aqua Power AS utarbeider egne tømmelister, men tømmer ved forespørsel
der det trengs. Ta direkte kontakt med
Aqua Power AS (tlf. 22 30 00 37 eller
post@aquapower.no) og bestill tømming.
Dersom du trenger ekstra tømming ut
over den faste kommunale tømmingen,
bestilles denne av valgfritt tømmefirma
og betales direkte til firmaet. Mer informasjon om slamtømming og gebyr finnes
på kommunens hjemmesider.

Klage på tilsynsgebyret –
mindre avløpsanlegg

For spennende nyheter
og korrekt informasjon:
Følg Frogn kommune på Facebook!

Frogn kommune har en egen
gebyrforskrift for saksbehandling og
tilsyn av mindre avløpsanlegg.
Gebyrene fastsettes av kommunestyret
årlig i gebyrreglementet som følger
Handlingsprogrammet.
Det har vært en del klager på tilsyns
gebyr etter at Miljøkontoret startet
opp tilsyn på mindre avløpsanlegg i
2012. Kommunen er forurensnings
myndighet etter forurensningsforskriften kapittel 12 og fører tilsyn med at
bestemmelser og vedtak fattet i
medhold av dette kapittelet følges.
Det er ikke anledning til å klage på
gebyrreglementet, men det er mulig å
søke om nedsatt/fritak fra gebyr
dersom gebyret er åpenbart urimelig. Dersom det gis avslag på denne
søknaden er det klageadgang.
Klageinstansen her er Fylkesmannen.
I de klagene som er oversendt
Fylkesmannen, har kommunen fått
medhold i at tilsynsgebyret ikke er
åpenbart urimelig og at kommunen
har hjemmel til å kreve gebyr for
tilsyn. Mer informasjon om tilsyns
ordningen ligger på kommunens
hjemmesider.

For løpende informasjon og nyheter: Følg Frogn kommune på facebook

LEDIGE STILLINGER

KUNNGJØRINGER

Vi minner om
at fristen for å
søke torgplass i
Drøbak sentrum
for sesongen
2016 er 1. mai.

Søknad sendes
Frogn kommune, postboks 10, 1441
Drøbak. Spørsmål kan rettes til Mona
Johansen på telefon 415 31 395.

Demensforum i Follo 2016

«Den gode dagen» – 20. april 2016
Dagen setter fokus på demenssykdommer og nytt innen demensomsorgen.
Passer for alle som ønsker mer kunnskap.
Invitasjon går hermed ut til pleie – og
omsorgspersonell, ledere, politikere,
pårørende og alle som er interessert.
Program:
Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege på
Hukommelsesklinikken, Oslo Universitetssykehus:
«De vanligste demenssykdommene:
årsaker, symptomer og behandling»
Birgitte Nærdal, sykepleier/prosjektleder
Nasjonalt kompetansesenter for aldring
og helse:
«Tiltakspakke demens – strukturert
oppfølging av hjemmeboende personer
med demens»
Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i
Nasjonalforeningen for folkehelsen:
«Demensvennlig samfunn»
Påmeldingsfrist: 8. april 2016
Registrering fra kl. 8.30. Foredrag fra
kl. 09.00 – 15.00
Sted: Ås kulturhus
Pris: kr 300 pr. deltaker inkludert enkel
lunsj
Kontakt: Demenskoordinator Liv Marie
Røysum, Ås kommune,
Telefon 64 96 27 25 / 959 39705
E-post: liv.marie.roysum@as.kommune.no

Utleie av idrettshaller og
andre kommunale lokaler

Frogn kommune ønsker å være mest
mulig arealeffektive og yte best mulig
service til brukerne. Alle de som har
brukt, eller som ønsker å bruke gymsaler,
haller eller andre lokaler må derfor søke
om ny hall-tid nå – innen 1. mai 2016!
Utleie av hall-tid til trening og annen
bruk: På kommunenes hjemmeside finner
du informasjon og bruksanvisning på
hvordan du skal gå frem. Søknadene vil
bli behandlet i samråd med Frogn Idrettsråd. Det vil bli gitt tilbakemelding om
fordeling av tider i god tid før høstsemesteret. Spørsmål rundt utleie rettes til Karl
Erik Slettebøe mellom kl. 08.00-16.00 på
telefon 64 90 60 00.
Utleie Dyrløkkeåsen Kultursenter:
Søknad om utleie av lokaler/flerbrukshall
i Dyrløkkeåsen Kultursenter sendes til enhet for kultur og fritid, ved Hege Elnæs.
Spørsmål kan rettes til Hege Elnæs,
Kultur & Fritid, tlf. 415 31382, email:
hege.elnes@frogn.kommune.no

Biblioteket

Lørdag 12.mars:
Ungdomskafé. Hvordan
kan du tjene dine egne
penger? Hvordan kan du styre penge
bruken din? Ved Gunhild Ecklund. Målgruppe: 10 - ca. 14 år, gjerne med voksne.
Gratis. Vi serverer noe kaldt å drikke med
en god kake eller boller.
Åpningstider i påsken:
• mandag 21. og tirsdag 22. mars har vi
åpent fra kl. 09.00 – 15.00 (selvbetjent
fra kl. 09.00-11.00).
• onsdag 23. og lørdag 26. mars har vi
stengt. Vi åpner igjen som vanlig tirsdag 29. mars.
Utstilling: Kom og
se vår utstilling av
bokanmeldelser i
barneavdelingen.
Bokanmeldelsene er
skrevet av 5. trinn på
Drøbak skole. Mange
gode tips på bøker å
lese for både store og
små!
17. mars kl. 18.00: Forfatterkveld med Linn
Marie Thomas. Gratis.

Faste arrangementer:

• Byantikvaren i biblioteket. Liv lund
Nygaard 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).
• Snakker du lite norsk? Lese- og
prategruppe for innvandrere.
Hver onsdag kl.1900 – 2000.
• Lesesirkel første torsdag i måneden
kl.19.00.
• Bokkafé: Første onsdag i mnd. En av
våre bibliotekarer presenterer lesverdige bøker. Servering av kaffe og noe
å bite i.
• Lik oss på Facebook! Bokpremie til
følger nr. 500.

Færre nye stillinger

Ledigheten i Norge fortsetter å stige. I
landet som helhet er nå 3,3 prosent av
arbeidsstyrken uten arbeid. I Akershus
er det 8 263 personer, 2,7 prosent av
arbeidsstyrken, uten jobb. Det representerer en økning på bare én prosent siden
samme tid i fjor.
Den klart høyeste endringen i ledighet
finner vi bant ingeniører og innen IKT.
Sammenlignet med i fjor er det nå 206
flere ledige i disse gruppene – en øking
på 41 prosent. I Akershus viser statistikken størst etterspørsel etter sykepleiere
og andre med helsefaglig utdanning
samt snekkere og tømrere.
Det er fortsatt bra tilgang på nye stil
linger, men tendensen er negativ. Det ble
utlyst 1 671 stillinger i Akershus i februar.
Det representerer en nedgang på åtte
prosent i forhold til samme måned i
2015. Mange av våre innbyggere pendler
også til Oslo. Husk at NAV-kontoret tilbyr
CV-verksteder og råd og veiledning til de
som mister jobben.

Vann- og avløpsingeniør/
prosjekteringsingeniør

Stilling: Enhet Miljø, idrett og kommunalteknikk søker deg som har erfaring med
prosjektledelse, saksbehandling, planlegging og prosjektering knyttet til det kommunale vann- og avløpsnettet.
Kvalifikasjonskrav: Høyskole/universitetsutdanning, erfaring eller annen
relevant kompetanse kan kompensere
for manglende utdannelse, relevant erfaring innen saksbehandlingssystemer og
gode IT- og datakunnskaper, erfaring med
prosjektledelse og prosjekteringsverktøy,
god økonomisk forståelse og styring,
evne til å sette seg i de administrative
systemer, engasjert og villig til å lære alle
deler av kommunalteknikks arbeidsfelt,
gode samarbeidsevner, sterk drivkraft og
høy arbeidskapasitet, god norsk skriftlig
og muntlig fremstillingsevne.
Kontaktpersoner: Enhetsleder Otto
Schacht, tlf. 941 66 380 eller avdelings
leder for vann- og avløp Eivind Smestad,
tlf. 415 31 391.
Søknadsfrist: 31. mars 2016

Veileder sosiale tjenester, NAV

Stilling: 100% fast stilling for veileder i de
sosiale tjenestene i NAV-kontoret, Rådhuset i Frogn.
Ansvarsområde: Råd og veiledning, bidra
i CV-verksteder, saksbehandling, kartlegging og registrering av behov, hjemmebesøk og oppsøkende virksomhet,
samhandling og oppfølging med interne
og eksterne samarbeidspartnere, dokumentasjon i fagsystem (vi benytter Socio,
Arena, GOSYS m.fl).
Kvalifikasjonskrav: Minimum 3-årig
høgskoleutdanning med relevant fagkrets, gjerne bachelor i sosialt arbeid.
Arbeidserfaring med sosiale tjenester i
NAV-kontor, kjennskap til relevant lovverk og erfaring i bruk av ulike IKT-system
og erfaring i å veilede mennesker i en
omstillingsfase.
Førerkort og disponere bil. Meget gode
norsk-kunnskaper, skriftlig og muntlig.
Tiltredelsesdato: Så snart som mulig,
etter avtale.
Lønnsplassering: I henhold til gjeldende
tariff og avtaler.
Kontaktperson: NAV-leder i Frogn Gro
Ravne, tlf. 482 72495
Søknadsfrist: 18. mars 2016

Byggesaksbehandler

Stilling: 100 % fast stilling
Arbeidsoppgaver: Saksbehandling,
forhåndskonferanser, tilsyn, oppfølging
av ulovlige tiltak, forberede saker til
politisk behandling, behandling av klager,
publikumsveiledning
Kvalifikasjoner: Relevant utdanning på
høgskole- eller universitetsnivå, for
eksempel: arkitekt, sivilingeniør, jurist,
arealplanlegger, samfunnsgeograf,
ingeniør eller landskapsarkitekt. God
kjennskap til plan- og bygningsloven og
annet relevant lovverk. Relevant praksis
fra kommune, annen offentlig virksomhet eller privat virksomhet. En fordel med
erfaring og kjennskap til digitale kart-

verktøy. God norsk muntlig og skriftlig
fremstillingsevne. Lang realkompetanse
kan oppveie for formalkompetanse. Det
legges vekt på personlig egnethet.
Kontaktperson: Enhetsleder Ann Mari
Nylund, tlf. 930 38757
Søknadsfrist: 30. mars 2016

Avdelingsleder plan og utvikling

Stilling: Til avdeling for plan og utvikling
søker vi en erfaren planlegger i 100%
fast stilling som kan være leder for en
avdeling med engasjerte, høyt utdannede
medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn.
Avdelingen har ansvar for arealplanlegging og samfunnsutvikling, med
ivaretakelse av viktige samfunnshensyn
som bokvalitet, miljøvern, friluftsliv og
næringsutvikling.
Kvalifikasjonskrav: Mastergrad innenfor relevant fagområde, for eksempel
arealplanlegging, arkitektur, landskaps
arkitektur, samfunnsvitenskap eller
lignende. Ledererfaring eller erfaring
med ledelse av tverrfaglige team/prosjekter. Relevant praksis fra kommune, annen
offentlig virksomhet eller privat virksomhet. God kjennskap til plan- og bygnings
loven og annet relevant lovverk. Erfaring
og kjennskap til digitale GIS-verktøy. God
muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Kontaktperson: E
 nhetsleder Ann-Mari
Nylund tlf. 930 38757
Søknadsfrist: 30. mars 2016

Helse- og miljøkonsulent/
rådgiver

Stilling: 100 % svangerskapsvikariat
Arbeidsoppgaver: Saksbehandling etter
folkehelseloven med tilhørende forskrift
om miljørettet helsevern, medvirkning
i planarbeid, rådgivning og veiledning
rettet både mot det offentlige og private,
samt godkjenning av offentlig og private
virksomheter, tilsyn og befaring av meldepliktige virksomheter.
Kontoret er et interkommunalt
samarbeid mellom Frogn, Nesodden og
Enebakk, hvor Frogn kommune er verts
kommune.
Kvalifikasjonskrav: Relevant planfaglig/
helse/naturvitenskapelig/teknisk/samfunnsfaglig kompetanse på høyskole og/
eller universitetsnivå innenfor et eller
flere emner som er nevnt under arbeids
oppgaver. God norsk muntlig og skriftlig
fremstillingsevne. Evne til å jobbe selv
stendig og systematisk. Erfaring med
planarbeid, gjeldende lovverk, saksbehandling og kvalitetssikring vektlegges.
Det er ønskelig at du disponerer egen bil.
Kontaktperson: Enhetsleder Ann-Mari
Nylund, tlf. 930 38757
Søknadsfrist: 30. mars 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.

Underhuset på flyttefot
Frognhallen skal renoveres og blir stengt etter påske. Men fortvil ikke: Enhet for kultur og
fritid starte en hel rekke nye pilotprosjekter for dere som er barn og unge i kommunen!

I toårsperioden når Frognhallen hol
der stengt, vil vi være på mange for
skjellige arenaer for å gi et best mulig
fritidstilbud til dere som er barn og
ungdom. Ungdommens kommunestyre
har vært med å bestemme, og Dyr
løkkeåsen kultursenter er valgt som et
resultat av UKS eget vedtak. Dermed
får dere fortsatt gode muligheter til å
møtes på tvers av skoler og trinn!

Vi åpner frem til sommerferien for
aktiviteter for alle fra 5. trinn på
Dyrløkkeåsen kultursenter tirsdager
kl. 15.00 – 20.00 og torsdager
kl. 15.00 – 17.00. Første åpningsdag
blir torsdag 7. april kl. 15.00 - 17.00.
I kantinen vil det blant annet være
enkle aktiviteter som dere ønsker,
hyggelig samvær og mulighet for
leksehjelp for alle fra 5. trinn.

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg tirsdag 3. mai

Juniorzonen flyttes til Dyrløkkeåsen
kultursenter – samme dag, samme
tidspunkt; torsdager 17.30 – 20.00.
Første Juniorzonen blir torsdag 7. april
kl. 17.30 – 20.00.
Vi vil frem til sommeren benytte oss
primært av Labyrinten og kantinen.
Følg med på Facebook, ITL og Frogn
kommunes hjemmeside for program
og mer informasjon.
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