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Deltakere:
Unni Dalbu (Ap), Trond Sønsteli (Ap), Jone Elisabeth Strand (Ap – vara for Arne
Bredeveien (Ap)), Wenche Rønningen (Sp), Erik Stenumgaard (varaordfører, BL),
Ole T. Muriteigen (ordfører), Tone Berntsen (HTV, Fagforbundet), Hanne Skogum
Monshaugen (møtende vara for HTV, Utdanningsforbundet), Jan Reinert Rasmussen
(rådmann).
Fra sekretariatet: Anne Holsbrekken (kommunalsjef).
Status:
 Kort statusorientering om gjennomførte møter fra siste møte i SG til nå, og
utredninger som er bestilt/i arbeid.
 Fellesmøte for prosjektgruppene/forhandlingsutvalgene 26. januar 2016
 Kort orientering om møtet 25. januar 2016.
Drøfting av prinsipp for ny felles kommune:
Funksjonsdeling skal ligge til grunn, d.v.s. oppgaver og arbeidsplasser skal fordeles i
«gamle» kommunehus m.t.p. effektiv drift og organisering.
Drøfting av aktuelle funksjoner, oppgaver og arbeidsplasser som kan legges til
Sør-Fron kommunehus.
Prinsipp som er vektlagt m.t.p. forhandlingsutspill:
Styringsgruppa(SG) vil holde fast ved konklusjonen i forrige møte, der en mente at
det var gode grunner for å plassere politisk og administrativ ledelse i Sør-Fron
(administrasjonssenter).
SG ønsker at fellesmøtet for prosjektgruppene drøfter hva som naturlig skal inngå i et
«administrasjonssenter» - hvordan organisere opp en ny kommune med
funksjonsdeling?
•
Hva er vi «gode på» i dag, og hva kan vi bli enda bedre på sammen?
•
Sikre kostnadseffektiv drift som i dag inn i framtiden.
•
Samle, samtidig som en funksjonsfordeler. Hva er logisk, fornuftig og
formålstjenelig å samle?
•
Bygge/forsterke effektive tjenestekjeder – og fagmiljø.
•
Bygge på, videreføre og forsterke tverrfaglig samarbeid og helhetlig fokus
(«godt å være menneske»… - positive erfaringer og tilbakemeldinger).
Adresse
Sør-Fron kommune
Kommunevegen 1
2647 Sør-Fron

Telefon
61 29 90 00
Telefax
61 29 90 01

E-post
postmottak@sor-fron.kommune.no
Web
www.sor-fron.kommune.no

Bankkonto
2095.07.72973
Org. nr.
941 827 195

Saksbehandler
Anne Holsbrekken, kommunalsjef
Dir. telefon
61 29 90 32

SG mener det er formålstjenlig å samle det som naturlig hører inn under kategorien
LEVEKÅR i Sør-Fron:
Styring, administrering og koordinering av et samlet tilbud innen omsorg
(tildelingskontor, hjemmetjenester, sykehjemsdrift, familie og mestring (basisteam,
bolig- og habilitering, dagaktiviteter for eldre, jobb- og aktivitetssenter, fysio- og
ergoterapi,
helsestasjon,
psykisk
helse,
tjenestetildeling…),
kommuneoverlegefunksjon, m.m.).
Styring, administrering og koordinering av et samlet tilbud innen oppvekst
(barnehager – både private og offentlige, oppvekstsenter, barneskoler og
ungdomsskoler).
Tjenester som naturlig kan passe sammen: PP-tjeneste, NAV og barnevern.
Landbrukskontor kan fortsette i eksisterende lokaler, og utvides til å bli et felles
næringskontor.
Aktiviteter framover:
Kort orientering om åpne møter neste uke – Sør-Fron 3. februar 2016.
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kommunalsjef
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