
 

Sør-Fron kommune 
 

 

Familie og mestring 

 

 
 

Møtereferat 
 

Unntatt offentlighet 
Offentleglova §13, 1. ledd, fvl §13, 1. ledd nr 1 

 
Vår ref. Deres ref. Arkiv Dato 
18/13120  F30, &85 30.08.2018 

 

Referat fra møte i prosjektgruppa for flyktningetjenesten 28.08.18. 
 

Til stede: Randi Tvedten, Randi Åberg, Britt Haverstad, Anita Nord, Marte 
Torgersen, Arjen Kuiper, Anne Grethe Kolobekken og Siv Magnhild 
Myhrsveen 

Fravær: Britt Åse Høyesveen, Ingeborg Nordli, Ingebjørg T. Bergum 

Møterom: Familie og mestring, Sør-Fron 

Tidsrom: 12:00 – 14:00 

 
 

Saker Ansvarlig 

Gjennomgang av referat fra forrige møte. Ingen kommentarer til 
det.  

 

Kort gjennomgang av referatet fra forrige møte i styringsgruppa.   

Anita Nord og Anne Holsbrekken har gjennomført samtaler med 
alle de ansatte i flyktningtjenesten.  

 

Hvem som blir fagkoordinator er ikke avklart. Anita Nord blir 
tjenesteleder. 

 

Kontorlokaler blir mest sannsynlig på kommunehuset. Når det 
gjelder kontormøbler, så er prosjektgruppa usikre på hvordan 
dette blir. Kan man ta med seg pult og stol til nytt kontor hvis 
disse er spesialtilpasset den enkelte ansatt? 

 

Status fagprogram: Marte har tidligere undersøkt Socio. Anita har 
undersøkt på Visma flyktning. Vi må finne ut hva som passer best 
for oss. Det er en stor fordel at alle forholder seg til samme 
programmet. Flyktningtjenestene i Nord-Gudbrandsdalen bruker 
Visma flyktning alle sammen og er fornøyde med det. 
 
Prisoverslaget vi har fått på Visma Flyktning er som følger: 
- Visma Flytning: Inntil 50 aktive a 60,- pr mnd = 3.000,- pr mnd 
eks mva. 
- Arkivkobling og digital post: Inntil 50 aktive a 20,- pr mnd = 
1.000,- pr mnd eks mva 
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Tjenester: (inkl installasjon, planlegging, klargjøring, opplæring, 
integrasjoner, prosjektledelse og oppfølging) 
 - Visma Flyktning: Ca 150.000,- eks mva (Reisekostnader 
kommer i tillegg). 
- Arkivkobling og digital post: 49.500,- eks mva 
 
Prosjektgruppa regnet fort over og i alle 3 kommunen regner vi 
ca. 100 aktive flyktninger til sammen. Med aktive flyktninger 
mener vi de som er i introprogrammet. 
 
To ting som må undersøkes i forhold til det programmet: 

- Er Visma flyktning godkjent i forhold til elektronisk lagring?  
- Overføring av dokumentasjon som ligger i Socio over til 

Visma flyktning? Er det mulig og hvem tar eventuell 
kostnad?  

Prosjektplan og liste over hva som er bestemt: 
Anita har begynt på prosjektplanen. Oppsummering over hva 
som er bestemt og avklart for ny flyktningetjeneste er delvis 
utarbeidet. Anita sender ut foreløpig utkast til resten av gruppa, 
slik at de kan komme med videre innspill.  

 

Informasjon ut til flyktningene:  
Utarbeide et kortfatta brev eller en brosjyre, som blir felles for alle 
tre kommunene, med mulighet for et møte etterpå hvor de kan 
komme med eventuelle spørsmål.  
Vi venter med å sende ut dette til mere er avklart og på plass. 
Bør kanskje være informasjon i samarbeid med NAV. 

 

Leasingbil: Tjenesten ønsker seg egen leasingbil på lik linje med 
de andre tjenestene, fordi det vil bli mer kjøring for de ansatte.  

 

Tilskudd for svømmeopplæring; 
Vi velger å sende en felles søknad for alle tre kommunene. Siv 
Magnhild tar ansvar i samarbeid med de to andre kommunene og 
utarbeider en søknad.  

 

Ferie og avspasering: 
Er det slik at alle i flyktningetjenesten må være ajour med 
avspasering og ferie til 01.01.2019? 

 

Navn på den nye tjenesten: 
Styringsgruppa har kalt den Midt-Gudbrandsdal 
flyktningetjeneste. Er det bestemt?  

 

Generelt:  
Arjen blir med fast i prosjektgruppa fra nå av.  
Per dags dato så er det 4,4 stillinger i tjenesten, på sikt skal den 
reduseres til 3,2 hvis flyktningesituasjonen fortsetter som nå.  
Budsjett for 2019, finne en løsning slik at vi gjør det likt i alle 
kommunene. 

 

Det må utarbeides retningslinjer, slik at alle jobber likt innad i 
flyktningetjenesten. Arbeidstiden er sagt å være fra 08.00 – 
15.30. Per dags dato er det veldig ulikt i forhold til hvordan 
arbeidsdagen legges opp i de 3 kommunene. Noen har en del 
kveldsjobbing og noe helg. Noen har arbeidstelefonen med seg 
24/7, og noen har den mellom 08.00 – 15.30. Skal det være en 
døgnbemannet arbeidstelefon? Vi er nødt til å bli enige om 
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hvordan vi skal jobbe, så det ikke blir forskjellig praksis innad i 
tjenesten. Det er ulike meninger om hvordan dette skal og bør 
være, og det jobbes ulikt per i dag. Det er snakk om et 
behovsspørsmål og et økonomisk spørsmål. Vakttelefon vil si 
beredskap og overtid. 

Neste møte blir 28.09.19 (ikke 26/9 som først var bestemt) 
klokken 13:30 og ut dagen. Anita sender ut endring. Sted: Familie 
og mestring, Sør-Fron. 

 

Spørsmål til styringsgruppa: 
- Finnes det penger til et «kick-Off» for flyktningetjenesten? 
- Leasingbil? 
- Mobilitetsløsninger: Noen trenger nye pc-er og 

mobiltelefoner fra 01.11.18. Gjelder særlig de som skal ut 
av NAV. De som har tilhørt NAV må levere tilbake dette på 
grunn av sikkerhetsmessige årsaker. Skal Sør-Fron kjøpe 
det med en gang eller skal det lages en avtale med 
Ringebu? (Dette er avklart etter møtet vi hadde. Ringebu 
ordner dette). 

- Er navnet på tjenesten bestemt og avklart? Eller er det noe 
prosjektgruppa kan komme med innspill på? 

- Er det bestemt at all ferie og avspasering skal være ajour 
til 01.01.2019? 

- Kan man ta med seg pult og stol til nytt kontor hvis disse 
er spesialtilpasset den enkelte ansatt? 

- Flyktningetjenesten mener det er behov for et fagprogram. 
Slik det ser ut nå ønsker vi Visma flyktning som er koblet til 
NIR (Nasjonalt introduksjonsregister). Se prisoversikt over. 
Visma er kjent for alle 3 kommunene og 
Flyktningtjenestene i Nord-Gudbrandsdalen. Kan vi få 
klarsignal til å jobbe videre med den løsningen? 

- Prosjektgruppa har diskutert arbeidstid og eventuelt 
døgnbemannet arbeidstelefon for den nye tjenesten. 
Behovet er selvfølgelig styrende, og vi har i 
utgangspunktet en arbeidstid fra 08.00 – 15.30. Har 
styringsgruppa noen tanker eller innspill rundt dette? 

 

 
 
Referatet er sendt til: 
 Irene Hagen 
Anne Holsbrekken 
Anita Skjeggestad Nord 
Jan Reinert Rasmussen 
Randi Espe Åberg 
 
 
 
 
 
Hundorp, 30.08.18 
 
Siv Magnhild Myhrsveen 
referent 
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Kopi til: 
 
 
Britt Åse Høyesveen 
Britt Haverstad 
Randi Lise Tvedten 
Marte Brunæs Torgersen 
Ingebjørg Teigmoen 
Ingeborg Nordli 
Anne Grethe Kolobekken 
Arjen Kuiper 
 
 
 
 

 
 

 


