
Forslag til prinsipper for 
funksjonsfordeling og mulig 

lokalisering  

Felles forhandlingsutvalget  

25.01.16 



Forslag fra Ringebu 

Sør-Fron Ringebu Nord-Fron 

Helse og omsorg Plan og teknisk PPT 

Ordfører Landbruk – miljø – utmark Skole – oppvekst 

Rådmann Geodata  Barnehage 

Kommunalsjefer Næring NAV – flyktninger 

Politisk sekretariat Kultur barnevern 

Støtte – stab 

Åpent for plassering:  
Personal og lønn 
Regnskap og skatt 
IKT  
 



Forslag fra Nord-Fron 

Kommune 1 – Sør-Fron Kommune 2 - Ringebu Kommune 3 – Nord-Fron 

Senter for helse Senter for kunnskap, læring 
og utvikling 

Sentraladministrasjonen 

Helse og omsorg Teknisk etat Strategiske «funksjoner» 

PPT Kultur og flyktninger Politisk og adm. ledelse 

Barnevern Utdanning/oppvekst Andre sentrale 
lederfunksjoner 

NAV IKT Stab/støtte 

Familie økonomi Næring og plan 

Landbrukskontor  

Felles legevakt i Midt-dalen - 24/7 – ett sted sør i 
kommunen eller i Sør-Fron 
 



Forslag fra Sør-Fron 
Sør-Fron - 
Administrasjonssenter 

Ringebu  Nord-Fron 

Politisk og administrativ 
ledelse 

Møter i kommunestyre og 
formannskap – streaming 

Hva skal inngå i et 
administrasjonssenter? 
Leder for de adm. støtte- 
funksjonene 

Oppvekst, PPT og 
barnevern  

Landbrukskontor – 
videreføres – gjerne med 
næring etter hvert. 

Støtte – stab – beredskap 

Familie og mestring 

Prinsipper:  
• Funksjonsdeling  
• Tverrfaglig samarbeid 
• fordeling på de eksisterende kommunehusene. 
• Vektlegge funksjonell organisering og 
• Kostnadseffektiv drift 
• Bygge videre på hver av kommunene er gode på, og 

hva kan vi bli bedre på sammen? 
 



Prinsipper 

• Funksjonsdeling  

• Tverrfaglig samarbeid 

• fordeling på de eksisterende kommunehusene. 

• Vektlegge funksjonell organisering  

• Kostnadseffektiv drift 

• Bygge videre på det hver kommunene er gode på, 
og hva kan vi bli bedre på sammen? 

• Heve kvaliteten på alle kommunale tjenester 

 



Forslag 2 fra Ringebu 

Sør-Fron Ringebu Nord-Fron 

Helse og omsorg Plan og teknisk og utvikling PPT 

Ordfører Landbruk – miljø – utmark Skole – oppvekst 

Rådmann Geodata  Barnehage 

Kommunalsjefer Næring NAV – flyktninger 

Politisk sekretariat Kultur barnevern 

Støtte – stab 

Åpent for plassering:  
Personal og lønn 
Regnskap og skatt 
IKT 
 

Samle helse på NF 



Forslag 2 fra Nord-Fron 
Kommune 1 – Sør-Fron Kommune 2 – 

Ringebu/Vinstra 
Kommune 3 – 
Ringebu/Vinstra 

Senter for helse Senter for kunnskap, 
næring og utvikling 

Sentraladministrasjonen 

Helse og omsorg Teknisk etat Strategiske lederfunksjoner 

PPT Kultur Politisk og adm. ledelse 

Barnevern Landbrukskontor Arkiv/pol sekretariat 

Psykiatri/rus Næring og plan Økonomi 

IKT Stab/støtte 

Familie 

Helsestasjon Servicetorg Servicetorg 

Legekontor Legekontor Legekontor 

• Felles legevakt i Midt-dalen - 24/7 – Fåvang. 
• Ikke plassert: Utdanning/oppvekst, NAV og 

flyktninger, bibliotek, regnskap/lønn 
• brann og renovasjon lokalisert som i dag 



Forslag 2 fra Sør-Fron 

Sør-Fron - 
Administrasjonssenter 

Ringebu  Nord-Fron 

Ordfører Plan og teknisk PPT 

Rådmann og 
kommunalsjefer 

Landbruk – miljø utmark Skole og oppvekst 

Geodata Barnehage 

Støtte – stab -beredskap Kultur NAV –flyktninger 

Regnskap og skatt IKT Barnevern 

Personal og lønn Næring Helse og omsorg 

Brann og renovasjon Kultur ? 



Momenter i argumentasjon 
• Helhet og sammenheng i strategiske og operative funksjoner 
• Nåværende lokalisering av interkommunalt samarbeid videreføres 
• Innbyggerne er opptatt av kvaliteten på tjenestene  
• Vekting av kvalitet på tjenestene og infrastruktur for tjenestene er 

viktigere enn kvalitet på kommunehusene 
• Effektiviseringsgevinst  
• Bruke nåværende kommunehus 
• Bevare, styrke og utvikle antall virksomheter og arbeidsplasser 
• Bli en sterk kommune i den regionale, nasjonale og internasjonale 

«markedet»  
• Administrasjonssenter  

– Hva er viktig symbolsk for innbyggerne, ansatte og folkevalgte.  
– Hva er viktig for plassering av administrasjonssenteret? 
– Behov for nærhet til skyss-stasjoner? 
– Bygningsmessig standard på kommunehuset 

 



Hva tenker vi om regionsenter? 

 


