
 

Sør-Fron kommune 
 

 

Familie og mestring 

 

 
 

Møtereferat 
 

 
Vår ref. Deres ref. Arkiv Dato 
18/5192  F30, &85 24.04.2018 

 

Referat fra møte i prosjektgruppa 19.04.2018 
 

Til stede: Anita S. Nord, Marte B. Torgersen, Britt Åse Høyesveen, Britt Haverstad, 
Anne Grethe Kolobekken, Ingebjørg T. Bergum og Siv Magnhild 
Myhrsveen 

Fravær: Randi E. Åberg og Ingeborg Nordli 

Møterom: Hundorp, Sør-Fron 

Tidsrom: 12:30 - 14:30 

 
 

Saker Ansvarlig 

Anita informerte fra møte i styringsgruppa som var 16.04.18. Anita 

Vi må være klare på at vi skal bygge opp en helt ny tjeneste 
sammen.  

 

Stillinger i flyktningtjenesten i kommunene i dag: 
Nord-Fron: 2 x 100 %. Fra 01.07.18 reduseres dette med 60 %.  
Resterende 140 % stilling inkluderer voksenopplæring, som er 
bestemt skal holdes utenfor flyktningtjenesten.  
 
Sør-Fron: 1 x 100 % 
 
Ringebu: 2 x 100 %, men den ene jobber i dag i 60 %. 

 

Det må utarbeides felles rutiner og retningslinjer. Vi skal jobbe 
som et helhetlig team, og sette inn ressurser der det er behov, 
uavhengig hvilken kommune det er behov i.  

 

Det ble tatt en runde rundt bordet når det gjelder økonomi, 
hvordan og hvem som jobber med det i dag.  

 

Mandat: Tatt utgangspunkt i punktene fra styringsgruppa. 
a) Hvilke oppgaver: Hver kommune lager en detaljert plan til 

neste møte. 
b) Stillinger: Nord-Fron; Anne Grethe og Arjen. Sør-Fron; Siv 

Magnhild. Ringebu; Marte og Randi.  
c) Økonomi: Driften av kontoret blir felles. 

Bosettingskommunen har utgiftene som gjelder 
flyktningene. Inntektene fordeles etter folketall.  

d) Kontorlokaler: Vi har behov for 5 kontor.  
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e) Prosessplan: Kommer på plass etter hvert 
f) Målplan: kommer på plass etter hvert. 
g) Arkivering/journalføring/felles saksbehandlingssystem. 

 
Innspill til styringsgruppa:  

 Når vi blir sammenslått, kan det være mulig at vi blir 
en region med tanke på bosetting?  

 

Møteplan:  
 
3 mai 10:00-12:00, Sør-fron. 
23 mai 12:00-15:00, Ringebu. Sosialt samvær umiddelbart 
etterpå, der jobbspesialister og andre som jobber med flyktninger 
blir bedt. 
4 juni 08:30-10:30, Sør-Fron. 
 
Anita kaller inn.  

Anita 

Oppgaver til neste gang: 

 Sør-Fron sender forlag til mandat til styringsgruppa 
på vegne av prosjektgruppa. 

 Nord-Fron finner ut hvor mye av stillingene som 
skal inn i felles flyktningtjeneste og hvor mye som 
skal bli igjen i voksenopplæringa. 

 Alle tre kommuner tar med stillingsbeskrivelser og 
mål for tjenesten, slik det er i dag. 

 Alle tre kommuner tar ansvar for å invitere 
jobbspesialist og de to andre i dagens 
flyktningtjeneste til felles middag etter møtet i 
Ringebu 23. mai. 

 

 
 
Referatet er sendt til: 
 Irene Hagen 
Anne Holsbrekken 
Anita Skjeggestad Nord 
Jan Reinert Rasmussen 
Randi Espe Åberg 
 
 
 
Hundorp, 24.04.18 
 
Siv Magnhild Myhrsveen 
referent 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


