
 

Sør-Fron kommune 
 

 

Kommunalsjef for personal og organisasjon 

 

Møtereferat 
 

Vår ref. Deres ref. Arkiv Dato 
18/7628  400, 026 15.06.2018 

 

Referat fra styringsgruppemøte interkommunale 
samarbeidsordninger 
8. juni 2018 
 

Til stede: Per Lervåg, Arne Sandbu, Jan Reinert Rasmussen, Bente Fjellstad 
Bjørge, Anita Watterud Heggestuen, Jan Tore Stø ( på telefon i deler av 
møtet) 

Fravær:  

Møterom: Hundorp – Sør-Fron kommunehus 

Tidsrom: Kl 10 – 13. 

 
 

Saker Ansvarlig 

1. Godkjenning av referat fra forrige møte 16.05.18 
Referatet godkjent. 
 

 

2. Status i prosjektene 
a. NAV –  
Lokaler: prosessen er godt i gang både når det gjelder 
midlertidige og permanente lokaler. Kontrakt for leie av 
midlertidige lokaler er ok. Intensjonsavtale mellom 
kommune/NAV om permanente lokaler i 2. etg av Nedregt 50 
er under utarbeidelse. Ansatte vil bli gitt anledning til å komme 
med innspill til utforming av lokalene. Arkitekt og andre 
ressurspersoner blir brukt i planleggingen. 
 
Det ble i møtet avklart at eksisterende husleiekontrakter 
mellom kommunene og NAV i nåværende lokaler løper ut 
2018.  
 
Det var også enighet om at NAV Oppland ikke betaler dobbel 
leie på Vinstra slik at midlertidige lokaler fram til 01.01.2019 
blir Nord-Fron kommune sitt ansvar da dette sees på som 
erstatningslokaler for det NAV i dag leier. 
 
Fagsystemer: under avklaring, møte med leverandører avtalt. 
Arkiv: et krevende punkt, hva skal flyttes, omfattende arbeid. 
Ressurser: Prosjektgruppa har foreløpig ikke klart å legge 
fram grunnlag for beslutning om eksakte ressurser for 
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styringsgruppa. 
  
b. Barnevern – Ingen avklaringspunkt registrert. Referatet ble 
gjennomgått og tatt til orientering. 
c. Flyktninger - Styringsgruppen har følgende forståelse og 
avklaring: De ansatte i flyktningtjenesten overføres med sine 
arbeidsforhold. 

2 fra Ringebu 
1,4 fra Nord-Fron 
1 fra Sør-Fron 

(Jfr utsendt oversikt over ansatte) 
 
Styringsgruppen mener at 3,2 årsverk er et bemanningsmål 
på sikt, ut fra dagens bosetting av flyktninger. 
 
Prosjektgruppen har fullmakt til å utvide antal medlemmer i 
gruppen, jfr møtereferat. 
 

3. Status lederekruttering 
Flyktninger: Fristen for endelig avklaring endres til: innen 
utgangen av juni.  
NAV: Avventer beslutning fra NAV. De kommunale 
representantene i styringsgruppa understreket viktigheten av 
en avklaring før ferien. NAV leder skal overta som 
prosjektleder for etableringen. 

 

4. Vedtekter 
Janke legger fram forslag til vedtekter i neste møte.  

 

5. Forberedelse til drøftingsmøte med tillitsvalgte 
Vi planla gjennomføringen av drøftingsmøte med tillitsvalgte. 
Se eget referat fra drøftingsmøtet. 

 

6. Kommunikasjonsplan 
Ingen tilføyelser til planen. Kommunestyrene holdes løpende 
orientert. Viktig at det formidles korrekt informasjon til ansatte 
via tjenestevei. Hjemmesidene oppdateres jevnlig. 

 

7. Møteplan 
Neste møte i styringsgruppa 5. juli kl 08.00 – 10.30 på Sør-
Fron. 

 

 
 
 
 

 
 

Hundorp, 15. juni  2018 
 
Anne Holsbrekken 
referent 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 


