
Ka skjer?        18.12.18 

 
Da er "høstens vakreste eventyr" (budsjettbehandlingen) over og alt er klart for en fin julefeiring.  
 

Ka skjer? 
Fra 1.1.2019 skjer det endringer i toppledelsen i Eide kommune. Jan Morten Dale blir konstituert 
kommunalsjef for helse og omsorg. Han vil fortsatt være kommunalsjef i Fræna kommuner i 2019 og 

skal bli kommunalsjef helse og velferd i Hustadvika kommune. I praksis betyr 
dette at han allerede fra nyttår vil tenke helhetlig for disse tjenestene.  Noe av 
det første han vil ta tak i er rapporten fra PwC om vurdering av organisering av 
helse- og omsorgstjenester i framtidige Hustadvika kommune. Sammen med 
enhetsledere i Eide og Fræna legger han fram forslag til videre prosess.  
 
 
 
 
Målfrid Monge skal bli Rådgiver hos Utviklingssjefen i Hustadvika kommune. 

Hun tiltrer rollen fra 1.1.2019 og skal rapportere til Anders Skipenes. Hennes hovedansvarsområde 
blir innføring, koordinering, gjennomføring og definisjon av kommunens helhetlige kvalitetssystem. 
Hustadvika kommune har valgt Compilo som kvalitetssystem og Målfrid får hovedansvaret for 
oppbyggingen av dette.  
 

Stab/støtte 
Organisering og innplassering av servicekontor, arkiv, politisk sekretariat og mange andre funksjoner 
lagt til dagens stab/ støttefunksjoner vil bli drøftet med tillitsvalgte og hovedverneombud i møte 16. 
januar. Resultatet fra drøftingen vil danne grunnlaget for prosessen videre. 
 

Flytting av tjenester 
8. mars blir lønn- og personal og økonomi samlet i 
kommunehuset i Fræna. Fræna barnevern flytter til 
kommunehuset på Eide og gjør seg klar til å bli 
Hustadvika barnevern som første steg i realiseringen 
av Familiens hus. PPT- tjenesten flytter også inn i 
kommunehuset på Eide, mens rådmannskontoret og 
kirkekontoret flytter midlertidig inn i 2. etasje på 
Coop-bygget på Eide (der PPT er i dag). Dette er 
første runde i flytteprosessen og det er et resultat av 
flere tjenesters eget ønsker.  
 

Så gjenstår å ønske alle en 

fredfylt og god jul! 

Takk alle sammen for i år! 
 
Fra Per Sverre og Anne   

"I samme båt med kurs for Hustadvika kommune" 


