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Hensikt og målsetting 
 
Intensjonsavtalen mellom Eid og Fræna sier følgende:  

 
 Tjenestestruktur (s. 4) 

o Kommunen skal organiseres etter nærhets- og funksjonsdelingsprinsippet. 
Basistjenestene (skole og andre opplæringstilbud, barnehage, 
omsorgsboliger, hjemmetjenester, legekontor, helsestasjon, sykehjem, 
kulturtjenester, bibliotek) skal være desentraliserte.  

 Samfunnsutvikling (s. 5)  
o Identitetsbygging, kultur- og trivselstiltak skal være et satsingsområde for den 

nye kommunen. En styrket kulturavdeling er sentral i dette arbeidet. 
Tilrettelagt friluftsliv, bredde i idrettstilbud, mulighet for å synge i kor, spille i 
korps, gå på bibliotek og kulturskole, samt oppleve kultur av høy kvalitet i 
skolen skal være en viktig del av tilbudet til innbyggerne. Styrking av det 
forebyggende arbeidet blant ungdom er også en viktig del av dette. Den nye 
kommunen vil ha flere ulike arenaer og møteplasser for ungdommen. Den nye 
kommunen skal fortsette å stimulere til økt frivillig innsats.  

 
 Ambisjoner og muligheter (s. 9) 

o Det skal arbeides for å realisere: 

 Flerbruks hus i Elnesvågen 

 Flere idrettsanlegg, samt ruste opp de vi har 

 Moderne folkebibliotek i Eide (Knutepunkt for offentlig kontakt/ 

servicekontor) 

 Eget lokale for Frivilligsentral 

Kartleggingsarbeidet skal ende i en kartleggingsrapport som skal brukes som grunnlag i videre arbeid 
med utredninger og arbeid i arbeidsgrupper. Dokumentet er ment som oppslagsdokument når vi har 
faktiske spørsmål om hvordan virksomheten er organisert, hjemlet, retningslinjer og andre faktiske 
forhold. 
 
Dokumentet er bygget opp slik spørsmålene ble stilt i arbeidet med kartleggingen.  
 

1. Hvordan er organiseringen i dag? 
2. Hva slags interne reglement har dere? 
3. Hva slags avtaler har dere? 

a. Internt med andre enheter 
b. Med Eide eller Fræna kommune 
c. Interkommunale avtaler 

4. Hva slags planer har dere? 
a. Sist oppdatert? 
b. Utvikling av tjenesten? 

5. Hvilke IKT-systemer har dere i bruk? 
6. Er det noe ved virksomheten som vi kan vente med til etter sammenslåingen? 
7. Er det noe vi kan iverksette/ samordne straks? 
8. Hvilke arbeidsgrupper mener du er nødvendig i prosessen 

a. Når? 
b. Hva må de arbeide med? 

9. Kritiske områder som bør avklares? 
10. Behov for tverrfaglige grupper? 
11. Forhandler vi med andre kommuner om samarbeid nå? 



12. Hvilket spørsmål har vi ikke stilt, som burde vært med? 

Kartleggingsrapporten bygger på innspill fra gruppearbeidet som ble gjennomført på Vonheim 
30.08.17 og senere arbeid i kulturavdelingene i Fræna og Eide.  
 
  



 

1. Hvordan er organiseringen i dag? 

 

Fræna kommune 

Fræna kommune er organisert slik;  

 Kultursjef 100% 

 Folkehelekoordinator 100% 

 Kulturskolerektor 100%. Totalt 6,8 årsverk, hvorav 0,65 % årsverk kjøpes av andre 

 Biblioteksjef 100% (30 % selges til Eide). Totalt 2,4 årsverk 

 Fræna frivilligsentral 100 % (har lokaler i Elnesvågen sentrum med møterom) 

 

 Kulturskolen i Fræna er lokalisert ved Frænas rådhus, som er like ved Fræna videregående og 

Fræna ungdomsskole. 

 Det er 243 elevplasser hvorav 40 elevplasser mottar 2 eller flere tilbud.  

Frænahallen er administrert av Teknisk drift 
 
 
 
 



Eide kommune 
 

 
I Eide er Kultur og Familie organisert som en enhet, i denne rapporten har vi fokus på Kultur: 

 Kulturarbeid: Kulturkonsulent i 45 % stilling, inkludert drift av Eidehallen.  Kulturkonsulenten 

tar ansvar for generelt kulturarbeid. 

 Bibliotek: Åpent 12 timer pr. uke, Biblioteksjef i 30 % stilling (Kjøp fra Fræna), 25 % stilling 

bibliotekmedarbeider. 

 Folkehelsekoordinator 50% stilling.  

 Kulturskole: 150 elever, kulturskolerektor i 100 %, totalt 3,81 årsverk (inkludert salg av 

tjenester). 

 
Pluggen ungdomsklubb (kommunal drift) i Eidehallen, åpent annenhver fredag. Drives av 
folkehelsekoordinator og kulturskole i samarbeid med foreldrevakter. Ungdomsklubben skal være en 
møteplass og et rusfritt tilbud til ungdom i Eide. I Eidehallen kan ungdommene bruke lokalene i 
Pluggen til biljard, bordtennis, airhockey, spill mm. Under ungdomsklubben kan ungdommene også 
drive med ballspill i hallene. Pluggen er et av tiltakene som er nevnt i ruspolitisk handlingsplan som et 
viktig rusforebyggende tiltak. Ungdataundersøkelsene viser også at tiltaket er viktig for mange unge i 
Eide. Eide ungdomsklubb, drives av Bedehuset, er åpen de andre fredagene.  
 
Eide bibliotek: leier lokaler i Eide sentrum. 
 
Kulturskolen i Eide lokalisert like ved Eide barneskole og Eide ungdomsskole.  
 

Eide kommune
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Eidehallen er bygd sammen med ungdomskolen, kulturskolen, svømmehallen og Eide barneskole. I 
2016 ble det gjort et politisk vedtak om gratis leie av Eidehallen for organisert trening og 
idrettsarrangement for barn, unge og voksne i Eide kommune. Dette anser vi som et viktig tiltak for å 
styrke folkehelsen i Eide. Eidehallen er viktig, både som en arena for fysisk utfoldelse, samhold, 
idrettsglede, mestring og som sosial møteplass. I tillegg er aktivitet og tilknytning til fritidsaktiviteter 
både rusforebyggende og bra for psykisk helse.   
 
 

2. Hva slags interne reglement har dere? 
 

Fræna kommune 
Kulturskolen  

 Opplæringsloven 

 Rammeplan for kulturskolen -  vedtatt i kommunestyret 

   
Bibliotek  

  Bibliotekloven 

   
Frivilligsentral  

 Stortingsmelding nr. 39 Frivillighet for alle.  

 Frivilligmelding – Utgikk i 2016. Styret i Frivilligsentralen utarbeider denne og legger den fram 

til politisk vedtakelse. En handlingsplan.  

 
Folkehelsearbeid  

 Folkehelseoversikt; oversikt over befolkningen sin helse og hvilke faktorer som påvirker 

denne. Dette dokumentet skal ligge til grunn for planstrategien i kommunen og skal 

oppdateres hvert år. I tillegg en ekstra grundig gjennomgang året før kommunevalget. (Dette 

er en sentral del av Folkehelseloven.) 

Arbeidet med folkehelse er regulert i blant annet, (i tillegg til en mengde Stortingsmeldinger):  

 Folkehelseloven - retningslinje for arbeidet og planverk som folkehelsekoordinator skal 

forholde seg til. 

 Regional delplan for folkehelse, Møre og Romsdal Fylkeskommune. 

 Helse og omsorgstjenesteloven  

 Friluftsloven  

 FN – barnekonvensjonen. 

Spillemiddelordningen – årlig rundskriv fra kulturdepartementet  

 Pengespilloven av 1992 

 

Eide kommune 
 
Kulturskolen – Alle kommuner skal ha kulturskoletilbud jf. Opplæringsloven paragraf 13-6 
 Rammeplan for kulturskolen -  vedtatt i kommunestyret 
  
Bibliotek – Alle kommuner skal ha et bibliotek jf. bibliotekloven 
 Bibliotekloven krever fagutdannet biblioteksjef. 
 



Folkehelseoversikt; Oversikt over befolkningen sin helse og hvilke faktorer som påvirker denne, 
styrker og svakheter i Eide, utarbeidet i 2016. Dette dokumentet skal ligge til grunn for planstrategien 
i kommunen og skal oppdateres hvert år og rulleres hvert fjerde år.  

 Fysisk aktivitet; bidra til å skape variasjon og flere lavterskeltilbud 

 Psykisk helse; bidra til å sette fokus på friskfaktorene ved vår psykisk helse 

 Bedre kosthold; øke kunnskap om bedre kosthold 

 Røyk- og rusforebyggende arbeid; både lavterskeltilbud, samt inn mot planarbeid 

 Arbeide i mot sosial ulikhet i helse.   

Arbeidet med folkehelse er regulert i blant annet, (i tillegg til en mengde Stortingsmeldinger):  

 Folkehelseloven - retningslinje for arbeidet og planverk som folkehelsekoordinator skal 

forholde seg til. 

 Helse og omsorgstjenesteloven  

 Friluftsloven  

 FN – barnekonvensjonen. 

Spillemiddelordningen – årlig rundskriv fra kulturdepartementet  

 Pengespilloven av 1992 

 

 

3. Hva slags avtaler har dere? 
 

Fræna kommune 
Bibliotek: 

 Bibliotekene deler leder. 70 % Fræna, og 30 % Eide. Samarbeid mellom Eide og Fræna 

kommuner etter kommunelover § 28? Fræna er vertskommune.  

 Det er en felles bokbase. 

 Biblioteksentralen SA (Samvirkeforetak) i Fræna ang. innkjøp av bøker m.m. 

 Fengselsbibliotek – samarbeidsavtale med Hustad fengsel. 

 Biblioteket i Fræna har avtale med Fræna ungdomsskole: Fræna folkebibliotek er 

skolebibliotek for ungdomsskolen, både for ansatte og elver. 

 Biblioteket i Fræna har også samarbeid med skolebibliotekene. Dvs. bøkene til 

skolebibliotekene registreres i folkebiblioteket database. 

 Biblioteket i Fræna administrerer Kulturnistetilbud til skolene (i form av forfatterbesøk til alle 

5. og 8. klassene) 

 Både Eide og Fræna bibliotek er med i og nyter godt av SamLES LITT, i regi av 

Bjørnsonfestivalen. 

FrivilligsentraL: 

 Avtale med hver enkelt frivillig og hver enkelt frivillig organisasjon. 

Folkehelse: 

 Partnerskap for god helse – med fylkeskommunen varighet 4 år. Vi mottar 125 000 kr pr år i 

støtte for 100 % stilling folkehelsekoordinator. Må se på avtalen i 2019. 

 Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal er nå et interkommunalt foretak, organisert etter 

kommuneloven § 27. Kommunene betaler medlemsavgift per innbygger. Alle kommunene i 

Nordmøre og Romsdal er med. 

 UKM – avtalen, mellom kommune og Musikkrådet i Møre og Romsdal, den er ikke signert. 

(Fagoppgaver som håndteres i organisasjonen).  

Kultur har en stor tilskuddsportefølge innenfor kultur, idrett og friluftsliv. Vi har mange små avtaler 
om tilskudd av ulik karakter, blant annet til diverse lag og foreninger: 



 Romsdalsmuseet stiftelse. Stiftelsen Ergan. 

 Visit Nordmøre og Romsdal AD  

 Kulturenheten har samarbeidsavtaler med Den norske Kirke i Fræna.  

 Skaret skisenter SA om drift av skistadion, osv. 

 Vassenden Vel for drift og stell av Langvatnet badeplass 

 Fræna Jeger- og Fiskerforening for drift og vedlikehold av stier og diverse friluftsanlegg, samt 

samarbeidet om Stikk-UT poster i kommunen. 

 Avtale Kultursekken 

 Avtale Kultursekk - barnehage. 

 Avtale om den kulturelle spaserstokk 

 Avtale med Torabu, vedrørende klipping og vedlikehold. 

 Osv. 

Andre Kulturavtaler vi har: 

 Bygdeboknemnda – opprettes av kommunestyret.  

 Gammalt fra Fræna – innsamling av stoff og redaktør for boka. 

 

Eide kommune 
 Bibliotekene deler leder. 70 % Fræna, og 30 % Eide. Samarbeid mellom Eide og Fræna 

kommuner etter kommunelover § 28? Fræna er vertskommune 

 Biblioteksentralen SA (Samvirkeforetak) i Fræna ang. innkjøp av bøker m.m. 

 Både Eide og Fræna bibliotek er med i og nyter godt av SamLES LITT i regi av 

Bjørnsonfestivalen. 

 Eide: Kulturskolen selger tjenester til grunnskolen og administrerer Den lokale Kultursekken.  

 Kulturskolen i Eide deler en stilling med Fræna Kulturskole, hvor Fræna er arbeidsgiver. 

 Kulturskolene i Eide og Fræna kjøper tjenester i dans fra Operaen i Kristiansund.  

 Kulturenheten i Eide leverer UKM – teknisk – gjennomføring 

 Nordmøre museum – årlig tilskudd til Kornstad bygdemuseum. 

 
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal er nå et interkommunalt foretak, organisert etter kommuneloven 
§ 27. Kommunene betaler medlemsavgift per innbygger. Alle kommunene i Nordmøre og Romsdal er 
med. 
 
Partnerskap for god helse – med fylkeskommunen varighet 4 år. Må se på dette i 2019. 
 
Skaret skisenter SA - Årlig tilskudd, 1 krone per innbygger 
 
UKM – avtalen, Musikkrådet i Møre og Romsdal. (Fagoppgaver som håndteres i organisasjonen) 

 

 

4. Hva slags planer har dere? 
 

Fræna kommune 
 Idrett og Friluftslivsplan, med rullerende handlingsdel hvert år. Dette for å rullere 

spillemiddelsøknadene sine rangering. Denne trenger en fullstendig revidering på, da gjerne 

sammen med Eide. 

 Kulturminneplan er under arbeid og planlagt vedtatt i høst 2018.  



 Frivilligmelding med handlingsplan. Årlig rullert.  

 Rammeplanen for Kulturskole.  

 Biblioteksplan. 

 Kompetanseplan med kartlegging – vi er i kartleggingsfasen, hele organisasjonen. 

 Ruspolitisk- og alkoholpolitisk handlingsplan. 

 Vi har en utgått Ungdomsplan, fra da vi hadde 100 % ungdomsarbeider på Kulturavdelingen. 

(Fra 2005 – 2009) Så en «Forebyggende plan for barn og unge» trenger vi i den nye 

kommunen. 

Eide Kommune 
 Kulturminneplan vedtatt i 2017. 

 Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet, kultur og friluftsliv – ferdigstilles våren i 2018  

 Rammeplanen for Kulturskolen.  

 Oversikt over helsetilstanden (ikke plan, men …) 

 
 
 

5. Hvilke IKT-systemer har dere i bruk? 

Felles for begge kommunene 
 Mikromark på bibliotekene. Fræna og Eide har i dag egne baser (det er ønske fra leder å 

skape en felles database for biblioteksbøkene)  

 Speedadmin – Databaseprogram for kulturskolene.  

 Div musikkprogrammer.  

 Visma Enterprise.  

 E-phorte.  

 Microsoft.  

 Bibliotekene har også egne hjemmesider som en del av felles sider for hele fylket. 

  

Fræna kommune 
 Fagsystem for Spillemiddelsøknader, som ligger på  www.Anleggsregisteret.no 

 Capitec 

 

Eide kommune 
 Eget system for nøkkelbrikke og låse system for Eidehallen.  

 

 
 

6. Er det noe med virksomheten som vi kan vente med til etter sammenslåingen? 

 

7. Er det noe vi kan iverksette/samordne straks? 
 

Fræna kommune 
 Felles UKM-lokalmønstring 

 Felles ungdomsråd  

 Kulturminneplan (her er vi godt i gang, denne bør derfor gjennomføres)   

http://www.anleggsregisteret.no/


 Frivilligsentral. Bare Fræna har frivilligsentral, så her kan man enkelt åpne opp for 

innbyggerne i Eide.  

 Felles idrettsråd  

 Samkjøre bibliotekenes databaser 

 

Eide kommune 
 Felles ungdomsråd  

 Frivilligsentral - bare Fræna har frivilligsentral.  

 Felles idrettsråd. 

 Samkjøre bibliotekenes databaser. 

 Felles kontingent i Kulturskolene 

 
 

8. Hvilke arbeidsgrupper mener du er nødvendig i prosessen? 
 

Fræna kommune 
A) Kultur:  

 Generelt kulturarbeid, inklusiv Folkehelse og FrivilligsentraL. 

 Kulturskole  

 Bibliotek 

B) Gruppe for forvaltning av kommunale bygg og anlegg. Avklare ansvarsforhold og 
arbeidsoppgaver.  
 
C) Felles prosjekt om kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Eide og Fræna. Samkjøring av 
disse to prosessene. 
 

Eide kommune 
 Kulturskole  

 Bibliotek 

 Folkehelse 

 Generelt kulturarbeid 

 Frivillighets sentral 

 Drift kommunale haller 

 
 

9. Kritiske områder som bør avklares? 
Ansattes situasjon og stilling, stillingsprosent, og arbeidsinnhold. For å sikre trygghet og ivaretakelse 
for de ansatte.  
 
 

10. Behov for tverrfaglig grupper? 

Fræna kommune 
 Servicekontor og kultur – Felles funksjoner som hjemmeside og kommunale aviser.  

 Folkehelse – tverrfaglig gruppe som er bredt sammensatt. Mulig å bruke Helseforum til 

dette. 



 Kultur og helse – Helse og kultur henger tett sammen. Kulturelle spaserstokken, Trening, 

idrett, psykisk helse.  

 Kultur og skole – Veldig mange felles arbeidsoppgaver, Kultursekk, deling av stillinger mm.  

 Anlegg/drift og Kultur – avklare ansvar og oppgaver. 

Eide kommune 
 Folkehelse – tverrfaglig gruppe som er bredt sammensatt. Mulig å bruke Helseforum til 

dette. 

 Kultur og helse – Helse og kultur henger tett sammen. Trening, idrett, psykisk helse.  

 Kultur og skole – Veldig mange felles arbeidsoppgaver, deling av stillinger mm.  

 
 

11. Forhandler vi med andre kommuner om samarbeid nå? 
 
  

12. Hvilke spørsmål har vi ikke stilt, som burde vært med? 

Fræna kommune 
 Hvordan ivareta/støtte næringslivet på begge stedene?  

 Egen arbeidsgruppe som burde jobbe for å støtte næringslivet og høre deres 

tanker/meninger? Er næringsforumene med på banen her? 

 Hvordan utvikle et reiseliv og et bærekraftig, opplevelsesbasert friluftsliv for 

Hustadvika kommune. Her er det opprettet en arbeidsgruppe fra 

fellesnemda, som skal jobbe med dette. 

Eide kommune 
 Egen arbeidsgruppe som burde jobbe for å støtte næringslivet og høre deres 

tanker/meninger? 

 

Oppsummering fra prosjektet Hustadvika kommune 
Rapporten inneholder innspill fra kultursektoren i Fræna og Eide. Da det er stor forskjell på 

organiseringen av kulturavdelingene i Eide og Fræna, så er det synlig i rapporten. Allikevel gir dette et 

bilde på nåsituasjonen. Arbeidet med rapporten har avdekket områder som vi kan starte 

samarbeidet straks og andre områder som vi må arbeide videre med.  

Som svar på kartleggingen innenfor tjenesteområde kultur, vurderes denne rapporten som 

tilstrekkelig. Kartleggingsrapporten kultur blir sendt på en kort høring, før kartleggingen vurderes 

ferdigstilt. 

Veien videre vil bli drøftet med enhetsledere og kommunal ledelse i kommunene.  



Virksomhetskartlegging kultur Eide og Fræna 

 

 
 
 

 
 


