
Ka skjer?        24.01.19 

 
Felles enhetsledermøte 23. januar var hovedtemaet administrativ organisering på enhetsnivå i 

Hustadvika kommune. Enhetslederne hadde på forhånd blitt invitert til å komme med sine innspill. 

Enhetslederne ble delt inn etter fagområde og jobbet i møtet fram forslag til organisering. Ledelsen i 

Hustadvika kommune skal utarbeide endelig forslag til organisering som skal være ferdig 4.02. 

Forslaget sendes ut til enhetsledere og tillitsvalgte og skal drøfting med tillitsvalgte og 

hovedverneombud 20.02. Målet er at vi da skal kunne ta endelig avgjørelse på organiseringen av 

enhetsledernivået innen utgangen av februar. 

 

PwC – rapporten (framtidig organisering av helse og omsorgstjenestene) blir diskutert i ledelsen. Vi 

har fokus på medvirkning og arbeider med å rigge en plan for videre arbeid. Konklusjonene fra dette 

arbeidet kan gjøre at endelig bestemmelse om hvordan kommuneområdet helse og velferd skal 

organiseres må avvente resultatet av dette arbeidet. 

 

Kartleggingssamtaler med enhetsledere er i full gang. De fleste vil være gjennomført i januar. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel – medvirkningsprosess våren 2019. Planen for våren blir lagt fram 

for fellesnemnda 14. februar. 

 

Brann og redningstjenester: Skriver sak til fellesnemnda om framtidig organisering. Før saken legges 

fram, skal tillitsvalgte uttale seg sammen med tjenestene selv. 

 

Flytteprosess – økonomi-, regnskap-, lønn og personal, barnevern, PPT og noen til skal flytte kontor 

8. mars. Først flytter prosjektet ut av lensmannskontoret på Eide. Vi frigjør kontorene til ordfører og 

rådmann i Eide. Barnevernet i Fræna flytter inn i rådmannsfløyen på Eide. Kirkekontoret flytter inn i 

PPTs lokaler på COOP-bygget. PPT flytter inn der lønn og regnskap sitter på Eide i dag.  

Per Sverre og Anne har kontorer i Fræna som vil være hovedbase inntil videre fra ca. 1. mars.  

 

Informasjonsmøte på kommunehuset i Elnesvågen orienterte 

om flytteplanene. I Fræna har en ikke kommet så langt som 

på Eide. Hvilke kontorer lønn- og regnskap skal flytte inn i, vil 

avklares snart. Per Sverre orienterte om at alle sannsynligvis 

blir berør på en eller annen måte. Verneombudet er orientert 

og vil ha en sentral rolle i prosessen. Videre legges det opp til 

medvirkning, samtidig som avgjørelser må tas ganske raskt. 

 

Helseforum Hustadvika kommune har hatt sitt første møte. 

Dette er et møtested for ledere innen helse og velferd i Eide 

og Fræna. De har allerede begynt å finne samarbeidspunkter 

for å sikre en best mulig overgang til Hustadvika kommune. 

Helseforum ledes av Jan Morten Dale. 

 
Fra Per Sverre og Anne   

"I samme båt med kurs for Hustadvika kommune" 


